
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING SERVICES 
  
  

NÁVRH VYTÁPĚNÍ BUDOVY 
DESIGN OF HEATING OF THE BUILDING 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. ZUZANA DITTRICHOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. LENKA MAUREROVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2015                   
  







Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je řešení systému vytápění, přípravy teplé 

vody a návrh zdroje tepla pro zadaný bytový dům. Projekt se skládá z výpočtu 

tepelných ztrát, návrhu otopných těles, dimenzování potrubí a návrhu dvou variant 

zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. V první variantě je zdrojem tepla 

kotel na pelety a v druhé variantě je elektrický kotel se solárními kolektory pro 

přípravu teplé vody. Úvodní část se věnuje analýze objektu a emisním limitům zdrojů 

tepla na různá paliva. 

Klíčová slova 

 vytápění, tepelné ztráty, otopné těleso, kotel na pelety, potrubí, příprava 

teplé vody, solární kolektory, elektrický kotel 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to find a solution of heating system, a hot 

water preparation and a subsequent design of the heat source for the apartment 

building. The project consists of a calculation of heat losses, a design of radiators, a 

dimensioning of pipes and a design of two options of the heat source for heating and 

hot water preparation. The first option of the heat source I chose a pellet boiler and 

the second option is an electric boiler with solar collectors for the preparation of hot 

water. The introductory part deals with analysis of this object and emission limits of 

heat source using different fuels. 
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heating, heat losses, radiator, pellet boiler, pipeline, hot water preparation, 

solar collector, electric boiler 
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Úvod 
Tato diplomová práce se zabývá vytápěním a přípravou teplé vody 

bytového domu. Jedná se o novostavbu, která se nachází v Praze 4 - Podolí. 

Budova má pět nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Dům má 8 

bytových jednotek, kde v 2–4NP podlaží jsou dvě jednotky a v 1NP a 5NP je 

jedna jednotka. V prvním nadzemním podlaží mimo bytovou jednotku se 

nachází posilovna a dílna. V podzemním podlaží se nachází technická 

místnost, ve které budou uložena všechna zařízení pro vytápění a ústřední 

přípravu teplé vody.  

V části A jsem se zabývala analýzou tématu a dalšími možnostmi řešení 

vytápění a přípravy teplé vody v praxi. V poslední době se klade velký důraz na 

životní prostředí a s příchodem nových legislativních předpisů se musí 

dodržovat emisní limity. S tím jsou spojena měření škodlivých látek a tím se 

zabývám v teoretické části práce. 

Další část je výpočtová, která v sobě zahrnuje návrh otopný těles, 

přípravu teplé vody a následně návrh zdroje tepla pro celý objekt. Na začátku 

se vypočítají součinitelé prostupu tepla, dála pak tepelné ztráty jednotlivých 

místností a podle nich se navrhnou otopná tělesa. Dalším krokem je návrh 

zásobníkového ohřívače a vzápětí zdroje tepla pro bytový dům. Zadaný projekt 

je zpracován do dvou ideových řešení, ze kterých se vybere jedna varianta na 

základě hodnocení z hlediska vnitřního prostředí, uživatelského komfortu, 

prostorových nároků, ekonomiky provozu a dopadu na životní prostředí. 

Poslední částí této práce je podrobné řešení vybrané varianty. 

Dimenzováním potrubí, kterým zjistíme jmenovité průměry pro připojení těles. 

Pro bezproblémový chod kotle a celé soustavy je nezbytný návrh 

zabezpečovacích zařízení, přívod vzduchu a odvod spalin. Technická zpráva, 

ve které je shrnutý návrh koncepce vytápění, příprava teplé vody a regulace pro 

jednotlivé byty. Výkresová dokumentace obsahuje půdorysy všech podlaží, 

rozvinutý řez, půdorys technické místnosti a schéma zapojení.  
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A. Analýza tématu, cíle a metody řešení 
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A.1 Analýza tématu 

 Bytový dům se nachází v Praze 4 - Podolí. Má pět nadzemních podlaží a 

jedno podzemní podlaží. Objekt tvoří osm bytových jednotek, přičemž 

v druhém, třetím a čtvrtém podlaží jsou dvě jednotky a v prvním a pátém je 

jedna bytová jednotka. Páté nadzemní podlaží má menší půdorysnou plochu 

než ostatní podlaží. V podzemním podlaží je umístěna technická místnost, ve 

které budou umístěna zařízení pro vytápění, zásobník na ústřední přípravu 

teplé vody a zdroj tepla.  

 Konstrukční systém budovy je stěnový. Obvodové zdivo je z cihel 

Porotherm a některé ze železobetonu. Mnoho stěn je doplněno o předezdívky 

kvůli lepším tepelně technickým vlastnostem. Vodorovné konstrukce tvoří 

převážně železobeton a střecha je plochá. Vstupní dveře jsou prosklené a 

dveře do jednotlivých bytů jsou dřevěná. Okna mají dvojsklo a dřevěný rám.  

Byly provedeny instalační šachty a ve dvou z nich povede mimo jiné potrubí pro 

vytápění. 

 Potřebné hodnoty pro výpočet objektu je venkovní návrhová teplota – 12 

°C. Vnitřní teploty v objektu budu uvažovat 20 °C, v koupelnách 24 °C, 

samostatné WC 18 °C a chodby a domácí práce mají 15 °C. Větrání objektu je 

přirozené. Bude zvolena dvoutrubková teplovodní otopná soustava s nuceným 

oběhem vody a teplotním spádem 75/55 °C. Projekt bude ideově zpracován ve 

dvou variantách, které se budou lišit ve zdroji tepla. 

A.2 Normové a legislativní podklady 

Projekt je navržen podle platných norem a podkladů.  

• ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného 

výkonu  

• ČSN 73 0540:2011 – Tepelná ochrana budov část 1 - 4  

• ČSN 01 3452 – Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení  

• ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
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• ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž  

• ČSN 060320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody  

• Vyhláška č. 193/2007, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití 

energie při rozvodech tepelné energie  

• ČSN 01 3452 – Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

• další související ČSN v platném znění  

A.3 Cíl práce 

 Hlavním cílem je návrh vhodného systému vytápění a přípravy teplé vody 

ve dvou variantách pro zadaný bytový dům v Praze 4 - Podolí. Vybrat dva různé 

zdroje tepla a navrhnout k nim zařízení, se kterými budou tvořit systém vytápění 

a přípravy teplé vody. K tomu, aby se systém mohl navrhnout, je třeba vypočítat 

součinitele prostupu tepla, tepelné ztráty objektu, ze kterých se navrhnou 

otopná tělesa. Obě varianty se musí zhodnotit z hlediska vnitřního prostředí, 

uživatelského komfortu, prostorových nároků, ekonomiky provozu a dopadu na 

životní prostředí. Pro vybranou variantu se zvolí materiál potrubní sítě a 

nadimenzuje se, abychom propojili všechny otopná tělesa ke zdroji tepla. 

Dalším krokem je návrh zabezpečovacích zařízení. Jelikož se jedná o bytové 

jednotky, je třeba myslet na přerozdělení nákladů na vytápění. To vše bude 

shrnuto v technické zprávě. Součástí práce je zpracované varianty zakreslit to 

výkresů. 

A.4 Zvolené metody řešení 

 Ve dvou ideových řešeních jsem zvolila v první variantě kotel na pelety a 

v druhé variantě elektrokotel se solárním systémem pro přípravu teplé vody. 

V první variantě je třeba klást důraz na prostor. Musí se najít vhodný a 

dostatečně velký sklad na pelety. Sklad by měl mít dostatečnou nosnost, aby 

zvládl zatížení od pelet. Velikost skladu by měla pojmout potřebné množství 

pelet na otopnou sezónu a měl by být dostupný pro nákladní automobil pro jeho 
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doplňování. Dále je potřeba navrhnout akumulační nádrž a zásobník teplé vody. 

Nedílnou součástí systému jsou zabezpečovací zařízení. V druhé variantě jsem 

uvažovala jako zdroj tepla elektrokotel se solárním systémem. Zde je potřeba 

myslet a dostatečnou plochu pro umístění solárních kolektorů a střešní 

konstrukci. Solární panely budu navrhovat pro přípravu teplé vodu, tudíž by se 

měly vtěsnat na plochu střechy a k tomu je potřeba dostatečně velký zásobník 

na přípravu teplé vody. 

A.5  Aktuální technické řešení v praxi 

 Vhodný výběr způsobu vytápění je provázen řadou požadavků. Klade se 

nároky na vnitřní prostředí, uživatelský komfort, prostor a ekonomiku provozu. 

Poslední dobou je kladen velký důraz na životní prostředí. S novým zákonem o 

ovzduší (201/2012 Sb.) [3] přišly nové požadavky na kvalitu prostředí a s tím 

plnění emisních limitů kotlů na různá paliva. Jako zdroj tepla může bát navržena 

kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné 

čerpadlo, sluneční energie, termální teplo, atd.). Nejčastější je kotelna. Výběr 

zdroje tepla je ovlivněn nejen druhem paliva, ale i velikostí, umístěním, 

odvodem spalin, větrání prostoru nebo přívod vzduchu pro spalování, velikost a 

druh otopného systému, řešení přípravy teplé vody, potřeba tepla pro pokrytí 

teplených ztrát a ostatními požadavky na provoz a regulaci. 

A.5.1.1 Rozdělení kotlů jako zdrojů tepla: 
Podle druhu paliva: 

• Kotle na plynná paliva 

• Kotle na kapalná paliva 

• Kotle na tuhá paliva 

o Dřevo 

o Dřevěný odpad, brikety, piliny 

o Tříděný nebo lisovaný papírový odpad 

o Sláma, biomasa 

o Uhlí, koks 
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• Elektrokotle 

Podle pracovního (teplonosného) média se kotelny dělí: 

• Teplovodní (s teplotou vody do 115 °C) 

• Horkovodní (s teplotou nad 115 °C) 

• Parní  

o nízkotlaké – do přetlaku páry 70 kPa 

o středotlaké- s přetlakem páry do 1,6 MPa 

Podle použitého materiálu: 

• Ocelové 

• Litinové článkové 

• Z jiných materiálů (slitina hliníku, kombinace materiálů, speciální 

materiály) 

Podle způsobu umístění a upevnění: 

• Stacionární (na soklu) 

• Závěsné (nástěnné) 

Podle způsobu odvodu spalin 

• Do komína, kouřovodu s funkcí komína 

• Na venkovní fasádu nebo nad střechu v provedení turbo (v provedení C) 

Podle tlaku spalin v ohništi: 

• Kotle s podtlakovým ohništěm 

• Kotle s přetlakovým ohništěm 

Podle typu hořáku: 

• S tlakovými hořáky 

• S atmosférickými hořáky 

Podle počtu výkonových stupňů hořáku: 

• Jednostupňové 

• Dvoustupňové (dva výkonové stupně, nejčastěji 50 a 100 % výkonu) 

• Spojité (cca 10 až 50 % pevný výkonový stupeň, pak do 100 % 

spojitě)[1], [2] 
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A.5.2 Kotle na plynná paliva 

Májí nejčastější využití díky rozsáhlé sítě veřejných plynovodů. Palivo 

obsahuje hořlavé látky, jako jsou oxid uhelnatý, vodík, plynné uhlovodíky, atd. 

V energetice je dominantní zemní plyn, který je přírodní a má vysoký obsah 

metanu CH4 (asi 98 %). 

Dělíme podle možného způsobu provozu na: [4] 

• Klasické (teplota zpětné vody do kotle nemá poklesnout pod 60°C) 

• Nízkoteplotní (teploty vody na kotli nesmějí poklesnout pod 50/40°C) 

• Kondenzační (teploty vody na kotli mohou poklesnout pod 50/40°C) 

A.5.2.1 Kotle do 50 kW 
Vyrábějí se v základních variantách pro vytápění, kombinované pro 

vytápění a přípravu teplé vody, stacionární s atmosférickým hořákem nebo 

stacionární s přetlakovým hořákem. Montáž kotlů je přímo ve vytápěném 

objektu či v bytě na stěně. Provedení závěsných kotlů je obvyklé pro nejnižší 

výkonové řady a dělají se ve dvou provedeních: 

• Provedení B – přívod spalovacího vzduchu z prostředí kotelny a 

odvod spalin do vnějšího prostředí kouřovodem a komínem nebo 

kouřovodem s funkcí komína 

• Provedení C – kotle s uzavřenou spalovací komorou, vzduch se do 

komory přivádí z venkovního prostředí a spaliny jsou rovněž 

odváděny do venkovního prostředí (provedení tzv. „turbo“) 

Závěsné kotle nižších výkonů mají v sobě už zabudované oběhové 

čerpadlo, pojistný ventil a tlakovou expanzní nádobu s membránou. Další 

součástí je i základní regulace teploty topné vody, čidlo úniku spalin a 

bezpečnostní termostat. 

