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Abstrakt
P�edm�tem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení stavby 
"Polyfunk�ního domu" dle p�íslušných platných norem a p�edpis�. Zast�ešení objektu je 
plochou jednopláš�ovou st�echou. 
Jedná se o "Polyfunk�ní d�m" plnící funkci obytnou a prodejní. V podzemním podlaží jsou 
hromadné garáže, v první podlaží jsou obchody a p�íslušenství k obytné �ásti domu. V dalších 
podlažích jsou obytné jednotky. Všechny podlaží jsou vzájemn� propojeny samostatným 
schodišt�m a výtahem. 
  
Klí�ová slova
Polyfunk�ní d�m 
Železobetonový skelet 
Plochá jednopláš�ová st�echa 
Podzemní hromadné garáže 
Obchody 
Byty 
6 nadzemních podlaží 
Výpl�ové zdivo 
Výtah 

Abstract
The subject of this diploma thesis is preparation of design documentation for the execution of 
the "Polyfunctional building" according to applicable standards and regulations. Roof 
building is flat single casingroof. 
This is a "Polyfunctional building" fulfilling the function of a residential and sales. In the 
underground floor are public garages on the first floor there are shops and accessories for the 
residential part of the house. The other floors are residential units. All floors are connected by 
a separate stairs and lift. 
�

Keywords
Polyfunctional house 
Reinforced concrete 
Flat single casingroof 
Underground public garage 
Shops 
Flats 
Six above ground floors 
Fillers masonry 
Lift 
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Úvod 

Cílem zadaného tématu diplomové práce „POLYFUNK�NÍ D	M“ je návrh novostavby 
polyfunk�ního domu, který plní funkci obytnou a obchodní s vypracováním projektové 
dokumentace pro provedení stavby. 

 Objekt polyfunk�ního domu je projektován jako železobetonový skelet s výpl�ovým 
zdivem. Pro osazení objektu jsem si vybral lokalitu na okraji obce Sušice. 
  
 Objekt je zast�ešen plochou jednopláš�ovou st�echou. Svým vzhledem zapadá do okolní 
zástavby. Omítka je strukturovaná bílé a �ervené barvy. 
   
 V objektu je umíst�na hromadná garáž, která poskytuje parkování pro v�tšinu byt� objektu. 
Ostatní parkovací místa jsou v okolí objektu. 



10 

Vlastní text práce 

Diplomová práce je rozd�lena na t�i �ásti. 

Složka A 

Textová �ást -zadání a dokumenty pot�ebné pro vypracování diplomové práce 

Složka B 
  

P�ípravné a studijní práce 
Obsahuje Studii projektu provedenou v rámci p�edm�tu CH08 

Složka C 

Výkresová �ást 
 Obsahuje výkresy projek�ní �ásti diplomové práce a textovou �ást.

Záv�r 

Diplomová práce byla vyhotovena na základ� podklad� od výrobc�, dle p�íslušných 
norem a na základ� vypracované studie viz složka B. 

Výkresová dokumentace je vypracována pro provedení stavby. 
Ú�elem diplomové práce je vyprojektování polyfunk�ního domu.  
Snahou je optimalizace náklad�, tepeln� technických a architektonických požadavk�. 
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m n.m. - metry nad mo�em 
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Seznam p�íloh 

SEZNAM P�ÍLOH SLOŽKY B 

1. SITUACE 1:250 
2. P	DORYS 1S 1:100 
3. P	DORYS 1NP  1:100 
4. P	DORYS 2NP  1:100 
5. P	DORYS 5NP 1:100 
6. P	DORYS 6NP 1:100 
7. 
EZ A-A´  1:100 
8. SEVEROVÝCHODNÍ POHLED 1:200 
9. JIHOZÁPADNÍ POHLED  1:200 
10. SEVEROZÁPADNÍ POHLED  1:200 
11. JIHOVÝCHODNÍ POHLED  1:200 

SLOŽKA C 

VÝKRESOVÁ �ÁST 

1. VÝKRES �.1. TECHNICKÁ SITUACE  1:250 
2. VÝKRES �.2. ZÁKLADY  1:50 
3. VÝKRES �.3. P	DORYS 1S 1.50 
4. VÝKRES �.4. P	DORYS 1NP  1:50 
5. VÝKRES �.5. P	DORYS 2NP  1:50 
6. VÝKRES �.6. P	DORYS 3NP  1:50 
7. VÝKRES �.7. P	DORYS 4NP  1:50 
8. VÝKRES �.8. P	DORYS 5NP  1:50 
9. VÝKRES �.9. P	DORYS 6NP A 
EZ ST
ECHY  1:50 
10. VÝKRES �.10.
EZ A-A´  1:50 
11. VÝKRES �.11.
EZ B-B´ 1:50 
12. VÝKRES �.12.SEVEROVÝCHODNÍ POHLED  1:50 
13. VÝKRES �.13. JIHOZÁPADNÍ POHLED  1:50 
14. VÝKRES �.14. SEVEROZÁPADNÍ POHLED  1:50 
15. VÝKRES �.15. JIHOVÝCHODNÍ POHLED 1:50 
16. VÝKRES �.16. STROP 2NP  1:50 
17. VÝKRES �.17. DETAIL OKENNÍ ROLETY 1:5 
18. VÝKRES �.18. DETAIL OKENNÍ ROLETY – PRÁH A NADPRAŽÍ 1:5 
19. VÝKRES �.19. DETAIL VSTUPU NA TERASU 1:5 
20. VÝKRES �.20. DETAIL ATIKY 1:5 
21. VÝKRES �.21. DETAIL ATIKY 1:5 
22. VÝKRES �.22. DETAIL ŽB SCHODIŠT� 1:5 
23. VÝKRES �.23. DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ SCHODIŠT� 1:5 
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PR�VODNÍ ZPRÁVA 

1.1. Identifikace stavby:  Polyfunk�ní d�m 
  Sušice 557153  
  Katastrální území Sušice nad Otavou 759601 
  Okres Klatovy CZ0322 
  Stavební ú�ad Sušice 
  Parcelní �íslo pozemku 1011/1 

1.2. Stavebník: M�stský ú�ad Sušice 
  Nám�stí Svobody 138 
  342 01 Sušice 

1.3. Dodavatel stavby: Klatovská stavební spole�nost s.r.o. 
  K letišti 893 
  339 01 Klatovy II 

1.4. Projektant: Bc. František Chalupný 
  T�ebomyslice 2 
  341 01 Horaž	ovice 

1.5. Sousední pozemky: 977/5 – Obytný d�m 
   977/9 – stavební parcela 
  977/8 – stavební parcela 
  977/7 – stavební parcela 
  1011/3 – park 

1.6. Dopravní a technická infrastruktura: 
 Kanalizace, vodovod, plynovod a vedení nízkého nap�tí jsou vedeny v blízkosti 
stavební parcely pod zemí. P�ístup na pozemek je umožn�n z hlavní komunikace a uli�ní 
komunika�ní sít�. 

1.7. Obecné požadavky na výstavbu:  
 Všechny obecné požadavky na výstavbu budov budou spln�ny v souladu všech 
p�íslušných norem a vyhlášek. 

1.8. Typ pozemku: 
  
 Pozemek je dle územn� plánovací dokumentace ur�en k zástavb� vícepodlažními 
budovami. 

1.9. Termín výstavby: 
 Zahájení výstavby: 1. 5. 2013 
 Dokon�ení výstavby: 31. 8. 2014 

1.10. P�dorysné rozm�ry stavby: 48 700mm x 18 700mm 

1.11. Orienta�ní cena stavby:   38 000 000 K� (1 520 000 Eur) 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2. 1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

A) Hydrogeologický posudek
Usazené horniny jsou st�edn� nasákavé, jsou tvo�eny hlínou, písky a jíly F3. Hloubka 
podzemní vody nedosahuje do základové p�dy a její kolísání je minimální. 

B) Stavební objekty 
 Polyfunk�ní d�m (hromadné garáže, prodejny, p�íslušenství byt�, obytné jednotky) 

C) Dispozi�ní �ešení 
V dispozici objektu jsou ve spodních patrech hromadné garáže a obchodní prostory 
spole�n� s p�íslušenstvím byt�. Objekt je vícepodlažní, od 2NP obytné jednotky. 

D) Vn�jší plochy  
Kolem celého objektu bude okapový chodní�ek a p�ed hlavním vchodem bude 
zpevn�ná plocha tvo�ená zámkovou dlažbou. Kolem celého objektu je trávník, ke�e a 
stromky. 

E) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
Do objektu budou vedeny p�ípojky splaškové kanalizace, deš
ové kanalizace, pitné 
vody, plynu, požární vody a elektrické energie. Objekt bude napojen na uli�ní 
komunikaci. 

F) Ekologické požadavky 
 Stavba nebude svým provozem ani svou výstavbou ohrožovat životní prost�edí. 

G) Vyty�ení stavby 
Vyty�ení objektu bude provedeno na základ� výkresu situace stavby. 

H) BOZP bude zajišt�na dle 591/2006 Sb. a 362/2006 Sb. 

I) Nosná konstrukce objektu (sloupy a stropní konstrukce) bude vytvo�ena ze ŽB skeletu. 
Výpl�ové zdivo, nosné a nenosné zdivo bude tvo�eno ze systému Porotherm. Objekt 
bude zast�ešen plochou jednopláš
ovou st�echou (nosná vrstvu st�echy tvo�í strop ze 
ŽB).
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2. 2. Mechanická odolnost a stabilita 
Projekt ne�eší 

2.3.   Požární bezpe�nost 
Viz samostatný požární projekt P�íloha F 

2. 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 
Stavba spl�uje všechna kritéria z hlediska hygienického. (sociální za�ízení, 
odv�trávání prostor, atd.) 

2. 5. Bezpe�nost p�i užívání
Projekt ne�eší. 

2. 6. Ochrana proti hluku 
Zajišt�na kro�ejovou izolací v podlaze tl. 30mm 

2. 7. Úspora energie a ochrana tepla 
Viz samostatný projekt (posudek na tepelný prostup a na spot�ebu energií) 

2. 8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Do prostor� objektu je umožn�n vstup osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Do nadzemních podlaží se mohou dostat pomocí výtahu. 

2. 9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 
V míst� stavby je nízké radonové riziko, není t�eba opat�ení proti radonu. 

