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Hlavním úkolem této diplomové práce je návrh energetický úsporné budovy domu 

s pečovatelskou službou v Pohořelicích. Budova se skládá ze tří nadzemních podlaží 

s plochou střechou. První podzemní podlaží je ve svahu a obsahuje osm bytových 

jednotek 1+KK. Druhé a třetí podlaží obsahuje celkem dvacet dva bytových jednotek, 

šestnáct 1+KK a osm 2+KK. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z keramických bloků. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Budova je 

zateplena minerální vlnou. 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na návrh koncepce osvětlení, vzduchotechniky, 

zdroje tepla, chlazení a nakládání s dešťovou vodou. Budova využívá jako hlavní zdroj 

topení a chlazení tepelné čerpadlo. V letním období je k ohřevu teplé vody využívána 

fotovoltaická elektrárna. 

Ve třetí části jsou zpracovány dvě varianty řešení, které vychází z projektovaného 

návrhu. Cílem těchto variant je snaha o zlepšení celkové energetické náročnosti objektu 

v závislosti na celkovém komfortu žití. Porovnání jejich dopadu na energetickou 

náročnost a komfortu vůči projektovanému stavu 

Projekt byl zpracován v programech AutoCAD, DEKSOFT, Exel a Word 

Dům s pečovatelskou službou, tepelné čerpadlo, fotovoltaika, průkaz energetické 

náročnosti 

The main task of the thesis is to design a nearly zero energy building of nursing home 

building in Pohořelice. The building consists of three above-ground floors with flat roof. 

The first floor is partly below ground and contains eight studios. The second and third 

floor contains in total twenty residental units made out of sixteen studios and four one 

bedroom flats. The vertical load-bearing structures are designed from ceramic blocks. 

The horizontal load-bearing structures are designed from the cast-in-place reinforced 

concrete. The building envelope is insulated with mineral wool. 

The second part of the master project focuses on designing HVAC, lighting and sewage 

system. The building utilizes an air to water heat pump as the main heating and cooling 

energy source. The summer domestic water heating utilizes auxiliary source by thermal 

panels. 

The third part of the master project is to create two different solutions. The aim is to 

improve energy performance certificate depending on overall comfort of living. 

Evaluating their impact on energy efficiency and overall comfort compared to projected 

solution. 

The project was carried out in the AutoCAD, DEKSOFT, Excel and Word. 

Nursing home, heat pump, photovoltaic, energy performance certificate 
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Hlavním cílem diplomové práce je návrh domu s pečovatelskou službou obci 

Pohořelice. Práce se zabývá architektonicky-stavebním řešením a koncepcí 

návrhu systému technického zařízení budov. Práce je rozdělena do tří částí. 

První část práce se zabývá konstrukčním a dispozičním řešením objektu. V této 

časti je zpracována dokumentace pro stavební povolení, požárně bezpečnostní 

řešení a průkaz energetické náročnosti budovy. 

Druhá část práce se zabývá koncepčním řešením osvětlením, nuceného větrání, 

chlazení, návrhem zdroje vytápění a zužitkováním dešťové vody na pozemku. 

Třetí část práce je volitelná. Tato část se zabývá návrhem dvou variant, které 

zlepší energetickou náročnost budovy s přihlédnutím na celkový komfort žití 

v objektu. 
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Novostavba domu s pečovatelskou službou 

 

Parcely číslo 996/2 a 996/3, katastrální území Pohořelice nad Jihlavou 

[724866], okres Brno – venkov 

Projektová dokumentace pro provedení stavby 

Město Pohořelice 

                 Vídeňská 699 

            691 23 Pohořelice 

Bc. Viktor Šulc 

            691 30 Vlasatice 

Bc. Viktor Šulc 

            691 30 Vlasatice 
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Podklady z katastrální mapy 

Výškopisné a polohopisné zaměření 

Mapy radonového rizika 

Územní plán města Pohořelice 

Platné normy, vyhlášky 

Technické listy výrobců materiálů 

Lokalita, kde se nachází pozemek stavebníka je situován na kraji městského 

centra, a to při severním okraji. Pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako 

ostatní plocha. Vlastníkem pozemku je stavebník. 

V lokalitě se nenachází žádné objekty památkové rezervace ani památkové zóny. 

V katastrálním území obce Pohořelice se nenachází žádné zvláštně chráněné 

území, které by limitovalo výstavbu. Obec se rovněž nenachází v záplavovém 

území. 

Ze zpevněných ploch budou dešťové vody odvedeny do retenční nádrže, 

ze které bude ústit přepad do místní jednotné kanalizace. Dešťové vody 

z parkoviště budou zasakovaný pomoci zatravňovacích roštů. Dešťové vody na 

nezpevněných plochách poslouží jako závlaha pro vegetaci. Dešťová voda 

dopadající na střechu objektu bude odvedena do retenční nádrže. 

Parcely č. 996/2 a 996/3 se nachází v zastavitelném území katastrálního 

území obce Pohořelice. Navržený účel stavby je v souladu s územně plánovací 

dokumentaci. 
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Stavba je v souladu s územním rozhodnutí 

Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky určené dle vyhlášky 

č.269/2009 Sb. 

Dokumentace zahrnuje požadavky dotčených orgánů 

Výjimky ani žádná úlevová řešení nebyly stanoveny 

Tato stavba nepodléhá podmiňující ani souvisejícím investicím 

Tabulka 1: Parcely, na které bude prováděn stavební záměr  

996/2 Ostatní plochy Město Pohořelice 

996/3 Ostatní plochy Město Pohořelice 

Tabulka 2: Okolní parcely 

995 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 
Město Pohořelice 

996/1 Ostatní plochy Město Pohořelice 

996/2 Ostatní plochy Město Pohořelice 

996/4 Ostatní plochy Město Pohořelice 

996/5 Ostatní plochy Město Pohořelice 

997/5 Ostatní plochy Město Pohořelice 

997/6 Ostatní plochy Město Pohořelice 

997/8 Ostatní plochy Město Pohořelice 

997/9 Ostatní plochy Město Pohořelice 

998/1 Vodní plochy Česká republika 
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Jedná se o novostavbu 

Stavba občanského a kulturního vybavení 

Objekt je stavbou trvalou 

Objekt není kulturní památkou, ani nepodléhá ochraně dle jiných právních 

předpisů 

Projektová dokumentace je navržena tak, aby splňovala vyhlášku č. 

268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Dále je objekt navržen 

v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. 

Návrhem objektu byly splněny a zohledněny požadavky všech dotčených orgánů 

Tento objekt nepodléhá žádným výjimkám ani úlevám 

Zastavěná plocha  603,50 m2 

Obestavěný prostor  7958,91 m3 

Plocha parcel  2613 m2 

Celkový počet podlaží  3 

Počet nadzemních podlaží 2 

Počet podzemních podlaží 1 

Bilance je stanovena v samostatné části
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Výstavba objektu nebude prováděna etapami. Předpokládaná doba 

realizace jsou 2 roky. 

Odhadovaná cena dle velikosti obestavěného prostoru: 

7 958,91 m3 ∙ 7 500 Kč/ m3 = 59 691 825 Kč. 

Stavba neobsahuje technologická zařízeni. Objekt je vybaven běžnými 

technickými zařízeními potřebnými pro provoz a chod budovy – tepelná čerpadla 

s otopnou soustavou, vzduchotechnika, chlazeni, kanalizaci, vodovod, rozvody 

elektroinstalace, EPS, rozvody sdělovacího vedeni, hromosvod. 

Dělení stavby na stavební objekty: 

SO.01 Dům s pečovatelskou službou 

SO.02 Zpevněné plochy pro parkovaní 

SO.03 Přípojka splaškové kanalizace 

SO.04 Přípojka dešťové kanalizace 

SO.05 Přípojka pitné vody 

SO.06 Přípojka elektrické energie 

SO.07 Přípojka sdělovacího vedeni 

SO.08 Zařízeni k akumulaci dešťové vody 

SO.09 Zpevněné plochy pro chodce 

SO.10 Terénní a zahradní upraví 
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Pozemek v současnosti nemá žádné využiti a je připraven pro výstavbu. 

Okolní zástavba je tvořena městskou zástavbou – na sousední parcele se nachází 

nemocniční středisko. Kolem pozemku vede potok.  Pozemek je ve svahu. 

Stavba obecního domu je v souladu s uzemním rozhodnutím. 

Stavba obecního domu je v souladu s územně plánovací dokumentaci. 

Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky určené dle 

vyhlášky č.269/2009 Sb. Stavba je navržena v souladu s využitím území dle 

schváleného územního planu obce. 

Stavba bude brát zřetel na závazná vyjádřeni a stanoviska dotčených orgánů, 

které jsou obsažené v dokladové složce. 

Na pozemku nebyl proveden žádný průzkum, všechny podkladové 

materiály byly převzaty z veřejně dostupných zdrojů. Podle mapy radonového 

indexu České geologické služby se v oblasti nachází nízké radonové riziko. 

Hladina podzemní vody nebyla zjištěna. V lokalitě se nachází jílovité 

zeminy. V případě skutečného projektu by bylo nutné provést podrobný 

hydrogeologicky průzkum, změřeni radonového indexu a zaměřeni polohopisu 

a výškopisu pozemku. 
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Pozemek se nenachází v žádné chráněné lokalitě, jak z hlediska statni 

památkové peče, tak z hlediska ochrany přírody. 

Podle Povodňové mapy ČR se pozemek nenachází v záplavovém území, které by 

limitovalo využiti pozemku. V katastru obce se nenachází žádná poddolovaná 

lokalita. V blízkosti pozemku se nachází pouze ochranná pásma inženýrských sítí 

a nově budovaných přípojek. 

Objekt obecního domu na střeše obsahuje zařízeni pro chlazeni, které svým 

provozem ovlivňuje hladinu hluku v přilehle lokalitě. Během výstavby dojde ke 

zvýšeni hlukové a dopravní zátěže vlivem použiti strojů a mechanizace. Prace 

nebudou probíhat v době nočního klidu. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla 

omezena pravá majitelů okolních parcel. 

Výstavba objektu změní odtokové poměry z pozemku. Voda ze zpevněných ploch 

bude zachycena retenční nádrži a použita k zalévaní trávníků a splachováni WC. 

Přebytek bude pomoci přepadu odveden do jednotné kanalizace. 

Na pozemku se nenachází žádné dřeviny, které by bylo nutné odstranit před 

započetím prací. Na pozemku se rovněž nenachází žádné stávající objekty, 

které by bylo nutné odstranit. A sanace území rovněž nebudou provedeny. 

Parcely jsou vedeny jako ostatní plocha, zemědělsky půdní fond není dotčen. 

K parcele je umožněn přistup z místní komunikace. Pro parkovaní automobilů je 

navrženo vybudovaní šestnácti parkovacích stáni v severozápadní časti pozemku. 

Parkovací stáni o rozměru 2 500 × 6 000 mm jsou tvořeny ze zámkové dlažby. Pro 

osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace jsou navržena tři parkovací 

stáni o rozměru 3 500 × 6 000 mm u vjezdu na pozemek. 

Parkoviště bude hlídané běžným průmyslovým kamerovým systémem. K objektu 

bude umožněn přistup pomoci zpevněných ploch z betonové zámkové dlažby. 

Viz. výkres A.1.1 Koordinační situace. 



23 

Objekt bude připojen ke splaškové a dešťové kanalizaci. Dále je objekt 

připojen k vedeni nízkého napětí, sdělovacího vedeni a k vodovodnímu řadu s 

pitnou vodou. Viz. výkres A.1.1 Koordinační situace. Přípojky inženýrských sítí 

jsou podrobněji specifikovaný v bodě B.2.7 Základní charakteristika 

technických a technologických zařízeni. 

Bezbariérový přistup do objektu je řešen pomoci chodníků ze zámkové dlažby ve 

sklonu 2 %. 

Zhotoveni objektu je závisle vybudovaní jednotlivých stavebních objektů. 

Tabulka 3: Pozemky, na kterých je stavba umístěna [2] 

996/2 Ostatní plochy Město Pohořelice 

996/3 Ostatní plochy Město Pohořelice 

Tabulka 4: Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo [2] 

996/2 Ostatní plochy Město Pohořelice 

996/3 Ostatní plochy Město Pohořelice 

Novostavba domu s pečovatelskou službou ve svahu s 2 nadzemními podlažími a 

1 podzemním podlažím. 

Stavba s byty zvláštního určení – poskytování pomoci 24 hodin denně 
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Projekt byl navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

Požadavky na požární ochranu stavby a konstrukci jsou podrobněji řešeny v 

samostatné časti dokumentace – složka A.2 Požárně bezpečnostní řešeni, ve 

které je řešen soulad stavby s příslušnými normovými hodnotami, na které se 

výše uvedena vyhláška odkazuje. 

Stavba bude brát zřetel na závazná vyjádřeni a stanoviska dotčených orgánů, 

které jsou obsažené v dokladové složce. 

Pozemek se nenachází v žádné chráněné lokalitě, jak z hlediska statni památkové 

peče, tak z hlediska ochrany přírody. 

Zastavěná plocha  603,50 m2 

Obestavěný prostor  7958,91 m3 

Plocha parcel  2613 m2 

Celkový počet podlaží  3 

Počet nadzemních podlaží 2 

Počet podzemních podlaží 1 

Objekt bude vybaven elektroměrem a hlavním jističem. Objekt bude mít 

zajištěny požadovaný jmenovitý příkon tak, aby mohly být v provozu 

elektrospotřebiče pro jednotlivé činnosti – pečeni/vařeni, vzduchotechnika, 

chlazeni, osvětleni a ostatní elektrospotřebiče. Celkové roční množství dodané 

elektrické energie je 46,0 MWh/rok. 

Zdrojem tepelné energie bude tepelné čerpadlo s venkovní a vnitřní jednotkou. 

Jednotlivé místnosti budou vytápěny kombinací otopných těles a podlahového 

vytápění. 

Ztráta prostupem obálkou budovy: ΦT,build = 14,8 kW 

Ztráta přirozeným větraným: ΦV,build = 6,7 kW 
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Celková tepelná ztráta budovy: ΦHL,build = ΦT,build+ ΦV,build= 14,8 + 6,7 = 

21,5 kW 

Požadavek výkonu pro vzduchotechniku byl stanoven dle průtoku vzduchu pro 

celý objekt, který byl koncepčně řešen v časti vzduchotechnika. 

QVZT = (V / 3 600) ∙ ρ ∙ c ∙ (θint - 0) = (11 000/3 600) ∙ 1 212 ∙ (20 - 0) = 78,54 kW 

Tabulka 5: Denní potřeba pitné vody 

Činnost Potřeba vody Počet Potřeba vody celkem 

Mytí osob 

Umyvadlo 0,002 m3/ks 30 ks 0,06 

Sprcha 0,025 m3/ks 29 ks 0,725 

Mytí nádobí 

Vaření + výdej 0,002 m3/jídlo 90 jídel 0,18 

Celková denní potřeba teplé vody Qden  = 1,045 m3 

Celková roční potřeba pitné vody Qrok  = 377 m3 

Odpadni vody jsou charakterizované jako městské odpadni vody s běžnou úrovni 

znečištěni. Odpadni voda bude odvedena pomoci splaškové kanalizace do obecni 

čistírny odpadních vod. 

Ze zpevněných ploch budou dešťové vody odvedeny do retenční nádrže, ze které 

bude ústit přepad do místní dešťové kanalizace. Dešťové vody na nezpevněných 

plochách poslouží jako závlaha pro vegetaci. Dešťová voda dopadající na střechu 

objektu bude odvedena do retenční nádrže. 

Objekt byl navržen tak, že jejím provozem nedochází k znečištěni a trvalému 

poškozeni životního prostředí. Při užívaní stavby vzniká pouze směsný komunální 

odpad, jehož vyt řiditelné složky budou separovaný do jednotlivých kontejnerů 

pro tříděny odpad, které jsou umístěny na pozemku investora. Při stavbě objektu 

bude vznikly odpad roztříděn a zlikvidován dle druhu odpadu. 
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Tabulka 6: Odpady vznikající realizaci projektu [3] 

Tabulka 7: Odpady vznikající provozem budovy [3] 

Odvoz bude zajištěn firmou, která se zabývá svozem komunálního odpadu v 

obci. 
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Třida energetické náročnosti budovy podle průkazu energetické náročnosti byla 

hodnocena klasifikaci A – mimořádně úsporná. Průkaz energetické náročnosti 

budovy je řešen v samostatné časti – viz. Přílohy. 

Uvažovaná doba výstavby objektu jsou 2 roky. Předpokládaná doba zahájeni 

výstavby je duben 2021. Během výstavby nejsou vyžadovaný žádné zvláštní 

postupy a jednotlivé práce na sebe vzájemně navazuji s ohledem na technologii 

stavebních prací. 

Odhadovaná cena dle velikosti obestavěného prostoru: 

7 958,91 m3 ∙ 7 500 Kč/ m3 = 59 691 825 Kč. 

Novostavba je navržena v souladu se schváleným uzemním planém a 

regulativy územního rozvoje obce. 

Navrhovaný dům je nevýrobním objektem o dvou nadzemních podlažích jedním 

podzemním ve svahu. Architektonicky je půdorys objektu tvořen 

obdélníkem, viz. výkresy č. A.1.9,10,11 Technické pohledy. 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s odvodněním do 

střešních vpustí. Sklon střešní roviny je 3 % viz. výkres č. A.1.6 Půdorys střešní 
roviny. 

Obvodové zdivo objektu je tvořeno z keramických tvárnic typu THERM 

s kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální vlny tl.150 mm. 

Povrchová úprava   je tvořena silikátovou omítkou s velikosti zrna 1,5 mm v 

krémovém odstínu. 

Otvorové výplně – okna a dveře jsou tvořeny z plastových izolačních 

profilů v   provedeni ořech. Výplně jsou zaskleny izolačním trojsklem. Klempířské 

prvky jsou provedeny z lakovaného plechu v hnědém odstínu. 

Navrhovaný dům je nevýrobním objektem. V 1. PP se nachází osm bytových 

jednotek a technologické zázemí celého objektu se skladovacími prostory.    V 1. 
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NP se nachází vstupní hala s kanceláří, denní místností pro zaměstnance a devět 

bytových jednotek. V 2. NP je deset bytových jednotek a společenská místnost. 

Dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O 

obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. Vstup do 

objektu je řešen bezbariérově. Objekt umožňuje bezbariérový přistup do 

společných prostor v 2.NP, kde byly dodrženy zásady řešeni komunikaci, ploch a 

objektů z hlediska užívaní a přístupnosti pohybově a zrakově postižených 

v souladu s vyhl.398/2009 Sb. 

Objekt je navržen tak, aby při jeho užívaní a provozu nedocházelo 

k úrazům pádem, uklouznutím, nárazem, popalenim, zásahem elektrickým 

proudem, výbuchem apod. 

Celkový provoz objektu, technologie, konstrukce, zařízeni a činnosti 

budou provedeny a vykonávaný s ohledem na bezpečnost práce, zejména 

v souladu s vyhláškou č.48/1982 Sb. ve zněni pozdějších předpisů. 

V objektu jsou používaná a zabudovaná pouze zařízeni, které odpovídají 

dokumentaci a jsou podrobeny potřebným revizím odbornou osobou. 

Požární bezpečnost je řešena ve složce A.2 Požárně bezpečnostní řešeni 

stavby. 

Dům má celkem 2 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží ve svahu. 

Hlavni vstup do objektu je ze severozápadní strany. Objekt je zastřešen 

jednoplášťovou plochou střechou se spadem 3 % a odvodněním do střešních 

vtoků. 

Obecni dům je řešen jako zděna stavba z keramických izolačních tvárnic 

s kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny. Stropní konstrukci tvoři 

monolitická železobetonová deska.  

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C 16/20. Podkladní 

betonová mazanina je rovněž z prostého betonu C 16/20 s přidanou výztužnou 

KARI sítí. Předběžný návrh rozměrů základových konstrukci je řešen v 

samostatné časti. Nutnost vyztuženi je potřeba ověřit statickým posudkem od 

autorizovaného statika. Podrobně specifikováno ve výkrese č. A.1.2 Základy. 
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Ze stra ny exteriéru je na zdivo natavena hydroizolační vrstva z živičných pasů 

chráněných tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu XPS tl.150 mm viz. 

výkres č. A.1.3 Půdorys 1.   PP

Obvodové zdivo nadzemních podlaží je tvořeno přesnými keramickými 

tvárnicemi typu THERM tl.300 mm, zděných na tenkovrstvou maltu, která je 

nanášena celoplošně ve spáře. Objekt je opatřen kontaktním zateplovacím 

systémem s izolantem z minerální vlny tl.150 mm. 

Vnitřní nosné zdivo všech podlaží je tvořeno z keramických tvárnic tl. 200 a 250 

mm zděných na tenkovrstvou maltu, která je nanášena celoplošně. 

Příčky všech podlaží jsou tvořeny keramickými příčkovkami typu THERM tl. 

100,125,150 mm zděných na maltu vápenocementovou, která je nanášena 

celoplošně. 

Vodorovné stropní konstrukce všech podlaží jsou provedeny jako monolitické 

železobetonové desky tl.290 mm a 350 mm nad 2. NP s dobetonávkou z betonu 

C 20/25 XC1 a betonářskou oceli B500B. 

V úrovni stropní konstrukce v místě nosných a obvodových stěn jsou vytvořeny 

ztužující věnce vyztužené betonářskou oceli B500 B. 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou   spadu 3 %. Odvodněni 

střechy je do střešních vtoků. Spad je tvořen ze spadových klinů   z EPS. Na stropní  

konstrukci je natavena parozábrana ze živičných pasů s hliníkovou vložkou. Tepelná 

izolace je tvořena ve dvou vrstvách z dův  odu zamezeni tepelných mostů. Na 

tepelné izolaci je nalepen samolepicí živičný pas, na kterém je nataveny další 

živičný pas. Podrobně řešeno ve výkrese č. A.1.6 Půdorys střešní roviny. 

Hlavni povrchy podlah jsou navrženy z keramické dlažby nebo laminátové desek, 

dle účelu konkrétních místnosti. Upraví vnitřních povrchů jsou klasické, dle účelu 

jednotlivých místnosti. Jedna se buď o klasické omítnuté stěny, případně stěny 

obložené keramickým obkladem. Vnější výplně otvorů v obvodovém plaští jsou 

navrženy jako plastové s izolačním trojsklem. 
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Konstrukce jsou navrženy z běžně užívaných materiálů, které splňuji požadavky 

na dostatečnou kvalitu a jakost. Prvky budou zabudovaný v souladu 

s technologickými předpisy stanovenými výrobci. Dále se předpokládá, že 

stavba je navržena běžným zatížením pro občanské budovy, které ji bude 

namáhat po celou dobu její životnosti. Prostorová stabilita je zajištěna nosnými 

stěnami a ztužujícími věnci v úrovni stropních konstrukci. 

Pro zásobovaní pitnou vodou bude vybudovaná nova vodovodní přípojka 

provedena z HDPE 100 SDR 11. Napojena na vodovodní řad pro veřejnou 

potřebu v ulici Brněnská. Vodovodní přípojka bude na veřejný řad napojena 

navrtávacím pasem s uzávěrem, zemni soupravou a poklopem. Vodoměrová 

souprava s vodoměrem DN 20 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna 

v typové vodoměrové šachtě z PP o rozměru O 1 500 mm o výšce 1 500 mm na 

pozemku investora. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 200 mm a 

obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude 

položen signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do vykopu položí 

výstražná folie. 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody. 

Vodoměr a hlavni uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn ve vodoměrné 

šachtě. Hlavni uzávěr objektu bude umístěn na přívodním potrubí v 1. PP. 

Hlavni přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede 

v hloubce 1,5 m pod terénem vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou. 

Stoupací potrubí povedou v instalační šachtě společně s odpadními potrubími 

kanalizace. Podlažní rozvodna a připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách 

před stěnových instalaci a pod omítkou. 

Tepla voda bude připravovaná ve stacionárním zásobníkovém ohřívači LX OKC 

750 NTR/BP s teplosměnnou plochou výměníku 7 m2. Objem zásobníku 

je 750 l. Na přívodu studene vody do tohoto ohřívače bude kromě uzávěru 

osazen ještě zpětný ventil a pojistný ventil. 

Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 20. Svařovat je možné 

pouze plastové potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Spojeni 

plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomoci 

přechodky s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke 

stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. 
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Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem na 

pitnou vodu. 

Jako tepelná izolace bude použita navlékává izolace MIRELON tloušťky dle druhu 

vody vedené v potrubí. 

Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky v ul. Brněnská. 

Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudovaná nova 

jednotná kanalizační přípojka z PVC KG. Přípojka bude na stoku napojena 

jádrovým vývrtem. Hlavni vstupní šachta z betonových kruž Ø1 000 mm s 

poklopem Ø 600 mm je umístěna na soukromém pozemku před objektem.  

Potrubí přípojky bude uloženo v pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypané 

pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. 

Dešťová voda, která dopadne na střechu, bude odvedena a akumulovaná 

v akumulační nádrži pro dešťovou vodu, která je opatřena s přelivem do 

jednotné kanalizace. Voda z akumulační nádrže bude sloužit ke splachováni 

toalet v objektu a zalévaní zatravněných ploch v okolí budovy. 