Stacionární kotle se ukládají na podlahu a slouží pouze pro vytápění. 

Součástí kotle je pouze bezpečnostní termostat a čidlo úniku spalin, ostatní věci 

(oběhové čerpadlo, pojistný ventil, expanzní nádoba, čidlo teploty otopné vody) 

se musí navrhnout zvlášť. 
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Plynové kotle nad 50 kW se vyrábí pouze jako stacionární. Mohou být 

litinové článkové, ocelové svařované a s atmosférickým nebo přetlakovým 

hořákem. [2] 

 

A.5.2.2 Plynové závěsné kotle kombinované 
Plynové závěsné kotle pro vytápění a přípravu teplé vody. Kombinované 

kotle se z konstrukčního hlediska moc neliší od kotlů pouze na vytápění. Navíc 

je vybaven pro ohřev teplé vody trojcestným ventilem a výměníkem voda – 

voda, který je ocelový svařovaný, litinový článkový a ve výjimečných případech 

může být měděný. [6] 

 

Obr. 1 Plynový kotel závěsný [6] 

A.5.2.3 Kondenzační kotle 
Kondenzace neboli kapalnění je skupenská přeměna, při které se plyn 

mění na kapalinu a současně se uvolňuje skupenské teplo kondenzační. V kotli 

dochází ke spalování zemního plynu (metanu CH4) nebo propanu (C3H5) a za 

přítomnosti vodíku vzniká určité množství vody. Hořením dochází k jejímu 

ohřevu a přeměně ve vodní páru a následně spolu s oxidem uhličitým tvoří 

spaliny hoření, které v sobě mají schovanou tepelnou energii, tzv. latentní teplo. 
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Ochlazením pod teplotu rosného bodu (přibližně 57 °C) dojde ke kondenzaci a 

uvolnění tohoto tepla. Takto uvolněná energie se využívá k předehřevu vratné 

topné vody za pomoci výměníku. [5] [7] 

Rovnice spalování zemního plynu: 

𝐶𝐻! + 2𝑂! + 𝑁! → 𝐶𝑂! + 2𝐻!𝑂 + 𝑁!  

 

Obr. 2 Kondenzační kotel [8] 

 

Spalné teplo plynu Hs [kWh/m3] 

Je množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového 

množství plynu a stechiometrického kyslíku o počátečních teplotách 25 °C a při 

ochlazení spalin zpět na teplotu 25 °C. Jde tedy o veškeré množství tepla, které 

vzniklo spálením jednotkového množství paliva. [5] 

Výhřevnost plynu Hi [kWh/m3] 
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Je rovna spalnému teplu zmenšenému o teplo uvolněné kondenzací 

vodní páry ze spalin. Jde o množství tepla, které energií obsaženou ve vodní 

páře spalin nezohledňuje. U klasických kotlů odchází toto teplo komínem do 

ovzduší.  

Spalné teplo = výhřevnost + kondenzační teplo 

Z výhřevnosti se stanovuje účinnost spalovacích zařízení. U 

kondenzačních kotlů se zavádí tzv. normový stupeň využití, který nabývá 

hodnot nad 100 % a v prospektech pro zjednodušení se uvádí jak účinnost 

s hodnotou vyšší jak 100 %, avšak výpočtem vyjde maximálně 97,5 %. 

Normový stupeň využití zahrnuje všechny ztráty kotle, které jsou závislé na 

teplotě topné vody a zatížení kotle. 

Teplota spalin, rosný bod a přebytek vzduchu  

Teplo, které lze získat z úplné kondenzace činí 11% výhřevnosti zemního 

plynu. Pokud ochlazujeme spaliny zemního plynu získané ideálním spalováním 

(bez přebytku vzduchu), začneme toto teplo získávat pod teplotou rosného 

bodu, čili pod 57°C. Teplota spalin je provázána s teplotou vratné vody ze 

systému. Pokud teplota vratné vody ze systému bude vyšší než teplota rosného 

bodu spalin, nedojde ke kondenzaci a uvolnění kondenzačního tepla. Kotel sice 

nebude využívat této své přednosti, ale stále bude pracovat s účinností 

nízkoteplotního kotle. Účinnost spalování ovlivňuje také takzvaný přebytek 

vzduchu ve spalinách. Je udáván součinitelem přebytku vzduchu λ. [5] 

Teoretické spalování λ=1 Zemní plyn Propan Topný olej 

Teplota kondenzace [°C] 57 53 47 

 

Výpočet výhřevnosti pro plynná paliva 

𝑄! = 𝑄! − 19,6 ∙ (𝑉!! + 2 ∙ 𝑉!"! + 𝑛 ∙ 𝑉!"#$ + 𝑉!!! + 𝑉!!!) 

Součinitel přebytku vzduchu na teplotě spalin 

Je dán poměrem skutečného množství vzduchu, které bylo dopraveno do 

spalovacího prostoru, k teoretickému množství vzduchu, které je potřeba pro 

ideální spalování. Spaliny bez přebytku vzduchu mají λ = 1. Zvyšující se λ 

znamená horší účinnost spalování a u kondenzace způsobuje pokles teploty 
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rosného bodu spalin. Například pro λ = 1 je u zemního plynu teplota rosného 

bodu spalin 57 °C, ale pro λ = 2 je to 45 °C a pro λ = 3 jen 38 °C. 

Účinnost 

Entalpický diagram zemního plynu, resp. metanu, je vhodný pro rychlé a 

jednoduché stanovení účinnosti spalování zemního plynu a okamžité účinnosti 

plynového kotle. Změřené či jinak stanovené hodnoty teploty spalin t a 

součinitele přebytku vzduchu λ se vloží do entalpického diagramu "h - t", ze 

kterého se odečte okamžitá účinnost kotle. 

Diagram představuje závislost entalpie spalin na teplotě spalin při 

určitých součinitelích přebytku vzduchu. Entalpií je vyjádřen energetický obsah 

spalin. Moderní plynové kotle mají zanedbatelnou ztrátu tepla sdílením do okolí 

při běhu. Při běhu vykazují pouze ztrátu tepla v odcházejících spalinách (ztrátu 

komínovou). Okamžitá účinnost kotle při běhu je potom snížena o uvedenou 

ztrátu v poměrné velikosti, vztaženou k příkonu kotle. V praxi to znamená, že 

účinnost spalování plynu má přibližně stejnou hodno-tu jako okamžitá účinnost 

kotle při běhu. 

V uvedeném diagramu obr. 3 můžeme odečíst entalpii spalin h2, které 

vystupují z kotle, využitou entalpii vstupních spalin h1, relativní účinnost 

spalování ηr a absolutní účinnost spalování ηa v závislosti na teplotě výstupních 

spalin t a na součiniteli přebytku vzduchu λ. První účinnost je vztažená k 

výhřevnosti metanu, druhá ke spalnému teplu metanu. Druhou účinnost 

můžeme považovat za míru využití energie zemního plynu při jeho spálení. 

Entalpie jsou vztahovány na 1 kg suchých teoretických spalin. Je to jednotkové 

množství spalin vzniklé při dokonalém spálení metanu (bez přebytku vzduchu) 

zmenšené o množství vodní páry, která vznikla spalováním metanu. [7] 
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Obr. 3 Entalpický diagram spalin metanu [7] 
Kondenzační kotle mají nižší spotřebu energie a vyšší výkon a zároveň 

je do ovzduší vypouštěno méně škodlivin CO2 a NOx. Tento druh zdroje energie 

je vhodný pro nízkoteplotní systémy, a kde jsou využity otopná tělesa o větší 

ploše nebo podlahové vytápění. Mezi výhody dále patří úspora místa, využití 

kondenzace spalin, příznivější účinky na životní prostředí, nehlučný provoz, 

automatický a jednoduchý systém ovládání, možné skládání do kaskád, dlouhá 

životnost, poměrné bezúdržbové. Nevýhodou je vyšší pořizovací náklady a 

nutnost zřídit odtah spalin a přípojku plynu. [7] 
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A.5.3 Kotle na kapalná paliva 

Využívá se v objektech nacházejících se v místech, kde není výhodné 

využívat kotel na tuhá paliva. Obvykle jsou to místa, kam se nevyplatilo 

natahovat inženýrské sítě - například mobilní obydlí, bydlení dál od 

zasíťovaných měst či vesnic. Kotle tohoto typu využívají k topení lehké topné 

oleje nebo naftu. Kapalná paliva se do těchto kotlů doplňují zhruba jednou za 

rok. Investice se vrátí v podobě pohodlného provozu topné soustavy. 

Uživatelský komfort vytápění, levný provoz, automatizace a regulace topení a 

vysoká výhřevnost - to jsou výhody vytápění kotlem na kapalná paliva. [1] 

 

Obr. 4 Kotel na kapalná paliva [9] 

A.5.4 Kotle na pevná paliva 

Tento typ kotlů využívá k vytápění různé biomasy jako je uhlí, dřevo, 

peletky, dřevný odpad nebo rychle rostoucí dřeviny. Obvykle je možné u tohoto 

typu kotlů kombinovat paliva a může se bez problému vytápět budova i ohřívat 

voda. Výkon kotlů se pohybuje od 10kW až několik MW. Nejčastěji se ale 

využívají kotle o výkonu mezi 50 - 70kW. Kotel na pevná paliva je možné využít 

i pro podlahové vytápění, který musí mít vhodnou regulaci a výkon zařízení. [12] 
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Obecně můžeme říci, že palivo je látka, která hoří a že při tomto procesu 

se uvolňuje teplo, které využíváme pro naše potřeby (topení, vaření, koupání). 

Palivo se skládá z hořlaviny a balastu (přítěž). Hořlavina je ta část, kterou v 

palivu chceme, protože je nositelem energie. Balastem nazýváme tu část 

paliva, která je v palivu obsažena, ale nepřináší žádný energetický zisk, 

hovoříme o vodě a popelovině. Se snižujícím se obsahem vody a popeloviny se 

zvyšuje kvalita paliva, snáze a účinněji se spaluje, obsahuje více energie. Se 

snižujícím se obsahem popeloviny se zmenšují emise tuhých znečišťujících 

látek (prach) a zmenšuje se náročnost údržby spalovacího zařízení.[12] 

Složení paliva 

ℎ + 𝐴 +𝑊 = 1 

ℎ hmotnostní podíl hořlaviny [kg/kg] 

𝐴 hmotnostní podíl popeloviny [kg/kg] 

𝑊 hmotnostní podíl vody [kg/kg] 

 

Hořlavina v palivu 

Je ta část, jejímž odkysličováním se uvolňuje vázané teplo. Hořlavina se 

skládá s pěti základních prvků: C – uhlík, H – vodík, O – kyslík, N – dusík a S – 

síra. První tři zásadním způsobem ovlivňují vlastní spalovací proces a poslední 

dva spíše ovlivňují produkci znečišťujících látek (tvorba oxidů dusíku – NOx a 

oxidu siřičitého – SO2). Uhlík, vodík a síra představují aktivní prvky hořlaviny a 

jsou nositeli chemicky vázané energie, která se při jejich spalování uvolňuje. 