2. 10. Ochrana obyvatelstva 
Projekt ne�eší 

2. 11. Inženýrské objekty 
A)  Odvedení odpadních vod 

p�ípojné potrubí -  PP-HT 
odpadní potrubí – PP-HT 
svodné potrubí – PVC-KG 
Splašková voda svedena p�ípojným potrubím do kanaliza�ního �adu. 

B) Zásobování vodou 
Voda p�ivedena p�ípojkou z PE ze stávající sít� napájené z hloubkových 
vrt� a povrchových studen u �eky. Oh�ev teplé vody zajišt�n pomocí 
plynových kotl�. Teplá voda akumulována v zásobnících. 

C) Zásobování energiemi
Slaboproud rozveden v objektu ke spot�ebi��m. Objekt vytáp�n 
otopnými t�lesy. Plynový kotel pro vytáp�ní umíst�n v suterénu 
objektu. 

D) Doprava
Projekt ne�eší
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E) Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 
Viz situace stavby 

F) Elektronické komunikace 
P�ipojení na internetovou sí
 bude provedeno pomocí bezdrátové 
technologie. 

2.12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb 
Projekt ne�eší 

  

�

�

������������������ � � � � � ����������������������
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ �ÁSTI 

1.1 IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:   Polyfunk�ní d�m 
Ú�el stavby:   Obytný a obchodní 
Místo stavby:    K. Ú. Sušice nad Otavou, Stavební ú�ad Sušice, �. parcely 

1011/1 
Sousední pozemky:  977/5 – Obytný d�m 
 977/9 – stavební parcela 
  977/8 – stavební parcela 
  977/7 – stavební parcela 
  1011/3 - park  
Vlastnické právo:  Investor stavby je zárove� vlastník pozemku 
Stavebník:  M	stský ú�ad Sušice 
 Nám	stí Svobody 138 
 342 01 Sušice 
Projektant:  František Chalupný 
 T�ebomyslice 2 
 341 01 Horaž
ovice 
Zp�sob provedení stavby:  dodavatelský 
Datum a místo vypracování zprávy: 11. 1. 2013, Brno 

1.2 SEZNAM P�ÍLOH 

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 

S1. SITUACE 1:250 
S2. P�DORYS 1S  1:100 
S3. P�DORYS 1NP 1:100 
S4. P�DORYS 2NP 1:100 
S5. P�DORYS 5NP 1:100 
S6. P�DORYS 6NP 1:100 
S7. �EZ A-A´ 1:100 
S8. SEVEROVÝCHODNÍ POHLED  1:200 
S9. JIHOZÁPADNÍ POHLED  1:200 
S10. SEVEROZÁPADNÍ POHLED  1:200 
S11. JIHOVÝCHODNÍ POHLED  1:200 
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VÝKRESOVÁ �ÁST 

1. VÝKRES �.1. TECHNICKÁ SITUACE  1:250 
2. VÝKRES �.2. ZÁKLADY  1:50 
3. VÝKRES �.3. P�DORYS 1S 1.50 
4. VÝKRES �.4. P�DORYS 1NP  1:50 
5. VÝKRES �.5. P�DORYS 2NP  1:50 
6. VÝKRES �.6. P�DORYS 3NP  1:50 
7. VÝKRES �.7. P�DORYS 4NP  1:50 
8. VÝKRES �.8. P�DORYS 5NP  1:50 
9. VÝKRES �.9. P�DORYS 6NP A �EZ ST�ECHY  1:50 
10. VÝKRES �.10.�EZ A-A´  1:50 
11. VÝKRES �.11.�EZ B-B´ 1:50 
12. VÝKRES �.12.SEVEROVÝCHODNÍ POHLED  1:50 
13. VÝKRES �.13. JIHOZÁPADNÍ POHLED  1:50 
14. VÝKRES �.14. SEVEROZÁPADNÍ POHLED  1:50 
15. VÝKRES �.15. JIHOVÝCHODNÍ POHLED 1:50 
16. VÝKRES �.16. STROP 2NP  1:50 
17. VÝKRES �.17. DETAIL OKENNÍ ROLETY 1:5 
18. VÝKRES �.18. DETAIL OKENNÍ ROLETY – PRÁH A NADPRAŽÍ 1:5 
19. VÝKRES �.19. DETAIL VSTUPU NA TERASU 1:5 
20. VÝKRES �.20. DETAIL ATIKY 1:5 
21. VÝKRES �.21. DETAIL ATIKY 1:5 
22. VÝKRES �.22. DETAIL ŽB SCHODIŠT� 1:5 
23. VÝKRES �.23. DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ SCHODIŠT� 1:5 

TEXTOVÁ �ÁST 

P�ÍLOHA A – PR�VODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
P�ÍLOHA B – TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ �ÁSTI 
P�ÍLOHA C – TABULKY SPECIFIKACE VÝROBK�
P�ÍLOHA D – VÝPISY PODLAH 
P�ÍLOHA E – TEPELNÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
P�ÍLOHA F – POŽÁRNÍ ZPRÁVA 
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1.3 Ú�EL OBJEKTU 

P�edm	tem stavby je polyfunk�ní d�m s nosným systémem ze ŽB v K. Ú. Sušice nad 
Otavou. Nadmo�ská výška je 478,450m n. m. B. p. v. Polyfunk�ní d�m je vícepodlažní (1 
podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží) s plochou jednopláš�ovou st�echou. Je navržen 
v mírn	 sklonitém terénu. 

1.4 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK�NÍHO, DISPOZI�NÍHO 
A VÝTVARNÉHO �EŠENÍ 

�ešení stavby je p�izp�sobeno tvaru pozemku a okolní zástavb	. Vstup do objektu je 
orientován na severovýchod. V okolí stavby je travnatá plocha se stromky a ke�i. Parcela 
sousedí s n	kolika pozemky a uli�ní komunikací. 

P�ed vstupem do stavby je navržena vstupní plocha s �istící zónou. Vchodovými dve�mi 
vejdeme nejprve do zádve�í, ze kterého pokra�ujeme dve�mi ke schodiš�ovému prostoru, 
který vzájemn	 spojuje všechny podlaží. V nadzemních podlažích po�ínaje 2NP se nachází 
obytné jednotky. V 2., 3., a 4. Nadzemním podlaží se nachází 5 obytných jednotek. V 5NP 
jsou 3 obytné jednotky a v posledním podlaží je jedna obytná jednotka. V 1NP se nachází dv	
prodejní plochy a p�íslušenství byt�. Do obchodních prostor� je možné se dostat ze 
severovýchodní strany objektu, do každého obchodu samostatn	 dve�mi ve výkladci. Do 
obchod� se dostaneme také zásobovacím vchodem. P�íslušenství bytu je p�ístupné hlavním 
vchodem do objektu. Podzemní podlaží je zp�ístupn	no garážovými vraty ze severozápadní 
strany objektu a schodiš�ovým prostorem spojujícím všechny podlaží. Schodišt	 zárove�
slouží jako chrán	ná úniková cesta typu A. Všechny obytné prostory polyfunk�ního domu 
jsou dostate�n	 osv	tleny denním sv	tlem. P�íslušenství byt� je p�evážn	 osv	tleno um	lým 
osv	tlením. V posledních dvou podlažích se nacházení terasy. 

1.5 KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV�NÝ PROSTOR, 
ZASTAV�NÉ PLOCHY, OSV�TLENÍ A OSLUN�NÍ 
Kapacita objektu je 19 obytných jednotek a 2 obchody ve 1NP objektu. 
P�dorysné rozm	ry objektu – 48 700mmx18 700mm 
Užitková plocha –       m2

Obestav	ný prostor – 16 379,95m2

Zastav	ná plocha -          827,27m2

Obytné místnosti objektu jsou osv	tleny p�irozeným osv	tlením. Sklady, koupelny, WC a 
šatny jsou osv	tleny um	lým osv	tlením. 

1.6 TECHNICKÉ A STAVEBN� KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ OBJEKTU 

Jedná se o stavbu se skeletovým nosným systémem ze ŽB C30/37. Objekt je samostatn	
stojící. Obvodové, vnit�ní st	ny a p�í�ky jsou tvo�eny ze systému Porotherm. Stropní 
konstrukce je tvo�ena taktéž ze ŽB, je sou�ástí ŽB skeletu. Nadokenní p�eklady jsou ze 
systému porotherm. N	které p�eklady jsou tvo�eny z nosník� IPE. 
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1.7 STAVEBN� KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ 

A) ZEMNÍ PRÁCE 
Ornice bude sejmuta v tlouš�ce 150mm, bude odvezena do 50m od staveništ	 na 

pozemek M	Ú Sušice. Zemina III. t�ídy rozpojitelnosti bude též skladována v blízkosti 
stavebního objektu. Hladina spodní vody je v úrovni -4,500mm, nedosahuje základové spáry, 
tudíž není nutné p�ijímat opat�ení proti spodní vod	. Radonové riziko – nízké. Pažení výkop�
provád	no d�ev	ným pažením se svislými pažnicemi. Pro zásypy použita p�vodní zemina a 
št	rkopísek. Vše zhutn	no pneumatickým dusadlem. 

B) ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Monolitické základové pasy z prostého betonu t�ídy C 20/25. Monolitické patky pod 

sloupy 400x400mm jsou z betonu C20/25, rozm	ry pas� a patek viz výpo�et a p�dorys a �ez 
základ�. 

C) SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Hlavní nosný systém tvo�í ŽB monolitický skelet z betonu C30/37, konzistence S3. 

Ostatní zdivo má jen funkci výpl�ovou. 

D)VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stropy jsou sou�ástí ŽB skeletu. Mají tlouš�ku 200mm a jsou z betonu C30/37, S3.  

E) SCHODIŠT�
Schodišt	 dvouramenné, ŽB tl. 160mm. Po�et stup�� a rozm	ry viz p�dorysy 

jednotlivých podlaží. Schodišt	 má nerezové sloupkové zábradlí. 