Dešťová voda z parkoviště bude zasakovaná pomoci zasakovacích roštů, 

které v místě parkovacích stáni budou zatravněny a v pojízdných plochách 

budou tyto rošty opatřeny betonovou dlažbou. 

Kanalizace odvádějící odpadni vody z nemovitosti bude napojena na 

kanalizační přípojku vedenou do stoky v ul. Brněnská. 

Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1.PP a pod terénem vně 

domu. V místě napojeni hlavního svodného potrubí na přípojku bude zřízena 

hlavni vstupní šachta z betonových skruži Ø 1 000 mm s poklopem Ø 600 mm. 

Splašková odpadni potrubí budou spojena větracím potrubím s venkovním 

prostředím a povedou v instalačních šachtách. Připojovací potrubí budou vedena 

v přizdívkách před stěnových instalaci a pod omítkou.  

Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené na 

pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol 

hrdel. Splašková odpadni a dešťová, větrací a připojovací potrubí budou z 

polypropylenu HT a budou upevňovaná ke stěnám kovovými objímkami s 

gumovou vložkou. 
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Jako zdroj tepla byly navrženy dvě tepelná čerpadla vzduch-voda HELIOTHERM 

SOLID M COMPACT – S55L s jmenovitým výkonem jednoho čerpadla 55 kW. 

Venkovní jednotka je umístěna na střeše objektu a vnitřní jednotka v kotelně 

v 1.PP. 

V kotelně se dále nachází akumulační nadrž na otopnou vodu VOLANO TERMICO 

GREZZO GC VT o objemu 1 500 l, na kterou je dále napojen rozdělovač a sběrač. 

R+S je opatřen celkem třemi větvemi pro vytápěni, dvěma větvemi pro 

vzduchotechniku, jednou rezervní větvi a jednou větvi pro ohřev teple vody, 

která je ohřívaná ve stacionárním zásobníkovém ohřívači LX OKC 750 NTR/BP. 

Navrženy topný systém je teplovodní s nuceným oběhem otopné vody. Navrženy 

systém je dvoutrubkový. Jako otopná plocha v jednotlivých místnostech je 

navržena kombinace podlahového vytápění a trubková otopná tělesa. Otopná 

tělesa jsou opatřena regulačními ventily s termostatickou hlavici a uzavíratelným 

šroubením. 

V objektu se nacházejí celkem tři zóny, které budou větraný nuceně. Pro nucené 

větraní jsou navrženy jednotky DUPLEX 8 000 Multi, kde jedna jednotka bude 

obsluhovat zónu pravého křídla a druhá levé křídlo. Čerstvý vzduch je 

distribuován 

vířivými výustěmi do prostoru bytů. Sani čerstvého vzduchu pro 

vzduchotechnickou jednotku je na střeše objektu. Výfuk zkaženého vzduchu je 

vyveden na fasádu objektu ve 2.NP. Výfuk je opatřen protidešťovou žaluzii. 

Vzduchotechnická jednotka je na přívodu vzduchu z exteriéru opatřena uzavírací 

klapkou, která je pohaněna servopohonem. Dále je vzduchotechnická jednotka 

opatřena chladičem, vodním ohřívačem, deskovým výměníkem ZZT. Dopravu 

vzduchu zajišťuji dva ventilátory typu EC3, každý o příkonu 1,1 kW. V jednotce se 

rovněž nachází dva kazetové filtry M5. 

Pro chlazeni prostorů jsou využívány navržená tepelná čerpadla. Venkovní  

jednotka je osazena na střeše objektu a vnitřní jednotka v kotelně 1.PP. V každé 

bytové jednotce je umístěna nástěnná jednotka fancoil. Napojeni je provedeno 

pomoci přívodního a odvodního měděného potrubí k vnitřním jednotkám včetně 

rozbočovačů a kabelů napájecích a komunikačních mezi vnějšími a vnitřními 

jednotkami. Jako chladicí teplonosná látka je použito voda pro. 

Větrací vzduchotechnické jednotky jsou vybaveny přímými chladiči. Jako 

zdroj chladu pro ochlazovaní větracího vzduchu jsou použity tepelná čerpadla.  
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Na ploché střeše objektu byla navržena fotovoltaická elektrárna, která 

bude primárně sloužit k ohřevu teple vody mimo topnou sezonu. Fotovoltaická 

elektrárna se skládá z celkem 110 kusů polykrystalických fotovoltaických panelů 

s výkonem Wp= 200 W. Panely jsou ukotveny ve sklonu 35° na systémovém 

rámu pro uchyceni fotovoltaických panelů. Fotovoltaické panely jsou 

orientovaný k jihovýchodu. V systému se nachází střídač, který v případě 

přebytku elektrické energie může dodávat střídavé napět 230 V pro jine 

spotřebiče – varna technologie v kuchyni. V případě špatného počasí bude voda 

ohřívaná pomoci topné jednotky. 

Systém měřeni a regulace je v celém objektu řešen jednotně. V systému 

jsou zahrnuty všechny vzduchotechnické jednotky, které mají vlastni regulátor. 

Další větev MaR s vlastním regulátorem tvoři vytápěni objektu a ohřev teple 

vody. 

V systému MaR je také zapojena meteorologická stanice, která získává 

data o venkovní teplotě pro vytápěni a vzduchotechniku. Další větev systému 

tvoři fotovoltaická elektrárna. Data z jednotlivých časti systému MaR jsou 

pomoci průmyslové sběrnice odesílaný do počítače, kde tyto data může 

kontrolovat a vyhodnotit správce objektu. 

Tabulka 8: Denní potřeba pitné vody 

Činnost Potřeba vody Počet Potřeba vody celkem 

Mytí osob 

Umyvadlo 0,002 m3/ks 30 ks 0,06 

Sprcha 0,025 m3/ks 29 ks 0,725 

Mytí nádobí 

Vaření + výdej 0,002 m3/jídlo 90 jídel 0,18 

Celková denní potřeba teplé vody Qden  =  1,045 m3 

Celková roční potřeba pitné vody Qrok  = 377 m3 

Ztráta prostupem obálkou budovy: ΦT,build = 14,8 kW 

Ztráta přirozeným větraným: ΦV,build = 6,7 kW 

Celková tepelná ztráta budovy: ΦHL,build = ΦT,build+ ΦV,build= 14,8 + 6,7 = 21,5 kW 

Požadavek výkonu pro vzduchotechniku byl stanoven dle průtoku vzduchu pro 

celý objekt, který byl koncepčně řešen v časti vzduchotechnika. 
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QVZT = (V / 3 600) ∙ ρ ∙ c ∙ (θint - 0) = (11 000/3 600) ∙ 1 212 ∙ (20 - 0) = 78,54 kW 

Tabulka 9: Tepelné zisky místností 

Qzdroj = (Qvzt + Qmistnosti) ∙ s 

(20,2 + 77,68) ∙ 0,7 = 68,2 kW 

Teplota interiéru v zimním období θint,z = 20 °C 

Teplota interiéru v letním období θint,L = 24 °C 

Teplota exteriéru v zimním období θe,z= -15 °C (Brno, okr. Brno-venkov) 

Teplota exteriéru v letním období θe,L= 34 °C (Brno, okr. Brno-venkov) 
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Je vyřešeno v samostatné složce A.2 Požárně bezpečnostní řešeni. 

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických 

nároků. Veškeré nově navržené konstrukce a výplně otvorů obvodového pláště 

domu splňuji hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie 

Tabulka 10: Hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie 

HODNOTY SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA PRO BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU 

SPOTŘEBOU ENERGIE 

KONSTRUKCE 0,7 ˑ UN,20 [W / M2 ˑ K] 

STĚNA VNĚJŠÍ 0,12 

STĚNA MEZI VYTÁPĚNÝM A 

TEMPEROVANÝM PROSTOREM 
0,53 

PLOCHÁ STŘECHA 0,17 

PODLAHA PŘILEHLÁ K ZEMINĚ 0,32 

STROP Z VYTÁPĚNÉHO 

K NEVYTÁPĚNÉMU PROSTOTU 
0,42 

Navržené konstrukce budou posouzeny z hlediska hodnot součinitele prostupu 

tepla pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie 0,7 ∙ UN,20 [W/m2 ∙ K] 

V projektu je uvažováno vytápěni pomocí tepelných čerpadel. Dále je v projektu 

uvažován fotovoltaický systém na ploché střeše pro výrobu elektrické energie, 

která bude primárně sloužit k přípravě teple vody. 

Zásady řešeni parametrů stavby (větraní, vytápěni, osvětleni, zásobovaní vodou, 

odpadů apod.) jsou podrobně specifikovaný v bodě B.2.7 Základní charakteristika 

technických a technologických zařízeni. 
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Negativní vlivy na životni prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze 

materiály s patřičnými atesty, bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, 

splňující požadavky hygienických norem. V případě technických a 

technologických zařízeni bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Podle orientační mapy radonového indexu bylo na pozemku stanoveno nízké 

radonové riziko, tudíž není nutné navrhovat zvláštní ochranu proti radonovému 

riziku. Pro hydroizolaci spodní stavby budou použity 2 asfaltové pasy. 

V oblasti se podle dostupných informaci nenachází zdroj bludných proudů, tudíž 

nebyla navržena žádná opatřeni. 

Objekt se nenachází v seizmicky aktivní oblasti ani v poddolovaném 

území. V blízkosti objektu se nenachází žádné významné zdroje (dálnice, 

železnice) technické seismicity, které by ovlivňovaly objekt. 

Ochranu objektu proti hluku z vnějšího prostředí zajisti akustické vlastnosti 

navržených materiálů obvodového pláště a otvorových vyplní. Stavba 

nebude akusticky ovlivňovat vnější prostředí. 

Stavba není umístěna v záplavové oblasti, tudíž není nutné navrhovat žádná 

opatřeni. 

Stavba není umístěna v poddolovaném nebo jinak nestabilním území, kde by 

hrozily sesuvy půdy. 

Objekt je připojen ke stávajícím sítím technické infrastruktury přípojkami: 

jednotné kanalizace, vodovodu, elektřiny a sdělovacího vedeni. Viz. výkres A.1.1 

Koordinační situace. 

Dimenze jednotlivých přípojek ke stávajícím sítím nebyly v rámci projektu 

zpracovaný. Byly stanoveny pouze předběžné dekly přípojek: 
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Kanalizace jednotná:  21,50 m 

Vodovod:  35,20 m 

Plynovod: 

Elektřina:  

 45,00 m      
40,70 m 

Sdělovací vedeni: 13,10 m 

Vjezd na pozemek bude umožněn pomoci vjezdu na parkoviště, tvořeného 

zámkovou dlažbou. Viz. výkres č. A.1.1 Koordinační situace. 

Místní komunikace, na kterou je vjezd k objektu připojen je navržena pro 

obousměrný provoz a je tvořena krytem z asfaltového betonu. 

Parkovaní osobních automobilů bude zajištěno na venkovním parkovišti 

na pozemku investora, kde je navrženo 16 parkovacích stáni. viz. výkres č. 

A.1.1 Koordinační situace.

V lokalitě se nenachází žádné cyklistické stezky. Pěší stezky rovněž nejsou 

navrženy, provoz na místní komunikaci vedoucí k vjezdu do objektu je minimální. 

Objekt je umístěn ve svažitém pozemku. Vznikly výškový rozdíl bude upraven 

jednoramenným schodištěm o 20 stupních s mezipodestou. Schodiště se nachází 

na obou stranách objektu. Před započetím prací bude sejmuta ornice, která bude 

deponovaná a následně bude použita k terénním upravím a následně budou tyto 

plochy osazeny zeleni, která bude omezovat vznik půdní eroze. 

Po dokončeni výstavby budou nezpevněné plochy v okolí stavby zatravněny a 

bude provedena výsadba zeleně – keřů a stromů dle přáni stavebníka. 

Osazením nezpevněných ploch zeleni dojde k jejich stabilizaci a zamezeni eroze 

půdy. 



38 

 

Novostavba obecního domu nemá negativní vliv na ochranu přírody a krajiny. 

Objekt je určen pro kulturu a osvětu, tudíž neobsahuje žádné výrobní linky a 

technologie, které by mohly znečišťovat okolí objektu hlukem, vibracemi a 

znečištěním vzduchu. 

Objekt je připojen na stávající splaškovou kanalizační sít, objekt tudíž nemá vliv 

na kvalitu podzemních vod. Dešťová voda bude zachycovaná v retenční nádrži 

především za účelem zalévaní vegetace a splachováni WC. Nadrž je vybavena 

přepadem do jednotné kanalizace. Ve stavbě budou použity nezavadne 

certifikované materiály, které neohrožuji životni prostředí. Odpad bude ukládán 

do nádob na směsný odpad, které jsou uloženy na zpevněné ploše před 

objektem. VytřÍditelné složky odpadu lze umístit do nádob pro tříděny odpad 

umístěných tamtéž. Komunální odpad bude svážen svozovou firmou, zajišťující 

svoz komunálního odpadu. 

Nezpevněné plochy budou po dokončeni terénních uprav osazeny zeleni 

tak, aby bylo zamezeno půdní erozi. 

V blízkosti pozemku se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny a 

živočichové, které jsou chráněny zákonem. 

Pozemek se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

Stavba nevyžaduje posouzeni vlivů podle zákona 100/2001 Sb. 

Novostavba obecního domu nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

Vybudovaní objektu nevyžaduje navrženi žádných ochranných či bezpečnostních 

pasem. 
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Stavba není navržena k využiti pro potřeby ochrany obyvatelstva v případě 

havárie, války apod. 

Během výstavby objektu bude mít zhotovitel přistup k vodě a elektřině. Obě 

media budou odebíraná z přípojek, které budou vybudovaný v předstihu před 

započetím stavebních prací. Materiál bude skladován na zpevněných plochách 

nebo krytých skladech. Zásobovaní materiálem bude průběžné dle jeho spotřeby 

a kapacity skládek. 

Odvodněni ploch využívaných staveništěm bude vyspádovaným do vsakovacího 

rigolu na pozemku stavebníka, kde bude srážková voda povrchově zasakovaná. V 

případě nedostatečného vsakovaní vody bude tato voda odčerpaná z 

vsakovacího rigolu. 

Stavební parcela pro výstavbu domu je přímo u místní obslužné komunikace. 

Stávající příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny. Po skončeni prací 

bude dotčené území uvedeno do původního stavu. Vše bude podrobně řešeno 

vybranou stavební firmou v součinnosti s investorem. 

Připojeni staveniště k elektrické energii bude provedeno z pojistkové skříně, 

která je na hranici pozemku. Napojeni na vodovodní řad během výstavby bude 

provedeno pomoci, v předstihu vybudované, přípojky pro objekt bytového domu. 

Veškeré stavební práce budou prováděny s maximálním ohledem k okolní 

zástavbě obytného charakteru. V průběhu realizace stavby budou veškeré 

stavební činnosti prováděny a koordinovaný tak, aby v chráněném venkovním 

prostoru okolních staveb nedocházelo k překračovaní hygienických limitů hluku 

ze stavební činnosti. Stavební práce budou probíhat převážně v pracovní dny, a 

to od 6.30 do 17.30. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. 

Komunikace budou průběžně čištěny a udržovaný. Zařízeni staveniště je 

umístěno pouze na pozemku stavebníka. 

Všechny dotčené stavby (silnice) provedením přípojek inženýrských sítí bude 

uvedena do původního stavu na náklady stavebníka. 
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Na pozemku se nenachází žádné stávající objekty a dřeviny, které by bylo nutné 

odstranit. Dále se zde nenachází žádné požadavky na asanaci území. 

Prostor staveniště bude situován pouze na pozemku investora a bude navržen v 

minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby domu. Staveniště bude 

dočasné a po ukončeni stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního 

stavu. 

V prostoru staveniště budou veškeré volné plochy využity jako manipulační a 

skladovací plochy pro předzásobeni materiálem. Stavbou objektu domu vzniká 

trvaly zábor půdy ve výměře 603,5 m2. 

Výstavba neomezuje pěší komunikace, nejsou zavedena žádná zvláštní opatřeni. 

Během realizace dochází především ke vzniku obalových odpadů a stavebních a 

demoličních odpadů. Likvidaci těchto odpadů zajisti oprávněna firma, která vydá 

zhotoviteli prohlášeni o ekologické likvidaci odpadu. Vytříditelné složky odpadu 

budou separovaný a recyklovaný. 
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Tabulka 11: Vzniklé odpady [3] 

 

Na pozemku bude provedena skrývka ornice. Zemina ze zemních prací bude 

použita pro úpravu okolního terénu v rámci pozemku. Dále bude na pozemku 

rozprostřena skryta ornice, která bude následně osazena zeleni. 

Z oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činnosti na 

staveništi postupováno s maximální šetrnosti k životnímu prostředí a budou 

dodrženy příslušné zákonné předpisy. Při uniku ropných látek ze strojů a vozidel 

bude kontaminovaná zemina vytěžena a ekologicky zlikvidovaná. V oblasti se 

nenachází žádné chráněné stromy ani rostliny, které by bylo nutno chránit 

během výstavby. 
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Před zahájením stavebních prací je dodavatel povinen splnit požadavky zákona 

309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při prací v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytovaní služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prací) v platném 

zněni. 

Dodavatel je povinen používat doporučené pracovní postupy pro jednotlivé 

výrobky dane jejich výrobcem tak, aby nedošlo k ohroženi zdraví pracovníků. 

Dále je dodavatel povinen dbát na bezpečnost práce a chodu staveniště dle 

nařízeni vlády č.591/2006 Sb. 

Výstavbou objektu není dotčena žádná další okolní stavba. 

Výstavba nebude svým rozsahem zasahovat do místní komunikace. Místní 

komunikace bude po dobu výstavby opatřena svislým dopravním značením: 

„Pozor, výjezd vozidel stavby“. 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací nejsou stanoveny žádné speciální 

podmínky pro provádění stavby. 

Výstavba objektu bude započata skrývkou ornice, dále bude pokračovat 

zemními pracemi – hloubeni jamy a rýh pro základové pasy. Dále bude 

provedena betonáž základových pasů a betonáž podkladní betonové mazaniny. 

Dále bude probíhat zděni zdiva s následnou realizaci stropní konstrukce nad 

tímto podlaží s betonáži schodiště. Následně budou vystavěna všechna 

nadzemní podlaží a zhotoveni střešního pláště. 

Po osazeni okenních vyplní budou pokračovat práce na instalacích – kanalizace, 

vodovod, elektroinstalace, topeni. Následně budou zhotoveny vnitřní omítky, 

dále hrubé konstrukce podlah. V další fázi budou pokračovat dokončovací práce 

– realizace obkladů a dlažeb, výmalba, osazeni zařizovacích předmětů a otopných 

těles, osazeni obložkových zarubni. 

V posledním kroku bude provedena výstavba lešení kolem objektu pro realizaci 

fasády a následně budou provedeny dokončovací práce kolem objektu a výsadba 

zeleně 
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Ze zpevněných ploch budou dešťové vody odvedeny do retenční nádrže, ze které 

bude ústit přepad do místní dešťové kanalizace. Dešťové vody na nezpevněných 

plochách poslouží jako závlaha pro vegetaci. 
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Jedná se o třípodlažní objekt ve svahu určený pro pečovatelskou službu. Budova 

má obdélníkový půdorys s rozměry 42,65 x 14,32 m a výškou nad terénem cca 12 

m. Objekt je situován v obci Pohořelice na parcelách č. 996/2 a 996/3. 

V podzemním podlaží se nachází 8 bytových jednotek 1+KK a technické zázemí. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází 8 bytových jednotek 1+KK, 1 byt 2+KK, 

zázemí pro zaměstnance obsahující umývárnu, šatnu, denní místnost a 

skladovací prostory. 

V druhém nadzemním podlaží se nachází 8 bytových jednotek 1+KK, 2 byty 2+KK, 

společenské prostory a skladovací prostory. 

Konstrukční systém je zděný. Nosné zdivo bude vyzděno z keramických tvárnic 

POROTHERM  30 Profi na tenkovrstvou maltu porotherm a vnitřní nosné zdivo 

z tvárnic POROTHERM 25 AKU Z. 

Obvodové zdivo bude zatepleno systémem ETICS s izolací z minerální plsti 

s tloušťkou 150 mm. 

Stropní konstrukce a schodiště budou železobetonové monolitické. 

Střešní konstrukce bude jednoplášťová nepochozí. 

Stavba bude založena na betonových pasech. 

• Stavebně technické podklady stavby: 

o Projektová dokumentace stavební časti 

• Zákon a vyhlášky: 

o Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, (ve zněni pozdějších 

předpisů – vzpp) 

o Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb, vzpp 

o Vyhláška. č. 246/2001 Sb., o stanoveni podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

vzpp 

o Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vzpp 
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o Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vzpp 

• Normy ČSN včetně aktuálních změn k danému datu zpracovaní: 

o ČSN 73 0810:2016 – PBS – Společná ustanoveni 

o ČSN 73 0802:2009 + Z1:2013 + Z2:2015 + Z3:2020 – PBS – Nevýrobní 

objekty 

o ČSN 73 0818:1997 + Z1:2002 – PBS – Obsazeni objektu osobami 

o ČSN 73 0835:2006 + Z1:2013 – PBS – Budovy zdravotnických zařízení a 

sociální péče 

o ČSN 73 0872:1996 – PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením 

o ČSN 73 0873:2003 – PBS – Zásobovaní požární vodou 

o ČSN 73 0821:2007, ed. 2 – PBS – Požární odolnost stavebních 

konstrukci 

o ČSN 73 4201:2016, ed. 2 – Komíny a kouřovody 

o ČSN 06 1008:1997 – Požární bezpečnost tepelných zařízeni 

o ČSN 01 3495:1997 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS 
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• Další podklady: 

o Zoufal a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukci podle 

Eurokodů 

o technické listy výrobců 

Objekt bude posouzen v souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb. ve zněni pozdějších 

předpisů a podle ČSN 73 0835 čl. 9 - Zařízení sociální péče – domy s 

pečovatelskou službou ve kterém je 30 projektovaných osob kterým bude 

poskytována pečovatelská služba. 

Stavební objekt: 3NP 

Svislé nosné konstrukce:  

• Stěna z keramických tvárnic tl. 300 mm – DP1 

• Stěna z keramických tvárnic tl. 250 mm – DP1 

Vodorovné nosné a požárně dělící konstrukce:   

• Železobetonový strop tl. 290 mm – DP1 

• Železobetonový strop tl. 350 mm – DP1 
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Konstrukční systém objektu: Nehořlavý 

• čl. 7.2.8 a) „02“ svislé i vodorovné nosné a požárně dělící konstrukce celého 

objektu jsou druhu DP1. 