Kyslík a dusík představují pasivní složku hořlaviny, protože nepřináší žádnou 

energetickou hodnotu. [10] 

• C (uhlík)  

o hlavní nositel tepelné energie 

o výhřevnost 33,91 MJ/kg 

• H (vodík)  

o vysoká výhřevnost 119,56 MJ/kg,  
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o v palivech se vyskytuje v menším množství jako volný i vázaný; 

o vázaný – je vázán v molekule vody, nepřispívá k výhřevnosti, 

naopak spotřebuje určité množství tepla na odpaření vzniklé vody 

• S (síra) 

o výhřevnost 10,52 MJ/kg;  

o produktem hoření – oxidací síry vzniká SO2 (oxid siřičitý);  

o Při spalování s přebytkem vzduchu oxidace na SO3 (oxid sírový); 

o Při kondenzaci spalin 𝑆𝑂! + 𝐻!𝑂 → 𝐻!𝑆𝑂!  nežádoucí 

z hlediska znečištění atmosféry 

• O (kyslík) 

o snižuje výhřevnost paliva 

• N (dusík) 

o neúčastní se hoření 

o přechází do spalin 

o snižuje podíl ostatních prvků v palivu a tím výhřevnost 

Přítěž 

 Se zvyšujícím se podílem klesá výhřevnost paliva. U tuhých a kapalných 

paliv se jedná o popeloviny a vodu. [12] 

Popelovina 

 Jedná se o směs chemicky vázaných minerálů jako například jílové 

minerály, karbonáty, sulfidy, sulfáty, oxidy a halogenní minerály. Při spalování 

probíhají v popelovině chemické reakce a tím vzniká popel. Při teplotě 815 ± 25 

°C se částečně minerály rozkládají na těkavé látky CO2, H2O (zplodiny) a 

netěkavý zbytek (popel). Se zvyšujícím se obsahem vody a popeloviny se 

snižuje obsah aktivních prvků a výhřevnost klesá. Dřevo mám minimální obsah 

popeloviny, cca 1 %. Popel má různou teplotu tavení do 1200 °C, 1200–1400 

°C a nad 1400 °C. Je-li tato teplota tavení nižší než teplota hoření, tvoří se 

struska. Teplotu tavení snižují zásadité složky. [10] 

Voda v palivu 
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Snižuje výhřevnost paliva a je zdrojem řady potíží při spalování a 

dopravě paliva do kotelny. Voda odchází společně se spalinami ve formě vodní 

páry a zvětšuje tak objem spalin a tím i komínovou ztrátu. Prodlužuje dobu 

zapalování paliva a snižuje spalovací teplotu. Při poklesu teploty spalin pod 

hranici rosného bodu způsobuje korozi kotle. Proto je lepší pálit palivo „vyzrálé“, 

tedy s menším podílem vázané vody v palivu. [10] [12] 

Definované stavy při popisu tuhých paliv: 

ℎ! + 𝐴! +𝑊! = 𝐶! + 𝐻! + 𝑆! + 𝑁! + 𝑂! + 𝐴! +𝑊! = 1 

r (real)   původní stav (hořlavina, popelovina, voda) 

d (dry)   Suchý stav bez vody (hořlavina a popelovina) 

daf (dry-ashfree) Stav bez vody a popela (jen hořlavina) 

 

Obr. 5 Voda ve dřevě [10] 

Spalné teplo Qs [kJ/kg] 

Je teplo uvolněné dokonalým (úplným) spálením jednotkového množství 

paliva (1 kg) za konstantního tlaku a teploty, přičemž všechny plynné produkty 

spalování ochlazené na výchozí teplotu jsou v plynném stavu. Vodní pára 

utvořená v průběhu reakce při teplotě zkondenzuje. Vztažná spalovací teplota 
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je pro tuhá paliva 20 °C. Spalné teplo je tedy celkově chemicky vázané teplo 

v palivu včetně kondenzačního tepla vodní páry. Je vyšší než výhřevnost. Měří 

se laboratorně. [12] 

Výhřevnost Qi [kJ/kg] 

Je teplo uvolněné dokonalým (úplným) spálením jednotkového množství 

paliva (1 kg) za konstantního tlaku a teploty, přičemž všechny plynné produkty 

spalování ochlazené na výchozí teplotu jsou v plynném stavu. Oproti spalnému 

teplu je nižší o výparné teplo vody při příslušné teplotě. [12] 

Výpočet výhřevnosti: 

𝑄𝑖! = 𝑄𝑠! − 2453 ∙ (𝑊! + 8,94 ∙ 𝐻!) 

Známe-li složení paliva, pak lze přibližně vypočítat spalné teplo a 

výhřevnost dle empirických vztahů, odlišných dle stáří a typu paliva. 

Statistický vztah používaný pro tuhá paliva: 

𝑄𝑖! = 34,75 ∙ 𝐶! + 95,3 ∙ 𝐻! − 10,9 ∙ 𝑂! − 𝑆! − 2,5 ∙𝑊! 

A.5.4.1 Kotle na biomasu 
Jedná so o obnovitelné zdroje energie. Skutečným zdrojem je sluneční 

záření. Zhruba 1 % záření dopadajícího na zem je přeměněno v chemickou 

energii rostlin. Biomasa je hmota biologického (organického) původu, zahrnuje 

biomasu rostlinnou a živočišnou. Fytomasa je pouze rostlinného původu. Mezi 

odpadní biomasu patří zbytky ze zemědělské prvovýroby nebo zbytky z údržby 

krajiny a zeleně, část nevyužité lesní stromové hmoty a zbytky po těžbě. Dále 

se využívají organické odpady z průmyslové výroby a to jak dřevozpracujícího 

průmyslu, tak potravinářského průmyslu, odpady z živočišné výroby, kaly a tuhé 

komunální odpady. [12] 
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Obr. 6 Kotel na peletky [11] 

Využití biomasy v ČR z těchto zdrojů: 

• dřevní odpady – dřevní štěpka, piliny, hobliny, kůra, větve, pařezy 

• nedřevní fytomasa – zelená biomasa, sláma obilní, sláma řepková, 

rychle rostoucí energetické plodiny 

• průmyslové a komunální odpady rostlinného původu – papírenské 

odpady 

• kejda a chlévská mrva pro produkci a využití bioplynu, kapalná biopaliva, 

kaly z čistíren odpadních hmot, bioplyn ze skládek odpadů 

• průmyslové a komunální odpady rostlinného původu 

• tříděný komunální odpad 

Energetickým využíváním biomasy se rozumí její spalování za účelem 

výroby tepla, elektřiny nebo elektřiny a tepla (kogenerace). Využíváme ji 

v podobě přímé (dřevo, dřevní odpad, sláma) nebo fyzikálně přetvořené 

v podobě kvalitnějších fytopaliv (pelety, brikety). Biomasu lze spalovat přímo 

nebo jsou spalovány produkty jejich zpracování v kapalné či plynné formě. [12] 

Formy přeměny: 

• Termo-chemická 

o pyrolýza 

o zplyňování 

• Bio-chemická 

o Fermentace alkoholové kvašení (etanol) 
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o Anaerobní vyhnívání, metanové kvašení (bioplyn) 

• Mechanicko-chemická 

o Lisování olejů 

o Esterifikace přírodních bio-olejů (bionafta) 

o Drcení, mletí, lisování, peletace (pelety, brikety) 

A.5.4.2 Spalování 
Termická přeměna za dostatečného přístupu kyslíku. Jednotlivé fáze 

jsou odpařování vody, uvolňování hořlavých plynů, spalování vzniklých plynů. 

Spalování na roštu 

 Prohořívací kotle na dřevo nebo slámu. Rošty mohou být pevné nebo 

s přemísťováním paliva. Proces hoření lze ovlivnit přívodem vzduchu a to 

primárním, sekundárním a někdy i terciálním. 

Spalování na hořácích 

Zde se jedná o kotle například na peletky nebo na obilí, kde je potřeba 

retortový hořák. Hoření lze ovlivnit řízením přívodu vzduchu primárního a 

sekundárního a také přísunem paliva. Některé typy speciálních hořáků lze 

vestavět ke stávajícím kotlům na tuhá paliva, například na obilí. 

Spalování ve fluidní vrstvě 

Spalování probíhá v tzv. vznosu. Hmota částic se chová jako kapalina. 

Fluidní kotle jsou podle tlaku atmosférické nebo přetlakové, podle vrstvy se 

stacionární fluidní vrstvou nebo s cirkulující fluidní vrstvou (u kotle je cyklon).   

Zplyňování 

Jedná se o proces výroby spalitelného plynu bez nebo za omezeného 

přístupu vzduchu. Do 200 °C dochází k sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním 

odštěpením vody. Při teplotách od 200 až do 500 °C nastává oblast suché 

destilace, kde probíhá ve značné míře odštěpení bočních řetězců 

z vysokomolekulárních organických látek a přeměna struktur na plynné a 

kapalné produkty a pevný uhlík. V rozmezí teplot od 500 až do 1200 °C jsou 

produkty vzniklé suchou destilací dále štěpeny a transformovány a 
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z organických látek vznikají stabilní plyny jako je H2, CO, CO2 a CH4. 

Zplyňování může být atmosférické nebo tlakové. [12] 

Dle výhřevnosti dělíme: 

• Plyn s nízkou výhřevností do 8 MJ/m3 

• Plyn se střední výhřevností 8 – 12 MJ/m3 

• Plyn s vysokou výhřevností 12 – 20 MJ/m3 

Při nedokonalém spalování za omezeného přístupu vzduchu je 

produktem dřevoplyn s velkým obsahem dusíku a výhřevností 5 – 6 MJ/m3. Ke 

zplyňování dřeva za přístupu vzduchu je potřeba zplyňovací zařízení 

s generátorem na dřevo, kde probíhají fáze sušení, pyrolýza, oxidace a 

redukce. Existují tři typy zařízení a to protiproudý, souproudý a fluidní. 

Pyrolýza je rozklad za nepřístupu kyslíku, nebo je velmi omezené 

množství. Při rychlé pyrolýze je primárním energetickým produktem kapalina – 

bio olej. Jedná se o tmavě hnědou kapalinu s výhřevností 15 – 20 MJ/kg a 

hustotou 1200 kg/m3. Je nutné předsoušení biomasy na vlhkost nižší než 10 %, 

abychom zabránili nadměrnému obsahu vody. Požadovaný proces je za 

rychlého přístupu tepla do suroviny, udržování potřebné teploty, krátkou dobu 

par v reakční zóně a pak co nejrychlejší ochlazení vzniklého produktu. Hlavní 

využití kvalitního dřevního oleje je v biochemii. Jako palivo má nevýhodu v tom, 

že je nestabilní a časem ztrácí výhřevnost. [12] 

A.5.5 Elektrokotle 

 Elektrokotle nejsou v pravém slova smyslu pravým elektrickým topením. 

V systému teplovodního vytápění s trubkami, radiátory, čerpadlem pracuje 

elektrokotel stejným způsobem jako kotel s hořákem. Tzn. teplonosným 

médiem je topná voda, která proudí kolem topných tyčí a ohřívá se. Ta je pak 

pomocí čerpadla dopravována do radiátorů v jednotlivých místnostech. 

Výhodou elektrokotle oproti plynovému kotli je, že zde odpadají vysoké 

počáteční investice, které jsou u plynového zdroje tepla potřeba, jako je plynová 

přípojka nebo komín. Navíc uživatel získává od dodavatele elektrické energie 
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výhodnou nízkou sazbu až 20 hodin denně, kterou spotřebovává i pro ostatní 

elektrospotřebiče a tím kompenzuje vyšší provozní náklady u elektrického 

topení. [5] 

Elektrokotel se užívá také jako doplňkový zdroj v topné soustavě, kde 

základním zdrojem tepla je kotel na tuhá paliva. Používá se jako doplňkový 

zdroj i k novějším způsobům topení jako je tepelné čerpadlo nebo solárně 

termické kolektory. Ve zvláště chladných obdobích, kdy primární zdroj nevytopí 

objekt na tepelnou pohodu, zapojí se také elektrokotel. 

Instalaci i zapojení elektrokotle musí být provedena odbornou firmou. Při 

instalaci musí být zejména pamatováno na to, že pro elektrokotel musí být 

vyčleněn dodatečný příkon – tzn., že musí být vhodně zvoleno jištění v 

rozvaděči bytu či domu, tak aby nedocházelo ke shazování hlavního jističe 

během provozu. K tomu slouží i tzv. hlídač proudového maxima, který je lze 

instalovat do rozvaděče a který hlídá množství proudu, které je v daném 

momentu potřeba a při překročení určité hranice odepne část výkonu 

elektrokotle. Elektrokotel spolupracuje i s tzv. sazbovým spínačem HDO, který 

spouští kotel v tzv. snížené sazbě. [13] 

Elektrický kotel přímotopný vyžaduje el. příkon totožný s maximální 

okamžitou potřebou tepla pro vytápění a ohřev vody. Provoz je téměř 

bezobslužný a bezhlučný. 

Elektrický kotel s akumulací tepla nevyžaduje plný elektrický příkon jako 

kotel přímotopný, ale vyžaduje prostor pro akumulační nádrže s vodou. [36] 

Mezi výhody elektrokotlů patří nízké náklady na pořízení, jednoduché 

ovládání, velký rozsah výkonů, možnost vyskládat do kaskád, dostupnost 

elektrické energie, nezatěžuje životní prostředí, nehlučný provoz kotel, nízké 

nároky na prostor, nemusí se odvádět spaliny. 

Mezi nevýhody patří vyšší náklady na provoz, nižší účinnost oproti 

kondenzačním kotlům. [13] 
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A.5.6 Měření emisí kotlů  

V poslední době je kladen veliký důraz na životní prostředí. S příchodem 

topné sezóny se zhoršuje kvalitu ovzduší. Je dokázáno, že vliv malých 

spalovacích zařízení v některých případech může být dominantní a to má za 

příčinu to, že v některých vesnicích a malých městech může být kvalita ovzduší 

horší, než v oblastech, kde převažující jsou emise z průmyslových znečištění. 