F) ST�EŠNÍ KONSTRUKCE 
Konstrukce st�echy tvo�ena stropní konstrukcí ze ŽB 30/37. Na konstrukci stropu je 

bodov	 nataven modifikovaný asfaltový pás, který plní funkci parozábrany. Spádová vrstva je 
tvo�ena spádovými klíny z EPS 150S o minimální tlouš�ce 20mm u vtoku, sklon této vrstvy je 
3%. Další vrstvou je vrstva tepelné izolace. Ta je tvo�ena stejným materiálem jako vrstva 
spádová EPS 150S o tlouš�ce 200mm. Na ní je voln	 položena separa�ní vrstva z geotextilie o 
plošné hmotnosti 400g/m2, ta odd	luje vrstvu tepelné izolace od vrstvy hydroizola�ní. Vrstva 
hydroizolace je z PVC tl. 1,5mm. Vrstva je mechanicky kotvena do nosné stropní konstrukce 
pomocí systémových kotvících prvk�. 

G) KOMÍNY A V�TRACÍ PR�DUCHY 
Ventilace zajišt	na mikroventilací oken a nuceným v	tráním. Komínový pr�duch je 

veden v jihozápadní �ásti objektu. 

H) P�Í�KY A D�LÍCÍ KONSTRUKCE 
P�í�ky jsou zd	ny ze systému Porotherm 14 P+D, st	ny odd	lující byty jsou vyzd	ny ze 

systému Porotherm AKU 30 P+D 
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I) IZOLACE 
Izolace spodní stavby bude provedena jen proti zemní vlhkosti – modifikované 

hydroizola�ní pásy tl. 4mm , úrovní zakládání není dosažena úrove� hladiny spodní vody. 
Objekt má podzemní podlaží, hydroizola�ní pás je ochrán	n p�izdívkou tl. 150mm nebo 
nopovou fólií. 
Obytná �ást objektu je zateplena izola�ním systémem ETICS  -  kontaktní zateplovací systém 
s tepelnou izolací z minerální vlny tl.200mm. V �ásti 1NP je provedena izolace objektu 
minerální vlnou tl. 80mm s v	tranou mezerou a keramickým obkladem na nosném 
hliníkovém roštu. Tepelná izolace teras a st�echy je provedena z EPS 150S a EPS200S. 
Parozábrana je z modifikovaných asfaltových pás� bodov	 natavených. Hydroizolace st�echy 
a terasy je z PVC tl. 1,5mm. Kro�ejová izolace podlah tvo�ena z EPS Rigifloor 4000. 

J) PODLAHY 
Skladby podlah jsou �ešeny viz P�ÍLOHA D 

K) TRUHLÁ�SKÉ VÝROBKY 
D�evohliníková okna, d�ev	né dve�e. Rozm	ry a technické informace viz P�ÍLOHA C. 

L) ZÁME�NICKÉ VÝROBKY 
Zábradlí francouzských oken, zábradlí schodišt	 a zábradlí teras. 

M) KLEMPÍ�SKÉ VÝROBKY 
Oplechování parapet� oken pozinkovaným plechem tl. 0,6mm. 

N) OBKLADY 
Koupelny a WC obloženy keramickým obkladem. Exteriérová �ást objektu v 1NP 

obložena keramickým obkladem na nosném hliníkovém roštu. 

O) PODHLEDY 
Podhledy v obchodech tvo�eny sádrokartonovými deskami tl. 12,5mm a upevn	ny na 
nosném roštu z kovových CV a UV profil�. 

P) OMÍTKY 
Vn	jší pastovitá silikátová omítka WEBER OP 230 Z.

Q) MALBY A NÁT�RY 
Vnit�ní povrch konstrukce je opat�en nát	rem dle p�ání nájemc�, v ostatních p�ípadech 
bílým disperzním nát	rem.

R) BAREVNÉ �EŠENÍ 
Interiér je tvo�en p�evážn	 bílou barvou. Prostory s obklady dle výb	ru nájemc�. 

Vn	jšek budovy bude p�evážn	 bílý se sv	tle �ervenými pruhy. Keramický obklad bude 
sv	tle šedý. 
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1.8 STRU�NÝ POPIS TECHNICKÝCH ZA�ÍZENÍ 

KANALIZACE (deš�ová i splašková) 
P�ípojné potrubí - PP-HT 
Odpadní potrubí - PVC-KG 
Svodné potrubí – PVC-KG 
Splaškové vody svedeny do stávajícího kanaliza�ního �adu. 
Deš�ová voda svedena do stávajícího kanaliza�ního �adu. 

VODA
Voda p�ivedena p�ípojkou DN 63mm ze stávající sít	 napájené z hloubkových vrt� a 

povrchových studen u �eky. Voda je oh�ívána plynovým kotlem a akumulována v centrálním 
zásobníku. 

ELEKTROINSTALACE 
Slaboproud p�iveden do rozvodny elektrické energie. Od ní dále rozvedena elekt�ina do 

objektu ke spot�ebi��m. 

VYTÁP�NÍ 
Objekt vytáp	n plynovým kotlem umíst	ným v suterénu budovy. Rozvod tepla je 

provád	n dvoutrubkovou otopnou soustavou k otopným t	les�m. 

V�TRÁNÍ A KLIMATIZACE
V	trání místností je zajišt	no mikroventilací oken. V	trání skladu a spíže je zajišt	n 

v	tracími pr�duchy. V	trání hromadné garáže je zajišt	no nucen	 ventila�ní jednotkou. 

PLYN
Plyn je p�iveden do suterénu budovy k plynovému kotli. 

NETECHNOLOGICKÁ ZA�ÍZENÍ 

JINÉ
Sd	lovací sít	 �ešeny rozvodem p�es anténu a satelit. Telefonní linka p�ipojena 

optickým podzemním kabelem. 
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1.9 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY A JEJICH �EŠENÍ 

A) POŽÁRNÍ ODOLNOST 
Objekt bude �ešen z hlediska požární bezpe�nosti dle platných norem. �SN 73 0802 – 

Požární bezpe�nost v nevýrobních objektech, �SN 73 0804 – Požární bezpe�nost ve 
výrobních objektech, �SN 73 0873 – Zásobování požární vodou a vyhláška 23/2005Sb. – O 
technických podmínkách požární ochrany staveb. Odstupové vzdálenosti od objektu, 
rozd	lení na požární úseky, stupe� požární bezpe�nosti a zásobování požární vodou �ešeno 
viz P�ÍLOHA F. 

B) OCHRANA PROTI HLUKU 
Hlukové emise nep�ekro�í hodnoty stanovené hygienickými p�edpisy. Na�ízení vlády �. 

502/2000Sb. – O ochran	 zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací a dále vyhláška 
258/2000Sb. – O ochran	 ve�ejného zdraví 

C) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 
Stavba spl�uje všechna kritéria z hlediska hygienického (sociální za�ízení, odv	trávání 

prostor, atd.) dle �SN 73 4301 – Obytné budovy, �SN 73 4305 – Za�izování byt�. Ochrana 
zdraví se týká i období provád	ní stavby. Na�ízení vlády 591/2006Sb. – O bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích a na�ízení 
vlády 362/2005Sb. - O bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

D) OCHRABA STAVBY P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN�JŠÍHO PROST�EDÍ 
Budou provedena dv	 m	�ení radonu a z nich bude stanoveno radonové riziko.

E) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ A �EŠENÍ JEHO OCHRANY 
Stavba nebude svým provozem ani svou výstavbou ohrožovat životní prost�edí. Stavba 

nezasahuje do žádného ochranného pásma a nenachází se ani v žádném chrán	ném území. 

F) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ 
STAVBY P�ED NEGATIVNÍMI Ú�INKY PROVÁD�NÍ STAVBY A PO JEJÍM 
DOKON�ENÍ 

Tato stavba nemá žádný negativní vliv na okolní zástavbu. Nedochází ke stín	ní 
okolních objekt�. Uvažovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prost�edí, 
nebude zdrojem odpadních látek a energií. Ochranu proti hluku zde není zde nutné �ešit, 
v okolí objektu není p�íliš velký provoz nejsou zde velké zdroje hluku. 

G) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ A �EŠENÍ 
P�ÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH VLIV�

Podmínky pro bezpe�ný rozvoj technologií a sledování zavedených �inností, které 
neohrožují životní prost�edí jako je ovzduší, voda, zele�, p�da dodržujeme dle platných 
zákon�. Je zakázané schra�ovat toxické látky a materiály. Odpad je vyvážen na skládky dle 
p�edpis� �. 185/2001Sb. - O odpadech. V míst	 stavby nebyla pokácena žádná vzrostlá zele�
a ani ke�e. 
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H) ZP�SOB ZAJIŠT�NÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPE�NOSTI PRACOVNÍK�
D	lníci budou proškoleni s bezpe�nosti práce na stavb	 a budou dodržovat zásady 

bezpe�nosti práce. Budou chrán	ni osobními ochrannými prost�edky. Jsou zde dodržovány 
požadavky na�ízení vlády 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích a 362/2006Sb. - O bližších požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

I) �EŠENÍ P�ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Údaje o spln	ní požadavk� na bezbariérové �ešení stavby uvádí vyhláška MMR �. 
362/2001Sb. - O obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. V �ešení tohoto objektu je po�ítáno s pohybem 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

J) DOPRAVNÍ �EŠENÍ 
P�ístup k pozemku je z uli�ní komunikace p�ilehající k parcele. Tato cesta navazuje na 

asfaltovou hlavní komunikaci II. t�ídy �.171 (sm	r Sušice – Petrovice u Sušice). Parkování je 
umožn	no na okraji stavební parcely a v hromadné garáži. Navrhovaná stavba se nenachází 
v žádném ochranném pásmu ani žádném chrán	ném území. 

K) TEPELN� TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
Tepeln	 technické parametry objektu odpovídají platným normám, vyhláškám a 

p�edpis�m. Jsou provedeny tepelné posudky dle normy �SN 73 0540-2 O tepelné ochran	
budov – �ást 2 – požadavky, viz P�ÍLOHA E

1.10 STATICKÉ �EŠENÍ OBJEKTU 

Objekt je navržen tak aby tvo�il staticky pevný celek, stabilní, tuhý, odolný v��i 
mechanickým a fyzikálním vliv�m. Výpo�et konstrukce a statický posudek tento projekt 
ne�eší. 