Požární výška:   3,97 m 

Tabulka 12: Rozdělení požárních úseků 

P01.01/N02 0.02; 1.02; 2.02 CHÚC A 
 

 

P01.02 0.05; 0.06; 0.07 Byt 01 
 

 

P01.03 0.08; 0.09; 0.10 Byt 02 
 

 

P01.04 0.11; 0.12; 0.13 Byt 03 
 

 

P01.05 0.14; 0.15; 0.16 Byt 04 
 

 

P01.06 0.17; 0.18; 0.19 Byt 05 
 

 

P01.07 0.20; 0.21; 0.22 Byt 06 
 

 

P01.08 0.23; 0.24; 0.25 Byt 07 
 

 

P01.09 0.26; 0.27; 0.28 Byt 08 
 

 

P01.10 0.03 Tech. zázemí 
 

 

P01.11/N02 0.04; 1.09; 2.10 NÚC 
 

 

P01.12 0.30 Tech. zázemí 
 

 

P01.13/N02 0.29; 1.33; 2.35 NÚC 
 

 

Š - P01.14/N02 - Instalační šachta 
 

 
- Instalační šachta  
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Š - P01.15/N02 
 

Š - P01.16/N02 - Instalační šachta 
 

 

Š - P01.17/N02 - Instalační šachta 
 

 

P01.18 0.31 

Strojovna 

vzduchotechniky 

A  

P01.19 0.32 

Strojovna 

vzduchotechniky 

B  

N01.01 1.10; 1.11; 1.12 Byt 09 
 

 

N01.02 1.13; 1.14; 1.15 Byt 10 
 

 

N01.03 1.16; 1.17; 1.18 Byt 11 
 

 

N01.04 1.19; 1.20; 1.21 Byt 12 
 

 

N01.05 1.22; 1.22; 1.23 Byt 13 
 

 

N01.06 1.24; 1.25; 1.26 Byt 14 
 

 

N01.07 1.27; 1.28; 1.29 Byt 15 
 

 

N01.08 1.30; 1.31; 1.32 Byt 16 
 

 

N01.09 
1.05; 1.06; 1.07; 

1.08 
Byt 17 

 

 

N01.10 
1.34; 1.35; 1.36; 

1.37; 1.38; 1.39 

Zázemí pro 

zaměstnance 

 

 

N01.11/N02 
1.03; 1.04; 2.03; 

2.04; 2.05; 2.40 
Soubor místností 

 

 

Š - N01.12/N02 - Instalační šachta 

 

 

Š - N01.13/N02 - Instalační šachta 
 

 

N02.01 2.11; 2.12; 2.13 Byt 18 
 

 

N02.02 2.14; 2.15; 2.16 Byt 19 
 

 
2.17; 2.18; 2.19 Byt 20  
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N02.03  

N02.04 2.20; 2.21; 2.22 Byt 21 
 

 

N02.05 2.23; 2.24; 2.25 Byt 22 
 

 

N02.06 2.26; 2.27; 2.28 Byt 23 
 

 

N02.07 2.29; 2.30; 2.31 Byt 24 
 

 

N02.08 2.32; 2.33; 2.34 Byt 25 
 

 

N01.09 
2.06; 2.07; 2.08; 

2.09;  
Byt 26 

 

 

N01.10 
2.36; 2.37; 2.38; 

2.39 
Byt 27 

 

 

SPB II. (chráněná únikový cesta dle čl. 9.3.2 ČSN 78 0802) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 
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SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 21 kg/m2) 

Plocha požárního úseku:  73,4 m2 

Průměrná světlá výška hs: 2,7 m  

Požární zatížení p:   15 kg/m2 

a =      0,9 

b =     1,567 

c =      1,0 

SPB I. (požární úsek bez požárního rizika dle ČSN 73 0835 čl. 9.5.2) 

SPB II. (pv = 21 kg/m2) 

Plocha požárního úseku:  73,4 m2 

Průměrná světlá výška hs: 2,7 m  

Požární zatížení p:   15 kg/m2 

a =      0,9 

b =     1,567 

c =      1,0 

SPB I. (požární úsek bez požárního rizika dle ČSN 73 0835 čl. 9.5.2) 

SPB II. (instalační šachta zatříděná dle čl. 8.12.2 ČSN 78 0802) 

SPB II. (instalační šachta zatříděná dle čl. 8.12.2 ČSN 78 0802) 

SPB II. (instalační šachta zatříděná dle čl. 8.12.2 ČSN 78 0802) 

SPB II. (instalační šachta zatříděná dle čl. 8.12.2 ČSN 78 0802) 

SPB II. (pv = 17 kg/m2) 

Plocha požárního úseku:  10,5 m2 

Průměrná světlá výška hs: 2,7 m  

Požární zatížení p:   15 kg/m2 
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a =      0,9 

b =     1,207 

c =      1,0 

SPB II. (pv = 17 kg/m2) 

Plocha požárního úseku:  10,5 m2 

Průměrná světlá výška hs: 2,7 m  

Požární zatížení p:   15 kg/m2 

a =      0,9 

b =     1,207 

c =      1,0 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835)

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 20 kg/m2) 

Plocha požárního úseku:  68,1 m2 

Průměrná světlá výška hs: 2,7 m  
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Požární zatížení p:   23,12 kg/m2 

a =      0,912 

b =     0,947 

c =      1,0 

SPB II. (pv = 19 kg/m2) 

Plocha požárního úseku:  60,9 m2 

Průměrná světlá výška hs: 2,7 m  

Požární zatížení p:   15,6 kg/m2 

a =      0,974 

b =     1,256 

c =      1,0 

SPB II. (instalační šachta zatříděná dle čl. 8.12.2 ČSN 78 0802) 

SPB II. (instalační šachta zatříděná dle čl. 8.12.2 ČSN 78 0802) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 
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SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 40 kg/m2 dle čl. 9.3.1 ČSN 78 0835) 

SPB II. (pv = 48 kg/m2) 

Plocha požárního úseku:  24,5 m2 

Průměrná světlá výška hs: 2,7 m  

Požární zatížení p:   45 kg/m2 

a =      0,900 

b =     1,205 

c =      1,0 

SPB I. (pv = 5 kg/m2) 

Tabulka 13: Požární odolnosti 1.PP 

SPB 
Odolnost konstrukce 

Posudek 

Požadovaná Skutečná Materiál 

Požární stěny 

II. 
REI 45 - DP1 REI 180 - DP1 Porotherm 25 AKU VYHOVUJE 

EI 45 - DP1 EI 120 - DP1 Porotherm 11,5 AKU VYHOVUJE 

Požární stropy 

II. REI 45 - DP1 REI 120 - DP1 

ŽB stop tl.290 mm, krytí výztuže 

25 mm 
VYHOVUJE 

Požární uzávěry 

II. 
EW 30 – DP3 - C EW 30 – DP3 – C Dle požadavků; do CHÚC VYHOVUJE 

EI 30 – DP3 – S - C EI 30 – DP3 – S - C Dle požadavků; do NÚC VYHOVUJE 

Obvodové stěny 

II. REW 45 - DP1 REI 180 - DP1 Porotherm 30 Profi VYHOVUJE 

Instalační šachty 

II. EI 30 – DP2 EI 120 - DP1 Porotherm 11,5 AKU VYHOVUJE 

II. E 15 – DP2 EW 15 - DP1 Revizní dvířka VYHOVUJE 



54 

 

Tabulka 14: Požární odolnosti 1.NP 

SPB 
Odolnost konstrukce 

Posudek 
Požadovaná Skutečná Materiál 

Požární stěny 

II. 
REI 30  REI 180 - DP1 Porotherm 25 AKU VYHOVUJE 

EI 30  EI 120 - DP1 Porotherm 11,5 AKU VYHOVUJE 

Požární stropy 

II. REI 30 - DP1 REI 120 - DP1 

ŽB stop tl.290 mm 

Krytí výztuže 25 mm 
VYHOVUJE 

Požární uzávěry 

II. 
EW 30 – DP3 - C EW 30 – DP3 - C Dle požadavků; do CHÚC VYHOVUJE 

EI 30 – DP3 – S - C EI 30 - DP3 – S - C Dle požadavků; do NÚC VYHOVUJE 

Obvodové stěny 

II. REW 30 - DP1 REI 180 - DP1 Porotherm 30 Profi VYHOVUJE 

Instalační šachty 

II. EI 30 – DP2 EI 120 - DP1 Porotherm 11,5 AKU VYHOVUJE 

II. E 15 – DP2 EW 15 - DP1 Revizní dvířka VYHOVUJE 

Tabulka 15: Požární odolnosti 2.NP 

SPB 
Odolnost konstrukce 

Posudek 
Požadovaná Skutečná Materiál 

Požární stěny 

II. 
REI 15 REI 180 - DP1 Porotherm 25 AKU VYHOVUJE 

EI 15 EI 120 - DP1 Porotherm 11,5 AKU VYHOVUJE 

Požární stropy 

II. REI 15 – DP1 REI 120 - DP1 

ŽB stop tl.290 mm, krytí výztuže 

25 mm 
VYHOVUJE 

Požární uzávěry 

II. 
EW 30 – DP3 - C EW 30 – DP3 - C Dle požadavků; do CHÚC VYHOVUJE 

EI 30 – DP3 – S - C EI 30 - DP3 – S - C Dle požadavků; do NÚC VYHOVUJE 

Obvodové stěny 

II. REW 15 – DP1 REI 180 - DP1 Porotherm 30 Profi VYHOVUJE 

Instalační šachty 

II. EI 30 – DP2 EI 120 - DP1 Porotherm 11,5 AKU VYHOVUJE 

II. E 15 – DP2 EW 15 - DP1 Revizní dvířka VYHOVUJE 

Poznámky: 

Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou 
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izolaci z minerální vlny tl.150 mm a třídou reakcí na oheň A jenž je v souladu 

s nornou ČSN 73 0835 čl. 9.4.2. 

Vstupní dveře do požárních úseků dle ČSN 73 0835 čl. 9.2.2a budou požární a 

zároveň kouřotěsné. 

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí požárních úseků podle 9.2.2 a) a 

9.5.2 nesmí být použito hmot s indexem šíření plamene is větším než: 

– 75 mm·minuta-1 u stěn; 

– 50 mm·minuta-1 podhledů. 

Nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene nesmí být, kromě nášlapných vrstev 

podlah nebo lemovacích lišt keramických obkladů či podlahových krytin, použito 

plastických hmot. 

Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 

do třídy A1fl až Cfl 

V objektu v obvodových stěnách budou vytvořeny požární pásy. 

Stavební konstrukce při splněni výše uvedených požadavků vyhoví. 

Ze všech místností v objektu je jeden směr uniku do nechráněné únikové cesty, 

která ústí do chráněné únikové cesty typu A. Tato nechráněná úniková cesta 

musí být dle ČSN 73 0835 čl. 9.5.2 bez požárního rizika 

Mezní počet evakuovaných osob pro návrh jedné únikové cesty: 12 

Projektovaný počet evakuovaných osob:     12 

Požadavek je splněn 

 

Mezní délka únikové cesty:       20 m 

Vzdálenost mezi nejvzdálenější osou dveří a osou dveří na CHÚC: 16 m 

Požadavek je splněn 

Mezní délka únikové cesty:       25 m 

Vzdálenost mezi nejvzdálenější osou dveří a osou dveří na CHÚC: 9,2 m 

Požadavek je splněn 
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Mezní šířka únikové cesty:       1,1 m 

Skutečná šířka únikové cesty ve všech místech NÚC:   1,725 m 

Požadavek je splněn 

Mezní šířka dveří únikové cesty:       0,9 m 

Skutečná šířka dveří ústící do nechráněné únikové cesty:   0,9 m 

Skutečná šířka dveří ústící do chráněné únikové cesty:   1,3 m 

Požadavek je splněn 

Požární výška objektu je menší než 4,5m. Tomu odpovídá požadavek dle tab. 16 

ČSN 73 0802 na CHÚC typu A. 

V souladu s čl. 9.4 ČSN 73 0802 je navržena CHÚC typu A. 

V objektu je navržena jediná CHÚC jenž je v souladu s čl. 9.5.5 ČSN 73 0835, kdy 

počet evakuovaných osob v jednotlivých podlaží nepřesahuje 12 osob a požární 

úseky dle 9.2.2a jsou umístěny nejvýše ve třetím nadzemním podlaží. 

Odvětrání CHÚC je řešeno jako nucené odvětrání a to dle čl. 9.4.2b ČSN 73 0802 

kdy přívod vzduchu musí být v množství odpovídajícím alespoň 

desetinásobnému objemu prostoru chráněné únikové cesty za 1 hodinu a 

odvodem vzduchu pomocí průduchů, šachet apod.; dodávka vzduchu musí být 

zajištěna bez ohledu na místo vzniku požáru v objektu spolehlivým zařízením 

alespoň po dobu 10 minut. 

Mezní délka únikové cesty:       120 m 

Vzdálenost mezi nejvzdálenější osou dveří a osou dveří východu 

na volné prostranství:        21 m 

Požadavek je splněn 

Mezní šířka únikové cesty:       1,1 m 

Skutečná šířka únikové cesty mezi poslední hranou schodiště a 

protilehlé stěny:          1,725 m 

Skutečná šířka únikové cesty v místnosti zádveří:    2,0 m 

Požadavek je splněn 

Mezní šířka schodišťového ramene únikové cesty:    1,5 m 

Skutečná šířka schodišťového ramene únikové cesty:   1,5 m 

Požadavek je splněn 
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Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý průchod, musí zabránit 

zachycení oděvu, nesmí bránit v evakuaci osob ani zásahu požárních jednotek, a 

kromě dále zmíněných případů musí být orientovány ve směru úniku a nesmí být 

opatřeny prahem. 

Na únikové cestě nesmí být použitý jiné dveře než s postranními závěsy a 

vodorovně posuvné.  

Dveře se musí být otevírat ve směru úniku, s výjimkou dveří z místnosti nebo 

ucelené skupiny místností u kterých úniková cesta začíná ve smyslu 9.10.2 a 

9.10.6, dveří do bytu. 

Veškeré uzamykatelné dveře, vrata, požární uzávěry apod., vyskytující se 

na únikových cestách, musí mít ve směru uniku osob kovaní, které umožni po 

vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohroženi) jejich otevřeni ručně nebo 

samočinně (bez použiti klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdrženi evakuace), 

ať jsou již zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupáni apod. 

Dveře na únikových cestách, které jsou při běžném provozu zajištěny proti 

vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky uzamčeny), musejí být při 

evakuaci otevíratelné a průchodné (uzamčené dveře musí být vybaveny 

panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez klíčů apod., např. panikovou 

klikou). 

V objektu není navržen výtah jako evakuační v souladu s čl. 9.5.7 ČSN 73 0835 

kdy požární úseky dle čl. 9.2.2a nejsou umístěny výše než ve třetím nadzemním 

podlaží a svislá vzdálenost od nejvyššího podlaží k nejbližší úrovni východu na 

volné prostranství je menší než 9,0 m. 

Kontaktní zateplovací systém budovy do 12 m odpovídající čl. 3.1.3.2. ČSN 73 

0810. 

Objekty, ve kterých jsou požární úseky podle 9.2.2 a), nesmí mít (odchylně od 

ustanovení ČSN 73 0802 i ČSN 73 0810) vnější tepelnou izolaci obvodových stěn 

provedenu z materiálů třídy reakce na oheň F až B, a to včetně konstrukcí 

dodatečných vnějších tepelných izolací. 

Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Na obvodovém plášti se 

nenachází žádné časti druhu DP3, které by tvořily požárně otevřené plochy. 

Zcela požárně otevřené plochy tvoři otvorové výplně – okna a dveře. 
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Tabulka 16: Odstupové vzdálenosti jihovýchodní fasády 

P.01.02 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

P.01.03 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

P.01.04 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

P.01.05 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

P.01.06 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

P.01.07 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

P.01.08 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

P.01.09 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.01.01 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.01.02 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.01.03 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.01.04 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.01.05 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.01.06 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.01.07 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.01.08 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.02.01 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.02.02 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.02.03 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.02.04 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.02.05 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.02.06 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.02.07 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

N.02.08 40 6,75 57 3,97 3 2,79 

 

Tabulka 17: Odstupové vzdálenosti severozápadní fasády 

N.01.09 40 6,18 40 3,97 9 3,34 

N.01.10 20 9 40 3,97 14,2 2,27 

N.01.11/N02 21 6,53 40 7,94 5,75 2,9 

N.02.09 40 6,18 40 3,97 9 3,34 

N.02.12 5 1,25 40 3,97 1,25 0 

N.01.11 48 4,5 40 3,97 4 2,7 

N.01.10 40 6,18 40 3,97 9 3,34 
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Na objektu se nevyskytují konstrukční části druhu DP3. 

Požárně nebezpečny prostor vždy dosahuje pouze na pozemek investora – na 

volné prostranství, kde se nachází žádné jine stavební objekty. 

Objekt bude vytápěno dvěma tepelnými čerpadly vzduch/voda, které bude 

umístěno na střeše objektu. Jmenovitý výkon čerpadel je 100 kW. 

VZT zařízeni musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl 

šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků. Pro zkoušeni požární 

odolnosti VZT potrubí platí ČSN EN 1366-1. Požárně neuzavřené prostupy VZT 

zařízeni o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmí ve svém souhrnu mít 

plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT prochází, 

vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm. VZT zařízeni bude 

provedeno v souladu s ČSN 73 0872. 

Nechráněná vzduchotechnická potrubí (všech průřezů), které prostupují 

stavebními konstrukcemi, jež vymezují požární úseky podle 9.2.2 a) musí být v 

místě prostupu zabezpečena požárními klapkami; není dovoleno nahradit 

požární klapky jiným technickým opatřením či zařízením. 

Rozvodna potrubí a jejich příslušenství, sloužící k rozvodu nehořlavých 

látek pro technická zařízeni nevýrobních stavebních objektů nebo pro 

technologické účely těchto objektů, mohou prostupovat dle ČSN 73 0802 

požárně dělicí konstrukci při dodrženi podmínek ČSN 73 0810 (neplatí pro 

potrubí procházející požárně dělicí konstrukci vymezující požární usek 

shromažďovacího prostoru) a to: 

• potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 (bez ohledu na hořlavost 

použitého materiálu) bez dalších opatřeni. 

• potrubí světlého průřezu nad 40 000 mm2 je ze stavebních výrobků třidy 

reakce na oheň A1 nebo A2 (z nehořlavých stavebních výrobků) a jeho 

případná izolace je alespoň do vzdálenosti 1 000 mm od obou líců požárně 

dělicí konstrukce z nehořlavých stavebních výrobků. 

Potrubí světlého průřezu nad 40 000 mm2 a jejich příslušenství z hořlavých 

stavebních výrobků nesmí byt volně vedena požárním úsekem a musí být 

zabudovaná ve stavební konstrukci druhu DP1, nebo jinak chráněna, např. krycí 
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vrstvou o požární odolnosti min. 30 minut; nebo umístěna v instalační šachtě 

nebo v kanálu. 

V chráněné únikové cestě nesměji byt umístěny volně vedené rozvody 

hořlavých látek (kapalin a plynů) nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody 

z výrobků třidy reakce na oheň B až F, volně vedené rozvody VZT, které neslouží 

pouze pro větraní prostorů chráněné únikové cesty, volně vedené kouřovody a 

volně vedené elektrické rozvody bez požární odolnosti. VZT a kouřovody mohou 

byt v CHUC umístěny tehdy, jsou-li zabudovaný v konstrukci DP1 a od chráněné 

únikové cesty odděleny krycí vrstvou s požární odolnosti alespoň EW 30. 

Dle ČSN 73 0810 prostupy rozvodů a instalaci, technických a technologických 

zařízeni, elektrických rozvodů apod. mají byt navrženy tak, aby co nejméně 

prostupovaly požárně dělicími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytuji 

tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízeni, 

a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolnosti jakou má požárně dělicí 

konstrukce. Požárně dělicí konstrukce může být případně i zaměněna (nebo 

upravena) v dotahované časti k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že 

nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce. 

a) realizaci požárně bezpečnostního zařízeni – výrobku (systému) požární 

    přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010) 

b) dotěsněním (například dozděním, dobetonovaným) hmotami třidy reakce na 

    oheň A1 nebo A2 v cele tloušťce konstrukce, a to pouze nejedna-li se o 

    prostupy okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo 

    evakuačních výtahů) a zároveň v případech určených dále. 

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii: 

• EI v požárně dělicích konstrukcích EI a REI anebo 

• E v požárně dělicích konstrukcích EW nebo REW. 

Podle bodu b) tohoto textu lze postupovat pouze v následujících případech: 

1) jedna se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukci a jedna se maximálně 

o 3 potrubí s trvalou naplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí 

musí být třidy reakce na oheň A1 nebo A2 anebo musí mít vnější průměr 

potrubí maximálně 30 mm. Připadne izolace potrubí v místě prostupů musí 

byt nehořlavé, tj. třidy reakce na oheň A1 nebo A2, a to s přesahem 

minimálně 500 mm na obě strany konstrukce (například je-li ve zděné nebo 

betonové konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor, po instalaci 

potrubí musí byt otvor dozděn nebo dobetonován v kvalitě okolní konstrukce 

výrobky třidy reakce na oheň A1 nebo A2, a to až k povrchu potrubí, a to 

v cele tloušťce konstrukce); nebo 
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2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho, samostatně vedeného kabelu 

elektroinstalace bez chráničky s vnějším průměrem kabelu do 20 mm, 

předpokládá se provedeni prostupu se shodným průměrem, jako je průměr 

kabelu. Takovýto postup smí byt nejen ve zděné nebo betonové, ale i 

v sádrokartonové a sendvičové konstrukci (provede-li se v sendvičové 

konstrukci otvor většího průměru, než je prostupující kabel, postupuje se 

podle bodu a). Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu 

shodnou skladbou. 

Podle bodu b) se samostatně posuzuji prostupy, mezi nimiž je vzdálenost 

alespoň 500 mm. 

Objekt bude dle ČSN – EN 62 305-1-4 opatřen bleskosvodem. 

V řešeném stavebním objektu jsou elektrické rozvody zajišťující funkci nebo 

ovládání zařízení sloužících pro protipožární zásah dle čl. 12.9.1 ČSN 730802.  

Elektrická rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužící 

k protipožárnímu zabezpečení objektů musí mít zajištěnou dodávku elektrické 

energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Vodiče a kabely zajišťující 

funkci a ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení stavebních 

objektů musí splňovat požadavky čl. 12.9.2 ČSN 73 0802 a ČSN 73 0848. 

Dle čl. 12.9.3 ČSN 73 0802 mohou mít elektrické zařízeni nesloužící 

k protipožárnímu zabezpečeni objektu jakékoliv vodiče a kabely, které 

odpovídají daným provozním podmínkám. 

Elektrické přístroje budou odpovídat platné legislativě a budou instalovány a 

provozovány dle věcně příslušných norem a předpisů, případně návodů k použití. 

Rozvaděče umístěné v CHÚC A se budou řídit čl. 5.6 ČSN 730848. 

Veškerá technická zařízení budou instalována a provozována dle nařízení 

výrobce/dovozce a budou dodržovány návody k použití jednotlivých výrobků, 

případně zákonná a normativní ustanovení. Bude dodržena požadavky ČSN 73 

0608 a bezpečná vzdálenost tepelných spotřebičů od hořlavých hmot dle přílohy 

č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
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Objekt je napojen na přilehlou jednopruhovou, obousměrnou zpevněnou silniční 

komunikaci šířky 4,5 m > 3 m, z komunikace je  umožňuje přístup na zpevněnou 

plochu která vede až k hlavnímu vchodu budovy, šířka zpevněné plochy 14 - 20 m 

čl. 12.2.1 ČSN 73 0802. Stav je vyhovující. 

Objekt má požární výšku 3,97 m, do 12 m požární výšky není třeba zřizovat 

nástupní plochy dle čl. 12.4.4. ČSN 73 0802. Nástupní plocha není navržena. 

Vnitřní ani vnější zásahové cesty nejsou požadovaný v souladu s čl. 12.5.1. 

ČSN 73 0802 a s čl. 12.6.2. ČSN 73 0802. 

Zásobovaní požární vodou, včetně vnitřních odběrných míst je navrženo 

dle ČSN 73 0873. 

Pro nevýrobní objekty o ploše 120 < S < 1 000 m2 je požadován hydrant 

DN 100 mm, ve vzdálenosti 150 m od objektu a 300 m od dalšího hydrantu. 

Odběr hydrantu pro doporučenou rychlost v = 0,8 m/s je Q = 6 l/s. Dle situace 

bylo zjištěno, že ve vzdálenosti 100 m od objektu se nachází podzemní hydrant 

na potrubí DN 100, situace je vyhovující. 

Dle čl. 4.4b ČSN 73 0873 je nutné zřídit vnitřních odběrové místo pokud je počet 

projektovaných osob (E) v objektu větší jak 15. 

E = 27 > 15 → je nutné zřídit vnitřní odběrové místo a to vnitřní hadicový systém 

DN 25mm s tvarově stálou hadicí umístěný v místnosti 1.02 – Chodba A. 

VHS bude osazen tak, aby vyhovovaly požadavku čl. 6.7 ČSN 73 0873. 

Umístěni hasicích přístrojů a jejich kontroly dle §3 a §9 vyhlášky č. 246/2001 Sb.: 

Umístěni PHP musí umožňovat jejich snadné a rychle použiti, PHP musí být 

snadno viditelné a volně přístupné. Umisťuji se na svisle stavební konstrukci 

nejvýše 1,5 m nad podlahou. Pokud je PHP umístěn na podlaze, musí být 

zajištěn proti pádu. 

Kontroly PHP se provádějí po každém použiti, při mechanickém poškozeni a 

nejméně 1 × za rok, Součásti údržby PHP je jejich periodická zkouška a plněni. 

Vlastník objektu bude mít k dispozici doklady o provedených kontrolách PHP. 
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Dle čl. 5.4 ČSN 73 0833 bude určený počet PHP následovný: 

• 1 x práškový PHP s hasící schopností 21 A pro hlavní domovní rozvaděč 

• 1 x CO2 PHP s hasící schopností 55 B pro strojovnu výtahu 

• 1 x práškový PHP s hasící schopností 21 A pro skladovací prostory 

2 x práškový PHP s hasící schopností 21 A pro celkovou půdorysnou plochu 

vyjma bytových jednotek 

Na CHÚC A bude instalováno nouzové osvětlení, budou osazena svítidla 

s vestavnou samo dobíjecí baterií. Osvětlení bude v souladu s ČSN EN 1838 

funkční po dobu 1 hodiny. 

Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každé ubytovací 

jednotce a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou 

únikovou cestu. 

Objekt bude vybaven výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami v 

souladu s ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení vlády NV 11/2002 Sb. 

Projekt pro stavební povolení (ohlášení stavby) „NOVOSTAVBA DOMU S 

PEČOVATELSKOU SLUŽBOU“ řeší dvoupodlažní částečně podsklepenou 

novostavbu. 

Objekt je řešen dle ČSN 730802 v souladu s navazujícími projektovými normami, 

zejména ČSN 730835. Budova je rozdělena do 42 požárních úseků. 

Požární odolnost stavebních konstrukcí vyhoví požadavků SPB jednotlivých 

požárních úseků. V objektu jsou k dispozici chráněná úniková cesta typu A a 2 

nechráněné únikové cesty vyhovujících parametrů. 

Odstupové vzdálenosti dosahují pouze na vlastní pozemek investora a na veřejné 

prostranství, stav je vyhovující. 

Jsou navrženy VHS DN 25 mm, který bude osazen v místnosti 1.02 – Chodba A 

Jako zdroj vnější požární vody bude sloužit nadzemní hydrant na podtrubí DN 

100, který je od objektu vzdálen cca 100 m. 