V České republice platí od 1. 9. 2012 nový zákon o ochraně ovzduší (č. 

201/2012 Sb.) [3], který vychází z příslušných předpisů Evropské unie. S tímto 

zákonem se přijímají některá opatření, která zpřísňují požadavky nejen na 

zařízení pro vytápění.  Každé 4 roky se povinně musí vypracovávat Národní 

program snižování emisí, který schvaluje vláda. V místech překročení imisních 

limitů zákon nařizuje zpracovat Program zlepšování kvality ovzduší. Zákon 

vymezuje emisní limity, emisní stropy a stanovuje přípustnou úroveň 

znečišťování a také přípustnost tmavosti kouře. Dále upravuje smogovou 

situaci, kterou může vyhlásit jen Ministerstvo životního prostředí pro územní 

celky České republiky jako je kraj nebo část kraje. Smogová situace je stav 

mimořádně znečištěného ovzduší. 

 

České republice je vytápěno [14]: 

• 39 % bytů dálkovým topením zásobovaným ze středních a velkých 

zdrojů,  

• 36 % bytů zemním plynem,  

• 6 % bytů elektřinou,  

• 15 % bytů uhlím, což je asi 570 000 domácností,  

• 4 % bytů dřevem, což je asi 152 000 domácností,  

• zanedbatelné množství bytů lehkými topnými oleji, propan-butanem a 

ostatními způsoby jako např. tepelná čerpadla. 
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A.5.6.1 Měření emisí kotlů na plynná paliva 
Spotřebiče kategorie B, které spalují vzduch z prostoru instalace a 

spaliny odvádějí prostřednictvím komína mimo objekt, jsou nejrizikovější pro 

vznik podmínek způsobujících otravy oxidem uhelnatým (CO).  

Jedním z hlavních předpisů je norma TPG 704 01, která stanovuje 

požadavky na odběrná místa plynových zařízení a spotřebiče na plynná paliva 

v budovách při uvádění spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich 

seřizování, montáži či servisní organizaci a při provozní revizi. Jednou ze změn 

v této normě je povinnost provést měření koncentrace CO ve spalinách a 

v ovzduší v místě instalace, dále měření tahu komína a teploty spalin. Získané 

hodnoty CO z měření se přepočítávají na hodnotu neředěného CO s ohledem 

na součinitel přebytku spalovacího vzduchu. Z této hodnoty se určí návrh 

termínu na provedení servisu spotřebiče podle uvedeného diagramu. [15] 

 

Obr. 7 Termín servisu v závislosti na měření koncentrace CO ve spalinách [15] 

V případě koncentrace vyšší než 1000 ppm se stanoví návrh na 

okamžité odstavení spotřebiče z provozu. Spotřebiče v provedení B odebírají 

spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny a spaliny jsou odváděny 
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do vnějšího prostředí spalinovou cestou. Při nedostatečném přívodu vzduchu 

dochází k nedokonalému spalování a tím porušení tlakové dynamické 

rovnováhy systému v místnosti, anebo přerušovač tahu a dochází k vrácení 

spalin přerušovačem tahu do prostoru, ve kterém jsou spotřebiče instalovány. 

Spotřebič s atmosférickými hořáky v provedení B nesmí být s přerušovačem 

tahu umístěn v prostorech, ve kterých může vznikat podtlak větší než 4 Pa 

způsobený ventilátory, větracím zařízením, spotřebiči s ventilátory, centrálním 

vysavačem, tahem komína jiných spotřebičů nebo jiným zařízením, jestliže 

nebude zajištěno automatické blokování současného provozu zařízení 

způsobující podtlak. Ověření nepřípustného podtlaku je možné provést 

tlakovým zařízením například sondou pro nízké tlaky s režimem měření 4 Pa. 

[15] 

Nejvhodnějším přístrojem podle normy TPG 704 01 je analyzátor spalin 

s platnou kalibrací. V nabídce je celá řada analyzátorů, které umožňují široké 

měření požadovaných parametrů.  

Přístroje (například od firmy Testo 320) jsou vybaveny barevným 

displejem s vysokým rozlišením, který znázorňuje výsledky měření a do paměti 

lze uložit až 500 naměřených hodnot, které pak převezme software „easyheat“. 

Analyzátor je vybaven pro přímé měření dvěma senzory pro O2 a CO. 

Připojitelná odběrová sonda zajišťuje odběr vzorku plynu z kouřovodu a skrz 

tuto sondu je měřena většina hlavních parametrů. Ve špičce sondy je umístěn 

senzor pro měření spalin a jako samostatné měření je možné ji použít i pro 

určení komínového tahu. Odběrová sonda se umístí do prostoru instalace a z ní 

lze snadno změřit hodnotu CO v okolí a teplota okolního vzduchu je měřena 

přes integrované teplotní čidlo na přístroji. Z uvedených parametrů se 

automaticky dopočítávají všechny měřené veličiny, jako přebytek vzduchu λ, 

hodnota neředěného CO, CO2, účinnost a komínová ztráta. Další možností 

měření s pomocí sondy jemného tlaku a kapilárních hadic je možné ověřit 

nepřípustný podtlak a změřit tzv. 4Pa test. Dále lze změřit nízkotlakou sondou 

komínový tah nebo hodnoty tlaku paralelně s měřením spalin. Uživatel má 

v jednom přístroji všechny potřebné hodnoty pro seřízení otopného zařízení. 
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Přístroj splňuje podmínku pro měření O2 a CO certifikátem TUV podle EN 

50379, část 1-3. Některé dokonalejší analyzátory mají i mimo jiné možnost 

měření NOx a umožňují i periodický záznam do paměti. [15] [16] 

 

Obr. 8 Testo 320[16] 

Úkolem je zjistit u kotlů na plynná paliva hodnoty hmotnostních emisních 

koncentrací, hmotnostních emisních toků a měrných výrobních emisí 

znečišťujících látek. V rozsahu měření jsou parametry oxidu dusíku NOx 

(respektive NO2), oxid uhelnatý CO, stanovení objemové koncentrace kyslíku a 

stanovení vzduchotechnických parametrů. Jednorázové autorizované měření 

musí proběhnout podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., vyhlášky č. 

415/2012 Sb. a Příručky jakosti laboratoře kvality ovzduší. Postup měření je 

následující: Přenosný analyzátor spalin je postaven na bázi elektrochemických 

měřících článků a umožňuje současně měření koncentrace NO2, Co a O2 

v kouřových plynech. Analyzátor je vybaven termočlánkem pro měření teploty 

nosného plynu a teploty okolí a odběrovou sondou opatřenou filtrem. 
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V analyzátoru je vzorek plynů podroben další filtraci, dále je ochlazen a zbaven 

vlhkosti a teprve po této předúpravě je nosný plyn přiveden k jednotlivým 

senzorům. Výstupní signály z elektrochemických senzorů jsou zpracovány a 

vyhodnoceny vestavěným počítačem a další zpracování probíhá na osobním 

počítači. Ve shodě s postupem určeným Českou inspekcí životního prostředí 

jsou provedeny během měření středního zdroje s neměnnými provozními 

podmínkami nejméně tři dílčí krátkodobá měření, u středního zdroje 

s proměnlivými provozními podmínkami nejméně šest dílčích krátkodobých 

měření, každé trvá minimálně 15 minut. Výpočet objemového průtoku spalin se 

určuje z vzorkovacího průřezu a stanoví se pomocí měřící kovové tyče a 

svinovacího metru. Hodnoty atmosférického tlaku se měří digitálním 

barometrem. Jednou z podmínek před každým jednorázovým měřením 

přístrojem s elektrochemickými články je kontrolní kalibrace vzdušným kyslíkem 

a cejchovním plynem. Kalibrací vzduchem se provádí kontrola nulové hodnoty 

oxidu uhelnatého, oxidu dusnatého a kontrola hodnoty 20,9 obj. % senzoru pro 

nastavení koncentrace kyslíku. Směsným cejchovním plynem, který obsahuje 

známou koncentraci NO2 a Co v dusíku, se provádí kontrolní kalibrace těchto 

složek a kontrola nulového bodu kyslíkového senzoru. Kalibrační plyn je 

vybaven protokolem o analýze kalibračního plynu a dobou garance stability 

plynu. Výsledky měření jsou přepočítány na stav suchého plynu za normálních 

stavových podmínek při referenčním obsahu kyslíku v nosném plynu 3 %. 

Následně v tabulce se znázorňují pro znečišťující látky průměrné hmotnostní 

emisní koncentrace, hmotnostní emisní toky a emisní faktory zemního plynu, 

které se posléze porovnávají s předepsanými emisními limity. [15] 

A.5.6.2 Měření emisí kotlů na pevná paliva 
Znečisťující látky vznikají spalováním tuhých paliv a cílem je co nejvíce 

tyto emise snížit. Velká část domácností využívají tento způsob vytápění, kvůli 

nižší finanční náročnosti. Jsou to nejrozšířenější spalovací zařízení, ve kterých 

se bohužel spalují i nevhodná paliva a někdy domovní odpad. 

Každé spalovací zařízení určené k vytápění musí projít certifikací 

v autorizované zkušebně, která ověřuje jeho základní tepelné, technické a 
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bezpečnostní parametry, ke kterým neodmyslitelně patří také produkce 

škodlivin. Zkoušení spalovacích zařízení se provádí podle postupů uváděných v 

platných normách. Normy zejména uvádějí umístění odběrových sond a 

rozměry měřícího úseku. Měření koncentrací škodlivin je prováděno po celou 

periodu spalovací zkoušky v závislosti na typu spalovacího zařízení a výsledná 

hodnota je stanovena jako průměr z celé zkoušky. Hodnoty jsou přepočítány na 

referenční koncentraci kyslíku tak, aby bylo možno získané výsledky srovnat 

s limity. [14] 

Normy pro spalující zařízení na tuhá paliva: 

• ČSN EN 303-5: Kotle pro ústřední vytápění na tuhá paliva, s ruční 

nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 

300 kW – terminologie, požadavky a zkoušení 

• ČSN EN 12815: Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – 

Požadavky a zkušební metody (sporáky) 

• ČSN EN 13240: Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných 

prostorů – Požadavky a zkušební metody (krbová kamna) 

• ČSN EN 13229: Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na 

pevná paliva – Požadavky a zkušební metody (krbové vložky) 

Ruční přenosné analyzátory spalin jsou vhodné pro rychlé stanovení 

koncentrací základních škodlivin ve spalinách. Pracují na principu 

elektrochemických převodníků. Mezi nevýhody patří nedokonalá úprava vzorku 

spalin před jeho analýzou, protože má malý nebo žádný filtr tuhých částic, pak 

nedostatečně vychlazený vzorek spalin, ve kterém nedochází k odloučení 

vlhkosti ze vzorku a špatná kontrola množství odsávaného vzorku spalin. 

Výhodou je mobilita přístroje, nenáročnost na obsluhu, rychlé vyhodnocení 

měření údajů a nízká pořizovací cena. Přístroje jsou schopny analyzovat CO, 

CO2, O2, SO2, NO a lze jimi měřit a vypočítat i doplňující údaje jako jsou teplota 

spalin, tah komína, teplota okolí, účinnost a je i možnost okamžitého tisku 

zjednodušeného protokolu. [14] 

Stacionární analyzátory spalin jsou využívány na zkušebnách kotlů při 

monitorování větších zdrojů znečištění, jako jsou spalovny, teplárny a 
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elektrárny. Velkým kladem je kvalitní úprava vzduchu a doprava vzorku spalin 

přes chladničku, kyselinové a prachové filtry a zároveň hlídají průtok vzorku. 

Základní složky spalin jsou měřeny na principu absorpce IR záření ve vzorku 

spalin. Koncentrace O2 ve spalinách je pak stanovena paramagnetickým 

principem. Další výhodou je, že lze do systému přidat moduly pro měření 

dalších složek spalin, například uhlovodíky (plamenoionizační princip měření). 

Před měřením můžeme analyzátory kalibrovat pomocí etalonových plynů. 

Většinou se k přístroji připojuje vytápěné vedení vzorku spalin a vytápění 

odběrová sonda. Tyto zařízení jsou náročnější na obsluhu a s tím jsou spojené 

vyšší pořizovací náklady. 

 

Obr. 9 Stacionární analyzátor spalin [14] 

A.5.6.3 Měření prachu 
Vytápění rodinných domů tuhými palivy představuje významný zdroj 

znečišťujících látek emitovaných do ovzduší a to nejen v České republice, ale i 
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v dalších evropských zemích. Spalování tuhých paliv v malých topeništích je 

vždy doprovázeno produkcí škodlivin do ovzduší a úkolem výrobců, 

výzkumných pracovišť a samozřejmě také provozovatelů zařízení je tuto 

produkci minimalizovat na přijatelnou míru. Významnou znečišťující látkou, 

která vzniká spalováním tuhých paliv v topeništích malých výkonů, je prach. 