1.11 ÚPRAVA OKOLÍ OBJEKTU 

P�ístupová komunikace k objektu a okolní chodníky jsou vydlážd	ny betonovou 
zámkovou dlažbou tl.80mmm a zpevn	ny podsypem. Kolem celého domu je navržen 
okapový chodník, tvo�en z dlažby 400x400mm a uložen do št	rkové vrstvy o tl. 50mm. Ší�ka 
okapového chodníku je tedy 400mm a je vyspádován sm	rem od objektu o 1%. Okolí objektu 
je zatravn	no a osazeno stromky a ke�i. 
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2. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ�

Zákon �. 183/2006Sb. – „Stavební zákon“ 
Zákon �. 137/1998Sb. – „O obecných technických požadavcích na výstavbu“ 
Zákon �. 185/200Sb. – „O odpadech“ 
Vyhláška �. 499/2006Sb. – „Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provád	ní stavby“ 
Na�ízení vlády �. 362/2006Sb. – „O bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky“ 
Na�ízení vlády �. 591/2006Sb. – „O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích“ 
Na�ízení vlády �. 502/2000Sb. – „O ochran	 zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 
vibrací“ 
Vyhláška 258/2000Sb. – „O ochran	 ve�ejného zdraví“ 
Na�ízení vlády �. 23/2005Sb. – „O technických podmínkách požární ochrany staveb“ 
Vyhláška �. 307/2002Sb. – „O radia�ní ochran	“ 
�SN 013420 – „Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres� stavební �ásti“ 
�SN 73 4301 – „Obytné budovy“ 
�SN 73 0540-2 – „Tepelná ochrana budov“ – �ást požadavková 
�SN 73 1001 – „Zakládání staveb“ 
�SN 73 0802 – „Požární bezpe�nost v nevýrobních objektech“ 
�SN 73 0804 – „Požární bezpe�nost - Výrobní objekty“ 
�SN 73 6101 – „Projektování silnic a dálnic“ 
�SN 73 0873 – „Požární bezpe�nost staveb – Zásobování požární vodou“ 
�SN 73 0833 – „Budovy pro bydlení a ubytování“ 
�SN 73 8106 – „Ochranné a záchytné konstrukce“ 
�SN EN 1991 – „Zatížení stavebních konstrukcí“ 
�SN EN 1992 – „Navrhování betonových konstrukcí“ 
�SN EN 1995 – „Navrhování d�ev	ných konstrukcí“ 

www.saingobain.cz 
www.isover.cz 
www.fatrafol.cz 
www.topwet.cz 
www.hasit.cz 
www.rako.cz 
www.sapeli.cz 
www.denbraven.cz 

www.weber-terranova.cz 
www.paramo.cz 
www.dorken.cz 
www.mk-rako.cz 
www.hormann.cz 
www.styrotrade.cz 
www.gtrade.cz 
www.hasit.cz 

a další
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NÁZEV �ÁSTI 
ROZM�RY 

(mm) 
MATERIÁL KOVÁNÍ ZASKLENÍ BARVA 

O2 
1
1

D�evohliníkové okno 
skláp�cí a otevíravé 

1200x1200 

lepený 
t�ívrstvý 
smrkový 
hranol 

68x80mm s 
vrstvou 
hliníku 

okenní kování MACO-MULTI 
TREND s bezpe�nstními 
prvky,  nosnost k�ídla do 
120kg, 4 polohy otevírání, 
povrchová úprava - st�íbrné 
pokovení, uzavírací body po 
800mm, pojistka proti 
sv�šení 

Izola�ní dvojsklo 
4-16-4 Planitherm 
ultra s vrstvou 
SOFT-COATING, 
Ug=1,1 WK-1m-2, 
RW=35 dB 

šedá 
7040 dle 
vzorníku 
RAL s 

p�ím�sí 
PU 

O3 1
D�evohliníkové okno 

pevné 
1200x14600 

lepený 
t�ívrstvý 
smrkový 
hranol 

68x80mm s 
vrstvou 
hliníku 

okenní kování MACO-MULTI 
TREND s bezpe�nstními 
prvky,  nosnost k�ídla do 
120kg, 4 polohy otevírání, 
povrchová úprava - st�íbrné 
pokovení, uzavírací body po 
800mm, pojistka proti 
sv�šení 

Izola�ní dvojsklo 
4-16-4 Planitherm 
ultra s vrstvou 
SOFT-COATING, 
Ug=1,1 WK-1m-2, 
RW=35 dB 

šedá 
7040 dle 
vzorníku 
RAL s 

p�ím�sí 
PU 

O9 4
D�evohliníkové okno 
skláp�cí a otevíravé 

1200x2150 

lepený 
t�ívrstvý 
smrkový 
hranol 

68x80mm s 
vrstvou 
hliníku 

okenní kování MACO-MULTI 
TREND s bezpe�nstními 
prvky,  nosnost k�ídla do 
120kg, 4 polohy otevírání, 
povrchová úprava - st�íbrné 
pokovení, uzavírací body po 
800mm, pojistka proti 
sv�šení 

Izola�ní dvojsklo 
4-16-4 Planitherm 
ultra s vrstvou 
SOFT-COATING, 
Ug=1,1 WK-1m-2, 
RW=35 dB 

šedá 
7040 dle 
vzorníku 
RAL s 

p�ím�sí 
PU 

W1 1
D�evohliníkové okno 
skláp�cí a otevíravé 

4600x2150 

lepený 
t�ívrstvý 
smrkový 
hranol 

68x80mm s 
vrstvou 
hliníku 

okenní kování MACO-MULTI 
TREND s bezpe�nstními 
prvky,  nosnost k�ídla do 
120kg, 4 polohy otevírání, 
povrchová úprava - st�íbrné 
pokovení, uzavírací body po 
800mm, pojistka proti 
sv�šení 

Izola�ní dvojsklo 
4-16-4 Planitherm 
ultra s vrstvou 
SOFT-COATING, 
Ug=1,1 WK-1m-2, 
RW=35 dB 

šedá 
7040 dle 
vzorníku 
RAL s 

p�ím�sí 
PU 

W2 6
D�evohliníkové okno 
skláp�cí a otevíravé 

1800x1200 

lepený 
t�ívrstvý 
smrkový 
hranol 

68x80mm s 
vrstvou 
hliníku 

okenní kování MACO-MULTI 
TREND s bezpe�nstními 
prvky,  nosnost k�ídla do 
120kg, 4 polohy otevírání, 
povrchová úprava - st�íbrné 
pokovení, uzavírací body po 
800mm, pojistka proti 
sv�šení 

Izola�ní dvojsklo 
4-16-4 Planitherm 
ultra s vrstvou 
SOFT-COATING, 
Ug=1,1 WK-1m-2, 
RW=35 dB 

šedá 
7040 dle 
vzorníku 
RAL s 

p�ím�sí 
PU 

W3 1
D�evohliníkové okno 

skláp�cí 
1800x450 

lepený 
t�ívrstvý 
smrkový 
hranol 

68x80mm s 
vrstvou 
hliníku 

okenní kování MACO-MULTI 
TREND s bezpe�nstními 
prvky,  nosnost k�ídla do 
120kg, 4 polohy otevírání, 
povrchová úprava - st�íbrné 
pokovení, uzavírací body po 
800mm, pojistka proti 
sv�šení 

Izola�ní dvojsklo 
4-16-4 Planitherm 
ultra s vrstvou 
SOFT-COATING, 
Ug=1,1 WK-1m-2, 
RW=35 dB 

šedá 
7040 dle 
vzorníku 
RAL s 

p�ím�sí 
PU 
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NÁZEV �ÁSTI 
ROZM�RY 

(mm) 
MATERIÁ

L 
KOVÁNÍ ZASKLENÍ BARVA 

L2 3 
Dve�e vchodové 

jednok�ídlé v 
ocelové zárubni 

900x1970 dub 
t�íbodový zámek KFV, 
klika z Al slitiny, 5-ti 
bodové obvodové kování 

- 

hn�dá 
8012 dle 
vzorníku 
RAL s 

p�ím�sí 
PU 

L3 1 
Dve�e jednok�ídlé 

plné v ocelové 
zárubni 

1000x1970 dub 
dle katalogu dopl�k	 firmy 

SAPELI 
- 

hn�dá 
8012 dle 
vzorníku 
RAL s 

p�ím�sí 
PU 

L4 7 
Dve�e jednok�ídlé 
plné v obložkové 

zárubni 
700x1970 dub 

dle katalogu dopl�k	 firmy 
SAPELI 

- 
p�írodní 

lakované 
d�evo 

L5 6 
Dve�e jednok�ídlé 
plné v obložkové 

zárubní 
800x1970 dub 

dle katalogu dopl�k	 firmy 
SAPELI 

dle katalogu 
dopl�k	 firmy 

SAPELI, do 2/3 
výšky 

p�írodní 
lakované 

d�evo 

P2 2 
Dve�e vchodové 

jednok�ídlé v 
ocelové zárubni 

900x1970 dub 
t�íbodový zámek KFV, 
klika z Al slitiny, 5-ti 
bodové obvodové kování 

- 

hn�dá 
8012 dle 
vzorníku 
RAL s 

p�ím�sí 
PU 

P6 1 
Dve�e jednok�ídlé 
plné v obložkové 

zárubní 
800x1970 dub 

dle katalogu dopl�k	 firmy 
SAPELI 

dle katalogu 
dopl�k	 firmy 

SAPELI, do 2/3 
výšky 

p�írodní 
lakované 

d�evo 

P7 6 
Dve�e jednok�ídlé 
plné v obložkové 

zárubni 
700x1970 dub 

dle katalogu dopl�k	 firmy 
SAPELI 

- 
p�írodní 

lakované 
d�evo 

P8 1 
Dve�e dvouk�ídlé 
prosklené ocelové 

zárubni 
1200x1970 dub - - 

p�írodní 
lakované 

d�evo 

R3 5 
Ocelová zárube�

900mm 
900x1970 ocel - - 

základní 
�ervená 

R4 1 
Ocelová zárube�

1000mm 
1000x1970 ocel - - 

základní 
�ervená 

R5 
1
3 

Obložková zárube� 700x1970 dub - - 
p�írodní 

lakované 
d�evo 

R6 
1
4 

Obložková zárube� 800x1970 dub - - 
p�írodní 

lakované 
d�evo 



R8 1 
Ocelová zárube�

1200mm 
1200x1970 ocel - - 

základní 
�ervená 



KLEMPÍ�SKÉ VÝROBKY 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
MASTER´S THESIS 