V objektu jsou navrženy 4 PHP práškové s hasicí schopností 21 A a 1 PHP 

práškový s hasící schopností 55 B. Z hlediska požární vody je objekt vyhovující. 
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Jako přístupová komunikace bude sloužit jednopruhová silniční komunikace, 

která vede do těsné blízkosti objektu.  
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𝑅 =  
𝑑

𝜆
  

d - tloušťka vrstvy [m] 

λ - součinitel tepelné vodivosti [W/m ˑ K] 

𝑅𝑇 =  𝑅𝑠𝑖 + ∑𝑅 + 𝑅𝑠𝑒

Rsi - odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2 ˑ K/W] 

Rse - odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2 ˑ K/W] 

R - tepelný odpor všech konstrukcí [m2 ˑ K/W] 

𝑈 =  
1

𝑅𝑇
 

RT - tepelný odpor při přestupu tepla [m2 ˑ K/W] 

Tabulka 18: Součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Tabulka 19: Součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí 
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Tabulka 20: Součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí 
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Tabulka 21: Součinitele prostupu tepla výplní 

Tabulka 22: Přehled navržených konstrukcí 
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𝑅′𝑤,𝑁 ≤  𝑅′𝑤   

R’w,N - normová hodnota vzduchové neprůzvučnosti [dB] 

R’w - vážená stavební vzduchová neprůzvučnost [dB] 

𝐿′𝑤,𝑁 ≤  𝐿′𝑛,𝑤,𝑁   

L’w,N - vážená stavební kročejová neprůzvučnosti [dB] 

L’n,w,N - normová hodnota kročejové neprůzvučnost [dB] 

Tabulka 23: Vyhodnocení konstrukcí z hlediska stavební akustiky 

Konstrukce 
Rw    
[dB] 

Korekce 
[dB]  

ΔRw 
[dB] 

R'w 
[dB] 

R'w,N 
[dB] 

Posouzení 

 

Vzduchová neprůzvučnost  

Obvodová stěna 48 3 - 45 30 VYHOVUJE 
 

 

Stěna mezibytová 
byt-byt 

56 3 - 53 53 VYHOVUJE 
 

 

Stěna mezibytová 
byt-chodba 

56 3 - 53 52 VYHOVUJE 
 

 

Příčka uvnitř bytu 46 3 - 43 43 VYHOVUJE 
 

 

Stropní deska 59 2 5 62 53 VYHOVUJE 
 

 

Kročejová neprůzvučnost  

Konstrukce 
Lnw,eq 

[dB] 
Korekce 

[dB] 
ΔLnw 
[dB] 

ΔL'w,N 
[dB] 

L'n,w,N 
[dB] 

Posouzení 
 

 

Stropní deska 69 2 32 39 55 VYHOVUJE 
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viz. Příloha: Tepelně technické posouzení konstrukce

Tabulka 24: Souhrn šíření vodní páry v konstrukci 

 

Posouzení bylo provedeno pro místnost 2.27 Pokoj 1+KK  

viz. Příloha: Posouzení tepelné stability

Tabulka 25: Posouzení tepelné stability dle ČSN 73 0540-2 
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Tato část se zabývá koncepčním návrhem osvětlení, a to pro čtyři vybrané 

místnosti. Návrh se řídí dle využití prostoru a tomu odpovídající potřeba 

osvětlení dle zrakové pohody a teploty chromatičnosti zdroje. Navržená svítidla 

jsou poté vhodně rozmístěna v místnostech a zpracována ve výkrese zpracování 

osvětlení. 

𝑘 =
(𝑎 ∙ 𝑏)

ℎ ∙ (𝑎 + 𝑏)
 

a - šířka místnosti [m] 

b - délka místnosti [m] 

h - výška svítidla nad srovnávací rovinou [m] 

ɸ =  
𝐸 ∙ 𝐴

𝜂 ∙ 𝑧
 

E - udržovaná osvětlenost [lx] 

A - plocha místnosti [m2] 

η - účinnost [-] 

z - udržovací činitel [-] 

Barevné provedení místnosti: Stěny světlé 

     Strop bílý 

     Stůl dřevěný 

Tabulka 26: Stanovení tepelného toku a počtu světel 

Název Ozn. Hodnota 

Šířka místnosti a 1,625 [m] 

Délka místnosti b 17,375 [m] 

Výška svítidla nad srovnávací rovinou h 1,85 [m] 

Požadavek umělého osvětlení E 100 [lux] 

Optická účinnost - 0,95 [-] 

Účinnost prostoru η 0,63 [-] 

Udržovací činitel z 0,6 [-] 

Činitel prostoru k 0,8 [-] 
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(1,625 * 17,375) / (1,85 * (1,625 + 17,375)) 

Toková metoda návrhu osvětlení 
ɸ 7862 [lm] 

100 * (1,625 * 17,375) / (0,95 * 0,63 * 0,6) 

Počet svítidel 
n 18 [ks] 

7862 / 450 

Příkon 
P 72 [W] 

18 * 4 

Podhledová svítidla kruhová s LED žárovkou 

Ovládáni světel je navrženo jako kombinace stálého osvětlení a osvětlení pomocí 

infračervených čidel 

Napětí 230 V 

Teplota chromatičnosti 3000 K 

Průměr 79 mm, hloubka 90 mm 

Příkon 4 W 

Světelný tok 450 lm 

Obr. 1: Podhledová svítidla s LED žárovkami  

Barevné provedení místnosti: Stěny světlé 

     Strop bílý 

     Stůl dřevěný 
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Tabulka 27: Stanovení tepelného toku a počtu světel 

Název Ozn. Hodnota 

Šířka místnosti a 2,7 [m] 

Délka místnosti b 2,35 [m] 

Výška svítidla nad srovnávací rovinou h 1,85 [m] 

Požadavek umělého osvětlení E 100 [lux] 

Optická účinnost - 0,95 [-] 

Účinnost prostoru η 0,56 [-] 

Udržovací činitel z 0,6 [-] 

Činitel prostoru 
k 0,67 [-] 

(2,7 * 2,35) / (1,85 * (2,7 + 2,35)) 

Toková metoda návrhu osvětlení 
ɸ 1947 [lm] 

100 * (2,7 * 2,35) / (0,95 * 0,56 * 0,6) 

Počet svítidel 
n 1 [ks] 

1947 / 1950 

Příkon 
P 16 [W] 

16 * 1 

Stropní LED senzorové světlo kruhové 

Ovládáni světel je navrženo jako manuální se spínačem umístěným na zdi. 

Napětí 230 V 

Teplota chromatičnosti 3000 K 

Průměr 350 mm, výška 55 mm 

Příkon 16 W 

Světelný tok 1950 lm 

 
Obr. 2: Stropní LED senzorové světlo [5] 
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Barevné provedení místnosti: Stěny světlé 

     Strop bílý 

     Umyvadlo 

Tabulka 28: Stanovení tepelného toku a počtu světel 

Název Ozn. Hodnota 

Šířka místnosti a 2,25 [m] 

Délka místnosti b 2,7 [m] 

Výška svítidla nad srovnávací rovinou h 1,85 [m] 

Požadavek umělého osvětlení E 150 [lux] 

Optická účinnost - 0,95 [-] 

Účinnost prostoru η 0,55 [-] 

Udržovací činitel z 0,6 [-] 

Činitel prostoru 
k 0,66 [-] 

(2,25 * 2,7) / (1,85 * (2,25 + 2,7)) 

Toková metoda návrhu osvětlení 
ɸ 2906 [lm] 

150 * (2,25 * 2,7) / (0,95 * 0,55 * 0,6) 

Počet svítidel 
n 3 [ks] 

2906 / (1100 + 1100 + 900) 

Příkon 
P 27,4 [W] 

10 * 2 + 7,4 * 1 

Stropní LED koupelnové světlo kruhové 

Ovládáni světel je navrženo jako manuální se spínačem umístěným na zdi. 

Napětí 230 V 

Teplota chromatičnosti 6000 K 

Průměr 280 mm, výška 55 mm 

Příkon 10 W 

Světelný tok 1100 lm 

 

Obr. 3: Stropní LED koupelnové světlo [6] 
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Nástěnné LED osvětlení do koupelny 

Ovládáni světel je navrženo jako manuální se spínačem umístěným na zdi. 

Napětí 230 V 

Teplota chromatičnosti 4000 K 

Délka 400 mm, výška 40 mm 

Příkon 7,4 W 

Světelný tok 900 lm 

 
Obr. 4: Nástěnné LED osvětlení do koupelny [7] 

Barevné provedení místnosti: Stěny světlé 

     Strop bílý 

     Stůl dřevěný 

Tabulka 29: Stanovení tepelného toku a počtu světel 

Název Ozn. Hodnota 

Šířka místnosti a 4,975 [m] 

Délka místnosti b 4,075 [m] 

Výška svítidla nad srovnávací rovinou h 1,85 [m] 

Požadavek umělého osvětlení E 200 [lux] 

Optická učinnost - 0,95 [-] 

Učinnost prostoru η 0,52 [-] 

Udržovací činitel z 0,6 [-] 

Činitel prostoru 
k 0,54 [-] 

(4,975 * 4,075) / (1,85 * (4,975 + 4,075)) 

Toková metoda návrhu osvětlení 
ɸ 12679 [lm] 

200 * (4,975 * 4,075) / (0,95 * 0,52 * 0,6) 

Počet svítidel 
n 7 [ks] 

13679 / (1950 + 1008) 

Příkon 
P 110,04 [W] 

16 * 6 + 14,04 * 1 
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Stropní LED senzorové světlo kruhové 

Ovládáni světel je navrženo jako manuální se spínačem umístěným na zdi. 

Napětí 230 V 

Teplota chromatičnosti 3000 K 

Průměr 350 mm, výška 55 mm 

Příkon 16 W 

Světelný tok 1950 lm 

 

Obr. 5: Stropní LED senzorové světlo [5] 

Nástěnné LED osvětlení do kuchyně  

Ovládáni světel je navrženo jako manuální se spínačem umístěným na zdi. 

Napětí 230 V 

Teplota chromatičnosti 4000 K 

Délka 536 mm, výška 38 mm, hloubka 55 mm 

Příkon 14,04 W 

Světelný tok 1008 lm 

 

Obr. 6: Nástěnné LED osvětlení do kuchyně [8] 
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Tato část se zabývá koncepčním návrhem nuceného větrání. Objekt je rozdělen 

do tří funkčních celků, v rámci této práce je řešen jeden vybraný funkční celek. 

Větrání je navrženo tak aby splňovalo minimální hygienické požadavky a obecné 

předpisy. Vzduchotechnické jednotky jsou navrženy jako centrální a budou 

umístěny v 1.PP ve strojovně vzduchotechniky. V každé bytové jednotce bude 

umístěn regulační box pro zajištěná nezávislé regulace. Jako přívodní a odvodní 

elementy jsou navrženy talířové ventily a anemostaty. 

Obr. 7: Půdorys prvního podzemního podlaží 

Obr. 8: Půdorys prvního nadzemního podlaží 
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Obr. 9: Půdorys druhého nadzemního podlaží 

Objekt je tvořen ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží a je 

rozdělen do tří funkčních celků. 

Modrý funkční celek – tvoří levé křídlo objektu a je složen ze čtrnácti bytových 

jednotek, strojovny VZT, tří skladové prostory a hygienické zařízení. 

Červený funkční celek – tvoří pravé křídlo objektu a je složen ze třinácti bytových 

jednotek, strojovny VZT, zázemí pro zaměstnance, kanceláře s hygienickým 

zařízením a společenské místnosti. 

Žlutý funkční celek – tvoří hlavní schodiště a vstup do objektu. 

Tabulka 30: Stanovení průtoku vzduchu 
 

Místnost Název 
Plocha 

[m2] 
Objem 

[m3] 
Počet 
osob 

Výměna 
vzduchu 

[x/h] 

Přívod 
[m3] 

Odvod 
[m3] 

 

 Zařízení c. 1 - Pravé křídlo objektu 

1.PP 

0.02 Chodba A 11,7 38,6 4 3 - - 

0.01 Schodiště 21,5 71,0 2 3 - - 

0.04 Chodba C 29,9 98,7 4 3 - - 

Byt - 005 34 112,2 2 5 350 350 

0.17 Předsíň 6,8 22,4 1 1 150 - 

0.19 Koupelna 6,1 20,1 1 3 - 150 

0.18 Pokoj + KK 21,1 69,6 2 5 200 200 

Byt - 006 32,8 108,2 2 5 350 350 

0.22 Předsíň 6,3 20,8 1 1 150 - 

0.20 Koupelna 6,1 20,1 1 3 - 150 
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0.21 Pokoj + KK 20,4 67,3 2 5 200 200 

Byt - 007 32,8 108,2 2 5 350 350 

0.23 Předsíň 6,3 20,8 1 1 150 - 

0.25 Koupelna 6,1 20,1 1 3 - 150 

0.24 Pokoj + KK 20,4 67,3 2 5 200 200 

Byt - 008 32,8 108,2 2 5 350 350 

0.28 Předsíň 6,3 20,8 1 1 150 - 

0.26 Koupelna 6,1 20,1 1 3 - 150 

0.27 Pokoj + KK 20,4 67,3 2 5 200 200 

1.NP 

1.02 Chodba A 15,1 49,8 4 3 - - 

1.01 Schodiště 21,5 71,0 2 3 - - 

1.04 Chodba C 26,6 87,8 4 3 - - 

Zázemí pro zaměstnance 66,7 220,1 5 5 200 200 

1.41 Denní místnost 27,3 90,1 4 5 - - 

1.39 Koupelna 6,5 21,5 1 5 - - 

1.42 Předsíň 4,1 13,5 2 1 - - 

1.40 
Šatna pro 
zaměst. 

5,1 16,8 2 5 - - 

1.36 Kancelář 14,1 46,5 2 3 150 150 

1.38 Uklid. Místnost 1,6 5,3 2 1 50 50 

1.35 Zádveří 8 26,4 1 1 - - 

Byt - 105 34 112,2 2 5 350 350 

1.17 Předsíň 6,8 22,4 1 7 150 - 

1.19 Koupelna 6,1 20,1 1 3 - 150 

1.18 Pokoj + KK 21,1 69,6 2 5 200 200 

Byt - 106 32,8 108,2 2 5 350 350 

1.22 Předsíň 6,3 20,8 1 1 150 - 

1.20 Koupelna 6,1 20,1 1 3 - 150 

1.21 Pokoj + KK 20,4 67,3 2 5 200 200 

Byt - 107 32,8 108,2 2 5 350 350 

1.23 Předsíň 6,3 20,8 1 1 150 - 

1.25 Koupelna 6,1 20,1 1 3 - 150 

1.24 Pokoj + KK 20,4 67,3 2 5 200 200 

Byt - 108 32,8 108,2 2 5 350 350 

1.28 Předsíň 6,3 20,8 1 1 150 - 

1.26 Koupelna 6,1 20,1 1 3 - 150 

1.27 Pokoj + KK 20,4 67,3 2 5 200 200 

2.NP 

2.02 Chodba A 15,1 49,8 4 3 - - 

2.01 Schodiště 21,5 71,0 2 3 - - 

2.04 Chodba C 26,6 87,8 4 3 - - 

2.37 
Společenská 

míst. 
24,6 81,2 8 3 400 400 

Byt - 23 30,66 101,2 2 5 400 400 

2.40 Předsíň 4,1 13,5 1 7 100 - 

2.39 Koupelna 6,46 21,3 1 3 - 150 

2.41 Pokoj 20,1 66,3 3 5 150 150 

2.38 Kuchyně 12,1 39,93 3 5 150 100 
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Byt - 24 34 112,2 2 5 350 350 

2.28 Předsíň 6,8 22,4 1 7 150 - 

2.26 Koupelna 6,1 20,1 1 3 - 150 

2.27 Pokoj + KK 21,1 69,6 2 5 200 100 

Byt - 25 32,8 108,2 2 5 350 350 

2.23 Předsíň 6,3 20,8 1 1 150 - 

2.25 Koupelna 6,1 20,1 1 3 - 150 

2.24 Pokoj + KK 20,4 67,3 2 5 200 100 

Byt - 26 32,8 108,2 2 5 350 350 

2.22 Předsíň 6,3 20,8 1 1 150 - 

2.20 Koupelna 6,1 20,1 1 3 - 150 

2.21 Pokoj + KK 20,4 67,3 2 5 200 100 

Byt - 27 32,8 108,2 2 5 350 350 

2.17 Předsíň 6,3 20,8 1 1 150 - 

2.19 Koupelna 6,1 20,1 1 3 - 150 

2.18 Pokoj + KK 20,4 67,3 2 5 200 100 

                  5200 5200 

Tabulka 31: Dimenzování potrubí pravého křídla objektu 

Hlavní větev - PŘÍVOD 

Číslo 
úseku 

V     
[m3/h] 

V         
[m3/s] 

v'       
[m/s] 

s'          
[m2] 

d'       
[mm] 

A              
[mm] 

B              
[mm] 

s           
[m2] 

v        
[m/s]  

1 200 0,056 2 0,028 0,189 Ø200 0,032 1,76  

2 350 0,097 2,5 0,039 0,223 Ø225 0,040 2,45  

3 700 0,194 3 0,065 0,288 280 280 0,078 2,48  

4 1600 0,444 3,5 0,127 0,376 355 355 0,126 3,53  

5 2300 0,639 4 0,160 0,431 400 400 0,160 3,99  

6 4400 1,222 4,5 0,272 0,604 500 500 0,250 4,89  

7 5200 1,444 5 0,289 0,637 560 560 0,280 5,16  

Hlavní větev - ODVOD  

Číslo 
úseku 

V     
[m3/h] 

V         
[m3/s] 

v'       
[m/s] 

s'          
[m2] 

d'       
[mm] 

A              
[mm] 

B              
[mm] 

s           
[m2] 

v        
[m/s] 

 

 

1 150 0,042 2 0,021 0,149 Ø200 0,020 2,07  

2 350 0,097 2,5 0,039 0,223 Ø225 0,040 2,45  

3 700 0,194 3 0,065 0,288 280 280 0,078 2,48  

4 1600 0,444 3,5 0,127 0,376 355 355 0,126 3,53  

5 2300 0,639 4 0,160 0,431 400 400 0,160 3,99  

6 4400 1,222 4,5 0,272 0,604 500 500 0,250 4,89  

7 5200 1,444 5 0,289 0,637 560 560 0,280 5,16  
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Tabulka 32: Výpis distribučních elementů pro přívodní potrubí 
 

Místnost Název Distribuční element 
Počet 
[ks] 

Objemový 
průtok [m3/h] 

 

1.PP 

0.02 Chodba A - - - 

0.01 Schodiště - - - 

0.29 Chodba C - - - 

Byt - 005   

0.17 Předsíň Talířový ventil TVPM 150 1 150 

0.19 Koupelna - - - 

0.18 Pokoj + KK 
Anemostat VVM 400 

C/V/16/R 
1 200 

Byt - 006   

0.22 Předsíň Talířový ventil TVPM 150 1 150 

0.20 Koupelna Talířový ventil TVPM 150 - - 

0.21 Pokoj + KK 
Anemostat VVM 400 

C/V/16/R 
1 200 

Byt - 007   

0.23 Předsíň Talířový ventil TVPM 150 1 150 

0.25 Koupelna - - - 

0.24 Pokoj + KK 
Anemostat VVM 400 

C/V/16/R 
1 200 

Byt - 008   

0.28 Předsíň Talířový ventil TVPM 150 1 150 

0.26 Koupelna - - - 

0.27 Pokoj + KK 
Anemostat VVM 400 

C/V/16/R 
1 200 

1.NP 

1.02 Chodba A - - - 

1.01 Schodiště - - - 

1.33 Chodba C - - - 

Zázemí pro zaměstnance       

1.41 Denní místnost - - - 

1.39 Koupelna -   - 

1.35 Předsíň - - - 

1.40 
Šatna pro 
zaměst. 

- - - 

1.36 Kancelář 
Anemostat VVM 400 

C/V/8/R 
1 150 

1.38 Uklid. Místnost Talířový ventil TVPM 150 1 50 

1.42 Zádveří - - - 

Byt - 14       

1.24 Předsíň Talířový ventil TVPM 150 1 150 

1.23 Koupelna - - - 

1.22 Pokoj + KK 
Anemostat VVM 400 

C/V/8/R 
1 200 
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Byt - 15       

1.26 Předsíň Talířový ventil TVPM 150 1 150 

1.24 Koupelna - - - 

1.25 Pokoj + KK 
Anemostat VVM 400 

C/V/8/R 
1 200 

Byt - 16       

1.27 Předsíň Talířový ventil TVPM 150 1 150 

1.29 Koupelna - - - 

1.28 Pokoj + KK 
Anemostat VVM 400 

C/V/8/R 
1 200 

Byt - 17       

1.31 Předsíň Talířový ventil TVPM 150 1 150 

1.30 Koupelna - - - 

1.32 Pokoj + KK 
Anemostat VVM 400 

C/V/8/R 
1 200 

2.NP 

2.02 Chodba A -   - 

2.01 Schodiště -   - 

2.04 Chodba C - - - 

2.37 
Společenská 

míst. 
Anemostat VVM 625 

C/V/24/R 
1 400 

Byt - 23       

2.40 Předsíň Talířový ventil TVPM 150 1 100 

2.39 Koupelna - - - 

2.41 Pokoj 
Anemostat VVM 400 

C/V/8/R 
1 150 

2.38 Kuchyně 
Anemostat VVM 400 

C/V/8/R 
1 150 

Byt - 24       

2.28 Předsíň Talířový ventil TVPM 150 1 150 

2.26 Koupelna - - - 

2.27 Pokoj + KK 
Anemostat VVM 400 

C/V/8/R 
1 200 

Byt - 25       

2.23 Předsíň Talířový ventil TVPM 150 1 150 

2.25 Koupelna - - - 

2.24 Pokoj + KK 
Anemostat VVM 400 

C/V/8/R 
1 200 

Byt - 26       

2.22 Předsíň Talířový ventil TVPM 150 1 150 

2.20 Koupelna - - - 

2.21 Pokoj + KK 
Anemostat VVM 400 

C/V/8/R 
1 200 

Byt - 27       

2.17 Předsíň Talířový ventil TVPM 150 1 150 

2.19 Koupelna - - - 

2.18 Pokoj + KK 
Anemostat VVM 400 

C/V/8/R 
1 200 
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Tabulka 33: Výpis distribučních elementů pro odvodní potrubí 

 Místnost Název Distribuční element 
Počet 
[ks] 

Objemový 
průtok [m3/h] 

 

1.PP 

0.02 Chodba A - - - 

0.01 Schodiště - - - 

0.29 Chodba C - - - 

Byt - 05   

0.28 Předsíň - - - 

0.26 Koupelna Talířový ventil TVPM 150 1 150 

0.27 Pokoj + KK Digestoř 1 200 

Byt - 06   

0.23 Předsíň - - - 

0.25 Koupelna Talířový ventil TVPM 150 1 150 

0.24 Pokoj + KK Digestoř 1 200 

Byt - 07   

0.22 Předsíň - - - 

0.20 Koupelna Talířový ventil TVPM 150 1 150 

0.21 Pokoj + KK Digestoř 1 200 

Byt - 08   

0.17 Předsíň - - - 

0.19 Koupelna Talířový ventil TVPM 150 1 150 

0.18 Pokoj + KK Digestoř 1 200 

1.NP 

1.02 Chodba A - - - 

1.01 Schodiště - - - 

1.33 Chodba C - - - 

Zázemí pro zaměstnance       

1.34 Denní místnost Digestoř - 200 

1.35 Koupelna Ventilátor do koupelny   150 

1.36 Předsíň - - - 

1.37 
Šatna pro 
zaměst. - - - 

1.38 Kancelář Talířový ventil TVPM 150 1 150 

1.39 Uklid. Místnost Talířový ventil TVPM 150 1 50 

1.40 Zádveří - - - 

Byt - 14       

1.24 Předsíň - - - 

1.23 Koupelna Talířový ventil TVPM 150 1 150 

1.22 Pokoj + KK Digestoř 1 200 

Byt - 15       

1.26 Předsíň - - - 

1.24 Koupelna Talířový ventil TVPM 150 1 150 

1.25 Pokoj + KK Digestoř 1 200 
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Byt - 16       

1.27 Předsíň - - - 

1.29 Koupelna Talířový ventil TVPM 150 1 150 

1.28 Pokoj + KK Digestoř 1 200 

Byt - 17       

1.31 Předsíň - - - 

1.30 Koupelna Talířový ventil TVPM 150 1 150 

1.32 Pokoj + KK Digestoř 1 200 

2.NP 

2.02 Chodba A -   - 

2.01 Schodiště -   - 

2.35 Chodba C - - - 

2.40 
Společenská 

míst. Talířový ventil TVPM 150 3 400 

Byt - 23       

2.38 Předsíň - 1 100 

2.37 Koupelna Talířový ventil TVPM 150 1 150 

2.36 Pokoj Talířový ventil TVPM 150 1 150 

2.39 Kuchyně Digestoř 1 150 

Byt - 24       

2.23 Předsíň - - - 

2.25 Koupelna Talířový ventil TVPM 150 1 150 

2.24 Pokoj + KK Digestoř 1 200 

Byt - 25       

2.28 Předsíň - - - 

2.26 Koupelna Talířový ventil TVPM 150 1 150 

2.27 Pokoj + KK Digestoř 1 200 

Byt - 26       

2.29 Předsíň - - - 

2.31 Koupelna Talířový ventil TVPM 150 1 150 

2.30 Pokoj + KK Digestoř 1 200 

Byt - 27       

2.34 Předsíň - - - 

2.32 Koupelna Talířový ventil TVPM 150 1 150 

2.33 Pokoj + KK Digestoř 1 200 
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Tato část se zabývá koncepčním návrhem zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé 

vody. V této části je navržen tepelný zdroj dle vypočtených celkových tepelných 

ztrát objektu a zásobník teplé vody dle denní potřeby teplé vody. Vytápění a 

příprava teplé vody bude zajištěno dvoutrubkovou soustavou s nucenou cirkulací 

topné vody. Vytápění v objektu bude provedeno kombinací podlahového 

vytápění a trubkovými otopnými tělesy. 