Množství prachu, který rodinný dům vypouští do ovzduší, je ovlivněno 

především kombinací čtyř základních faktorů: 1) typem spalovacího zařízení, 2) 

typem použitého paliva, 3) kvalitou obsluhy a důležitou úlohu zde hraje také 4) 

kvalitní údržba zařízení a spalinových cest [1]. Pokud se zaměříme na první 

zmíněný faktor, kterým je typ spalovacího zařízení, tak můžeme říci, že jedním 

z možných nástrojů pro to, jak snížit emise prachu do ovzduší, je nastavení 

legislativních požadavků, které jsou na daná zařízení kladena. Základní limitní 

požadavky na emise prachu jsou pro Evropu jednotné. Nicméně některé země 

si tento limit navíc zpřísňují národními požadavky. Pokud existují limitní 

hodnoty, je také nutné mít metodu, která ověří jejich plnění. Pro stanovení 

prachu ve spalinách existuje pro malé spalovací zdroje celá řada metodik, 

dosud však chybí jednotná evropská metodika, která by umožnila vzájemné 

porovnání výsledků z různých evropských zkušeben. [17] 

Studie ukazují, že emise celkového prachu z malých zdrojů (TZL – tuhé 

znečišťující látky, nebo v zahraniční literatuře označován jako TSP – total 

suspended particles) jsou dominantně tvořeny jemnými částicemi, např. podle 

[2] frakce PM1 (částice ≤ 1 µm) tvoří celkový prach při spalování dřeva v 

lokálních topeništích více než z hmot. 90 %. Pokud se zaměříme na emise 

prachu a jejich původ, můžeme říci, že prach ve spalinách pochází ze dvou 

zdrojů [17]: 

• z popeloviny – anorganické nespalitelné části paliva (u dřeva tato 

část představuje přibližně hodnotu do 1 % hmotnosti a u uhlí cca 

5–20 %). Větší část popele zůstane v popelníku, na roštu a ve 

výměníku spalovacího zařízení. Popelovina je ta část paliva, která 

nehoří. Popel je tuhý zbytek po spálení, který je tvořen 

popelovinou, nespáleným palivem, sazemi apod. 
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• z produktů nedokonalého spalování – saze a zkondenzované 

organické látky (uhlovodíky, dehty). 

Z výsledků měření vyplývá, že při špatně provozovaném spalovacím 

zařízení zastaralého typu může prach z nedokonalého spalování tvořit až 90 % 

z celkových emisí prachu [2]. U správně provozovaného moderního 

spalovacího zařízení je prach převážně tvořen částicemi popeloviny, takže 

emise prachu jsou výrazně nižší.[17] 

Měření koncentrace prachu tuhých znečišťujících látek (TZL) ve 

spalinách je složitější. V měřícím úseku za kotlem jsou podmínky pro 

reprezentativní stanovení prachu nevhodné, protože je zde nízká rychlost spalin 

(0,5 – 2,5 m/s) a mohou zde být vysoké koncentrace prachu, což vede 

k částečnému ucpávání filtračního materiálu. Proto se v současnosti využívá 

měření koncentrace prachu za použití tzv. ředícího tunelu. Ze spalovacího 

zařízení vycházejí spaliny, které jsou za měřícím úsekem ředěny přisáváním 

okolného vzduchu a jsou vedeny k odběrovému místu. Výhodou jsou vyšší 

rychlosti spalin, nižší teplota rosného bodu a nižší koncentrace TZL. [14] 

 

Obr. 10 Schématické znázornění ředícího tunelu [14] 
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Gravimetrická metoda stanovení koncentrace TZL vychází z normy ISO 

9096. Vzorek spalin je odebírán z komína a prochází přes vytápěný 

zachycovač. V něm je umístěn filtrační materiál (filtr ze skleněných vláken), na 

kterém se zachytí prachové částice. Vzorek spalin je dále veden do 

kondenzátoru, kde dochází ke kondenzaci vody obsažené ve spalinách. 

Následuje měřidlo odebraného množství spalin (v našem případě hmotnostní 

průtokoměr) a vývěva. Koncentrace TZL ve spalinách je pak dána hmotností 

zachyceného prachu na filtračním materiálu a množství odebraných spalin. 

Takto konstruovaná aparatura je poměrně velká a náročná na obsluhu, ale je 

schopná dosáhnout dobrých výsledků za odpovídajících podmínek. Výsledkem 

je průměrná koncentrace TZL za celou dobu spalovací zkoušky. Na zkušebně 

Výzkumného energetického centra je používána zejména pro měření v ředicím 

tunelu. [14] 

 

Obr. 11 Stanovení koncentrace TZL dle ISO 9096 [14] 

Kromě klasického gravimetrického způsobu stanovení koncentrace TZL 

ve spalinách z malých zdrojů znečišťování se nabízejí ještě další možnosti. 

Jedná se např. o optické prachoměry pracujícími na principu rozptylu 

laserového paprsku (testováno na VEC), záchyt TZL v elektro-odlučovači, 

triboeletrické prachoměry, atd. Většinou se jedná o zařízení určená pro měření 

na větších zdrojích znečišťování. Před měřením je nutno je kalibrovat na 
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konkrétní typ prachu pomocí gravimetrické metody a proto nejsou běžně 

využívány. Na zkušebně VEC je používán optický prachoměr SICK (obr. 7). 

Není s ním měřena absolutní koncentrace TZL ve spalinách, ale je využíván k 

získání on-line průběhu tvorby TZL a tím k lepšímu pochopení spalovacího 

procesu. [14] 

A.5.6.4 Emisní limity 
V současné době je pro zkoušení teplovodních kotlů na tuhá paliva (při 

uvedení na trh – certifikace) v platnosti norma EN 303-5:2012 (kotle do výkonu 

500 kW) [19], která platí v jednotlivých státech EU. V normě jsou popsány 

způsoby zkoušení kotlů, požadavky na konstrukční materiály a bezpečnost. 

Dále jsou zde uvedeny základní emisní limity, které musí kotle plnit při 

jmenovitém a sníženém výkonu. Limity jsou uvedeny v Tab. č. 1, 2 a 3. Dříve 

platná norma EN 303-5:1999 [20] stanovila emisní třídy 1 až 3 spalovacích 

zařízení, přičemž moderní zplyňovací a automatické kotle splňovaly ve většině 

případů emisní třídu 3. Nová norma EN 303-5:2012 již nemá emisní třídy 1 a 2 

a naopak přidává emisní třídy 4 a 5. Emisní třída 3 zůstala prakticky beze 

změn. Jedinou změnou je odlišný přístup k emisním limitům prachu u 

alternativních biopaliv. Jako největší zpřísnění se v nové normě EN 303-5:2012 

[5] jeví nutnost splnění emisních limitů na prach jak při jmenovitém, tak i při 

sníženém výkonu (100 % Pjm i 30 % Pjm).  

Kotel je při uvedení na trh podroben výše uvedenému testování a dle 

výsledků spalovacích zkoušek je mu přiřazena emisní třída. Znamená to tedy, 

že pokud by bylo vše optimální (podmínky na zkušebně), hodnoty emisí by byly 

menší než limit dané emisní třídy. V možnostech daného kotle je tyto parametry 

dosáhnout, ale nic to neříká o tom, jaké budou skutečné emise u konkrétního 

provozovatele (vliv kvality paliva, obsluhy, instalace a údržby). Proto některé 

státy vyžadují pravidelné prokazování splnění limitu také v reálném provozu – 

což se autorům jeví jako velmi smysluplné. [18] 
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Tabulka 1: Staré a nové limity CO dle EN 303-5:1999 a EN 303-5:2012 [18] 

 

Tabulka 2: Staré a nové limity OGC EN 303-5:1999 a EN 303-5:2012 [18] 
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Tabulka 3: Staré a nové limity prachu EN 303-5:1999 a EN 303-5:2012 [18] 

 

A.5.6.5 Povinnosti výrobce a dovozce spalovacího zařízení 
Základní požadavky stanovuje norma EN 303-5:2012 [19]. Kotle s dnes 

platným certifikátem pro emisní třídu 1 a 2 se stále mohou prodávat (do 31. 12. 

2013), ale kotle při nové certifikaci musí již splnit emisní třídu 3. 

Zákon č. 201/2012 Sb. – o ochraně ovzduší [3] stanovuje emisní limity 

pro kotle, které musí výrobce (nebo dovozce) splnit při uvedení zařízení na trh. 

Od ledna 2014 bude možné v ČR prodávat pouze kotle, které splní požadavky 

uvedené v tab. č. 4., zjednodušeně řečeno zařízení, která splní emisní třídu 3 

dle EN 303-5:2012 (v dnešní době tuto třídu bez problému splní většina 

zplyňovacích a automatických kotlů a také některé odhořívací kotle, více dle 

údajů jednotlivých výrobců). 

Od ledna 2018 dojde k dalšímu zpřísnění a bude možné prodávat pouze 

kotle, které splní požadavky uvedené v tab. č. 5, zjednodušeně řečeno zařízení, 

která splní emisní třídu 4 dle EN 303-5:2012. 

Jediný rozdíl ve stanovených emisních požadavcích je, že norma EN 

303-5:2012 [5] kategorizuje zdroj dle jeho výkonu, zatímco zákon č. 201/2012 

Sb. – o ochraně ovzduší [8] kategorizuje zdroj dle jeho příkonu. [18] 
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Tabulka 4: Minimální emisní požadavky na spalovací zdroje na tuhá paliva o 
jmenovitém příkonu do 300 kW dle příl. 10, zák. č. 201/2012 Sb., při uvedení 
zařízení na trh od 1. 1. 2014. [18] 

 

Tabulka 5: Minimální emisní požadavky na spalovací zdroje na tuhá paliva o 
jmenovitém příkonu do 300 kW dle příl. 10, zák. č. 201/2012 Sb., při uvedení 
zařízení na trh od 1. 1. 2018. [18] 

 

 Zákon č. 201/2012 Sb. – o ochraně ovzduší nově zavádí povinnosti pro 

provozovatele spalovacích zařízení. Zákon zakazuje ve spalovacích zařízeních 

do příkonu 300 kW spalování lignitu, hnědého energetického uhlí a kalů (dle § 

17 odst. 5). 

 Pro stacionární spalovací zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném 

příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 

soustavu ústředního vytápění, je provozovatel povinen provádět jednou za dva 
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kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zařízení 

prostřednictvím osoby, proškolené výrobcem zařízení a oprávněné k jeho 

instalaci (odborně způsobilá osoba). První kontrolu musí provozovatel zajistit 

nejpozději do 31. 12. 2016. Doklad o provedení výše zmíněné kontroly má 

provozovatel povinnost předložit na základě žádosti obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností. Pokud provozovatel nepředloží na vyžádání obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení kontroly (od 1. 1. 

2017), hrozí mu pokuta až 20 000 Kč. Zatím není zcela jasná náplň kontroly a 

dle dostupných informací se nepočítá s realizací jakéhokoliv měření, což dle 

našeho názoru velmi omezuje její přínos. V podstatě odborně způsobilá osoba 

na místě vizuálně zhodnotí stav a jako nejdůležitější zdroj informací o emisích a 

ostatních parametrech budou hodnoty ze štítku kotle. Tyto hodnoty byly 

dosaženy jednou při certifikaci a je otázka, jakých parametrů zařízení dosahuje 

při reálném provozu. Toto ale zákon neřeší. Zákon řeší, že provozovatel musí 

provozovat takový kotel, který je schopný těchto parametrů dosáhnout. 

 Od září 2022 bude možné provozovat pouze taková zařízení (nejen 

kotle, ale i kamna a vložky s teplovodním výměníkem o celkovém příkonu od 10 

do 300 kW), která splňují požadavek dle přílohy č. 11 (hodnoty jsou shodné s 

tab. č. 4), zjednodušeně řečeno, která splňují emisní třídu 3. Staré, dnes 

používané kotle by neměly být po tomto termínu používány. Lze uložit pokutu 

50 000 Kč. [18] 

 Emise škodlivin z kotlů podstatnou měrou přispívají k celkovému 

znečištění ovzduší. Je proto žádoucí zpřísňovat požadavky kladené na tyto 

zdroje znečištění nejen z pohledu emisí znečišťujících látek, ale i z pohledu 

zvyšování účinnosti. V dohledné době by již nemělo být možné prodávat a 

používat staré prohořívací kotle s ručním podáváním paliva, což je pro stav 

ovzduší jednoznačně pozitivní skutečnost. Přestože špatná obsluha může i u 

kotlů automatických a zplyňovacích výrazně zhoršit kvalitu spalování, je tato 

možnost výrazně menší než u kotlů prohořívacích a odhořívacích. [18] 
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A.6 Teoretické řešení s využitím fyzikální podstaty dějů 

Prostup tepla celé konstrukce a k ní přilehlých vzduchových vrstev se 

počítá jako součet přestupu tepla z vnitřního prostředí do konstrukce, vedení 

tepla konstrukcí a přestupu tepla do vnějšího prostředí. Součinitel prostupu 

tepla musí splňovat normovou hodnotu UN dle ČSN 730540-2 z října 2011, 

vypočítá se z tepelných odporů a je definován vztahem: 

𝑈 = !
!!
;    𝑈 ≤ 𝑈! 

U – součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 

UN – požadovaný součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 

RT – tepelný odpor konstrukce [(m2·K)/W] 

𝑅! = 𝑅!" + 𝑅! + 𝑅!" 

Rj – tepelný odpor jednotlivých vrstev [(m2·K)/W] 

Rsi – tepelný odpor při přestupu tepla z vnitřního prostředí do konstrukce 

[(m2·K)/W] 

Rse – tepelný odpor při přestupu tepla z konstrukce do vnějšího prostředí 

([m2·K)/W] 

𝑅!" =
1
𝛼!"

 

αsi – součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [W/(m2·K)] 

𝑅! =
𝑑!
𝛼!

 

dj – tloušťka vrstvy v konstrukci [m] 

λj – výpočtová tepelná vodivost materiálu z tabulek normy 730540-4 [m] 

𝑅!" =
1
𝛼!"

 

αse – součinitel přestupu tepla na vnější straně konstrukce [W/(m2·K)] 
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A.6.1 Přesný výpočet tepelných ztrát 

Výpočet tepelných ztrát udává norma ČSN EN 12831 – Tepelné 

soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu. Tepelné ztráty se počítají pro 

každou místnost zvlášť. Celková tepelná ztráta místnosti je dána součtem 

tepelné ztráty prostupem a větráním: 

𝜙! = 𝜙!,! + 𝜙!,! 

Φi – celková tepelná ztráta místnosti [W] 

ΦT,i – tepelná ztráta místnosti prostupem [W] 

ΦV,i – tepelná ztráta místnosti větráním [W] 

Výpočet tepelné ztráty prostupem 

𝜙!,! = (𝐻!,!" + 𝐻!,!"# + 𝐻!,!" + 𝐻!,!") ∙ (𝜃!"#,! − 𝜃!) 

HT,ie – měrná tepelná ztráta z místnosti do venkovního prostředí [W/K] 

HT,iue – měrná tepelná ztráta z místnosti do nevytápěného prostoru [W/K] 

HT,ig – měrná tepelná ztráta z místnosti do zeminy [W/K] 

HT,ij – měrná tepelná ztráta z místnosti do vedlejších vytápěných prostor [W/K] 

θint,i – vnitřní návrhová teplota místnosti [°C] 

θe – venkovní teplota exteriéru dané lokality [°C] 

𝐻!,!" = (𝐴! ∙ 𝑈! ∙ 𝑒!)+ 𝜓! ∙ 𝑙! ∙ 𝑒! = (𝐴! ∙ 𝑈!" ∙ 𝑒!) 

Ak – plocha konstrukce budovy [m2] 

Uk (U) – součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m2·K)] 

ek, e1 – korekční činitel [-] 

ψl – lineární činitel prostupu tepla tepelného mostu [W/(m·K)] 

l1 – délka lineárního tepelného mostu [m] 

Ukc – opravený součinitel prostupu tepla, zahrnující tepelné mosty [W/(m2·K)] 

𝑈!" = 𝑈! + ∆𝑈!" 
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ΔUtb – korekční činitel závislý na typu prvku [W/(m2·K)] 

𝐻!,!"# = (𝐴! ∙ 𝑈!" ∙ 𝑏!) 

bu – redukční činitel teploty [-] 

𝑏! =
𝜃!"#,! − 𝜃!
𝜃!"#,! − 𝜃!

 

θu – teplota nevytápěného prostoru [°C] 

𝐻!,!" = 𝑓!! ∙ 𝑓!! (𝐴! ∙ 𝑈!"#$%,!) ∙ 𝐺! 

fg1 – korekční činitel zahrnující vliv ročního kolísání venkovní teploty fg1 = 1,45 

 [-] 

fg2 – korekční činitel zahrnující rozdíl mezi průměrnou a výpočtovou teplotou [-] 

Uequiv,k – ekvivalentní součinitel prvku v kontaktu se zeminou dle tabulek 

[W/(m2·K)] 

Gw – korekční činitel zahrnující vliv podzemní vody [-] 

𝑓!! =
𝜃!"#,! − 𝜃!,!
𝜃!"#,! − 𝜃!

 

θm,e – průměrná roční teplota [°C] 

A.6.2 Výpočet tepelné ztráty větráním 

𝜙!,! = 𝐻!,! ∙ (𝜃!"#,! − 𝜃!) 

HV,i  – měrná tepelná ztráta větráním [W/K] 

𝐻!,! =
𝑉! ∙ 𝜌 ∙ 𝑐
3600 = 0,34 ∙ 𝑉! 

Vi – množství vzduchu přiváděného do místnosti, max. hodnota z Vinf,i a Vmin,i 

 [m3/h] 

𝑉!"#,! = 𝑛!"# ∙ 𝑉! 

Vmin,i – hygienické minimum výměny vzduchu [m3/h] 
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Vm – objem místnosti [m3] 

nmin – minimální výměna vzduchu v místnosti [1/h] 

𝑉!"# = 2 ∙ 𝑉! ∙ 𝑛!" ∙ 𝑒! ∙ 𝜀! 

n50 – intenzita výměny vzduchu s vnějším prostředím při tlaku 50 Pa [m3/h] 

ei – koeficient chránění [-] 

εi – korekční činitel výšky od úrovně terénu [-] 

A.7 Experimentální řešení 

Experimentální řešení není součástí této diplomové práce. 

A.8 Řešení využívající výpočetní techniku a 
modelování 

K práci byla použita výpočetní technika pro zefektivnění, usnadnění a zrychlení 

výpočtů. Konkrétně byly použity technické programy Microsoft Office – Excel, 

Word. Výkresy jsou zhotoveny v programu AutoCad 2010. Výpočty byly 

spočteny částečně ručním výpočtem pomocí fyzikálních vztahů a částečně 

použitím programových softwarů. Pro návrh oběhových čerpadel byl využit 

program WebCAPS firmy Grundfos. Další možnosti využití softwarů je například 

Stavební fyzika – Svoboda pro výpočet součinitele prostupu tepla a výpočet 

tepelných ztrát. Dále je možné využít program CALa pro výpočet tepelných 

mostů. CFD (Computational Fluid Dynamics) simulace přenosu tepla a látky lze 

pomocí softwarů ANYS Fluent a OpenFOAM. Pro úspory energie v budově je 

možné využít například software BSim. 
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B. Aplikace tématu na zadané budově – 
koncepční řešení 
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B.1 Stanovení součinitele prostupu tepla budovy 

Postup výpočtu pomocí fyzikálních vztahů je v kapitole A. 6 

Svislé konstrukce 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   d	  (m)	   λ	  (W/mK)	   R	  (m²K/W)	   	  	   	  	  
S01	  -‐	  Obvodová	  stěna	  495	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  zdivo	  Porotherm	  40	  P+D	   	  	   	  	   	  	   0,400	   0,155	   2,581	   	   	  	  
	  	   3	  -‐	  tepelná	  izolace	  EPS	  F	   	  	   0,060	   0,039	   1,538	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   4	  -‐	  keramický	  obklad	  páskový	   	  	   0,025	   0,800	   0,031	   Rse	  =	  0,040	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   RT	  =	   4,331	   	  	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   U	  =	   0,231	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  0,30	  /	  0,20	  

S02	  -‐	  Obvodová	  stěna	  480	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	  

	  
	  	  

	  	   2	  -‐	  zdivo	  Porotherm	  30	  P+D	   	  	   	  	   	  	   0,300	   0,250	   1,200	  
	  

	  	  
	  	   3	  -‐	  tepelná	  izolace	  EPS	  F	   	  	   0,120	   0,039	   3,077	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   4	  -‐	  keramický	  obklad	  páskový	   	  	   0,025	   0,800	   0,031	   Rse	  =	  0,040	  

	   	   	   	   	   	   	  	   RT	  =	   4,488	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   U	  =	   0,223	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	   	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  0,30	  /	  0,20	  
S03	  -‐	  Obvodová	  stěna	  480	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,250	   1,580	   0,158	   	   	  	  
	  	   3	  -‐	  tepelná	  izolace	  EPS	  F	   	  	   0,140	   0,039	   3,590	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   4	  -‐	  kamenný	  obklad	  -‐	  kotvený	   	  	   0,150	   1,500	   0,100	   Rse	  =	  0,040	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   RT	  =	   4,028	   	  	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   U	  =	   0,248	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  0,30	  /	  0,20	  

S04	  -‐	  Nosná	  stěna	  590	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	  

	  
	  	  

	  	   2	  -‐	  zdivo	  Porotherm	  25	  P+D	   	  	   	  	   	  	   0,250	   0,770	   0,325	  
	  

	  	  
	  	   3	  -‐	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,200	   1,580	   0,127	   	  	   	  	  
	  	   4	  -‐	  tepelná	  izolace	  EPS	  F	   	  	   0,140	   0,039	   3,590	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   5	  -‐	  keramický	  obklad	  -‐	  páskový	   	  	   0,025	   0,800	   0,031	   Rse	  =	  0,040	  

	   	   	   	   	   	   	  	   RT	  =	   4,253	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   U	  =	   0,235	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	   	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  0,30	  /	  0,20	  
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S05	  -‐	  Obvodová	  stěna	  500	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  zdivo	  Porotherm	  14	  P+D	   	  	   	  	   	  	   0,150	   0,280	   0,536	   	   	  	  
	  	   3	  -‐	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,200	   1,580	   0,127	   	  	   	  	  
	  	   4	  -‐	  tepelná	  izolace	  EPS	  F	   	  	   0,140	   0,039	   3,590	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   5	  -‐	  keramický	  obklad	  -‐	  páskový	   	  	   0,025	   0,800	   0,031	   Rse	  =	  0,040	  

	   	   	   	   	   	   	  	   RT	  =	   4,464	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   U	  =	   0,224	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	   	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  0,30	  /	  0,20	  
S06	  -‐	  Obvodová	  stěna	  470	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	  

	  
	  	  

	  	   2	  -‐	  zdivo	  Cihla	  vysokopevnostní	  P25	   	  	   	  	   	  	   0,295	   0,800	   0,369	  
	  

	  	  
	  	   3	  -‐	  tepelná	  izolace	  EPS	  F	   	  	   0,140	   0,039	   3,590	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   4	  -‐	  keramický	  obklad	  páskový	   	  	   0,025	   0,800	   0,031	   Rse	  =	  0,040	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   RT	  =	   4,170	   	  	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   U	  =	   0,240	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  0,30	  /	  0,20	  

SN1	  -‐	  Nosná	  stěna	  390	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,250	   1,580	   0,158	   	   	  	  
	  	   3	  -‐	  tepelná	  izolace	  EPS	  F	   	  	   0,140	   0,039	   3,590	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   4	  -‐	  omítka	  Baumit	  MVR	  U	  ni	   	  	   0,020	   0,860	   0,023	   Rse	  =	  0,040	  

	   	   	   	   	   	   	  	   RT	  =	   3,952	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   U	  =	   0,253	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	   	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  0,60	  /	  0,40	  
SN2	  -‐	  Obvodová	  stěna	  540	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	  

	  
	  	  

	  	   2	  -‐	  zdivo	  Porotherm	  14	  P+D	   	  	   	  	   	  	   0,150	   0,280	   0,536	  
	  

	  	  
	  	   3	  -‐	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,250	   1,580	   0,158	  

	  
	  	  

	  	   4	  -‐	  tepelná	  izolace	  EPS	  F	   	  	   0,140	   0,039	   3,590	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   5	  -‐	  omítka	  Baumit	  MVR	  U	  ni	   	  	   0,020	   0,860	   0,023	   Rse	  =	  0,040	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   RT	  =	   4,487	   	  	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   U	  =	   0,223	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  0,60	  /	  0,40	  