AUTOR PRÁCE   BC. FRANTIŠEK CHALUPNÝ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. MILOŠ LAVICKÝ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2013 
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NÁZEV �ÁSTI 
ROZM�RY 

(mm) 
MATER

IÁL 
TECHNICKÁ DATA POZNÁMKA BARVA

K3 1
Venkovní 

parapetní plech 
1200mm 

ocelový 
pozinkov

aný 
plech 

tl.0,6mm

ocelový pozinkovaný plech tlouš
ky 
0,6mm, ší�ka 230mm, rozvinutá 

ší�ka 270mm 

Parapetní plech 
osazen na podkladní 
plech kotvený vruty 
délky 50mm do 
vodorovného prvku 
st�ny 

šedá 

K8 3
Venkovní 

parapetní plech 
2660mm 

ocelový 
pozinkov

aný 
plech 

tl.0,6mm

ocelový pozinkovaný plech tlouš
ky 
0,6mm, ší�ka 230mm, rozvinutá 

ší�ka 270mm 

Parapetní plech 
osazen na podkladní 
plech kotvený vruty 
délky 50mm do 
vodorovného prvku 
st�ny 

šedá 

K9 
1
5

Venkovní 
parapetní plech 

1200mm 

ocelový 
pozinkov

aný 
plech 

tl.0,6mm

ocelový pozinkovaný plech tlouš
ky 
0,6mm, ší�ka 230mm, rozvinutá 

ší�ka 270mm 

Parapetní plech 
osazen na podkladní 
plech kotvený vruty 
délky 50mm do 
vodorovného prvku 
st�ny 

šedá 

T1 1
Venkovní 

parapetní plech 
4600mm 

ocelový 
pozinkov

aný 
plech 

tl.0,6mm

ocelový pozinkovaný plech tlouš
ky 
0,6mm, ší�ka 230mm, rozvinutá 

ší�ka 270mm 

Parapetní plech 
osazen na podkladní 
plech kotvený vruty 
délky 50mm do 
vodorovného prvku 
st�ny 

šedá 

T2 6
Venkovní 

parapetní plech 
1800mm 

ocelový 
pozinkov

aný 
plech 

tl.0,6mm

ocelový pozinkovaný plech tlouš
ky 
0,6mm, ší�ka 230mm, rozvinutá 

ší�ka 270mm 

Parapetní plech 
osazen na podkladní 
plech kotvený vruty 
délky 50mm do 
vodorovného prvku 
st�ny 

šedá 

T3 1
Venkovní 

parapetní plech 
2300mm 

ocelový 
pozinkov

aný 
plech 

tl.0,6mm

ocelový pozinkovaný plech tlouš
ky 
0,6mm, ší�ka 230mm, rozvinutá 

ší�ka 270mm 

Parapetní plech 
osazen na podkladní 
plech kotvený vruty 
délky 50mm do 
vodorovného prvku 
st�ny 

šedá 
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NÁZEV �ÁSTI
ROZM�RY 

(mm) 
MATER

IÁL 
TECHNICKÁ DATA POZNÁMKA 

BARV
A

Z1 3

Hliníkové 
zábradlí okna. 

Trubky pr	m�ru 
25mm 

1300mm hliník 
hliníkové zábradlí se svislou výplní 

(TEVEKO s.r.o.) 

zábradlí koteveno do 
obvodové st�ny 

pomocí systémových 
kotevních prvk	

st�íbrn
á 

Z2 3

Hliníkové 
zábradlí okna. 

Trubky pr	m�ru 
25mm 

2275mm hliník 
hliníkové zábradlí se svislou výplní 

(TEVEKO s.r.o.) 

zábradlí koteveno do 
obvodové st�ny 

pomocí systémových 
kotevních prvk	

st�íbrn
á 

Z3 1

Hliníkové 
zábradlí okna. 

Trubky pr	m�ru 
25mm 

4500mm hliník 
hliníkové zábradlí se svislou výplní 

(TEVEKO s.r.o.) 

zábradlí koteveno do 
obvodové st�ny 

pomocí systémových 
kotevních prvk	

st�íbrn
á 
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VÝPISY PODLAH – 1S 

SKLADBA S1 

Skladbu tvo�í vrstvy: 

• BETON C16/20, XC1, S2, tl.150mm 
• PENETRA�NÍ NÁT�R PENETRAL ALP 
• MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS – RADOELAST 3,5 
• BETON C20/25, XC1, S2, tl.100mm  
 VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 6x100x100mm 
• PENTRACE POLYCOL 225 + TUŽIDLO POLYCOL 525 
• EPOXIDOVÁ PRYSKY�ICE POLYCOL 117 + TUŽIDLO POLYCOL 521, tl.4mm 

SKLADBA S2 

Skladbu tvo�í vrstvy: 

• BETON C16/20, XC1, S2, tl.150mm 
• PENETRA�NÍ NÁT�R PENETRAL ALP 
• MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS – RADOELAST 3,5 
• BETON C20/25, XC1, S2, tl.100mm  
 VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 6x100x100mm 
• LEPÍCÍ TMEL WEBER FOR GRES LOD 540, tl.5mm
• KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO GEO-DAR44314 A GEO-DAR44313, tl.10mm, 

SPÁROVACÍ TMEL WEBER COLOR 6 SPT6-SU6G
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VÝPISY PODLAH – 1NP 

SKLADBA S3 

Skladbu tvo�í vrstvy: 

• PENETRA�NÍ NÁT�R SOKRAT S2802A 
• LEPÍCÍ TMEL WEBER LZS 700, tl.5mm 
• TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, �D=0,035 W/(mK) tl.100mm  
• BETONOVÁ MAZANINA – BETON C20/25, XC1, S2 
 VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 6x100x100mm 
• PENETRA�NÍ NÁT�R SOKRAT S2802A 
• LEPÍCÍ TMEL WEBER FOR GRES LOD 540, tl.5mm
• KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO GEO-DAR44314 A GEO-DAR44313, tl.10mm, 

SPÁROVACÍ TMEL WEBER COLOR 6 SPT6-SU6G

SKLADBA S4 

Skladbu tvo�í vrstvy: 

• PENETRA�NÍ NÁT�R SOKRAT S2802A 
• LEPÍCÍ TMEL WEBER LZS 700, tl.5mm 
• TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, �D=0,035 W/(mK) tl.100mm  
• BETONOVÁ MAZANINA – BETON C20/25, XC1, S2 
 VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 6x100x100mm 
• PENETRA�NÍ NÁT�R SOKRAT S2802A 
• TEKUTÁ LEPENKA DEN BRAVEN (09.S-T8) 
• LEPÍCÍ TMEL WEBER FOR GRES LOD 540, tl.5mm
• KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO GEO-DAR44314 A GEO-DAR44313, tl.10mm,

SPÁROVACÍ TMEL WEBER COLOR 6 SPT6-SU6G
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VÝPISY PODLAH – 2NP, 3NP, 4NP, 5NP, 6NP 

SKLADBA S5 

Skladbu tvo�í vrstvy: 

• PENETRA�NÍ NÁT�R SOKRAT S2802A 
• AKUSTICKÁ IZOLACE ISOVER EPS RigiFloor 4000, �D=0,044 W/(mK) 
• BETONOVÁ MAZANINA – BETON C20/25, XC1, S3 tl.63mm 
• PRUŽNÁ PODLOŽKA Z P�NOV�HO PE tl.2mm 
• PLOVOUCÍ D�EV�NÁ PODLAHA Z MASIVNÍHO D�EVA, tl.15mm 

SKLADBA S6 

Skladbu tvo�í vrstvy: 

• PENETRA�NÍ NÁT�R SOKRAT S2802A 
• AKUSTICKÁ IZOLACE ISOVER EPS RigiFloor 4000, �D=0,044 W/(mK) 
• BETONOVÁ MAZANINA – BETON C20/25, XC1, S3 tl.65mm 
• PENETRA�NÍ NÁT�R SOKRAT S2802A 
• LEPÍCÍ TMEL WEBER FOR GRES LOD 540, tl.3mm
• KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO tl.10mm, SPÁROVACÍ TMEL WEBER

SKLADBA S7 

Skladbu tvo�í vrstvy: 

• PENETRA�NÍ NÁT�R SOKRAT S2802A 
• AKUSTICKÁ IZOLACE ISOVER EPS RigiFloor 4000, �D=0,044 W/(mK) 
• BETONOVÁ MAZANINA – BETON C20/25, XC1, S3 tl.65mm 
• PENETRA�NÍ NÁT�R SOKRAT S2802A 
• TEKUTÁ LEPENKA DEN BRAVEN (09.S-T8) 
• LEPÍCÍ TMEL WEBER FOR GRES LOD 540, tl.3mm
• KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO tl.10mm, SPÁROVACÍ TMEL WEBER

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

VÝPISY SKLADEB – ST�ECHA 

SKLADBA S8 

Skladbu tvo�í vrstvy: 

• PENETRA�NÍ NÁT�R PENETRAL ALP 
• PAROT�SNÁ VRSTVA – MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÝ PÁS BODOV�

NATAVENÝ tl.4mm 
• TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S �D=0,035 W/(mK), tl.100mm, MECHANICKY 

KOTVENA 
• TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S �D=0,035 W/(mK), tl.100mm, MECHANICKY 

KOTVENA 
• SPÁDOVÁ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S �D=0,035 W/(mK), min 

tl.20mm, MECHANICKY KOTVENA 
• SEPARA�NÍ VRSTVA GEOTEXTILIE 400g/m2

• HYDROIZOLACE Z M�K�ENÉHO PVC tl.1,5mm, MECHANICKY KOTVEN DO 
STROPNÍ KONSTRUKCE POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOTVÍCÍCH PRVK�

�

�

�

VÝPISY SKLADEB - TERASA 
�

�

SKLADBA S9 

Skladbu tvo�í vrstvy: 

• PENETRA�NÍ NÁT�R PENETRAL ALP 
• PAROT�SNÁ VRSTVA – MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÝ PÁS BODOV�

NATAVENÝ tl.4mm 
• TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S �D=0,035 W/(mK), tl.100mm, MECHANICKY 

KOTVENA 
• TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S �D=0,035 W/(mK), tl.100mm, MECHANICKY 