ɸHL,build = ɸT,build + ɸV,build 

ɸT,build  – tepelná ztráta prostupem [kW] 

ɸV,build  – tepelná ztráta větráním [kW] 

𝜙𝑇,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 =  ∑[𝐴𝑘 ∙ (𝑈𝑘 +  𝛥𝑈𝑇𝐵) ∙  𝑓𝑥,𝑘]  ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 −  𝜃𝑒) 

Ak   - plocha k-te konstrukce [m2] 

Uk   - součinitel prostupu tepla k-te konstrukce [W/m2ˑK] 

ΔUTB   - přirážka na vliv tepelných mostů [W/m2ˑK] 

fx,k   - opravný činitel [-] 

Ѳint,build  - průměrná vnitřní teplota [°C] 

Ѳe   - venkovní návrhová teplota [°C] 

Tabulka 34: Tepelná ztráta prostupem 

OZN Název Ak Uk ΔU fx,k Ѳint Ѳe ɸT,i,build 

S1 
Obvodová stěna - 

SZ 
317,8 0,16 0,02 1 20 -15 2002,1 

S1 
Obvodová stěna - 

JV 
464,3 0,16 0,02 1 20 -15 2925,1 

S1 
Obvodová stěna - 

SV 
136,7 0,16 0,02 1 20 -15 861,2 

S1 
Obvodová stěna - 

JZ 
136,7 0,16 0,02 1 20 -15 861,2 

S2 
Obvodová stěna k 

zemině - SZ 
162,1 0,17 0,02 0,38 20 5 175,6 

 

S2 
Obvodová stěna k 

zemině - SV 
24,6 0,17 0,02 0,38 20 5 26,6 

 

 

S2 
Obvodová stěna k 

zemině - JZ 
24,6 0,17 0,02 0,38 20 5 26,6 
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P1 Podlaha na zemině 597,1 0,19 0,02 0,38 20 5 714,7  

P3 Plochá střecha 597,1 0,14 0,02 1 20 -15 3343,8  

O1 
Okno 2,5 x 1,5 m, 4 

ks - SZ 
15,0 0,7 0 1 20 -15 367,5 

 

 

O2 
Okno 1,5 x 1,0 m, 7 

ks - SZ 
10,5 0,7 0 1 20 -15 257,3 

 

 

O3 
Okno 1,25 x 1,0 m, 

5 ks - SZ 
6,3 0,7 0 1 20 -15 153,1 

 

 

D1 
Dveře 1,85 x 2,25 

m, 1 ks - SZ 
4,2 0,7 0 1 20 -15 102,0 

 

 

D2 
Dveře 1,75 x 2,25 

m, 1 ks - SZ 
3,9 0,7 0 1 20 -15 96,5 

 

 

D3 
Dveře 2,1 x 2,35 m, 

24 ks - JV 
118,4 0,7 0 1 20 -15 2901,8 

 

 

     Ztráta prostupem ɸT,build [W/K] = 14815,1  

 

𝜙𝑉,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 =  𝜌 ∙ 𝑐 ∙  𝑞𝑣,𝑚𝑖𝑛,𝑖  ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡 −  𝜃𝑒)

ρ  - objemová hmotnost vzduchu 

c  - měrná tepelná kapacita 

qv,min,i - objem průtoku přívodního vzduchu 

Ѳint   - průměrná vnitřní teplota 

Ѳe   - venkovní návrhová teplota 

Tabulka 35: Tepelná ztráta větráním 

Místnost  Název Plocha Objem Výměna vzduchu Ѳint Ѳe ɸV,i,build 

0.03 Chodba B 29,9 83,72 

0,5 20 -15 

498,1 

0.04 Chodba C 29,9 83,72 498,1 

0.30, 
0.31, 
0.33 

Technické 
zázemí A 

72,5 203 1207,9 

0.29, 
0.32, 
0.34 

Technické 
zázemí B 

72,5 203 1207,9 

1.03 Chodba B 26,6 74,48 443,2 

1.04 Chodba C 26,6 74,48 443,2 

1.41 
Denní 

místnost 
27,3 76,44 454,8 

1.42 Předsíň 4,1 11,48 68,3 

1.40 
Šatna pro 

zaměstnance 
5,1 14,28 85,0 

1.39 Koupelna 6,5 18,2 108,3 

1.33 Sklad 7 19,6 116,6 
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1.34 
Sklad 

odpadu 
18,4 51,52 306,5 

2.03 Chodba B 26,6 74,48 443,2 

2.04 Chodba C 26,6 74,48 443,2 

2.36 Sklad 16,5 46,2 274,9 

2.34 WC 6,2 17,36 103,3 

2.35 
Úklidová 
místnost 

1,6 4,48 26,7 

    Ztráta přirozeným větráním ɸV,build [W] = 6729,0 

ɸ

ɸHL,build = 14 815 + 6 729  = 21 544 W = 21,6 kW 

𝜙𝑉,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑,𝐴𝑇𝐷 =  𝜌 ∙ 𝑐 ∙  𝑞𝑣,𝑚𝑖𝑛,𝑖  ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡 −  0)

ρ  - objemová hmotnost vzduchu [kg/m3] 

c  - měrná tepelná kapacita [J/kgˑK] 

qv,min,i - objem průtoku přívodního vzduchu  [m3/h] 

Ѳint   - průměrná vnitřní teplota [°C] 

Objem vzduchu pro jednotlivé místnosti byl stanoven v části vzduchotechnika 

pro zařízení č. 1. Objemy pro zařízení č. 2,3 byly stanoveny obdobně. 

qv,min,i  = 5200 m3/h 

qv,min,i  = 5000 m3/h 

qv,min,i  = 800 m3/h 

ɸV,build,ATD = 0,34 ∙ (5200 + 5000 + 800) ∙ (20 - 0) = 78 540 W 
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Tabulka 36: Denní potřeba teplé vody 

Činnost Potřeba vody Počet Potřeba vody celkem 

Mytí osob 

Umyvadlo 0,002 m3/ks 30 ks 0,06 

Sprcha 0,025 m3/ks 29 ks 0,725 

Mytí nádobí 

Vaření + výdej 0,002 m3/jídlo 90 jídel 0,18 

Mytí podlah 

Úklid 0,02 m3/100m2 400 m2 0,08 

Celková denní potřeba teplé vody V2p  =  1,045 m3 

𝑄2𝑡 =  1,163 ∙  𝑉2𝑝  ∙  (𝑡1 −  𝑡2)

V2p - celková denní potřeba teplé vody [m3] 

t1 - teplota zahřívané látky na vstupu do výměníku [°C] 

t2 - teplota zahřívané látky na výstupu z výměníku [°C] 

𝑄2𝑡 =  1,163 ∙  1,045 ∙  (55 −  10) = 𝟓𝟒, 𝟕 𝒌𝑾𝒉 

𝑄2𝑧 =  𝑄2𝑡  ∙  𝑧

Q2t - teplo odebrané [kWh] 

z - poměrná ztráta tepla při ohřevu a dopravě teplé vody [-] 

𝑄2𝑧 =  54,7 ∙  0,3 = 𝟏𝟔, 𝟒 𝒌𝑾𝒉 

𝑄2𝑝 =  𝑄2𝑡 +  𝑄2𝑧

Q2t - teplo odebrané [kWh] 

Q2z - teplo ztracené cirkulací [kWh] 

𝑄2𝑝 =  54,7 +  16,4 = 𝟕𝟏, 𝟏 𝒌𝑾𝒉
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Obr. 10: Odběrový diagram teplé vody 

Tabulka 37: Podíl odebraného tepla v průběhu dne

Čas [h] Podíl [%] Teplo odebrané [kWh] Teplo celkové [kWh] 

5 - 13 35 19,15 24,89 

13 - 20 55 30,09 39,11 

20 - 24 10 5,47 7,11 

 

𝑉𝑧 =  
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑐 ∙ (𝑡2 −  𝑡1)
 

Qmax - maximální rozdíl mezi odběrem a dodávkou [kWh] 

c - měrná tepelná kapacita vody [J/kgˑK] 

t1 - teplota zahřívané látky na vstupu do výměníku [°C] 

t2 - teplota zahřívané látky na výstupu z výměníku [°C] 

 

𝑉𝑧 =  
37,7

1,163 ∙ (55 −  10)
= 𝟎, 𝟕𝟐𝟎 𝒎𝟑
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𝑄1𝑛 =  
𝑄2𝑝

𝑡𝑚𝑎𝑥
 

 

Q2p - teplo dodané ohřívačem za daný čas [kWh] 

tmax - doba provozu ohřívače [h] 

𝑄1𝑛 =  
71,1

18
= 3,95 𝑘𝑊 

𝛥𝑡 =  
(𝑇1 −  𝑡2) − (𝑇2 −  𝑡1)

ln
(𝑇1 −  𝑡2)
(𝑇2 −  𝑡1)

 

T1 - teplota primáru na vstupu do výměníku [°C] 

T2 - teplota primáru na vstupu do výměníku [°C] 

t1 - teplota zahřívané látky na vstupu do výměníku [°C] 

t2 - teplota zahřívané látky na výstupu z výměníku [°C] 

 

𝐴 =  
𝑄1𝑛

(𝑈 ∙  𝛥𝑡)
 

Q1n - jmenovitý tepelný výkon pro ohřev zásobníkem [kW] 

U - součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy [W/m2ˑK] 

Δt - teplotní rozdíl [°C] 

 

𝛥𝑡 =  
(45 −  55) − (35 −  10)

ln
(45 −  55)
(35 −  10)

=  𝟑𝟖, 𝟎𝟒 𝑪° 

𝐴 =  
3,95 ∙ 1000

(420 ∙  38,04)
= 𝟎, 𝟐𝟓 𝒎𝟐 

Nepřímotopný ohřívač vody OKC 750 NTR/HP o objemu 750 l a teplosměnnou 

plochou 7,0 m2. 
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Obr. 11: Ohřívač vody OKC 750 NTR/HP [9] 

𝑄𝑆𝑈 =  𝑓𝐻𝐿  ∙  Ø𝐻𝐿 +  𝑓2𝑝  ∙  𝑄2𝑝 +  𝑓𝑉,𝐴𝑇𝐷  ∙  Ø𝑉,𝐴𝑇𝐷 

fHL ,f2p ,fV,ATD - návrhový činitel pro tepelnou ztrátu 

ØHL  - návrhová tepelná ztráta  

Q2p  - návrhový tepelný výkon pro přípravu teplé vody  

ØV,ATD  - návrhový tepelný výkon pro připojené soustavy 

 

𝑄𝑆𝑈 =  0,9 ∙  21,6 +  1 ∙  3,95 +  1 ∙  78,54 = 𝟏𝟎𝟏, 𝟗𝟑 𝒌𝑾 

2 x tepelné čerpadlo vzduch-voda HELIOTHERM SOLID M SPLIT – S55L-M-Solid 

s topným výkonem jednoho čerpadla 55 kW.  
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Obr. 12: Technická specifikace vnitřní jednotky tepelného čerpadla [10] 

 

Obr. 13: Venkovní a vnitřní jednotka tepelného čerpadla [11] 
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Obr. 14: Křivka bivalence  

Návrh bivalentního zdroje v podobě dvou elektrokotlů Thermona Therm EL 38 o 

výkonu jednoho kotle 37,5 kW. Zdroj bude používán pouze při nedostatku 

tepelného výkonu nebo odstavení tepelného čerpadla. 

 
Obr. 15: Elektrokotel Thermona Therm 38 [12] 
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V návrhu se předpokládá s potřebou 3 l na 1 kW k zajištění minimálního objemu 

vody. 

Požadovaný minimální objem je 306 l. 

Návrh akumulačního zásobníku VOLANO TERMICO GREZZO GC VT o objemu 500 

l. 

 
Obr. 16: Akumulační zásobník [13]  



97 

 

Tato část se zabývá koncepčním návrhem chlazení. V této části je navržen zdroj 

chlazení dle vypočtených celkových tepelných zisků objektu. Chlazení místností 

bude zajištěno nástěnnými chladícími jednotkami fancoil. 

Tabulka 38: Tepelné zisky jednotlivých místností 
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Výpočet výkonu chlazení pro jednotlivé místnosti 

𝑄𝑉𝑍𝑇 = 𝑉𝑝 ∙  𝜌 ∙ 𝑐 ∙ (𝑡𝑖 −  𝑡) 

Vp - průtok vzduchu [m3/h] 

ρ - objemová hmotnost vzduchu [kg/m3] 

c - měrná tepelná kapacita [J/kg*K] 

ti - teplota vzduchu v interiéru [°C] 

t  - teplota chlazeného vzduchu [°C] 

Tabulka 39: Výpis zařízení chlazení 

Místnost 
Tepelné zisky 

[W] 

Průtok 
vzduchu 
[m3/h] 

QVZT 
[W] 

Qmístnost [kW] Jednotka 

 

2.27 3935 350 707 3,23 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

2.07 3935 350 707 3,23 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

2.09 3849 350 707 3,14 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

2.12 3849 350 707 3,14 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

2.15 3849 350 707 3,14 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

2.18 3849 350 707 3,14 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

2.21 3849 350 707 3,14 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

2.24 3849 350 707 3,14 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

2.41 2119 400 808 1,31 
Daikin FWT02CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 1,85 kW 

 

 

2.29 2119 400 808 1,31 
Daikin FWT02CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 1,85 kW 

 

 

2.37 2437 400 808 1,63 
Daikin FWT02CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 1,85 kW 
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1.27 3464 350 707 2,76 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

1.07 3464 350 707 2,76 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

1.09 3390 350 707 2,68 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

1.12 3390 350 707 2,68 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

1.15 3390 350 707 2,68 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

1.18 3390 350 707 2,68 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

1.21 3390 350 707 2,68 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

1.24 3390 350 707 2,68 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

1.29 1660 400 808 0,85 
Daikin FWT02CT 

nástěnný fan coil - 
chladící výkon 1,85 kW 

 

 

1.40 3335 0 0 3,34 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

0.27 3467 350 707 2,76 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

0.07 3467 350 707 2,76 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

0.09 3441 350 707 2,73 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

0.12 3441 350 707 2,73 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

0.15 3441 350 707 2,73 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

0.18 3441 350 707 2,73 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 
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0.21 3441 350 707 2,73 Daikin FWT05CT 
nástěnný fan- coil - 

chladící výkon 3,43 kW  

0.24 3441 350 707 2,73 
Daikin FWT05CT 

nástěnný fan- coil - 
chladící výkon 3,43 kW 

 

 

25 x jednotek Daikin FWT05CT - nástěnný fancoil s chladícím výkonem 4,54 kW 

3 x jednotky Daikin FWT02CT - nástěnný fancoil s chladícím výkonem 2,43 kW 

Jednotky budou napojeny na vodovodní okruh dvoutrubkovou soustavou. 

 

Obr. 17: Technická specifikace jednotek fancoil [14] 

 
Obr. 18: Nástěnná jednotka fancoil [14] 
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𝑄𝑍𝐷𝑅𝑂𝐽 = (𝑄𝑉𝑍𝑇 +  𝑄𝑚í𝑠𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡) ∙  𝑠 

QVZT  - výkon chladiče vzduchotechniky [m3/h] 

Qmístnost - výkon chlazení pro místnosti [m3/h] 

s  - součinitel současnosti [-] 

𝑄𝑍𝐷𝑅𝑂𝐽 = (20,2 +  77,18) ∙  0,7 = 68,2 𝑘𝑊 

Návrh akumulační nádrže pro akumulaci přebytečného tepla a pro zajištění 

minimálního průtoku přes kondenzátor tepelného čerpadla. Velikost byla 

stanovena jako odhad 15 – 20 l/kW výkonu tepelného čerpadla o jmenovitém 

výkonu 68,2 kW. 

Požadovaný minimální objem je 1364 l. 

Návrh akumulačního zásobníku VOLANO TERMICO GREZZO GC VT o objemu 

1500 l. 

 
Obr. 19: Akumulační zásobník [13] 

Využití již navržených tepelných čerpadel vzduch-voda HELIOTHERM SOLID M 

SPLIT – S55L-M-Solid zapojených v kaskádě s topným výkonem jednoho čerpadla 

55 kW a výkonem chlazení 59 kW. Tepelné čerpadlo je v provedení split. Venkovní 

jednotky budou umístěny na střeše objektu a vnitřní jednotky v technické 

místnosti v 1.PP. Teplonosnou látkou mezi venkovní a vnitřní jednotkou bude 

chladivo R410a v objektu od vnitřní jednotky bude voda. Vnitřní jednotky budou 

vybaveny dodatečnými subcoolery pro zajištění souběžného provozu vytápění a 

chlazení. V letním období je systém nastavený na vnitřní teplotu 24 °C a bude 

s akumulací chladu o objemu 1500 l tvořit primární okruh chlazení, kdy 

akumulační nádoba bude zároveň sloužit i jako hydraulický vyrovnávač 

dynamických tlaků systému chlazení pracující s teplotním spádem 7/12 °C. 
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Obr. 20: Technická specifikace vnitřní jednotky tepelného čerpadla [10] 
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Tato část se zabývá koncepčním návrhem fotovoltaické elektrárny. Elektrárna je 

navržena pro podporu všech elektrických zařízení v objektu s primárním 

zaměřením na ohřev teplé vody. Elektrárna bude umístěna na ploché střeše 

objektu orientovaná na jihovýchod ve sklonu 35 °. Součástí systému je LXDC set 

který v případě přebytku elektrické energie může dodávat střídavé napětí 230 

V pro jiné spotřebiče. 

Tabulka 40: Celkové spotřeby elektrické energie  

Čas 
Výkon dopadajícího 

slunce 

Spotřeba elektrické energie 
Celkem 

Ohřev TV VZT Chlazení Osvětlení Zařízení bytu 

[h] [W/m2] [Wh] 

0 0 0 0 0 450 750 1200 

1 0 0 0 0 450 750 1200 

2 0 0 0 0 450 750 1200 

3 66,46 0 0 0 450 750 1200 

4 192,6 0 0 0 450 750 1200 

5 350,15 2765 0 0 450 750 3965 

6 511,97 2765 2500 0 450 750 6465 

7 657,8 2765 2500 0 450 3500 9215 

8 773,2 2765 5000 8000 450 3500 19715 

9 848,9 2765 5000 8000 450 1500 17715 

10 878,9 2765 5000 20000 450 1500 29715 

11 861,83 2765 5000 20000 450 3500 31715 

12 798,53 2765 5000 20000 450 3500 31715 

13 696,65 2765 5000 20000 450 3500 31715 

14 555 5587 5000 20000 450 1500 32537 

15 395,86 5587 5000 20000 450 1500 32537 

16 234,71 5587 5000 20000 450 1500 32537 

17 96,51 5587 5000 20000 450 1500 32537 

18 12,29 5587 5000 20000 450 1500 32537 

19 0 5587 2500 8000 450 1500 18037 

20 0 5587 2500 8000 450 750 17287 

21 0 2370 0 0 450 750 3570 

22 0 2370 0 0 450 750 3570 

23 0 2370 0 0 450 750 3570 

Celkem 7931 71104 65000 212000 10800 37750 396654 
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Obr. 21: Grafické znázornění spotřeby energie 

Tabulka 41: Návrh fotovoltaických panelů 

Maximální odběr [kWh] 32537 

Maximální ozáření [Wh/m2] 878 

Účinnost předběžná [%] 19,00 

Plocha panelů [m2] 195,04 

Rozměr panelu [m] 1,640 x 0,992 

Počet panelů [ks] 126,52 

Skutečný počet panelů [ks] 102 

Skutečná plocha panelů [m2] 169,2 

Maximální výkon [kW] 29,7 

102 kusů fotovoltaických polykrystalických panelů VICTRON ENERGY Wp = 270 W, 

o celkové ploše 169,2 m2 a maximálním výkonem 29,7 kW. 
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Obr. 22: FTV panel VICTRON ENERGY 

Tabulka 42: Bilance provozu jednoho dne 

Čas Vyrobená energie  Přímá spotřeba Přebytková energie Energie ze síťě 

[h] [Wh] 

0 0 1200   1200 

1 0 1200   1200 

2 0 1200   1200 

3 2004 1200 804   

4 5809 1200 4609   

5 10561 3965 6596   

6 15441 6465 8976   

7 19839 9215 10624   

8 23320 19715 3605   

9 25603 17715 7888   

10 26508 29715   3207 

11 25993 31715   5722 

12 24084 31715   7631 

13 21011 31715   10704 

14 16739 32537   15798 

15 11939 32537   20598 

16 7079 32537   25458 

17 2911 32537   29626 

18 371 32537   32166 

19 0 18037   18037 

20 0 17287   17287 

21 0 3570   3570 

22 0 3570   3570 

23 0 3570   3570 
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Obr. 23: Grafické znázornění bilance provozu 

Tabulka 43: Roční bilance spotřeby a výroby 
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Obr. 24: Grafické znázornění roční bilance provozu 
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𝑄𝑑𝑝 = 𝑞𝑠 ∙  𝑛 

qs - specifická denní potřeba vody na měrnou jednotku [l/lůžko ˑ den] 

n - počet měrných jednotek  

𝑄dp =  123,3 ∙  32 = 𝟑𝟗𝟒𝟓 𝒍/𝒅𝒆𝒏 

Dům s pečovatelskou službou – denní potřeba pitné vody: 123,3 l/lůžko ˑ den 

      počet lůžek:      32 

𝑄𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑑𝑝 ∙  𝑘𝑑 

Qdp - průměrná denní potřeba vody [l/den] 

kd - součinitel denní nerovnoměrnosti [-] 

𝑄d,max =  3945 ∙  1,5 = 𝟓𝟗𝟏𝟗 𝒍/𝒅𝒆𝒏 

𝑄ℎ,𝑚𝑎𝑥 =
𝑄𝑑,𝑚𝑎𝑥

𝑡
∙  𝑘ℎ 

Qd,max - maximální denní potřeba vody [l/den] 

kh  - součinitel hodinové nerovnoměrnosti [-] 

t  - doba provozu během dne [hod] 

𝑄d,max =  
5919

24
 ˑ 2,2 = 𝟓𝟒𝟑 𝒍/𝒉 

𝑄𝑟𝑜𝑘 = 𝑞𝑟𝑜𝑘 ∙  𝑛 

qrok - směrné číslo roční potřeby vody na měrnou jednotku [m3/lůžko ˑ rok] 

n - počet měrných jednotek  
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𝑄dp =  45 ∙  32 = 𝟏𝟒𝟒𝟎 𝒎𝟑/𝒓𝒐𝒌 

Dům s pečovatelskou službou – směrné číslo:   45 l/lůžko ˑ den 

      počet lůžek:   32 

𝐷𝑓,𝑑 = 𝑞𝑧𝑎𝑙 ∙  𝑆 

qzal - potřeba nepitné vody pro zalévání [l/m2 ˑ den] 

S - zalévaná plocha [m2] 

𝑄f,d =  1 ∙  516 = 𝟓𝟏𝟔 𝒍/𝒅𝒆𝒏 

𝐷𝑁,𝑑 = 𝐷𝑝,𝑑 ∙ 𝑛 +  𝐷𝑓,𝑑 

Dp,d - potřeba nepitné vody pro splachování [l/osoba ˑ den] 

n - počet osob 

Df,d - maximální denní potřeba nepitné vody pro zalévání [l/m2 ˑ den] 

𝑄N,d =  24 ∙  38 +  516 = 𝟏𝟒𝟐𝟖 𝒍/𝒅𝒆𝒏 

𝐷𝑁,7𝑑 = 𝐷𝑁,𝑑 ∙ 7 

DN,d - maximální denní potřeba [l/den] 

𝑄N,7d =  1428 ∙  7 = 𝟗 𝟗𝟗𝟔 𝒍/𝒅𝒆𝒏 

𝐷𝑡,𝑎 = 𝐷𝑓,𝑑 ∙ 𝑑 + 𝐷𝑝,𝑑 ∙ 𝑛 ∙ 𝑑 

Df,d - maximální denní potřeba nepitné vody pro zalévání [l/m2 ˑ den] 

Dp,d - potřeba nepitné vody pro splachování [l/osoba ˑ den] 

d - počet dnů v roce [den] 
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n - počet osob 

𝐷t,a =  516 ∙  160 +  24 ∙ 38 ∙ 365 = 𝟒𝟏𝟓, 𝟓 𝒎𝟑/𝒓𝒐𝒌 

𝑌𝑅 = ∑𝐴 ∙ ℎ ∙ 𝑒 ∙ 𝜂 

A - půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

Dp,d - dlouhodobý srážkový normál[mm] 

d - součinitel vytíženosti sběrné plochy [-] 

n - hydraulická účinnost čištění srážkové vody [-] 

𝑌R =  529,3 ∙  559 ∙  0,8 ∙  0,9 = 𝟐𝟏𝟑, 𝟏 𝒎𝟑/𝒓𝒐𝒌 

𝑌𝑅 ≥ 𝐷𝑡,𝑎 

YR - půdorysný průmět odvodňované plochy [m3/rok] 

Dt,a - roční spotřeba nepitné vody [m3/rok] 

213,3 ≥ 415,5 – NEVYHOVUJE 

Pro splnění optimálního využití je upuštěno od využití nepitné vody pro 

splachování. Srážková voda bude využívána pouze pro zalévání a kropení zeleně. 