SN3	  -‐	  Nosná	  stěna	  440	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  zdivo	  Porotherm	  8	  P+D	   	  	   	  	   	  	   0,100	   0,260	   0,385	   	   	  	  
	  	   3	  -‐	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,200	   1,580	   0,127	   	   	  	  
	  	   4	  -‐	  tepelná	  izolace	  EPS	  F	   	  	   0,140	   0,039	   3,590	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   5	  -‐	  keramický	  obklad	  -‐	  páskový	   	  	   0,025	   0,800	   0,031	   Rse	  =	  0,040	  

	   	   	   	   	   	   	  	   RT	  =	   4,313	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   U	  =	   0,232	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	   	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  0,30	  /	  0,20	  
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Vnitřní	  stěny	  

	   	   	   	   	   	   	  SV1	  -‐	  Vnitřní	  nosná	  stěna	  410	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,150	   1,580	   0,095	   	   	  	  
	  	   3	  -‐	  Minerální	  vata	  Steprock	  -‐akustická	  izolace	   0,060	   0,039	   1,538	  

	  
	  	  

	  	   4	  -‐	  	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,200	   1,580	   0,127	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   5	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   Rse	  =	  0,130	  

	   	   	   	   	   	   	  	   RT	  =	   2,041	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   U	  =	   0,490	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	   	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  2,70	  /	  1,80	  
SV2	  -‐	  Vnitřní	  nosná	  stěna	  350	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	  

	  
	  	  

	  	   2	  -‐	  zdivo	  Porotherm	  14	  P+D	   	  	   0,150	   0,280	   0,536	  
	  

	  	  
	  	   3	  -‐	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,200	   1,580	   0,127	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   4	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   	  	   	  	   	  	   0,010	   0,970	   0,010	   Rse	  =	  0,130	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   RT	  =	   0,943	   	  	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   U	  =	   1,061	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  2,70	  /	  1,80	  

SV3	  -‐	  Vnitřní	  nosná	  stěna	  200	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,200	   1,580	   0,127	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   3	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   Rse	  =	  0,130	  

	   	   	   	   	   	   	  	   RT	  =	   0,407	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   U	  =	   2,456	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	   	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  2,70	  /	  1,80	  
SV4	  -‐	  Vnitřní	  nosná	  stěna	  300	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  zdivo	  Porotherm	  8	  P+D	   	  	   0,010	   0,260	   0,038	   	   	  	  
	  	   3	  -‐	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,200	   1,580	   0,127	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   4-‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   Rse	  =	  0,130	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   RT	  =	   0,446	   	  	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   U	  =	   2,244	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  2,70	  /	  1,80	  

SV5	  -‐	  Vnitřní	  nosná	  stěna	  250	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  zdivo	  Porotherm	  24	  P+D	   	  	   0,250	   0,380	   0,658	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   3	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   Rse	  =	  0,130	  

	   	   	   	   	   	   	  	   RT	  =	   0,939	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   U	  =	   1,066	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	   	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  2,70	  /	  1,80	  
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SV6	  -‐	  Vnitřní	  nosná	  stěna	  400	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  zdivo	  Porotherm	  8	  P+D	   	  	   0,100	   0,260	   0,385	   	   	  	  
	  	   3	  -‐	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,200	   1,580	   0,127	  

	  
	  	  

	  	   4	  -‐	  zdivo	  Porotherm	  8	  P+D	   0,100	   0,260	   0,385	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   5	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   Rse	  =	  0,130	  

	   	   	   	   	   	   	  	   RT	  =	   1,176	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   U	  =	   0,850	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	   	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  2,70	  /	  1,80	  
SN4	  -‐	  Vnitřní	  nenosná	  stěna	  125	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	  

	  
	  	  

	  	   2	  -‐	  zdivo	  Porotherm	  11,5	  P+D	   	  	   0,125	   0,260	   0,481	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   3	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   Rse	  =	  0,130	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   RT	  =	   0,761	   	  	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   U	  =	   1,313	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  2,70	  /	  1,80	  

SN5	  -‐	  Vnitřní	  nenosná	  stěna	  200	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  zdivo	  Porotherm	  8	  P+D	   	  	   0,100	   0,260	   0,385	   	   	  	  
	  	   3	  -‐	  Ytong	  -‐	  přizdívka	   	  	   	  	   0,100	   0,240	   0,417	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   4-‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   Rse	  =	  0,130	  

	   	   	   	   	   	   	  	   RT	  =	   1,082	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   U	  =	   0,924	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	   	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  2,70	  /	  1,80	  
SN6	  -‐	  Vnitřní	  nenosná	  stěna	  150	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  Heluz	  Aku	  14z	   	  	   	  	   0,150	   0,420	   0,357	   Rsi	  =	  0,130	  
	  	   3	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   Rse	  =	  0,130	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   RT	  =	   0,638	   	  	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   U	  =	   1,568	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  2,70	  /	  1,80	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Vodorovné	  konstrukce	  

	   	   	   	   	   	   	  Pdl1	  -‐	  Podlaha	  nad	  1S	  500	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  tepelná	  izolace	   	  	   	  	   0,070	   0,039	   1,795	   	   	  	  
	  	   3	  -‐	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,300	   1,580	   0,190	  

	  
	  	  

	  	   4	  -‐	  tepelná	  izolace	  -‐	  minerální	  vata	   0,040	   0,039	   1,026	   	   	  	  
	  	   5	  -‐	  betonová	  mazanina	   	  	   0,055	   1,300	   0,042	   Rsi	  =	  0,170	  
	  	   6	  -‐	  nášlapná	  vrstva	  -‐	  keramická	  dlažba	   0,035	   1,010	   0,035	   Rse	  =	  0,170	  

	   	   	   	   	   	   	  	   RT	  =	   3,438	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   U	  =	   0,291	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	   	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  0,60	  /	  0,40	  
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Pdl2	  -‐	  Podlaha	  na	  zemině	  655	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  	  beton	  hutný	   	  	   	  	   0,100	   1,300	   0,077	   Rsi	  =	  0,170	  
	  	   2	  -‐	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,455	   1,580	   0,288	   Rse	  =	  0	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   RT	  =	   0,535	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   U	  =	   1,870	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	   	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  0,85	  /	  0,55	  
Str1	  -‐	  Strop	  350	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  vápenocementová	  (baumit)	   0,010	   0,970	   0,010	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,220	   1,580	   0,139	   	   	  	  
	  	   3	  -‐	  tepelná	  izolace	  -‐	  minerální	  vata	   0,060	   0,039	   1,538	  

	  
	  	  

	  	   4	  -‐	  betonová	  mazanina	   	  	   0,055	   1,300	   0,042	   Rsi	  =	  0,170	  
	  	   5	  -‐	  nášlapná	  vrstva	  -‐	  dubové	  vlysy	   	  	   0,015	   0,145	   0,103	   Rse	  =	  0,170	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   RT	  =	   2,174	   	  	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   U	  =	   0,460	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  2,20	  /	  1,50	  

Stř1	  -‐	  Střecha	  nad	  5NP,	  540	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  ŽB	  stropní	  deska	   	  	   	  	   0,220	   1,580	   0,139	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  spádová	  betonová	  vrstva	   	  	   0,200	   1,300	   0,154	   	   	  	  
	  	   3	  -‐	  ochranná	  geotextílie,	  2x4	  mm	   	  	   0,008	   0,200	   0,040	  

	  
	  	  

	  	   4	  -‐	  hydroizolace	  z	  PVC	   	  	   	  	   0,002	   0,200	   0,010	   	   	  	  
	  	   5	  -‐	  tepelná	  izolace	  -‐	  extrudovaný	  polystyren	   0,250	   0,040	   6,250	   Rsi	  =	  0,100	  
	  	   6	  -‐	  vymývaný	  kačírek	   	  	   	  	   0,080	   0,200	   0,400	   Rse	  =	  0,04	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   RT	  =	   7,133	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   U	  =	   0,140	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	   	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  0,24	  /	  0,16	  
Stř2	  -‐	  Terasy	  v	  2	  -‐	  5NP,	  410	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  ŽB	  stropní	  deska	   	  	   	  	   0,220	   1,580	   0,139	  

	  
	  	  

	  	   2	  -‐	  spádová	  betonová	  vrstva	   	  	   0,140	   1,300	   0,108	  
	  

	  	  
	  	   3	  -‐	  ochranná	  geotextílie,	  3x4	  mm	   	  	   0,012	   0,200	   0,060	  

	  
	  	  

	  	   4	  -‐	  hydroizolace	  z	  PVC	   	  	   	  	   0,002	   0,200	   0,010	  
	  

	  	  
	  	   5	  -‐	  tepelní	  izolace	  -‐	  extrudovaný	  polystyren	   0,140	   0,040	   3,500	  

	  
	  	  

	  	   6-‐	  štěrk	   	  	   	  	   	  	   0,060	   0,065	   0,923	   Rsi	  =	  0,100	  
	  	   7	  -‐	  nášlapná	  vrstva	  -‐	  dřevěná	  podlaha	  Bangkirai	   0,060	   0,145	   0,414	   Rse	  =	  0,040	  

	   	   	   	   	   	  
	  	   RT	  =	   5,294	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   U	  =	   0,189	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	   	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  0,24	  /	  0,16	  
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Str2	  -‐	  Převis	  v	  2NP	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   1	  -‐	  omítka	  Baumit	  MVR	  U	  ni	   	  	   	  	   	  	   0,020	   0,860	   0,023	   	   	  	  
	  	   2	  -‐	  tepelná	  izolace	  -‐	  minerální	  vata	   0,140	   0,039	   3,590	   	   	  	  
	  	   3	  -‐	  ŽB	   	  	   	  	   	  	   0,410	   1,580	   0,259	   	   	  	  
	  	   4	  -‐	  tepelná	  izolace	  -‐	  minerální	  vata	   0,060	   0,039	   1,538	  

	  
	  	  

	  	   5	  -‐	  betonová	  mazanina	   	  	   0,055	   1,300	   0,042	   Rsi	  =	  0,170	  
	  	   6	  -‐	  nášlapná	  vrstva	  -‐	  keramická	  dlažba	   0,015	   0,145	   0,103	   Rse	  =	  0,040	  

	   	   	   	   	   	   	  	   RT	  =	   5,767	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  	   U	  =	   0,173	   W/m²K	  

	   	   	   	   	   	   	  	   UN,20	  /	  UN,req	  =	  0,24	  /	  0,16	  

 
Výplně	  otvorů	  
značení	   popis	   U	   UN,20	   UN,req	  

DO	   vstupní	  dveře	  do	  BD	   1,1	   1,7	   1,2	  

DN1	   vchodové	  dveře	  do	  bytů,	  bezpečnostní,	  dýha	   1,4	   3,5	   2,3	  
DN2	   vnitřní	  dveře	  otevíravé	  prosklené	   1,2	   3,5	   2,3	  

DN3	   vnitřní	  dveře	  otevíravé	  plné	   1,2	   3,5	   2,3	  

OZ	   okno	  -‐	  zdvojené,	  dřevěný	  rám	   1,1	   1,5	   1,2	  
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B.2 Energetický štítek obálky budovy 
PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 

 (zpracovaný podle ČSN 73 0540-2/2011) 
 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Bytový dům 
Praha 4 - Podolí, Procházkova, 
7,147 00 
Podolí [728 152] 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. 
stavebník  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Telefon / E-mail 

 Procházkova 7, s. r. o.  