KOTVENA 
• SPÁDOVÁ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S �D=0,035 W/(mK), min 

tl.20mm, MECHANICKY KOTVENA 
• SEPARA�NÍ VRSTVA GEOTEXTILIE 400g/m2

• HYDROIZOLACE Z M�K�ENÉHO PVC tl.1,5mm, MECHANICKY KOTVEN DO 
STROPNÍ KONSTRUKCE POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOTVÍCÍCH PRVK�

• SEPARA�NÍ VRSTVA GEOTEXTILIE 400g/m2, PODLOŽENY POUZE 
DISTAN�NÍ REKTIFIKOVATELNÉ PODLOŽKY 

• DISTAN�NÍ REKTIFIKOVATELNÉ PODLOŽKY 
• PODKLADNÍ ROŠT Z LATÍ 60x60mm, EXOTICKÉ D�EVO MERBAU 
• NÁŠLAPNÁ VRSTVA – PRKNA Z EXOTICKÉHO D�EVA MERBAU tl.25mm, 

MECHANICKY KOTVENY K PODKLADNÍMU ROŠTU POMOCÍ VRUT�
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VÝPISY SKLADEB - PODHLED 
�

�

SKLADBA S10 
�

Skladbu tvo�í vrstvy: 
�

• TEPELNÁ IZOLACE ISOVER UNI, �D=0,035 Wm-1K-1, tl.100mm 
• NOSNÝ ROŠT Z OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH SDK PROFIL�
• VZDUCHOVÁ MEZERA, tl.50mm 
• SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL tl.15mm 
• TMEL NA SÁDROKARTONOVÉ A SÁDROVLÁKNITÉ DESKY RIGIPS SUPER 
• NÁT�R PRIMALEX STANDARD 

�

�
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�

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2009 

 Název úlohy :  OBVODOVA_STENA_600mm 
 Zpracovatel :  Bc. FRANTIŠEK CHALUPNÝ 
 Zakázka :  VUT FAST BRNO 2013 
 Datum :  4.12.2012 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0150    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Porotherm 40 P   0.4000    0.2580   964.0    913.3         7.0   0.0000 
  3  weber tmel 700   0.0050    0.9000   900.0   1690.0        20.0   0.0000 
  4  Isover Orsil T   0.2000    0.0380  1140.0    150.0         1.5   0.0000 
  5  weber tmel 700   0.0050    0.9000   900.0   1690.0        20.0   0.0000 
  6  Terranova sili   0.0030    0.9000   940.0   1550.0        60.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
    

    1        31    21.0   54.2  1347.2    -2.2   81.2   412.9 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
    4        30    21.0   57.8  1436.7     7.8   77.4   818.7 
    5        31    21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    21.0   64.2  1595.7    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    21.0   65.8  1635.5    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   65.0  1615.6    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.2   74.2  1125.4 
   10        31    21.0   58.0  1441.6     8.1   77.3   834.5 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 
   12        31    21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
    

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 
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TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.84 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.143 W/m2K 
 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       6321.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.0 h

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.965 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    14.8   0.733    11.4   0.586    20.2   0.965    57.0 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.2   0.965    59.2 
    3    15.6   0.695    12.1   0.502    20.4   0.965    59.1 
    4    15.8   0.607    12.4   0.346    20.5   0.965    59.5 
    5    16.6   0.474    13.2   0.057    20.7   0.965    62.0 
    6    17.5   0.279    14.0  ------    20.8   0.965    64.9 
    7    17.9   0.076    14.4  ------    20.9   0.965    66.3 
    8    17.7   0.186    14.2  ------    20.9   0.965    65.6 
    9    16.8   0.457    13.3   0.012    20.7   0.965    62.4 
   10    15.9   0.602    12.4   0.335    20.5   0.965    59.6 
   11    15.6   0.698    12.1   0.507    20.4   0.965    59.2 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    20.2   0.965    59.3 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   19.7   19.6   11.3   11.3  -16.7  -16.8  -16.8 
 p [Pa]:   1367   1272    342    309    209    176    116 
 p,sat [Pa]:   2289   2278   1341   1338    140    140    139 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

�íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.6200    0.6200   5.335E-0008 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.067 kg/m2,rok 
 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       5.643 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než  -5.0 C. 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1
 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy 

 STOP, Teplo 2009 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   OBVODOVA_STENA_600mm 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,4 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Porotherm 40 P+D na maltu oby�  0,400       0,258  7,0 
   3  weber tmel 700  0,005       0,900  20,0 
   4  Isover Orsil TF  0,200       0,038  1,5 
   5  weber tmel 700  0,005       0,900  20,0 
   6  Terranova silikátová omítka  0,003       0,900  60,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  

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

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,423 kg/m2,rok 
  (materiál: weber tmel 700). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,423 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0671 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 5,6429 kg/m2,rok 

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

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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VÝSLEDKY VÝPO�TU:

- Hodnoty sou�initele prostupu tepla 

  U<UN 

  U=0,14 W/m2K < UN=0,38 W/m2K 

- Hodnoty vodní páry v konstrukci 

  Mc,a<Mev,a

  Mc,a=0,0671 kg/m2*rok < Mev,a=5,6429 kg/m2*rok 

  

ZÁV�R:

Vypo�tená hodnota sou�initele prostupu tepla je 0,14 W/m2K.
Požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla je na obvodovou st�nu  0,38 W/m2K.
Konstrukce spl�uje požadovanou hodnotu na sou�initel prostupu tepla. 

Hmotnost odpa�itelné vodní páry Mev,a je vyšší než hmotnost zkondenzované vodní páry Mc,a, tento 

požadavek na konstrukci je spln�n. 

�
�
�
� � � � � � � �

�
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2009 

 Název úlohy :  OBVODOVA_STENA_550mm 
 Zpracovatel :  Bc. FRANTIŠEK CHALUPNÝ 
 Zakázka :  VUT FAST BRNO 2013 
 Datum :  4.12.2012 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0150    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Porotherm 40 P   0.4000    0.1740   960.0    800.0         7.0   0.0000 
  3  weber tmel 700   0.0050    0.9000   900.0   1690.0        20.0   0.0000 
  4  Isover Orsil T   0.0800    0.0380  1140.0    150.0         1.5   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
    

    1        31    20.6   55.4  1343.5    -2.2   81.2   412.9 
    2        28    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   59.1  1433.3     7.8   77.4   818.7 
    5        31    20.6   62.3  1510.9    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    20.6   65.7  1593.3    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    20.6   67.3  1632.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   66.5  1612.7    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    20.6   62.8  1523.0    13.2   74.2  1125.4 
   10        31    20.6   59.3  1438.1     8.1   77.3   834.5 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.0   79.5   602.1 
   12        31    20.6   57.9  1404.2    -0.5   80.7   472.8 
    

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 
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TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.42 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.218 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2544.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         22.5 h

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.61 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    14.8   0.744    11.4   0.595    19.4   0.947    59.7 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.5   0.947    61.9 
    3    15.5   0.709    12.1   0.512    19.7   0.947    61.6 
    4    15.8   0.623    12.3   0.354    19.9   0.947    61.6 
    5    16.6   0.494    13.1   0.056    20.2   0.947    63.9 
    6    17.4   0.298    14.0  ------    20.4   0.947    66.7 
    7    17.8   0.075    14.3  ------    20.4   0.947    68.0 
    8    17.6   0.199    14.1  ------    20.4   0.947    67.3 
    9    16.7   0.477    13.3   0.009    20.2   0.947    64.3 
   10    15.8   0.618    12.4   0.343    19.9   0.947    61.8 
   11    15.5   0.712    12.1   0.517    19.7   0.947    61.7 
   12    15.5   0.756    12.0   0.594    19.5   0.947    62.1 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   18.6   18.5    0.2    0.1  -16.7 
 p [Pa]:   1334   1229    197    160    116 
 p,sat [Pa]:   2143   2127    617    615    141 

 P�i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.369E-0008 kg/m2s 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2009 



12 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   OBVODOVA_STENA_550mm 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Porotherm 40 P+D na maltu oby�  0,400       0,174  7,0 
   3  weber tmel 700  0,005       0,900  20,0 
   4  Isover Orsil TF  0,080       0,038  1,5 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

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

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  

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

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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VÝSLEDKY VÝPO�TU:

- Hodnoty sou�initele prostupu tepla 

  U<UN 

  U=0,22 W/m2K < UN=0,38 W/m2K 

- Hodnoty vodní páry v konstrukci 

  V konstrukci nedochází ke kondenzaci. 

ZÁV�R:

Vypo�tená hodnota sou�initele prostupu tepla je 0,22 W/m2K.
Požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla je na obvodovou st�nu  0,38 W/m2K.
Konstrukce spl�uje požadovanou hodnotu na sou�initel prostupu tepla. 
V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodních par. 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2009 

 Název úlohy :  JEDNOPLÁŠ�OVÁ PLOCHÁ ST�ECHA 
 Zpracovatel :  Bc. FRANTIŠEK CHALUPNÝ 
 Zakázka :  VUT FAST BRNO 2013 
 Datum :  4.12.2012 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st�echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0150    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Železobeton 3   0.2000    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  3  Bitalbit S   0.0040    0.2100  1470.0   1140.0      6000.0   0.0000 
  4  Rigips EPS 150   0.2000    0.0350  1270.0     25.0        70.0   0.0000 
  5  Rigips EPS 150   0.0200    0.0350  1270.0     25.0        70.0   0.0000 
  6  Fatrafol 810   0.0015    0.3500  1470.0   1313.0     24000.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
    

    1        31    20.6   55.4  1343.5    -2.2   81.2   412.9 
    2        28    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   59.1  1433.3     7.8   77.4   818.7 
    5        31    20.6   62.3  1510.9    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    20.6   65.7  1593.3    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    20.6   67.3  1632.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   66.5  1612.7    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    20.6   62.8  1523.0    13.2   74.2  1125.4 
   10        31    20.6   59.3  1438.1     8.1   77.3   834.5 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.0   79.5   602.1 
   12        31    20.6   57.9  1404.2    -0.5   80.7   472.8 
    

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

  



17 

TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.44 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.152 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.4E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        449.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.1 h

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.20 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    14.8   0.744    11.4   0.595    19.8   0.963    58.4 
    2    15.4   0.755    12.0   0.593    19.8   0.963    60.6 
    3    15.5   0.709    12.1   0.512    20.0   0.963    60.6 
    4    15.8   0.623    12.3   0.354    20.1   0.963    60.9 
    5    16.6   0.494    13.1   0.056    20.3   0.963    63.4 
    6    17.4   0.298    14.0  ------    20.4   0.963    66.4 
    7    17.8   0.075    14.3  ------    20.5   0.963    67.8 
    8    17.6   0.199    14.1  ------    20.5   0.963    67.1 
    9    16.7   0.477    13.3   0.009    20.3   0.963    63.9 
   10    15.8   0.618    12.4   0.343    20.1   0.963    61.0 
   11    15.5   0.712    12.1   0.517    19.9   0.963    60.6 
   12    15.5   0.756    12.0   0.594    19.8   0.963    60.8 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   19.2   19.1   18.5   18.4  -13.6  -16.8  -16.8 
 p [Pa]:   1334   1330   1235    879    671    650    116 
 p,sat [Pa]:   2224   2212   2125   2111    188    140    140 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

�íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.4390    0.4390   5.050E-0009 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.038 kg/m2,rok 
 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       0.055 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než  10.0 C. 