213,3 ≥ 82,6 – VYHOVUJE 

516 ∙ 21 = 𝟏𝟎, 𝟖 𝒎𝟑 

2 x dešťová nádrž o objemu 6 000 l spojené dohromady. Rozměry jedné nádrže 

2370 x 2050 x 2290 mm 
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Obr. 25: Nádrž na dešťovou vodu [16] 
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Tato část práce se zabývá návrhem a srovnáním dvou variant návrhu objektu. 

První varianta návrhu se zabývá upravením objektu tak, aby se vylepšila celková 

energetická náročnost budovy. Ve druhé variantě je naraženo celkové zlepšení 

vnitřních teplot v letním a zimním období. Pro obě varianty byl zpracován průkaz 

energetické náročnosti. 

Pro srovnání jsou použity výsledky získané na základě zpracovaného průkazu 

energetické náročnosti budov. 

 

Objekt je obdélníkového tvaru s třemi nadzemními podlažími. Půdorys má 

rozměry 40x14,5 m s výškou atiky 10,5m. Objekt je zděný z keramických tvárnic 

tl. 300 mm a zateplený tepelnou izolací z minerální vlny tl. 150 mm. Celkový 

poměr prosklených ploch je 16,7 %. Z jihovýchodní strany má budova největší 

podíl prosklených ploch a to 44 %. 

Celková energetický vztažná plocha:     1810 m2 

Celková plocha obálky budovy:      2654 m2 

Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím: 23 657 m3 

Tabulka 44: Přehled navržených konstrukcí 
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Teplá voda je ohřívána topnou vodou připravována v zásobníkovém ohřívači KC 

400 NTRR/HP/SOL s teplosměnnou plochou 3,1 m2 o objemu 352 l. V letním 

období je teplá voda ohřívána pomocí fotovoltaických panelů umístěných na 

ploché střeše. Teplá voda je ohřívána na teplotním spádu 10/55. 

Denní potřeba teplé vody:     1045 l 

Denní potřeba tepla pro přípravu:    71,1 kWh 

Jako zdroj tepla slouží dvě tepelná čerpadla vzduch – voda HELIOTHERM SOLID M 

COMPACT – S55L s topným výkonem jednoho čerpadla 55 kW umístěných na 

střeše objektu. V objektu se uvažuje s vytápěním na teplotu 20 °C ve všech 

obytných místnostech. Celkový přípojný výkon kotelny je 100 kW. Tepelné 

čerpadlo se skládá z venkovní jednotky, která využívá jako teplo nosnou látku 

chladivo a vnitřní jednotky která využívá vodu jako teplo nosnou látku vodu. 

Teplota topné vody je navržena na teplotní spád 55/45. 

Systém je navržen jako dvoutrubkový s nuceným oběhem otopné vody. 

V obytných místnostech je navrženo podlahové topení, v koupelnách jsou 

navrženy otopné žebříky. 

K vnitřní jednotce je připojen dodatečný subcooler pro umožnění souběžného 

provozu chlazení a vytápění v přechodovém období. 

Je využíván stejný zdroj jako pro vytápění. Je uvažováno s chlazením na teplotu 

24 °C v obytných místnostech. Celkový výkon je 78 kW. V objektu je navrženo 

celkem 29 nástěnných fancoil jednotek DAIKIN o výkonech 2,5 – 4,5 kW. 

Pro zajištění minimálního průtoku přes kondenzátor tepelného čerpadla je 

navržena akumulační nádoba MGO 1500 d1000 o objemu 1500 l. 

Objekt je rozdělen do tří zón pro nucené větrání. Pro větrání levého a pravého 

křídla budovy jsou navrženy jednotky DUPLEX 8000 Multi pro levé a pravé křídlo. 

Jednotky jsou navrženy na průtok vzduchu 5200 m3/h s tlakovou ztrátou 300 Pa. 

Jednotky obsahují vodní chladič, vodní ohřívač a deskový výměník ZZT. Na 

přívodu a odvodu jsou kazetové filtry třídy M5, vzduch je přiváděn a odváděn 

ventilátory typu EC3 o příkonu 1,5 kW na přívodu. 

Výkon chladiče:  18,8 kW 

Výkon ohřívače:  4,3 kW 
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Účinnost rekuperace: 90 % 

Objekt je napojen na elektrickou síť pomocí elektrické přípojky. V objektu je 

navrženo osvětlení pomocí LED svítidel. Ve výpočtu je uvažováno s udržovanou 

osvětleností obytných prostor 300 lux a celkovým příkonem svítidel 3839 W. 

Fotovoltaické panely jsou umístěny na střeše ve sklonu 35° s orientací na 

jihovýchod. Elektrárna je tvořena 102 kusy polykrystalických fotovoltaických 

panelů s výkonem 200 W/m2. Vyrobená energie bude pomocí LXDC SETU ohřívat 

vodu v zásobníkovém ohřívači KC 400 NTRR/HP/SOL.  

Rozměry panelu: 1686 x 1016 x 35 mm 

Účinnost panelu: 17 % 

Dle výsledku průkazu energetické náročnosti je budova zařazena do klasifikační 

třídy A. Tato varianta se věnuje vylepšení ukazatelů energetické náročnosti, a to 

zejména chlazení a osvětlení které mají nejnižší klasifikační třídu. 

Pro zlepšení klasifikace chlazení bylo uvažováno se změnou procenta zasklení 

jihovýchodní fasády budovy. Na jihovýchodní straně objektu se nachází 24 

bytových jednotek 1+KK. V každém pokoji se nachází balkonové dveře s oknem o 

rozměrech 3 x 2,25 m. Celková plocha pokoje je 20,38 m2, plocha obvodové 

stěny 10,75 m2 a plocha zasklení 6,75 m2. 

Návrhem pro je změnit plochu zasklení, a přidáním parapetu ke každému oknu o 

výšce 1 m. Tím se změní plocha zasklení na 3,15 m2 a plocha stěny na 14,35 m2. 

Kvůli menší ploše zasklení budou vznikat menší tepelné zisky a tím i menší 

potřeba na chlazení. 

Pro zlepšení klasifikace osvětlení bylo uvažováno se změnou udržované 

osvětlenosti ve výpočtu všech bytových jednotek o polovinu. Tato změna snížila 

celkový příkon svítidel na 2257 W, zároveň se i změnily i tepelné zisky na 

osvětlení v každé místnosti pro zlepšení potřeby na chlazení. 
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Dle průkazu energetické náročnosti spadá budova stále do klasifikační třídy A. 

Potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů klesla o 42 % z 7,35 kWh / 

(m2*rok) na 3,11 kWh / (m2*rok). 

Z průkazu je jasné zlepšení v oblasti osvětlení, a to zlepšení o 40 % z 6,23 kWh / 

(m2*rok) na 3,71 kWh / (m2*rok) Chlazení zaznamenává mírné zlepšení a to o 11 

% z 2,74 kWh / (m2*rok) na 2,49 kWh / (m2*rok). 

Tyto změny mají však celkový dopad na energetické ukazatele náročnosti 

budovy. Snížením procenta zasklení se zlepšil průměrný součinitel prostupu 

tepla z 0,20 W / m2*K na 0,18 W / m2*K, avšak stále nedosahuje klasifikace třídy 

A.  

Největším nedostatkem je však zvýšení potřeby tepla na vytápění způsobená 

snížením tepelných zisků z osvětlení. Nárůst činí 9 % z 17,2 kWh / (m2*rok) na 

18,6 kWh / (m2*rok). 

Dle výsledku průkazu energetické náročnosti je budova zařazena do klasifikační 

třídy A. Tato varianta se věnuje vylepšení celkového tepelného komfortu obyvatel 

budovy. V této variantě se vychází z předchozí varianty OPTIMAL a pouze 

upravuje požadavky na vnitřní teploty v letním a zimním období.  

       KOMFORT  OPTIMAL 

Teplota v letním období:    22 °C    24 °C 

Teplota v zimním období:    23 °C   20 °C 

Dle průkazu energetické náročnosti spadá budova stále do klasifikační třídy A. 

Potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů vzrostla o 720 % z 3,11 kWh / 

(m2*rok) na 22,4 kWh / (m2*rok). 

Potřeba tepla na vytápění vzrostla o 57 % z 18,6 kWh / (m2*rok) na 29,1 kWh / 

(m2*rok). Celková dodaná energie na vytápění vzrostla o 64 % z 26,6 kWh / 

(m2*rok) na 41,6 kWh / (m2*rok). Na chlazení vzrostla energie o 58 % z 2,49 kWh 

/ (m2*rok) na 4,27 kWh / (m2*rok). 
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+ pokles primární energie  

+ zlepšení průměrného součinitele prostupu tepla 

+ vzniklá úspora na osvětlení  

+ vzniklá úspora na chlazení  

 

- snížení intenzity osvětlení vede ke snížení celkového komfortu 

- snížení procenta zasklení přináší pouze minimální zlepšení 

- chlazení spadá do klasifikační třídy C 

+ zvýšení celkového tepelného komfortu budovy 

+ zlepšení průměrného součinitele prostupu tepla 

+ vzniklá úspora na osvětlení  

+ chlazení spadá do klasifikační třídy B 

- celkové zvýšení nákladů na energie pro vytápění a chlazení 

- snížení procenta zasklení přináší pouze minimální zlepšení 

- snížení intenzity osvětlení vede ke snížení celkového komfortu 

I přes navýšení teplot a tím i celkové dodané a primární energie je budova stále 

klasifikována do třídy A. Navýšení teploty v letním období se zlepší klasifikace 

hodnocení pro chlazení na třídu B a tím splní původní požadavek pro zlepšení 

klasifikace pro chlazení z výchozího stavu. 

Varianta KOMFORT nabízí celkové zlepšení teplotního komfortu, jenž je zvláště 

výhodné v tomto objektu určeného pro pečovatelské služby seniorů. Zároveň je 

budova stále klasifikována třídou A. 

Varianta OPTIMAL nabízí celoroční úsporu na spotřebě energií. 

V odhadu se uvažuje s cenou elektřiny 1kWh = 6,0 Kč 

Celková potřeba elektrické energie:    46 400  kWh/rok 

Cena energie za jeden rok:      278 400  Kč 

Celková potřeba elektrické energie:    42 800  kWh/rok 

Cena energie za jeden rok:      256 800  Kč 
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Celková potřeba elektrické energie:    56 900  kWh/rok 

Cena energie za jeden rok:      341 400  Kč 

Varianta OPTIMAL je zaměřená na největší úsporu objektu se snahou zlepšení 

celkové energetické náročnosti. Ve výsledném porovnání nabízí tato varianta 

největší úsporu energie neobnovitelných zdrojů a to o 42 % oproti projektované 

variantě, avšak energetická náročnost je pouze částečné zlepšena, a to 

v kategorii osvětlení. Při snížení osvětlenosti dojde k mírnému snížení nákladů na 

energie.  

Varianta KOMFORT je zaměřena na komfort obyvatel v objektu a vychází ze 

podmínek varianty OPTIMAL. V porovnání nabízí tato variantu pokles energie 

neobnovitelných zdrojů a to o 720 %, avšak energetická náročnost je celkově 

zlepšena. Navýšením teplot dojde ke značnému růstu nákladů na energie. 

Při porovnání výsledku všech variant, bych se nehledě na nárůst energií přiklonil 

k návrhu varianty KOMFORT a to zejména z důvodu značného využití objektu 

seniory. Tato varianta zajistí jejich náročné požadavky na vnitřní klima.  
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Architektonicky-stavební řešení stavby se zabývá návrhem dispozičního a 

konstrukčního řešení objektu. Navržený objekt je tří podlažní se dvěma 

nadzemními podlažími a jedním podzemním ve svahu, se vstupem do objektu 

v 1.NP. Objekt je navržen jako stěnový z keramických tvárnic se zateplením. 

Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová plochá střecha a stropní konstrukci tvoří 

železobetonovou monolitickou deska. V objektu je celkem 27 bytových jednotek. 

Technika prostředí staveb se zabývá koncepčním řešením osvětlení, vytápění, 

chlazení, větráním, fotovoltaickou elektrárnou a zachycením dešťové vody na 

pozemku. Jako hlavní zdroj vytápění a chlazení byly navrženy dvě tepelná 

čerpadla vzduch-voda, která budou v provozu celý rok. K tepelným čerpadlům je 

také navržen bivalentní zdroj v podobě dvou elektrokotlů, která budou využívána 

pouze v případě nedostatečného výkonu tepelných čerpadel. Pro správný chod 

vytápění a chlazení jsou navrženy akumulační nádoby zvlášť pro teplo a chlad. 

Vytápění objektu je zajištěno kombinací podlahového vytápění a trubkovými 

otopnými tělesy. Chlazení je zřízeno pomocí jednotek fancoil umístěných v každé 

bytové jednotce nad dveřmi. Pro podporu ohřevu teplé vody je navržena 

fotovoltaická elektrárna na střeše objektu, která v případě přebytku elektrické 

energie bude tuto energii ukládat do baterií. Větrání objektu je řešeno jako 

centrální, objekt byl rozdělen do tří funkčních celků, kde jednotlivé celky 

obsluhuje samostatná vzduchotechnická jednotka. Každá bytová jednotka 

obsahuje regulační box pro jemnou regulaci průtoku vzduchu. Pro zachycení 

dešťové vody je navržena retenční nádrž, tato voda bude využívána pro zalévání 

a kropení zeleně pozemku. 

Ve volitelné části jsou zpracovány dvě varianty řešení, které vychází 

z projektovaného návrhu. Výsledkem varianty OPTIMAL je maximální úspora z 

hlediska energetické úspory budov. Varianta KOMFORT vychází z varianty 

OPTIMAL, a spočívá ve zvýšení teplot dle potřeby obyvatel na příjemnější 

hodnoty. 

Při porovnání výsledku všech variant, bych se nehledě na nárůst energií přiklonil 

k návrhu varianty KOMFORT a to zejména z důvodu značného využití objektu 

seniory. Tato varianta zajistí jejich náročné požadavky na vnitřní klima. 
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1.PP    1. podzemní podlaží 

1.NP     1.nadzemni podlaží 

2.NP     2. nadzemní podlaží 

m n.m.    Metrů nad mořem 

B.p.v.    Balt po vyrovnaní 

S–JTSK    Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

U.T.     Upraveny terén 

P.T.     Původní terén 

ČSN     Česka technická norma 

Vyl.     Vyhláška 

O      Ostatní odpad (Katalog odpadů) 

N      Nebezpečny odpad (Katalog odpadů) 

č.      Číslo 

čl.     Článek 

sb.     Sbírky 

p.č.    Parcelní číslo 

k.u.     Katastrální území 

VZT     Vzduchotechnika 

EPS     Expandovaný polystyren 

XPS     Extrudovaný polystyren 

DN     Jmenovitá světlost 

PP     Polypropylen 

PVC     Polyvinylchlorid 

R+S     Rozdělovač a sběrač 

ZZT     Zpětné získávaní tepla 

MaR     Měřeni a regulace 

SBS     Styren-butadien-styren 

Vzpp     Ve zněni pozdějších předpisů 

ETICS    External termal insulation composite system 

NUC     Nechráněna úniková cesta 

CHUC    Chráněna úniková cesta 

HZS     hasičský záchranný sbor 

PHP     přenosné hasicí přístroje 

PBŘ     Požárně bezpečnostní řešeni 

HJ      hasicí jednotky 

tl. [mm]   Tloušťka 

is [mm∙min-1]   Index šíření plamene 

E [–]     Počet evakuovaných osob 

k      Počet evakuovaných v jednom únikovém pruhu 

u [–]     Počet únikových pruhů 

hs [m]    Průměrná světla výška požárního úseku 

lu [m]    Délka únikové cesty 

Ku [–]    Jednotková kapacita 

vu [m/s]   Rychlost pohybu osob 

tu [min]   Předpokládaná doba evakuace 
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te [min]   Maximální doba evakuace 

E1 [–]    Počet osob schopných samostatného pohybu 

E2 [–]    Počet osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace 

E3 [–]    Počet osob neschopných samostatného pohybu 

S [m2]    Plocha 

V [m/s]    Rychlost 

Q [l/s]    Rychlost prouděni 

pv [kg/m2]  Výpočtové požární zatíženi 

nHJ     Požadované hasicí jednotky 

Urec,20    Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla 

Wp [W]    Mira nominálního výkonu solárního panelu v laboratorních 

světelných podmínkách 

Ri [m2∙K/W]  Tepelný odpor i–te vrstvy 

di [m]    Tloušťka i–te vrstvy 

λi [W/m∙K]   Součinitel tepelné vodivosti 

Rsi [m2∙K/W]    Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

R [m2∙K/W]    Tepelný odpor všech vrstev konstrukce 

Rse [m2∙K/W]   Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

RT [m2∙K/W]    Tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla 

U [W/m2∙K]    Součinitel prostupu tepla konstrukce 

R´w,N [dB]    Normová hodnota vzduchové neprůzvučnosti 

R´w [dB]     Vážena stavební vzduchová neprůzvučnost 

L´n,w [dB]    Vážena stavební kročejová neprůzvučnost 

L´n,w,N [dB]    Normová hodnota kročejové neprůzvučnosti 

m´2 [kg/m2]    Plošná hmotnost roznašeči vrstvy 

s´[MN/m3]    Dynamická tuhost kročejové izolace 

h [m]      Tloušťka kročejové izolace 

k [dB]      Korekční součinitel 

k [–]       Prostorový index 

a,b [m]      Rozměry místnosti 

h [m]      Výška svítidla nad srovnávací rovinou 

Φ [lm]      Světelný tok 

E [lx]  Udržovaná osvětlenost (místně průměrná a časově 

minimální) 

A [m2]     Osvětlovaná plocha 

Ƞ [–]      Účinnost, činitel využiti 

z [–]      Udržovací činitel 

LED      Light-EmittingDiode = elektroluminiscenční dioda 

p       Počet osob 

D [m3/h]    Dávka vzduchu na osobu 

V [m3/h]    Průtok vzduchu 

Vpl [m3/h]    Dávka vzduchu přívodní výustě 

Vo [m3/h]    Dávka vzduchu odvodni výustě 

A [m]     Šírka potrubí 

B [m]     Výška potrubí 

ΦV,build [kW]  Tepelná ztráta větraným 
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ΦT,build [kW]   Tepelná ztráta prostupem 

ΦHL,build[kW]   Tepelná ztráta zjednodušenou obálkovou metodou 

Ak [m2]      Plocha k–te konstrukce 

Uk [W/m2∙K]    Součinitel prostupu tepla k–te konstrukce 

UTB [W/m2∙K]   Přirážka na vliv tepelných mostů 

fx,k[–]      Opravny činitel 

θint, build [°C]   Průměrná vnitřní teplota v objektu 

θe [°C]      Venkovní návrhová teplota 

ρ [kg/m3]     Objemová hmotnost 

c [J/kg∙K]    Měrná tepelná kapacita 

qv,min,i [m3]    Objem místnosti 

θint [°C]     Teplota interiéru 

ni        Počet jednotek 

Vd [m3]     Objem vody na jednotku 

Vo [m3]     Denní potřeba teple vody pro myti osob 

Vp [m3]     Denní potřeba teple vody pro myti nádobí 

Vu [m3]     Denní potřeba teple vody pro myti podlah 

V2p [m3]     Celková denní potřeba teple vody 

t1 [°C]      Teplota zahřívané látky (teple vody) na vstupu do výměníku 

t2 [°C]      Teplota zahřívané látky (teple vody) na výstupu z výměníku 

Q2t [kWh]     Teplo odebrané 

Q2z [kWh]     Teplo ztracené 

z [–]       Poměrná ztráta tepla při ohřevu a dopravě teple vody 

ΔQmax [kWh]   Maximální rozdíl křivek dodávky a odběru 

Vz [m3]      Objem zásobníku 

Q1n [kW]    Jmenovitý výkon pro ohřev 

Q1 [kWh]     Teplo dodané ohřívačem za čas t 

t [h]       Doba provozu ohřívače 

T1 [°C]      Teplota primáru (topné vody) na vstupu do výměníku 

T2 [°C]      Teplota primáru (topné vody) na výstupu z výměníku 

Δt [°C]      Teplotní rozdíl 

QVZT [kW]     Požadavek výkonu pro vzduchotechniku 

QTV [kW]     Požadavek výkonu pro ohřev teple vody 

QTECH [kW]    Požadavek výkonu technologie 

d [–]       Počet dni otopného období 

Ƞzdroj [–]     Účinnost zdroje 

Ƞdistr [–]     Účinnost distribuční soustavy 

ed [–]      Součinitel zkráceni doby vytápěni u objektu s přestávkami v 

provozu 

tis [°C]      Průměrná teplota vytápěných místnosti 

tes [°C]      Průměrná venkovní teplota otopného období 

Dv [–]      Počet denostupňů 

HT+1 [W/K]    Měrná tepelná ztráta prostupem a infiltraci 

h [–]       Počet provozních hodin 

ε [–]       Součinitel vyjadřující nesoučasnost infiltrace během roku 

φ [–]      Účinnost zpětného získávaní tepla 
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Hv [W/K]     Měrná tepelná ztráta větraným 

Vo [m3]     Objem vody v otopné soustavě 

n [–]       Koeficient tepelné roztažnosti vody 

h [m]      Výška otopné soustavy 

s [–]       Sítnici součinitel 

AV [m2]     Plocha oken 

I [W/m2]    Intenzita sluneční radiace 

IDV [W]      Tepelný zisk 

Vp [m3/h]     Průtok vzduchu 

qs       Specifická denní potřeba vody na měrnou jednotku 

n        Počet měrných jednotek 

Qdp [l/den]    Průměrná denní potřeba vody 

Qdp [l/den]   Průměrná denní potřeba vody 

kd [–]      Součinitel denní nerovnoměrnosti 

Qhmax [l/den]   Maximální hodinová potřeba vody 

Qdmax [l/den]   Maximální denní potřeba vody 

t [hod]      Doba provozu budovy během dne 

kh [–]      Součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

qrok       Směrné číslo roční potřeby vody na měrnou jednotku 

n        Počet měrných jednotek 

Qrok [m3/rok]   Roční potřeba vody 

qrok       Směrné číslo roční potřeby vody na měrnou jednotku 

Df,d [l/den] Maximální denní potřeba nepitné vody pro zalévaní nebo 

kropeni 

DN,d      Denní potřeba nepitné vody 

ΣA [m2]     Půdorysny průmět odvodňované plochy 

h [mm]      Dlouhodobý srážkový normál 

e [–]       Součinitel vytíženosti sběrné plochy 

ƞ [–]       Hydraulická účinnost čištěni srážkové vody 

P [kWh]      Maximální odběr 

Hnm [Wh/m2]   Maximální ozářeni 

Ƞ [–]       Předběžná účinnost výroby elektrické energie 

AFV [m2]     Celková plocha fotovoltaiky 

Ƞ [%]      Předběžná účinnost fotovoltaických panelů 

A1P [m2]     Plocha jednoho panelu 

PMMP [Wh]    Vyrobena elektřina 

tes [°C]     Střední měsíční teplota v době slunečního svitu 

Gm [W/m2]  Střední intenzita slunečního záření dane orientace a 

sklonu 

Ƴ        Teplotní součinitel výkonu (%/K) – dle výrobce 

nref  Účinnost při normových zkušebních podmínkách (1000 

W/m2 a tref = 25 °C), dle výrobce panelu 16,6 % 

τr [–]      Poměrná doba slunečního svitu 
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A.1.1   Koordinační situace           1:250 

A.1.2   Základy               1:50 

A.1.3   Půdorys 1.PP             1:50 

A.1.4   Půdorys 1.NP             1:50 

A.1.5   Půdorys 2.NP             1:50 

A.1.6   Půdorys střešní roviny          1:50 

A.1.7   Podélný řez              1:50 

A.1.8   Příčný řez               1:50 

A.1.9   Pohled severozápadní          1:50 

A.1.10  Pohled jihovýchodní           1:50 

A.1.11  Pohled severovýchodní a jihozápadní    1:50 

A.1.12  Výpis skladeb              - 

A.2.1   Koordinační situace PBŘ         1:250 

A.1.2   Půdorys 1.PP PBŘ            1:50 

A.1.3   Půdorys 1.NP PBŘ           1:50 

A.1.4   Půdorys 2.NP PBŘ           1:50 

B.1.1   Koncepční řešení osvětlení 1.NP      1:100 

B.1.2   Koncepční řešení nuceného větrání 1.PP   1:100 

B.1.3   Koncepční řešení nuceného větrání 1.NP   1:100 

B.1.4   Koncepční řešení nuceného větrání 2.NP   1:100 

B.1.5   Koncepční řešení chlazení 1.PP      1:100 

B.1.6   Koncepční řešení chlazení 1.NP      1:100 

B.1.7   Koncepční řešení chlazení 2.NP      1:100 

B.1.8   Dispozice kotelny            1:100 

B.1.9   Koncepční řešení fotovoltaické elektrárny  1:100 

B.1.10  Schéma měření a regulace VZT jednotky    - 
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B.1.11  Schéma zapojení kotelny          - 

B.1.12  Globální schéma             - 

C.1.1   Průkaz energetické náročnosti budovy – Varianta OPTIMAL 

C.1.2   Průkaz energetické náročnosti budovy – Varianta KOMFORT 
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- Tepelně technické posouzení konstrukce 

- Posouzení tepelné stability 

- Návrh vzduchotechnické jednotky 

- Průkaz energetické náročnosti budovy – Projektovaný stav 

 



program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje o budově

Název budovy: Dům s pečovatelskou službou

Ulice: Brněnská

PSČ: 691 23

Město: Pohořelice

Stručný popis budovy

Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy

Identifikační údaje o zpracovateli

Název zpracovatele: Viktor Šulc

Ulice:

PSČ:

Město zpracovatele:

 

Datum zpracování:

Informace o použitém výpočetním nástroji

Výpočetní nástroj: DEKSOFT Tepelná technika 1D

Verze: 3.1.9

Bližší informace na: www.deksoft.eu

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 1

https://deksoft.eu
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STN-1: Obvodová nosná stěna

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0010 0,990 - 790 2 000 19,0

2 Porotherm 30 0,3000 0,175 - 1 000 880 10,0

3 ETICS - lepící malta k podkladu
plnoplošně nanesena 0,0050 0,700 - 920 1 300 40,0

4 Izolace z tužených izolačních
desek 0,1500 0,035 - 950 75 1,5

5 ETICS - lepící malta k podkladu
plnoplošně nanesena 0,0050 0,700 - 920 1 300 40,0

6 Silikátová probarvená omítka 0,0020 0,770 - 900 1 600 40,0

Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 2
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,010 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 5,815 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,172 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,20 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-1: Obvodová nosná stěna splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,958 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,744 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,5 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-1: Obvodová nosná stěna splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitřního povrchu.

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 3
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 18,6 1 285 2 143 60%

1 - 2 18,6 1 279 2 142 60%

2 - 3 9,1 249 1 153 22%

3 - 4 -14,8 168 168 100%

4 - e -14,8 138 168 82%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,000 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry

Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Poznámka ke konstrukci:

-

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 4
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PDL(z)-2: Podlaha na terénu

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha na terénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Keramická dlažba 0,0070 1,010 - 840 2 000 200,0

2 Cementové lepidlo 0,0080 0,960 - 840 1 200 38,0

3 Systémová deska z EPS 0,0500 0,034 - 1 270 30 50,0

4 Polystyren pěnový, EPS 0,1500 0,033 - 1 270 10 40,0

5 SBS modifikovaný asfaltový pás 0,0080 0,210 - 1 470 1 200 30 000,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θ
gr,m

[°C] 4,5 3,6 4,5 6,5 9,1 11,6 13,2 13,9 13,7 11,7 9,2 6,5

φ
gr,m

[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 35 38 43 52 62 71 73 72 62 52 42 38

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 5
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θgr,m ... návrhová průměrná měsíční teplota v zemině; φgr,m ... průměrná hodnota relativní vlhkosti v
zemině; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,010 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 5,873 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,170 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,45 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,30 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-2:  Podlaha na terénu splňuje doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,958 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,402 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,4 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-2: Podlaha na terénu splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Měsíc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

1. rozhraní Vzdálenost od vnitřního povrchu x 0,2150 m

gc
[kg/m
2] 0,004 0,008 0,012 0,015 0,014 0,010 0,005 -0,006 -0,009 -0,009 -0,005 -0,002

Ma
[kg/m
2] 0,004 0,012 0,024 0,038 0,053 0,063 0,068 0,062 0,054 0,045 0,040 0,038

Povrchová kondenzace

Ma
[kg/m
2] - - - - - - - - - - - -

Celkem

Ma
[kg/m
2] 0,004 0,012 0,024 0,038 0,053 0,063 0,068 0,062 0,054 0,045 0,040 0,038

Maximální roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci Mc,N 0,000 kg/(m2.a)

Maximální množství kondenzátu v konstrukci Mc 0,068 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: pasivní

Hodnoce
ní:

Konstrukce v hodnocení neuspěla, v konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry, která se ani v
příznivějších měsících nevypaří.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

PDL-3: Podlaha nad temperovaným prostorem

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Keramická dlažba 0,0070 1,010 - 840 2 000 200,0

2 Cementové lepidlo 0,0080 0,960 - 840 1 200 38,0

3 Systémová deska z EPS 0,0500 0,034 - 1 270 30 50,0

4 Čedičové desky 0,0500 0,038 - 800 80 1,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,17 0,17 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 20 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,010 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 3,046 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,328 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,75 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,50 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-3: Podlaha nad temperovaným prostorem splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011
na součinitel prostupu tepla.
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,000 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 1,000 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 20,0 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 20,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL-3: Podlaha nad temperovaným prostorem nesplňuje požadavek ČSN 73 0540-
2:2011 na teplotní faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota Částečný tlak
vodní páry

Nasycený
částečný

tlak vodní páry
Rel.vhlkost

vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 20,0 1 285 2 337 55%

1 - 2 20,0 1 285 2 337 55%

2 - 3 20,0 1 285 2 337 55%

3 - 4 20,0 1 285 2 337 55%

4 - e 20,0 1 285 2 337 55%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

STR-4: Jednoplášťová střecha nad objektem

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Železobeton (2300) 0,2900 1,560 - 1 020 2 300 23,0

2 SBS modifikovaný asfaltový pás 0,0040 0,210 - 1 470 1 200 30 000,0

3 EPS 200 0,1400 0,036 - 1 270 35 70,0

4 EPS 200 0,1400 0,036 - 1 270 35 70,0

5 EPS 200 0,0200 0,036 - 1 270 35 70,0

6 SBS modifikovaný asfaltový pás 0,0080 0,210 - 1 470 1 200 30 000,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 35 38 43 52 62 71 73 72 62 52 42 38

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,010 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 8,018 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,125 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-4: Jednoplášťová střecha nad objektem splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na
součinitel prostupu tepla.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Měsíc 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. rozhraní Vzdálenost od vnitřního povrchu x 0,5940 m

gc
[kg/m
2] 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 -0,000 -0,002 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ma
[kg/m
2] 0,000 0,001 0,002 0,002 0,003 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Povrchová kondenzace

Ma
[kg/m
2] - - - - - - - - - - - -

Celkem

Ma
[kg/m
2] 0,000 0,001 0,002 0,002 0,003 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Maximální roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci Mc,N 0,042 kg/(m2.a)

Maximální množství kondenzátu v konstrukci Mc 0,003 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnoce
ní:

V konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry v průběhu roku, která se v příznivějších měsících
vypaří. Maximální množství kondenzátu splňuje požadavky ČSN 73 0540-2.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

STR-5: Jednoplášťová střecha nad schodištěm

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Železobeton (2300) 0,3500 1,560 - 1 020 2 300 23,0

2 SBS modifikovaný asfaltový pás 0,0040 0,210 - 1 470 1 200 30 000,0

3 EPS 200 0,1400 0,036 - 1 270 35 70,0

4 EPS 200 0,1400 0,036 - 1 270 35 70,0

5 EPS 200 0,0200 0,036 - 1 270 35 70,0

6 SBS modifikovaný asfaltový pás 0,0080 0,210 - 1 470 1 200 30 000,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -1,8 0,0 4,0 9,2 14,1 17,4 18,7 18,4 14,3 9,3 3,9 0,0

φe,m [%] 81 81 79 77 73 71 69 69 73 77 79 81

θi,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

φi,m [%] 35 38 43 52 62 71 73 72 62 52 42 38

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,010 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 8,050 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,124 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-5: Jednoplášťová střecha nad schodištěm splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011
na součinitel prostupu tepla.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Měsíc 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. rozhraní Vzdálenost od vnitřního povrchu x 0,6540 m

gc
[kg/m
2] 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 -0,000 -0,002 -0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ma
[kg/m
2] 0,000 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Povrchová kondenzace

Ma
[kg/m
2] - - - - - - - - - - - -

Celkem

Ma
[kg/m
2] 0,000 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Maximální roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci Mc,N 0,042 kg/(m2.a)

Maximální množství kondenzátu v konstrukci Mc 0,002 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnoce
ní:

V konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry v průběhu roku, která se v příznivějších měsících
vypaří. Maximální množství kondenzátu splňuje požadavky ČSN 73 0540-2.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

STN-6: Vnitřní nosná stěna 250

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0100 0,990 - 790 2 000 19,0

2 Porotherm 25 AKU 0,2500 0,300 - 1 000 1 020 5,0

3 Omítka vápenocementová 0,0100 0,990 - 790 2 000 19,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,13 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 20 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 1,114 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,898 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,90 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-6: Vnitřní nosná stěna 250 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,000 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 1,000 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 20,0 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 20,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-6: Vnitřní nosná stěna 250 nesplňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota Částečný tlak
vodní páry

Nasycený
částečný

tlak vodní páry
Rel.vhlkost

vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 20,0 1 285 2 337 55%

1 - 2 20,0 1 285 2 337 55%

2 - 3 20,0 1 285 2 337 55%

3 - e 20,0 1 285 2 337 55%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

STN-7: Vnitřní nosná stěna 200

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0100 0,990 - 790 2 000 19,0

2 Porotherm 20 0,2000 0,300 - 1 000 1 020 5,0

3 Omítka vápenocementová 0,0100 0,990 - 790 2 000 19,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,13 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 20 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 227 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 0,947 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 1,056 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 2,70 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,80 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-7: Vnitřní nosná stěna 200 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,000 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 1,000 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 20,0 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstrukce: θsi,min,80 20,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-7: Vnitřní nosná stěna 200 nesplňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota Částečný tlak
vodní páry

Nasycený
částečný

tlak vodní páry
Rel.vhlkost

vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 20,0 1 285 2 337 55%

1 - 2 20,0 1 285 2 337 55%

2 - 3 20,0 1 285 2 337 55%

3 - e 20,0 1 285 2 337 55%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.

Poznámka ke konstrukci:

-
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Tepelná technika KOMFORT
verze 2.1.2

Posouzení tepelné stability místnosti dle ČSN 73 0540-2

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje o budově

Název budovy: Dům s pečovatelskou službou

Ulice: Brněnská

PSČ: 691 23

Město: Pohořelice

Stručný popis budovy

Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy

Identifikační údaje o zpracovateli

Název zpracovatele: Viktor Šulc

Ulice:

PSČ:

Město zpracovatele:

 

Datum zpracování:

Informace o použitém výpočetním nástroji

Výpočetní nástroj: DEKSOFT Komfort

Verze: 2.1.2

Bližší informace na: www.deksoft.eu

Nastavení výpočtu

Měrná tepelná kapacita vzduchu v letním období ca 1010 J/(kg.K)

Stanovit hustotu vzduchu Výpočtem

Zahrnout do výpočtu činitel solární ztráty ANO

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Protokol 1
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Tepelná technika KOMFORT
verze 2.1.2

MIS-1 2.33 POKOJ 1+KK

Způsob výpočtu

Hodnocení Letní stabilita

Výpočet letní stability RC-model se třemi uzly (ČSN
EN ISO 13792)

Základní údaje

Objem vzduchu v místnosti Vs 71,33 m3

Podlahová ploch místnosti Af 20,38 m2

Násobnost výměny vzduchu v místnosti v letním období Zadat vlastní hodnoty

Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [h-1] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Hodina 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

n [h-1] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Typ okolní zástavby Centrum města

Činitel okamžitého zisku ze slunečního záření do vzduchu fsa 0,1 -

Hodnocený den 21.08

Zeměpisná šířka φ 48,9 °

Okrajové podmínky

Průběh teploty v letním období Dle ČSN 73 0540-3

Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θe [°C] 16,9 16,2 16 16,2 16,9 18,1 19,5 21,2 23 24,8 26,5 27,9

Hodina 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

θe [°C] 29,1 29,8 30 29,8 29,1 28 26,5 24,8 23 21,2 19,5 18,1

Intenzita slunečního záření v letním období Dle ČSN 73 0540-3

Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I - JV [W/m2] 0 0 0 0 0 178 432 608 699 708 644 516

Hodina 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

I - JV [W/m2] 345 151 116 95 69 37 0 0 0 0 0 0

Vnitřní zisky

Stanovení teplot v místnosti Bez vnitřních zisků

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Protokol 2



Tepelná technika KOMFORT
verze 2.1.2

Konstrukce

STN - 1

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnitřní

Plocha konstrukce A 26,4 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Obvodová nosná stěna

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti
Měrná tepelná

kapacita
Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omítka vápenocementová 0,0010 0,990 790 2 000

2 Porotherm 30 0,3000 0,175 1 000 880

3 ETICS - lepící malta k podkladu
plnoplošně nanesena 0,0050 0,700 920 1 300

4 Izolace z tužených izolačních
desek 0,1500 0,035 950 75

5 ETICS - lepící malta k podkladu
plnoplošně nanesena 0,0050 0,700 920 1 300

6 Silikátová probarvená omítka 0,0020 0,770 900 1 600

Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 

Tepelná kapacita konstrukce C 101,48 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,80 -

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Protokol 3



Tepelná technika KOMFORT
verze 2.1.2

STR - 2

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Strop nebo střecha

Umístění konstrukce Vnitřní

Plocha konstrukce A 20,27 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Jednoplášťová střecha nad objektem

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti
Měrná tepelná

kapacita
Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Železobeton (2300) 0,2900 1,560 1 020 2 300

2 SBS modifikovaný
asfaltový pás 0,0040 0,210 1 470 1 200

3 EPS 200 0,1400 0,036 1 270 35

4 EPS 200 0,1400 0,036 1 270 35

5 EPS 200 0,0200 0,036 1 270 35

6 SBS modifikovaný
asfaltový pás 0,0080 0,210 1 470 1 200

Tepelná kapacita konstrukce C 91,37 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,80 -

PDL - 3

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Podlaha

Umístění konstrukce Vnitřní

Plocha konstrukce A 20,27 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Podlaha nad temperovaným prostorem

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti
Měrná tepelná

kapacita
Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Keramická dlažba 0,0070 1,010 840 2 000

2 Cementové lepidlo 0,0080 0,960 840 1 200

3 Systémová deska z
EPS 0,0500 0,034 1 270 30

4 Čedičové desky 0,0500 0,038 800 80

Tepelná kapacita konstrukce C 171,96 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,80 -
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Tepelná technika KOMFORT
verze 2.1.2

VYP - 4

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Výplň

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 6,75 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Okna do pokoje 1+KK

Tepelná kapacita konstrukce C 800,00 kJ/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla výplně včetně rámu (zimní / letní) Uw 0,71 0,69 W/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla zasklení (zimní / letní) Ug 0,50 0,49 W/(m2.K)

Podíl plochy neprůsvitných části výplně ku celkové ploše výplně fF 0,23 W/(m2.K)

Celková propustnost slunečního záření zasklením g 0,50 -

Propustnost přímého slunečního záření zasklením τe 0,40 -

Odrazivost přímého sluněčního záření na straně dopadajícího záření ρe 0,25 -

Odrazivost přímého slunečního záření na straně odvrácené od
dopadajícího záření ρ´e 0,25 -

Emisivita vnějšího povrchu zasklení ε 0,05 -

Orientace výplně JV

Zařízení prostisluneční ochrany

Stanovení vlastností zařízení protisluneční ochrany Typické hodnoty dle ČSN EN 13363-
1

Umístění zařízení prostisluneční ochrany Vnější

Průsvitnost zařízení protislunení ochrany Neprůsvitný

Barevnost zařízení protisluneční ochrany Tmavá

Sluneční propustnost zařízení protisluneční ochrany τe,B 0,00 -

Sluneční odrazivost na osluněné straně zařízení protisluneční ochrany ρe,B 0,30 -

Sluneční odrazivost na odvrácené straně protisluneční ochrany ρ´e,B 0,30 -

Zařizením protislunenčí ochrany jsou žaluzie otevřené pod úhlem 45° NE

Přídavný tepelný odpor zařízení protisluneční ochrany ΔR - m2.K/W
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Tepelná technika KOMFORT
verze 2.1.2

Výsledky výpočtu letní tepelné stability

Tepelná kapacita obalových konstrukcí Cm 13 416,74 kJ/K

Celková plocha kosntrukcí ve styku s vnitřním prostředím At 73,69 m2

Ekvivalentní akumulační plocha Am 33,58 m2

Hodina Centrální uzlová teplota Teplota hmoty
Teplota

vnitřního
vzduchu

Operativní teplota

od do θs [°C] θm [°C] θai [°C] θop [°C]

0 1 24,93 24,55 24,20 24,44

1 2 24,91 24,50 24,12 24,38

2 3 24,89 24,48 24,09 24,36

3 4 24,88 24,47 24,09 24,35

4 5 24,86 24,49 24,14 24,38

5 6 24,85 24,63 24,33 24,54

6 7 24,85 24,83 24,59 24,76

7 8 24,86 25,01 24,84 24,96

8 9 24,87 25,15 25,06 25,12

9 10 24,88 25,26 25,24 25,25

10 11 24,90 25,32 25,37 25,33

11 12 24,92 25,33 25,44 25,36

12 13 24,93 25,30 25,47 25,36

13 14 24,95 25,24 25,44 25,31

14 15 24,96 25,25 25,45 25,31

15 16 24,97 25,24 25,44 25,30

16 17 24,98 25,20 25,37 25,25

17 18 24,98 25,14 25,27 25,18

18 19 24,99 25,05 25,12 25,07

19 20 24,99 24,98 24,97 24,97

20 21 24,98 24,89 24,81 24,86

21 22 24,98 24,80 24,64 24,75

22 23 24,97 24,71 24,47 24,64

23 24 24,95 24,63 24,33 24,54

Minimální hodnota 24,85 24,47 24,09 24,35

Průměrná hodnota 24,93 24,94 24,85 24,91

Maximální hodnota 24,99 25,33 25,47 25,36
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Tepelná technika KOMFORT
verze 2.1.2

Posouzení s požadavky ČSN 73 0540-2

Letní stabilita

Druh budovy Nevýrobní

Budova vybavena strojním chlazením ANO

Požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max,N 32 °C

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max 25,47 °C

Hodnocení: Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období splňuje požadavek dle ČSN 73 0540-
2.
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DUPLEX 8000 Multi / 10/neurčeno - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C -

Verze programu: 9.10.185 / CZ / 0 Soubor: jednotka.adu

Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.3 - CHW.5 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-

Technický popis

ze dne: 14.10.2021 Datum tisku: 9.1.2022

DUPLEX 8000 MultiJednotka Specifikace: TPO4.LM24A-SR - R-CHW3.TR 24-SR - He1.500/700 - He2.710/900 -
Hi1.500/700 - Hi2.710/900 - FT-RD5 - RD4-IO - PFe - PFi - SW - CM.s -

Nominální hodnoty

CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

strana 2 / 8
Nabídka č.: 

Typ jednotky

Akce: 

- Vnitřní s protiproudým rekuperátorem

Pozice:Jednotka 1

- Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.

10/neurčenoProvedení    parapetní     pohled z čela (ze strany dveří) Manipulační prostor
Hmotnost: cca 687 kg, Dodávka jednotky vcelku
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hrdlo druh rozměr příslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 500 x 700 mm uzavírací klapka, 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
e2 e2 - přiváděný vzduch (SUP) 710 x 900 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
i1 i1 - odváděný vzduch (ETA) 500 x 700 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 710 x 900 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
K výstup kondenzátu Ø 32/40 mm sifon
T Vodní ohřívač 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel

CHW Vodní chladič 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel
A otvírání dveří min. 1320 mm
C regulační uzel, regulační modul min. 800 mm
D odvod kondenzátu min. 200 mm

Akustické parametry:Výkonová charakteristika jednotky:
Hladina akustického výkonu LwA (dB)
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Frekvence [Hz] Total
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63
dB(A)

125
dB(A)

250
dB(A)

500
dB(A)

1 k
dB(A)

2 k
dB(A)

4 k
dB(A)

8 k
dB(A)

sání e1 64 49 56 60 58 55 46 32 <25
výtlak e2 90 73 78 83 86 83 78 71 60
sání i1 69 51 57 64 61 61 63 59 36
výtlak i2 90 72 78 83 87 84 78 70 58
plášť do okolí 59 43 48 54 54 53 48 39 27

Akustický výkon do okolí je vypočten pro současný provozobou ventilátorůa je změřen podle normy ISO 3744.
Akustický výkon na hrdlech je změřen podle normy ISO 5136.
Hladina akustického tlaku LpA (dB)

plášť do okolí 39 <25 27 34 34 32 27 <25 <25
Hladina akustického tlaku do okolí je uváděna ve vzdálenosti 3 m pro současný provozobou ventilátorůa jeZimní provoz:
změřena podle normy ISO 3744.e-přívod (400 V), i-odvod (400 V), B-by-pass

emax-přívod (400 V), imax-odvod (400 V)
Jednotka obsahuje ventilátory vybavené EC technologií. Tyto ventilátory jsou plynule regulovatelné v celé vyznačené oblasti.

Ventilátory přívod odvod
Vzduchové množství m3/h 5200 5200
Externí statický tlak jednotky Pa 300 300
Napětí (jmenovité) V 400 400
Příkon (v pracovním bodě) kW 1,5 1,3
Počet otáček (v pracovním bodě) 1/min 1737 1632
Max. příkon (pro dimenzování) kW 5,2 5,2
Max. proud (pro dimenzování) A 8,4 8,4
SFP W.h/m3 0,296 0,249
Typ ventilátorů Me.113 Mi.113
Druh ventilátoru (s proměnlivými
otáčkami)
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DUPLEX 8000 Multi / 10/neurčeno - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C -

Verze programu: 9.10.185 / CZ / 0 Soubor: jednotka.adu

Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.3 - CHW.5 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-

Technický popis

ze dne: 14.10.2021 Datum tisku: 9.1.2022

DUPLEX 8000 MultiJednotka Specifikace: TPO4.LM24A-SR - R-CHW3.TR 24-SR - He1.500/700 - He2.710/900 -
Hi1.500/700 - Hi2.710/900 - FT-RD5 - RD4-IO - PFe - PFi - SW - CM.s -

Nominální hodnoty

CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

strana 3 / 8
Nabídka č.: 

Připojovací prvky přívod odvod
Vstupní hrdla e1, i1 mm 500x700 500x700
  připojení pevné pevné
Výstupní hrdla e2, i2 mm 710x900 710x900
  připojení pevné pevné
Odvod kondenzátu K mm 3 x Ø32/40

se sifonem

Regulační a uzavírací klapky Typ servopohonu
Uzavírací klapka e1 (součást jednotky) LF24
By-passová klapka (integrovaná v jednotce) LM24A

Akce: 
Pozice:Jednotka 1

Rekuperační výměník přívod odvod
Vzduchové množství m3/h 5200 5200
Vstupní teplota °C -12 20
Výstupní teplota °C 17 -2
Vstupní vlhkost % r.h. 90 40
Výstupní vlhkost % r.h. 10 100
Účinnost rekuperace zimní (letní) % 91 (83)
Výkon výměníku zimní (letní) kW 52,1 (8,9)
Tvorba kondenzátu l/h 17,1
Typ rekuperačního výměníku S7.C rekuperační
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Vodní ohřívač přívod
Topné médium voda
Vzduchové množství m3/h 5200
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 17
Výstupní teplota (za ohřívačem) °C 19
Topný výkon kW 4,3
Teplotní spád topného média °C 70 / 50
Průtok média (ze zdroje) l/h 186
Tlaková ztráta média
  ve výměníku kPa 1,97
  ve ventilu kPa 0,81
Připojovací rozměr (regulační uzel) 1" vnitřní
Objem výměníku l 6,2
Typ ohřívače T 8000 3R / typ 2

vestavěný

 Příslušenství (součástí dodávky)
  A protimrazový termostat 016-H6929-109 - 6m 2)
  B odkalovací ventil zátka 2)
  C odkalovací ventil zátka 2)
Regulační uzel: RE-TPO4.LM24A-SR
  D směšovací ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)
  E servopohon LM24A-SR 2)
  F kulový ventil 1" vnitřní 2)
  G čerpadlo WILO YONOS PARA RS 20/

6- RKC
2)

1 - dodáváno samostatně
2 - osazeno a připojeno

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
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Verze programu: 9.10.185 / CZ / 0 Soubor: jednotka.adu

Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.3 - CHW.5 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-
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Vodní chladič přívod
Chladící médium etylenglykol 25%
Vzduchové množství m3/h 5200
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 27
Výstupní teplota (za chladičem) °C 16
Vstupní vlhkost (za rekuperací) % r.h. 47
Výstupní vlhkost (za chladičem) % r.h. 90
Chladící výkon kW 18,9
Tvorba kondenzátu l/h 0
Teplotní spád vody °C 6 / 13
Průtok média (při max. výkonu) l/h 2620
Tlaková ztráta média
  ve výměníku kPa 3,85
  ve ventilu kPa 0,72
Připojovací rozměr 1" vnitřní
Objem výměníku l 10,4
Typ chladiče W 8000 5R / typ 2

vestavěný

Příslušenství (součástí dodávky)
  A odkalovací ventil zátka 2)
  B odkalovací ventil zátka 2)
Regulační uzel: R-CHW3.TR 24-SR
  D třícestný kulový kohout R3020-B1 2)
  E servopohon TR 24-SR 2)
  F kulový ventil 1" vnitřní 2)
Ostatní:
  G čerpadlo 3)
  L zkratový obtok 3)
  K výměník voda/etylenglykol 3)

1 - dodáváno samostatně
2 - osazeno a připojeno
3 - není součástí dodávky

Akce: 
Pozice:Jednotka 1
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etylenglykol 25% výkon max. výkon reg.