18 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci dochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Kondenza�ní zóna �.  1 
  Hranice kondenza�ní zóny  Akt.kond./vypa�.  Akumul.vlhkost 
 M�síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      

  10   0.4390    0.4390   1.35E-0010     0.0004 
  11   0.4390    0.4390   1.91E-0009     0.0053 
  12   0.4390    0.4390   2.86E-0009     0.0130 
   1   0.4390    0.4390   3.03E-0009     0.0211 
   2   0.4390    0.4390   2.86E-0009     0.0280 
   3   0.4390    0.4390   1.85E-0009     0.0330 
   4   0.4390    0.4390   2.42E-0010     0.0336 
   5   0.4390    0.4390  -1.94E-0009     0.0284 
   6   0.4390    0.4390  -3.92E-0009     0.0182 
   7   0.4390    0.4390  -4.99E-0009     0.0049 
   8    ---       ---    -4.48E-0009     0.0000 
   9    ---       ---        ---          ---   
      

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0336 kg/m2 
      

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2009 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   JEDNOPLÁŠ	OVÁ PLOCHÁ ST�ECHA 
Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Železobeton 3  0,200       1,740  32,0 
   3  Bitalbit S  0,004       0,210  6000,0 
   4  Rigips EPS 150 S Stabil (2)  0,200       0,035  70,0 
   5  Rigips EPS 150 S Stabil (2)  0,020       0,035  70,0 
   6  Fatrafol 810  0,0015       0,350  24000,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  

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

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,025 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (2)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,025 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0385 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,0547 kg/m2,rok 

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

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

�
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�
�
VÝSLEDKY VÝPO�TU:

- Hodnoty sou�initele prostupu tepla 

  U<UN 

  U=0,15 W/m2K < UN=0,24 W/m2K 

- Hodnoty vodní páry v konstrukci 

  Mc,a<Mev,a 

  Mc,a=0,0385 kg/m2*rok < Mev,a=0,0547 kg/m2*rok 

ZÁV�R:

Vypo�tená hodnota sou�initele prostupu tepla je 0,15 W/m2K.
Požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla je na obvodovou st�nu  0,24 W/m2K.
Konstrukce spl�uje požadovanou hodnotu na sou�initel prostupu tepla. 

Hmotnost odpa�itelné vodní páry Mev,a je vyšší než hmotnost zkondenzované vodní páry Mc,a, tento 

požadavek na konstrukci je spln�n. 

Hmotnost zkondenzované vodní páry Mc,a je vyšší než normový požadavek na hmotnostní obsah 

vodní páry v konstrukci Ma, N, požadavek normy není spln�n. 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2009 

 Název úlohy :  SKLADBA TERASY 
 Zpracovatel :  Bc. FRANTIŠEK CHALUPNÝ 
 Zakázka :  VUT FAST BRNO 2013 
 Datum :  4.12.2012 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st�echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0150    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Železobeton 3   0.2000    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  3  Polystyrenbeto   0.0500    0.2350   900.0    900.0        30.0   0.0000 
  4  Bitalbit S   0.0040    0.2100  1470.0   1140.0      6000.0   0.0000 
  5  Rigips EPS 200   0.1800    0.0350  1270.0     30.0       100.0   0.0000 
  6  Fatrafol 810   0.0015    0.3500  1470.0   1313.0     24000.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
    

    1        31    22.0   51.3  1355.6    -2.2   81.2   412.9 
    2        28    22.0   53.4  1411.0    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    22.0   53.8  1421.6     3.2   79.4   610.0 
    4        30    22.0   54.7  1445.4     7.8   77.4   818.7 
    5        31    22.0   57.6  1522.0    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    22.0   60.7  1603.9    16.1   71.8  1313.2 
    7        31    22.0   62.2  1643.6    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    22.0   61.5  1625.1    16.9   71.0  1366.3 
    9        30    22.0   58.0  1532.6    13.2   74.2  1125.4 
   10        31    22.0   54.8  1448.0     8.1   77.3   834.5 
   11        30    22.0   53.8  1421.6     3.0   79.5   602.1 
   12        31    22.0   53.5  1413.7    -0.5   80.7   472.8 
    

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 
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TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.51 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.177 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.6E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        453.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.5 h

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.98 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    14.9   0.707    11.5   0.566    21.0   0.957    54.7 
    2    15.5   0.714    12.1   0.562    21.0   0.957    56.7 
    3    15.6   0.662    12.2   0.479    21.2   0.957    56.5 
    4    15.9   0.571    12.5   0.329    21.4   0.957    56.8 
    5    16.7   0.432    13.3   0.060    21.6   0.957    59.0 
    6    17.5   0.245    14.1  ------    21.7   0.957    61.6 
    7    17.9   0.076    14.4  ------    21.8   0.957    62.9 
    8    17.8   0.168    14.3  ------    21.8   0.957    62.3 
    9    16.8   0.412    13.4   0.018    21.6   0.957    59.4 
   10    15.9   0.564    12.5   0.316    21.4   0.957    56.8 
   11    15.6   0.666    12.2   0.485    21.2   0.957    56.6 
   12    15.6   0.714    12.1   0.561    21.0   0.957    56.8 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   19.0   18.9   18.1   16.8   16.6  -16.7  -16.7 
 p [Pa]:   1334   1330   1239   1218    879    625    116 
 p,sat [Pa]:   2193   2180   2080   1907   1892    140    140 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

�íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.4490    0.4490   4.621E-0009 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.034 kg/m2,rok 
 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       0.053 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než  10.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci dochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Kondenza�ní zóna �.  1 
  Hranice kondenza�ní zóny  Akt.kond./vypa�.  Akumul.vlhkost 
 M�síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      

  10   0.4490    0.4490   3.26E-0011     0.0001 
  11   0.4490    0.4490   1.71E-0009     0.0045 
  12   0.4490    0.4490   2.59E-0009     0.0115 
   1   0.4490    0.4490   2.77E-0009     0.0189 
   2   0.4490    0.4490   2.61E-0009     0.0252 
   3   0.4490    0.4490   1.65E-0009     0.0296 
   4   0.4490    0.4490   1.42E-0010     0.0300 
   5   0.4490    0.4490  -1.93E-0009     0.0248 
   6   0.4490    0.4490  -3.81E-0009     0.0149 
   7   0.4490    0.4490  -4.83E-0009     0.0020 
   8    ---       ---    -4.34E-0009     0.0000 
   9    ---       ---        ---          ---   
      

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0300 kg/m2 
      

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2009 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   SKLADBA TERASY 
Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Železobeton 3  0,200       1,740  32,0 
   3  Polystyrenbeton 5  0,050       0,235  30,0 
   4  Bitalbit S  0,004       0,210  6000,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil (3)  0,180       0,035  100,0 
   6  Fatrafol 810  0,0015       0,350  24000,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  

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

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,098 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 810). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,098 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0342 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,0532 kg/m2,rok 

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

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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�
VÝSLEDKY VÝPO�TU:

- Hodnoty sou�initele prostupu tepla 

  U<UN 

  U=0,18 W/m2K < UN=0,24 W/m2K 

- Hodnoty vodní páry v konstrukci 

  Mc,a<Mev,a 

  Mc,a=0,0342 kg/m2*rok < Mev,a=0,0532 kg/m2*rok 
   

ZÁV�R:

Vypo�tená hodnota sou�initele prostupu tepla je 0,18 W/m2K.
Požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla je na obvodovou st�nu  0,24 W/m2K.
Konstrukce spl�uje požadovanou hodnotu na sou�initel prostupu tepla. 

Hmotnost odpa�itelné vodní páry Mev,a je vyšší než hmotnost zkondenzované vodní páry Mc,a, tento 

požadavek na konstrukci je spln�n. 