Filtrace přívod odvod
Typ kazetový kazetový
Třída filtrace ePM10 50%

(M5)
ePM10 50%

(M5)
Počet filtrů ks 3 3
Rozměr kazety mm 750x405x96 750x405x96

Příslušenství (součástí dodávky)
Manostat PFe pro signalizaci zanesení přívodního filtru
Manostat PFi pro signalizaci zanesení odvodního filtru

Regulace: Digitální regulace
Základní funkce jednotky RD5 400V-EC / 400V-EC
Umístění regulačního modulu na jednotce

standardní poloha
Celkový příkon  (v pracovním bodě) 2,8 kW
Expandery RD4-IO
Ovládání CP Touch barva bílá
Hlavní vypínač SW

Čidla (součástí dodávky)
Čidlo teploty venkovního vzduchu (ODA) ADS TEa
Čidlo teploty odváděného vzduchu (ETA) ADS TEb
Čidlo teploty odpadního vzduchu (EHA) ADS TU2
Čidlo teploty přiváděného vzduchu (SUP) ADS TU1
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ErP (NRVU)
Informace o větracích jednotkách pro jiné než obytné budovy podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014, čl. 4 odst. 2
Název nebo ochranná známka výrobce: ATREA s.r.o.
Identifikační značka modelu: DUPLEX 8000 Multi
Typ jednotky: Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NRVU)

Obousměrná větrací jednotka (BVU)
Typ pohonu: s proměnlivými otáčkami
Typ systému pro zpětné získávání tepla: deskový rekuperační výměník
Tepelná účinnost zpětného získávání tepla: 83 %
Jmenovitý průtok vzduchu: 1,44 m3/s
Efektivní elektrický příkon: 2,6 kW
SFP int: 826 Ws/m3
Účinná nátoková rychlost: 1,6 / 1,6 m/s   (přívod / odvod)
Jmenovitý vnější tlak: 300 / 300 Pa   (přívod / odvod)
Vnitřní tlaková ztráta větracích součástí: 251 / 270 Pa   (přívod / odvod)
Statická účinnost ventilátorů (dle 327/2011): 65,7 / 65,7 %   (přívod / odvod)
Max. vnější netěsnost: 1,1 %
Max. vnitřní netěsnost: 2,3 %
Energetická klasifikace filtrů: Zvolené filtry nepodléhají klasifikaci.
Upozornění na výměnu filtrů: V jednotce je nutno pravidelně měnit filtry vzduchu. Zanesené vzduchové filtry

způsobují snížení výkonu a celkové účinnosti větrací jednotky.
Akustický výkon skříně (LwA): 60 dB (A)
Internetová adresa návodu na demontáž: www.atrea.cz/erp
Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.
(ve výpočtu zahrnuta korekce filtru)

Akce: 
Pozice:Jednotka 1

Upozornění:
Jednotka je určena do prostorů normálních s teplotou od 5 do 55 °C (nesmí být vystavena povětrnostním vlivům, zejména dešti nebo sněhu !).
V případě, že je jednotka umístěna v prostoru normálním s teplotou klesající pod +5 °C, je nutno dostatečně tepelně chránit:
- topný okruh vodního ohřívače nemrznoucí náplní s odpovídající tepelnou odolností
- vývod kondenzátu topným kabelem, který se automaticky spíná termostatem
Instalace ohřívače T je přípustná zásadně do temperovaných prostorů, s minimální teplotou +5°C. Ohřívaný vzduch musí být filtrován a nesmí
obsahovat korozivně působící látky.
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Hmotnost: cca 687 kg
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Nabídka č.: 
Akce: 

Pozice:Jednotka 1

Při osazování jednotky dbejte na minimální manipulační prostor - viz technický popis.

hrdlo druh rozměr příslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 500 x 700 mm uzavírací klapka, 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
e2 e2 - přiváděný vzduch (SUP) 710 x 900 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
i1 i1 - odváděný vzduch (ETA) 500 x 700 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 710 x 900 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
K výstup kondenzátu Ø 32/40 mm sifon
T Vodní ohřívač 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel

CHW Vodní chladič 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel

Poznámky: 
- Dodávka jednotky vcelku
- Dveře - 2 části
- Schéma je určeno pouze pro základní informaci, závazné rozměry

obdržíte s dodávkou zařízení, případně na vyžádání od výrobce.
- Otvory pro šrouby pro připojení potrubí (pro jedno hrdlo): 4x M6
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Zimní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA) e2 - přiváděný vzduch (SUP)

Akce: 
Pozice:Jednotka 1

i1 - odváděný vzduch (ETA) i2 - odpadní vzduch (EHA)

400 V
1,54 kW

4,3 kW
voda 70/50°C

186 l/h

S7.C
91 %

52,1 kW

filtrace M5filtrace M5
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Poznámka: Schématické znázornění funkcí jednotky. Umístění vstupů a výstupů nemusí přesně souhlasit se skutečným provedením a konfigurací hrdel.

Letní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA) e2 - přiváděný vzduch (SUP)

i1 - odváděný vzduch (ETA) i2 - odpadní vzduch (EHA)

400 V
1,54 kW

18,9 kW
etylenglykol 25% 6/13°C

2620 l/h

S7.C
83 %

8,9 kW

filtrace M5filtrace M5
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Poznámka: Schématické znázornění funkcí jednotky. Umístění vstupů a výstupů nemusí přesně souhlasit se skutečným provedením a konfigurací hrdel.
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Zimní provoz

Akce: 
Pozice:Jednotka 1
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: Projektovaný stav

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec: Pohořelice Část obce:

Ulice: Brněnská Č.p / č. or. (č.ev.)

Katastrální území: Pohořelice nad Jihlavou Převládající typ využití: Budova pro ubytování a stravování

Parcelní číslo pozemku: 996/2, 996/3 Památková ochrana
budovy: Bez památkové ochrany

Orientační období
výstavby: 2025 Památková ochrana

území: Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce,
využití objektu.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota

Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím m3 23 657,0

Celková plocha hodnocené obálky budovy m2 2 654,8

Objemový faktor tvaru budovy m2/m3 0,11

Celková energeticky vztažná plocha budovy m2 1 810,0

Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí % 16,7

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón.
Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle
ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn. Označení zóny Typ zóny dle ČSN 73 0331-1
Úprava vnitřního

prostředí

Návrhová
vnitřní
teplota

pro
vytápění

Energ.
vztažná
plocha

Vytápění Chlazení °C m2

Z1 byty (m) Bytový dům - obytné prostory 20 1 504,4

Z2 schodiště (m) Bytový dům - společné prostory,
komunikace 16 305,6

PROTOKOL PRŮKAZU 1



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: Projektovaný stav

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel.
Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve
formě tepelných zisků.

Energonositel

Vytápění Chlazení Nucené
větrání

Úprava
vlhkosti

Příprava
teplé vody

Osvětlení
vnitřního
prostoru
budovy

Ostatní Celkem

% pokrytí

Dodaná energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo,
zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina
20,3% 5,7% 14,3% --- --- 12,9% --- 53,2%

17.7 4.97 12.4 --- --- 11.3 --- 46.4

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí
technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Energie okolního prostředí
30,7% --- --- --- 16,2% --- --- 46,8%

26.8 --- --- --- 14.1 --- --- 40.9

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl 50,9% 5,7% 14,3% --- 16,2% 12,9% --- 100,0%

kWh/m2rok 24,6 2,7 6,9 --- 7,8 6,2 --- 48,2

MWh/rok 44.5 4.97 12.4 --- 14.1 11.3 --- 87.3

Podíl dodané energie dle účelu Podíl dodané energie dle energonositele

PROTOKOL PRŮKAZU 2



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: Projektovaný stav

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích
(např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z
neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel
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Vytápění Chlazení Nucené
větrání

Úprava
vlhkosti

Příprava
teplé vody

Osvětlení
vnitřního
prostoru
budovy

Ostatní Celkem

% pokrytí

Dodaná energie v MWh/rok

ENERGONOSITELE

elektřina 2,6
38,2% 10,7% 26,8% --- -0,0% 24,3% --- 100,0%

46.0 12.9 32.4 --- 0 29.3 --- 121

Energie okolního
prostředí 0,0

0,0% --- --- --- 0,0% --- --- 0,0%

0.00 --- --- --- 0.00 --- --- 0.00

Energie okolního
prostředí (pro
exportovanou
energii mimo
budovu)

0,0
--- --- --- --- --- --- 0,0% 0,0%

--- --- --- --- --- --- 0.00 0.00

Elektřina dodávka
mimo budovu -2,6

--- --- --- --- --- --- -89,0% -89,0%

--- --- --- --- --- --- -107 -107

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl 38,2% 10,7% 26,8% --- -0,0% 24,3% -89,0% 11,0%

kWh/m2rok 25,4 7,1 17,9 --- -0,0 16,2 -59,3 7,4

MWh/rok 46.0 12.9 32.4 --- 0 29.3 -107 13.3

Podíl dodané energie dle účelu Podíl dodané energie dle energonositele
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: Projektovaný stav

D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELŮ

Dodaná energie v MWh/rok
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Celkem 17.5 8.25 5.05 3.18 3.15 3.75 4.23 4.53 3.62 6.80 11.1 16.1

elektřina 7.99 4.14 2.76 2.02 1.95 2.58 3.03 3.32 2.46 3.45 5.27 7.43

Energie okolního
prostředí 9.52 4.11 2.29 1.16 1.20 1.16 1.20 1.20 1.16 3.35 5.82 8.71

Roční průběh dodané energie podle energonositelů

BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

Dodaná energie v MWh/rok
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Celkem 17.5 8.25 5.05 3.18 3.15 3.75 4.23 4.53 3.62 6.80 11.1 16.1

Vytápění 13.8 5.03 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.58 7.75 12.5

Chlazení 0.00 0.00 0.00 0.20 0.23 0.95 1.36 1.61 0.62 0.00 0.00 0.00

Nucené větrání 1.06 0.95 1.06 1.02 1.06 1.02 1.06 1.06 1.02 1.06 1.02 1.06

Úprava vlhkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Příprava teplé
vody 1.20 1.08 1.20 1.16 1.20 1.16 1.20 1.20 1.16 1.20 1.16 1.20

Osvětlení 1.43 1.18 0.98 0.80 0.66 0.61 0.61 0.66 0.82 0.97 1.17 1.41

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: Projektovaný stav

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním
netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu
energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Prostup tepla obálkou budovy

MWh/rok

33.1 Solární zisky

MWh/rok

13.9

Větrání 16.7 Vnitřní zisky - lidé 14.0

Netěsnosti obálky - infiltrace 16.8
Vnitřní zisky - osvětlení a
technologie a z přilehlých
nevytápěných prostor

7.43

Celkem 66.5 Celkem 35.4

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ MWh/rok 31,1 kWh/m2.rok 17,2

Bilance ztrát energie (%) Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Celkové tepelné zisky budovy jsou tvořeny vnitřními zisky (lidé, osvětlení, přístroje, ventilátory, rozvody teplé vody, akumulační nádoby) a
solárními zisky přes průsvitné konstrukce. Dále jsou zahrnuty zisky prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a
neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné zisky jsou sníženy o využitelné tepelné ztráty, kdy je teplota exteriéru nižší než
teplota interiéru (zejména v nočních hodinách). Zbývající tepelné zisky tvoří potřebu energie na chlazení budovy, kterou je nutné dodat
soustavou chlazení.

ZISKY ENERGIE VYUŽITELNÉ ZTRÁTY ENERGIE - PŘEDCHLAZENÍ

Vnitřní zisky (lidé, osvětlení,
spotřebiče atd.)

MWh/rok

20.3 Prostup tepla obálkou budovy

MWh/rok

2.23

Solární zisky průsvitnými
konstrukcemi 8.16 Cílené větrání 4.98

Ostatní zisky (prostupem,
větráním, infiltrací) 0.00 Netěsnosti obálky - infiltrace 5.40

Celkem 28.5 Celkem 12.6

POTŘEBA ENERGIE NA CHLAZENÍ MWh/rok 15,9 1) kWh/m2.rok 8,8

Bilance zisků energie (MWh/rok) Bilance potřeby energie na chlazení (MWh/rok)
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: Projektovaný stav

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí,
jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově
(SOUS).  Budova může být  rozdělena na teplotní  zóny o  různých návrhových vnitřních teplotách s  různými  požadavky na obalové
konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a
konstrukcí na obálce budovy

Návrhová
vnitřní
teplota
zóny

Přiléhající
prostředí

Plocha
konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukce

Vypočtená
hodnota

Požadavek
ČSN 730540-

2
Referenční
hodnota

Dosažená
úroveň -

vypočtená /
referenční
hodnota

Θi --- Aj Uj UN,j UR,j

Ozn. Název °C --- m2 W/m2.K

VNĚJŠÍ STĚNY 1 040,3

STN-4 stěna severozápadní
(Z1) 20 EXT 318,4 0,170 0,30 0,21 81%

STN-4 stěna severozápadní
(Z2) 16 EXT 108,0 0,170 0,40 0,28 61%

STN-5 stěna jihovýchodní
(Z1) 20 EXT 360,5 0,170 0,30 0,21 81%

STN-6
stěna severovýchodní

(Z1) 20 EXT 126,7 0,170 0,30 0,21 81%

STN-7 stěna jihozápadní (Z1) 20 EXT 126,7 0,170 0,30 0,21 81%

STŘECHY 599,1

STR-12 Střecha (Z1) 20 EXT 553,2 0,120 0,24 0,17 71%

STR-12 Střecha (Z2) 16 EXT 45,9 0,120 0,32 0,22 54%

KONSTRUKCE K ZEMINĚ 807,2

STN(z)-8 stěna severní se
zeminou (Z2) 16 ZEM 174,9 0,180 0,18 0,18 100%

STN(z)-9 stěna jihozápadní se
zeminou (Z1) 20 ZEM 44,8 0,180 0,18 0,18 100%

STN(z)-10
stěna severozápadní

se zeminou (Z1) 20 ZEM 44,8 0,180 0,18 0,18 100%

PDL(z)-11 Podlaha na zemině
(Z1) 20 ZEM 373,7 0,170 0,45 0,32 54%

PDL(z)-11 Podlaha na zemině
(Z2) 16 ZEM 169,1 0,170 0,60 0,42 40%

VÝPLNĚ OTVORŮ 208,2

VYP-1 Okna severozápadní
(Z1) 20 EXT 31,3 0,710 1,50 1,05 68%

VYP-1 Okna severozápadní
(Z2) 16 EXT 2,1 0,710 2,00 1,40 51%

VYP-2 Dveře severozápadní
(Z1) 20 EXT 4,4 0,930 1,70 1,19 78%

VYP-2 Dveře severozápadní
(Z2) 16 EXT 8,5 0,930 2,30 1,61 58%

VYP-3 dveře jihovýchodní
(Z1) 20 EXT 162,0 0,930 1,70 1,19 78%

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.

Vliv tepelných vazeb ∆Utb --- 0,009 --- 0,014 64%
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: Projektovaný stav

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.

Ozn. Zdroj tepla1

Systém vytápění uvnitř budovy

Celkový
jmenovitý
tepelný
výkon Palivo

Spotřeba
energie na
vytápění v

palivu

Sezónní
účinnost

výroby tepla

Sezónní
účinnost

distribuce a
akumulace

tepla

Sezónní
účinnost

sdílení tepla

Potřeba
energie na
vytápění

kW MWh/rok % COP % %
% pokrytí

MWh/rok

TČ-1 Tepelné čerpadlo
1 58,00 elektřina 6.47 --- 3,07 Z1: 85%

Z2: 85%
Z1: 83%
Z2: 83%

45%
14.0

TČ-2 Tepelné čerpadlo
2 58,00 elektřina 6.47 --- 3,07 Z1: 85%

Z2: 85%
Z1: 83%
Z2: 83%

45%
14.0

K-3 ELEKTROKOTEL 38 elektřina 4.74 93 --- Z1: 85%
Z2: 85%

Z1: 83%
Z2: 83%

10%
3.11

CHLAZENÍ

Ozn. Zdroj chladu

Systém chlazení uvnitř budovy

Celkový
jmenovitý
chladící
výkon Palivo

Spotřeba
energie na
chlazení v

palivu

Sezónní
chladící

faktor zdroje
chladu

Sezónní
účinnost

distribuce a
akumulace

chladu

Sezónní
účinnost
sdílení
chladu

Potřeba
energie na

chlazení

kW MWh/rok SEERC,gen,int ηC,dis,int ηC,em

% pokrytí

MWh/rok

CHL-1 TEPELNÉ
ČERPADLO 1 45 elektřina 2.25 4,27 95% 87%

50%
7.93

CHL-2 TEPELNÉ
ČERPADLO 2 45 elektřina 2.47 3,88 95% 87%

50%
7.93

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Ozn.
Systém
nuceného
větrání

Jmenovitý
objemový

průtok
větracího
vzduchu

Průměrný
objemový
průtok při
provozu
systému

Spotřeba
energie pro

provoz
systému

nuceného
větrání

Časový podíl
provozu
systému

nuceného
větrání

Sezónní
účinnost
zařízení

zpětného
získávání

tepla

Jmenovitý
měrný
příkon

systému
nuceného

větrání

Váhový
činitel

regulace
systému

nuceného
větrání

m3/hod m3/hod MWh/rok % % W.s/m3 %

VZT-1 VZT PRAVÉ
KŘÍDLO 5 200 2 470,95 4.47 100 90 1 938 38,4

VZT-2 VZT LEVÉ KŘÍDLO 5 200 2 470,95 4.47 100 90 1 938 38,4
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: Projektovaný stav

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.

Ozn.
Zdroj pro
přípravu teplé
vody

Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy

Celkový
jmenovitý
tepelný
výkon Palivo

Spotřeba
energie na
přípravu

teplé vody v
palivu

Sezónní
účinnost

výroby tepla

Sezónní
účinnost

distribuce
teplé vody

Sezónní
potřeba

teplé vody

Potřeba
energie

ohřev teplé
vody

kW MWh % --- % m3/rok
% pokrytí

MWh/rok

TČ-1 Tepelné čerpadlo
1 58,00 elektřina 0.00 --- 2,83 TVsys 1: 71,6 190,70

0,0
6.55

TČ-2 Tepelné čerpadlo
2 58,00 elektřina 0.00 --- 2,83 TVsys 1: 71,6 190,70

0,0
6.55

OSVĚTLENÍ

Ozn.
Osvětlovací
soustava /
zóna

Převažující
typ

světelných
zdrojů

Odpovídající
energeticky

vztažná
plocha

Průměrná
požadovaná
osvětlenost

Průměrné korekční činitele soustavy

Typ
světelných

zdrojů
Řízení

soustavy
Konstantní
osvětlenost

Závislost na
denním
světle

--- m2 lux --- --- --- ---

Z1 (L1) Byty
SVÍTIDLO S

LED
ŽÁROVKAMI

1 278,74 44 - 1,00 0,80 1,00

Z2 (L1) Schodistě
SVÍTIDLO S

LED
ŽÁROVKAMI

259,72 17 0,00 0,80 0,80 1,00

FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM

V průkazu je prováděn pouze bilanční výpočet výroby tepla a elektřiny v souladu s vyhláškou pro účely stanovení neobnovitelní primární
energie. Výpočet využití energie pro vlastní spotřebu není relevantní (nejsou obsaženy spotřebiče a technologie).

Ozn. Fotovoltaická
soustava

Využití
solární

soustavy

Výroba Akumulace

Celková
roční výroba

soustavy

Využito pro
výpočet
neobn.

primární
energie

Celková
účinná
plocha /
počet ks
panelů

Instalovaný
špičkový
výkon /

účinnost
panelu

Objem
zásobníku

vody

Typ
akumulátorů

/ kapacita

m2 kWp
litry

typ
MWh/rok MWh/rok

ks % kWh

FVE 1 FVE

napojeno na
elektrizační
soustavu

(export pouze
přebytku)

158,700 31,74
- 55,560 55,428

102 20 12
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: Projektovaný stav

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ
VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních
systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření
včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení
tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody
nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení
energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření Popis návrhu

KROK 1

Zlepšení
konstrukcí a
prvků obálky
budovy vč.
stínění

Stěny

OPS-1 - zateplení

Okna, dveře, popř. LOP:

OPS-1 - zateplení

Střechy a stropy:

OPS-1 - zateplení

Podlahy:

OPS-1 - zateplení

KROK 2
Využití zařízení
pro zpětné
získávání tepla

V této kategorii není navrhováno žádné opatření.

KROK 3
Zlepšení
účinnosti
technických
systémů budovy

V této kategorii není navrhováno žádné opatření.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení
celkové dodané energie.

Alternativní systém
dodávky energie

Proveditelnost
Popis návrhu

Technická Ekonomická Ekologická

KROK 4

Místní systémy
využívající
energie z OZE

ANO ANO ANO

Kombinovaná
výroba elektřiny
a tepla

ANO NE ANO

Soustava
zásobování
tepelnou energií

NE NE NE

Tepelná čerpadla ANO ANO ANO
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: Projektovaný stav

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření

Potřeba energie na
vytápění, chlazení a
přípravu teplé vody

Celková dodaná
energie

Neobnovitelná primární
energie Klasifikační třída

neobnovitelné primární
energiekWh/m2.rok kWh/m2.rok kWh/m2.rok

MWh/rok MWh/rok MWh/rok

Hodnocení budova
30,37 48,24 7,35

55.0 87.3 13.3

Soubor navržených
opatření

29,28 46,65 5,73

53.0 84.4 10.4

Dosažená úspora
energie

1,09 1,59 1,62
-

1.96 2.88 2.94
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: Projektovaný stav

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle: §6 odst. 1 Splněno: ANO

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy: budova s téměř nulovou spotřebou energie do 31.12.2021

Snížení referenční hodnoty
neobnovitelné primární
energie

Druh budovy nebo zóny
Energetická

vztažná plocha

Měrná potřeba
na vytápění
referenční

budovy
Míra snížení

m2 kWh/m2.rok %

Z1 - byty (ostatní zóna) 1 504,4
73,7

10

Z2 - schodiště (obytná zóna) 305,6 20

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený
parametr Jednotka Ozn. Hodnocený prvek

budovy
Návrhová

vnitřní
teplota zóny

Přiléhající
prostředí

Vypočtená
hodnota

Referenční
hodnota Splněno

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle §
6 odst. 2 písm. c)

X --- --- --- --- --- --- --- ---

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle §
6 odst. 2 písm. d)

X --- --- --- --- --- ---

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou
náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný
součinitel
prostupu
tepla
budovy

W/m2.K Budova jako celek 0,20 0,26 ANO

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou
náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

Celková
dodaná
energie

kWh/m2.rok Budova jako celek 48,24 144,84 ANO

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Neobnovitel
ná primární
energie

kWh/m2.rok Budova jako celek 7,35 168,40 ANO

PROTOKOL PRŮKAZU 11



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: Projektovaný stav

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU

Použitý software:  - ENERGETIKA Verze software: 6.0.6

Klimatická data: 2020 Metoda výpočtu: Měsíční krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Katalog úspor energie: https://www.kataloguspor.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jméno / obchodní
firma: Číslo oprávnění:

Telefon: E-mail:

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je
držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení: - Číslo oprávnění: -

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo
do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo
průkazu: Projektovaný stav

Podpis energetického
specialisty:Datum vyhotovení

průkazu:

Platnost průkazu do: 13.1.2032

1) V případě přerušovaného chlazení dle ČSN EN ISO 52 016-1 čl. 6.6.11.4 se uplatňuje redukce aC,red až na výslednou
potřebu chladu na chlazení stanovenou pro nepřerušované chlazení, kterému odpovídá uvedená bilance. V případě
přerušovaného chlazení v objektu bude rozdíl v uvedených bilancích zisků a ztrát energie o tuto redukci vyšší než
vykazovaná potřeba chladu na chlazení.
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