Hmotnost zkondenzované vodní páry Mc,a je nižší než normový požadavek na hmotnostní obsah 

vodní páry v konstrukci Ma, N, požadavek normy je spln�n. 
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 DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY 

 podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2009 

 Název úlohy :  DETAIL_NAPOJENÍ_PROV�TRÁVANÉ_FASÁDY 
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  FRANTIŠEK CHALUPNÝ             
 Zakázka :  VUT FAST BRNO 2013                  
 Datum :  23.12.2012      

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -17.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 

 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Po�et svislých os:    172 
 Po�et vodorovných os:    185 
 Po�et prvk�:  62928 
 Po�et uzlových bod�:  31820 

  Zadané materiály :
  �.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  Isover Orsil TF     0.043     0.043     1.500     1.500    3   39   75  185 
    2  Isover Orsil TF     0.043     0.043     1.500     1.500   23   39    1   75 
    3  weber tmel 700      0.900     0.900        20        20   39   40    1  185 
    4  weber tmel 700      0.900     0.900        20        20    2    3   74  185 
    5  weber tmel 700      0.900     0.900        20        20    3   23   74   75 
    6  Terranova silik     0.900     0.900        60        60    1    2   73  185 
    7  Terranova silik     0.900     0.900        60        60    2   23   73   74 
    8  Železobeton 3       1.740     1.740        32        32   40  172   91  123 
    9  Porotherm 40 P+     0.174     0.174     7.000     7.000   40  104    1   41 
   10  Porotherm 40 P+     0.174     0.174     7.000     7.000   40  104  153  185 
   11  Porotherm 40 P+     0.174     0.174     7.000     7.000   40  104   41   91 
   12  Porotherm 40 P+     0.174     0.174     7.000     7.000   40  104  123  153 
   13  Malta vápenocem     0.970     0.970        14        14  104  106  123  185 
   14  Malta vápenocem     0.970     0.970        14        14  104  106    1   91 
   15  Rigips Rigifloo     0.044     0.044        30        30  106  172  123  127 
   16  Rigips Rigifloo     0.044     0.044        30        30  106  108  127  135 
   17  Beton hutný 3       1.360     1.360        23        23  108  172  127  135 
   18  D�evo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157  106  172  135  137 
   19  Isover Orsil TF     0.043     0.043     1.500     1.500  106  172   75   91 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst�ní :
  �íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1     73    185    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     2     73    258    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     3    258   4143    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     4   4071   4143    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     5  19562  19610     20.60        0.13      1.33     10.00 
     6  19562  31772     20.60        0.10      1.33     10.00 
     7  19500  31710     20.60        0.10      1.33     10.00 
     8  19426  19500     20.60        0.13      1.33     10.00 
 Pro výpo�et ší�ení vodní páry byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní pr�m�rné vlhkosti 5 %. 
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TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost�edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -17.0        0.04   84  -16.98      -8.94583       0.23792 
    2   20.6        0.13   50   18.57       5.69311       0.15141 
    3   20.6        0.10   50   18.57       3.24741       0.08637 

 Vysv�tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost�edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný 
  sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost�edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1  -18.84   -16.98   0.999  ne     ---     --- 
    2    9.81    18.57   0.946  ne     ---     --- 
    3    9.81    18.57   0.946  ne     ---     --- 

 Vysv�tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost�edí [C] - lze ur�it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle �SN 730540, �SN EN ISO 10211-1 a �SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn�jší teploty pod�lený rozdílem 
  vnit�ní ( 20.6 C) a vn�jší (-17.0 C) teploty - p�esn� lze ur�it jen pro max. 2 prost�edí 
  a pro rozdílnou vnit�ní a vn�jší teplotu, program nicmén� ur�uje orienta�ní hodnoty 
  i pro více prost�edí, p�i�emž se uvažuje vnit�ní teplota podle daného prost�edí 
  a konstantní vn�jší teplota Te = -17.0 C] 
 KOND.  ozna�uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p�i dané teplot� v daném prost�edí, která zajistí odstran�ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot�ebná teplota p�i dané absolutní vlhkosti v daném prost�edí, která zajistí 
  odstran�ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p�ípad dvou prost�edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle �SN 730540, ani 
  podle �SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe�nostní p�irážky). Pro vyhodnocení výsledk� podle 
  t�chto norem je nutné použít postup dle �l. 5.1 v �SN 730540-2 �i �l. 5 v �SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

 Sou�et tepelných tok�:     -0.0053 W/m 
 Sou�et abs.hodnot tep.tok�:     17.8863 W/m 
 Podíl:     -0.0003 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n. 

TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY P�I ZADANÝCH 
PODMÍNKÁCH:

 Množství vstupující do konstrukce:   6.9E-0008 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   4.7E-0008 kg/m,s. 
 Množství kondenzující vodní páry:   2.2E-0008 kg/m,s.

 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se sou�. p�estupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se sou�. p�estupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpo�tu neuplatnily. 

 STOP, Area 2009 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   DETAIL_NAPOJENÍ_PROV�TRÁVANÉ_F 

 Návrhová vnit�ní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnit�ního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn�jší stran� Te [C]:  -17,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 
       Požadavek platí pro posouzení nepr�svitné konstrukce. 
  Vypo�tená hodnota: f,Rsi =   0,946 
  

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

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

II. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
   3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap�. na základ� grafických výstup� programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn� uznávaná a normovaná metodika 
  výpo�tu celoro�ní bilance v podmínkách dvourozm�rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta�n� lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  T�etí požadavek je ur�en pro posouzení skladeb konstrukcí p�i jednorozm�rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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ZÁV�R:

Nejnižší vnit�ní dotyková teplota konstrukce je 18,57 °C, ta je v yšší než požadavek normy 13,19 °C. 
Nehrozí kondenzace na povrchu konstrukce, teplota rosného bodu je 9,82 °C. Na styku st �ny se 
stropem nedochází ke kondenzaci. Teplotní faktor konstrukce je fRsi = 0,792 V kritických místech 
konstrukce se nenachází místo kondenzace vodní páry. 
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 DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY 

 podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2009 

 Název úlohy :  DETAIL_ATIKY                   
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  FRANTIŠEK CHALUPNÝ             
 Zakázka :  VUT FAST BRNO 2013                  
 Datum :  23.12.2012      

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -17.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 

 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Po�et svislých os:     89 
 Po�et vodorovných os:    112 
 Po�et prvk�:  19536 
 Po�et uzlových bod�:   9968 

  Zadané materiály :
  �.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  Isover Orsil TF     0.043     0.043     1.500     1.500    3   20    1  107 
    2  weber tmel 700      0.900     0.900        20        20    2    3    1  107 
    3  Terranova silik     0.900     0.900        60        60    1    2    1  107 
    4  Porotherm 40 na     0.184     0.184     7.000     7.000   20   57    2   21 
    5  Porotherm 25 na     0.184     0.184     7.000     7.000   20   37   33   48 
    6  Železobeton 3       1.740     1.740        32        32   20   89   20   33 
    7  Porotherm 25 na     0.184     0.184     7.000     7.000   20   37   48   67 
    8  Porotherm 25 na     0.184     0.184     7.000     7.000   20   37   67   83 
    9  Porotherm 25 na     0.184     0.184     7.000     7.000   20   37   83   99 
   10  Železobeton 3       1.740     1.740        32        32   20   37   99  107 
   11  Rigips EPS 150      0.035     0.035        30        30   37   49   33  107 
   12  OSB desky           0.130     0.130        50        50    1   49  107  111 
   13  Rigips EPS 150      0.035     0.035        30        30   49   89   33   44 
   14  Bitubitagit PE      0.210     0.210     35012     35012   37   89   33   34 
   15  Bitubitagit PE      0.210     0.210     35012     35012   37   38   33   83 
   16  Rigips EPS 150      0.035     0.035        30        30   49   89   44   51 
   17  Fatrafol 810        0.350     0.350     24000     24000   49   89   51   52 
   18  Fatrafol 810        0.350     0.350     24000     24000   49   50   52  111 
   19  Fatrafol 810        0.350     0.350     24000     24000    1   50  111  112 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst�ní :
  �íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   5540   9908    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     2   5540   5599    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     3   5599   5600    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     4    112   5600    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     5    111    112    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     6    107    111    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     7      1    107    -17.00        0.04      0.12     20.00 
     8   6292   9876     20.60        0.10      1.33     10.00 
     9   6274   6292     20.60        0.13      1.33     10.00 
 Pro výpo�et ší�ení vodní páry byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní pr�m�rné vlhkosti 5 %. 



34 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

  NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost�edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -17.0        0.04   84  -17.00      -9.62893       0.25609 
    2   20.6        0.10   50   17.59       7.78654       0.20709 
    3   20.6        0.13   50   17.59       1.84245       0.04900 

 Vysv�tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost�edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný 
  sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost�edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1  -18.84   -17.00   1.000  ne     ---     --- 
    2    9.81    17.59   0.920  ne     ---     --- 
    3    9.81    17.59   0.920  ne     ---     --- 

 Vysv�tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost�edí [C] - lze ur�it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle �SN 730540, �SN EN ISO 10211-1 a �SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn�jší teploty pod�lený rozdílem 
  vnit�ní ( 20.6 C) a vn�jší (-17.0 C) teploty - p�esn� lze ur�it jen pro max. 2 prost�edí 
  a pro rozdílnou vnit�ní a vn�jší teplotu, program nicmén� ur�uje orienta�ní hodnoty 
  i pro více prost�edí, p�i�emž se uvažuje vnit�ní teplota podle daného prost�edí 
  a konstantní vn�jší teplota Te = -17.0 C] 
 KOND.  ozna�uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p�i dané teplot� v daném prost�edí, která zajistí odstran�ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot�ebná teplota p�i dané absolutní vlhkosti v daném prost�edí, která zajistí 
  odstran�ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p�ípad dvou prost�edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle �SN 730540, ani 
  podle �SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe�nostní p�irážky). Pro vyhodnocení výsledk� podle 
  t�chto norem je nutné použít postup dle �l. 5.1 v �SN 730540-2 �i �l. 5 v �SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

 Sou�et tepelných tok�:      0.0001 W/m 
 Sou�et abs.hodnot tep.tok�:     19.2579 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n. 

 TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY P�I ZADANÝCH PODMÍNKÁCH:

 Množství vstupující do konstrukce:   2.4E-0008 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   1.3E-0008 kg/m,s. 
 Množství kondenzující vodní páry:   1.0E-0008 kg/m,s.

 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se sou�. p�estupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se sou�. p�estupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpo�tu neuplatnily. 

 STOP, Area 2009 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   DETAIL_ATIKY                   

 Návrhová vnit�ní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnit�ního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn�jší stran� Te [C]:  -17,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 
       Požadavek platí pro posouzení nepr�svitné konstrukce. 
  Vypo�tená hodnota: f,Rsi =   0,920 
  

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

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

II. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
   3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap�. na základ� grafických výstup� programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn� uznávaná a normovaná metodika 
  výpo�tu celoro�ní bilance v podmínkách dvourozm�rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta�n� lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  T�etí požadavek je ur�en pro posouzení skladeb konstrukcí p�i jednorozm�rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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ZÁV�R:

Nejnižší vnit�ní dotyková teplota konstrukce je 17,59 °C, ta je v yšší než požadavek normy 13,19 °C. 
Nehrozí kondenzace na povrchu konstrukce, teplota rosného bodu je 9,82 °C. Na styku atiky 
se stropem a st�nou nedochází ke kondenzaci. Teplotní faktor konstrukce je fRsi = 0,792 V kritických 
místech konstrukce se nenachází místo kondenzace vodní páry. 

�
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