 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, 
nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 

3105,35 m3 

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohraničujících objem budovy 

1412 m2 

Geometrická charakteristika budovy A / V 0,46 m2/m3 

Převažující vnitřní teplota v otopném období Θ im  
Vnější návrhová teplota v zimním období Θe 

 

20 °C 
-12,0 °C 
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  Referenční budova (stanovení požadavku) Hodnocená budova 

Konstrukce Plocha 
Součinitel 
prostupu 
tepla 

Redukční 
činitel 

Měrná 
ztráta 
prostupem 
tepla 

Plocha 
Součinitel 
prostupu 
tepla 

Redukční 
činitel 

Měrná 
ztráta 
prostupem 
tepla 

  A U b HT A U b HT 

    
(požadovaná 
hodnota 
podle 5.2) 

      
(požadovaná 
hodnota 
podle 5.2) 

    

  [m2] [W/(m2.K)] [-]   [m2] [W/(m2.K)] [-]   

strop nad 1S 231,2 0,6 0,43 59,65 231,2 0,291 0,43 28,93 

střecha 156,1 0,24 1 37,46 156,1 0,14 1 21,85 

okno 1 287,58 1,5 1 431,37 287,58 1,1 1 316,34 

vstupní dveře 4,73 1,7 1 8,04 4,73 1,47 1 6,95 

celkem 
obvodové 
stěny 1 po 
odečtení 
výplně otvorů 

592,94 0,3 1 177,88 592,94 0,231 1 136,97 

celkem 
obvodové 
stěny 2 po 
odečtení 
výplně otvorů 

35,25 0,3 1 10,58 35,25 0,223 1 7,86 

terasa v 5NP 104,2 0,24 1 25,01 104,2 0,207 1 21,57 

Celkem 1412     749,99 1412     540,47 

Tepelné vazby 1412*0,02 28,24 1412*0,02 28,24 

Celková měrná ztráta 
prostupem tepla   778,23   568,71 

Průměrný součinitel 
prostupu tepla podle 5.3.4 
a tabulky 5 

max. Uem pro A/V 0,42 požadovaná 
hodnota: 

568,71/1412 

  

749,99/1412+0,02= 0,55 0,4 

75% z požadované 
hodnoty 

doporučená 
hodnota: Vyhovuje 

0,55*0,75= 0,41 

Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C 0,4/0,55 = 0,73 Třída B - Úsporná 
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 568,71 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m2·K) 0,40 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m2·K) 0,41 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m2·K) 0,55 
 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Hranice 
klasifikačních tříd 

Klasifikační ukazatel CI 
pro hranice 

klasifikačních tříd 

Uem [W/(m2·K)] pro hranice 
klasifikačních tříd 

Obecně Pro hodnocenou 
budovu 

A  0,50 0,5. Uem,N 0,21 

B  0,75 0,75. Uem,N 0,31 

C 1,0 1. Uem,N 0,41 

D 1,5 1.5. Uem,N 0,62 

E 2,0 2. Uem,N 0,83 

 F 2,5 2,5. Uem,N 1,03 

G > 2,5 > 2,5. Uem,N - 
 

 
 

Klasifikace: B – Úsporná 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 9.1.2016 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:      
IČO:             

Zpracoval:  Zuzana Dittrichová          
 

 
Podpis:          ………………….. 

 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského 
parlamentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 
0540-2/2011 a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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Energetický štítek budovy  
 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

 Bytový dům, Praha 4 - Podolí  Hodnocení obálky budovy 

 Celková podlahová plocha Ac = 1313 m2 stávající doporučení 

 CI            Velmi úsporná 
 
 
   
  0,5 

    
 
  0,75 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
 
                                             
. 
                  Mimořádně nehospodárná 

 

 

 
 

 

 

 
 

  klasifikace B  

  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  

  Uem ve W/(m2.K)                                                     Uem = HT/A 

0,40 - 

  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle 
ČSN 730540-2  Uem,N ve W/(m2.K)                                                      

0,33 - 

  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
 

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 

Uem 0,21 0,31 0,41 0,62 0,83 1,03 

Platnost štítku do  Datum 9.1.2016 

Štítek vypracoval  Zuzana Dittrichová 

  

C

0,73 B
C
D
E
F
G

A
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B.3 Výpočet tepelného výkonu, tepelné ztráty 
místnosti 

Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
108 Dílna 18 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  108         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO3 obvodová stěna 480 4,53 0,248 0,02 0,268 1 1,21404 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 2,783 1,1 0 1,1 1 3,0613 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 4,275 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN1 stěna vnitřní nosná 390 9,06 0,253 0 0,253 -0,406 -0,93062508 
SV3 stěna nosná vnitřní 12,9 2,456 0 2,456 0,25 7,9206 
Pdl1 Podlaha nad 1S  16,5 0,291 0 0,291 0,25 1,200375 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 8,190 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
Str
1 strop 350 16,5 0,46 -0,0625 -0,474375 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -0,474 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 11,991 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  18 -12 30 
11,99

1 359,739 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  108  

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
49,5 -12 18 0,5 24,75 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění Výškový korekční 
Množství vzduchu 

infiltrací 
otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 

1 4,5 0,02 1 8,91 
Výpočet tepelné ztráty větráním 

max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
24,75 8,415 30 252,450 

  



 

 

62 
 

 

Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
109 Úklid 18 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  109         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 0,928 1,1 0 1,1 1 1,0208 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 1,021 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN
1 stěna vnitřní nosná 390 9,81 

0,25
3 0 0,253 0,407 1,01014551 

SV
3 stěna nosná vnitřní 200 1,58 

2,45
6 0 2,456 0,25 0,97012 

DN
3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0 1,2 0,25 0,528 
Pdl
1 Podlaha nad 1S   3,7 

0,29
1 0 0,291 0,25 0,269175 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 2,777 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
Str1 strop 350 3,7 0,46 -0,0625 -0,106375 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -0,106 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,692 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  18 -12 30 3,692 110,756 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost 

č.  109               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
11,1 -12 18 0,3 3,33 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění Výškový korekční 
Množství vzduchu 

infiltrací 
otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 

1 4,5 0,02 1 1,998 
Výpočet tepelné ztráty větráním 

max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
3,33 1,132 30 33,966 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
110 Předsíň 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  110         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SV3 
stěna nosná vnitřní 
200 3,24 2,456 0 2,456 0,156 1,241 

SN6 
stěna nenosná 
vnitřní 150 3,98 1,568 0 1,568 0,3125 1,950 

DN1 dveře do bytu 2,2 1,4 0 1,4 0,156 0,48048 
Pdl1 podlaha nad 1S 5,8 0,291 0 0,291 0,156 0,263 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 3,935 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 stěna nenosná vnitřní 200 2,39 0,924 -0,156 -0,345 
DN1 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,156 -0,329 

SN4 stěna nenosná vnitřní 125 
10,1

1 1,313 -0,156 -2,071 
DN3 dveře vnitřní 3,3 1,2 -0,156 -0,618 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -0,674 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,261 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  15 -12 27 3,261 88,057 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost 

č.  110               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
17,4 -12 15 0,3 5,22 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,22 1,775 27 47,920 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
111 WC 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  111         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SN6 
vnitřní nenosná 
stěna 150   3,88 1,568 0 1,568 0,469 2,85332096 

Pdl1 Podlaha nad 1S   1,8 0,291 0 0,291 
0,312

5 0,1636875 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 2,853 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 vnitřní nenosná stěna 200 7,17 0,924 0,156 1,03351248 
DN3 dveře vnitřní 1,79 1,2 0,156 0,335088 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 1,369 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak 
Uequiv,
k 

Ak.Uequi
v,k fg1 fg2 Gw 

fg1.fg2.G
w 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,222 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 4,222 135,101 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  111               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,4 -12 20 1 5,4 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

5,4 1,836 32 58,752 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
112 a 113 kuchyň a obývací pokoj 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  
112 a 
113         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 obvodová stěna 495 19,13 0,231 0,02 0,251 1 4,80163 
SO3 obvodová stěna 480 5,97 0,248 0,02 0,268 1 1,59996 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 18,7 1,1 0 1,1 1 20,57 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 26,972 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SN3 
vnitřní nosná 
stěna 440   8,58 

0,23
2 0 0,232 0,469 0,93357264 

Pdl1 Podlaha nad 1S   38,7 
0,29

1 0 0,291 
0,312

5 3,51928125 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,934 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 10,11 1,313 0,156 2,07081108 
DN3 dveře vnitřní 3,3 1,2 0,156 0,61776 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 2,689 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 30,594 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 30,594 978,999 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  112 a 113  

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
116,1 -12 20 1 116,1 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
3 4,5 0,03 1 31,347 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

116,1 39,474 32 1263,168 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
114 chodba 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  114         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

Pdl1 Podlaha nad 1S   5,1 0,291 0 0,291 
0,312

5 0,46378125 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,464 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 0,96 1,313 -0,125 -0,15756 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,125 -0,264 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 2,84 1,313 0,156 0,58171152 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,156 0,329472 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,490 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 Gw 
fg1.fg2.G
w 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 0,953 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 0,953 30,509 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  114               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
15,3 -12 20 0,3 4,59 

Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

4,59 1,561 32 49,939 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
115 Domácí práce 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  115         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SN6 
stěna nenosná 
vnitřní 150 3,45 1,568 0 1,568 0,3125 1,691 

SV2 
stěna vnitřní nosná 
350 3,3 1,061 0 1,061 0,156 0,5462028 

Pdl1 podlaha nad 1S 3,3 0,291 0 0,291 0,3125 0,300 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 2,537 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 stěna nenosná vnitřní 200 4,78 0,924 -0,156 -0,689 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,156 -0,329 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 6,3 1,313 -0,281 -2,324 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 2,91 1,313 -0,156 -0,596 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -3,939 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -1,402 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i (W) 

  15 -12 27 -1,402 -37,858 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro 

místnost č.  115               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
9,9 -12 15 0,5 4,95 

Počet 
nechráněných n50 

Činitel 
zaclonění Výškový korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
4,95 1,683 27 45,441 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
116 koupelna 24 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  116         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO3 obvodová stěna 480 3 0,248 0,02 0,268 1 0,804 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 1,36 1,1 0 1,1 1 1,496 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 2,300 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SV2 
vnitřní nosná 
stěna 440   3,2 1,061 0 1,061 0,4375 1,4854 

Pdl1 Podlaha nad 1S   7,5 0,291 0 7,5 0,4375 24,609375 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 1,485 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 6 1,313 0,281 2,213718 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 10,2 1,313 0,125 1,674075 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,156 0,329472 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 4,217 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 8,003 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  24 -12 36 8,003 288,096 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost 

č.  116               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
22,5 -12 24 1 22,5 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění Výškový korekční 
Množství vzduchu 

infiltrací 
otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 

1 4,5 0,02 1 4,05 
Výpočet tepelné ztráty větráním 

max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
22,5 7,650 36 275,400 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
117 pokoj 1 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  117         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 obvodová stěna 495 18,65 0,231 0,02 0,251 1 4,68115 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 5,22 1,1 0 1,1 1 5,742 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 10,423 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

Pdl1 
Podlaha nad 
1S   16,4 0,291 0 0,291 

0,312
5 1,491375 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 1,491 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 8,52 1,313 -0,125 -1,398345 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -1,398 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak 
Uequiv,
k 

Ak.Uequi
v,k fg1 fg2 Gw 

fg1.fg2.G
w 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 10,516 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 10,516 336,518 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  117               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
49,2 -12 20 0,5 24,6 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 8,856 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

24,6 8,364 32 267,648 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
118 pokoj 2 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  118         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 obvodová stěna 495 5,04 0,231 0,02 0,251 1 1,26504 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 5,22 1,1 0 1,1 1 5,742 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 7,007 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Pdl1 Podlaha nad 1S   14,3 0,291 0 0,291 0,3125 1,30040625 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 1,300 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,000 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak 
Uequiv,
k 

Ak.Uequi
v,k fg1 fg2 Gw 

fg1.fg2.G
w 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 8,307 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 8,307 265,838 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  118               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
42,9 -12 20 0,5 21,45 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 7,722 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

21,45 7,293 32 233,376 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
121 Předsíň 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  121         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SV1 stěna vnitřní nosná 410 7,5 0,49 0 0,49 0,3125 1,1484375 
SV3 stěna nosná vnitřní 200 4,17 2,456 0 2,456 0,156 1,59767712 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0 1,2 0,156 0,329472 
Pdl1 Podlaha nad 1S 5,7 0,291 0 0,291 0,156 0,2587572 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 3,334 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 7,2 1,313 -0,281 -2,6564616 
Str1 strop 350 5,7 0,46 -0,156 -0,409032 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -3,065 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequiv,

k fg1 fg2 Gw 
fg1.fg2.G
w 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 0,269 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  15 -12 27 0,269 7,259 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro 

místnost č.  121               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
17,1 -12 15 0,3 5,13 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění Výškový korekční 
Množství vzduchu 

infiltrací 
otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 

0 4,5 0 0 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 

max. z Vmin,i, 
Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,13 1,744 27 47,093 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 

122 Posilovna 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  122         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 

SO5 obvodová stěna 500 3,84 
0,22

4 0,02 0,244 1 0,93696 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 4,24 1,1 0 1,1 1 4,664 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 5,601 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SN1 stěna vnitřní nosná 390 
19,6

5 
0,25

3 0 0,253 0,3125 1,553578125 

SV2 stěna nosná vnitřní 350 9,63 
1,06

1 0 1,061 0,156 1,59391908 

SV5 stěna nosná vnitřní 6,06 
1,06

6 0 1,066 0,156 1,00775376 

Pdl1 Podlaha nad 1S   31 
0,29

1 0 0,291 0,156 1,407276 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 5,563 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 stěna vnitřní nenosná 125 4,69 1,313 -0,281 -1,73038957 
DN
3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,281 -0,593472 
Str1 strop 350 31 0,46 -0,156 -2,22456 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -4,548 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,615 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  15 -12 27 6,615 178,607 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro 
místnost č.  122               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
93 -12 15 1,5 139,5 

Počet 
nechráněných n50 

Činitel 
zaclonění 

Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 16,74 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
139,5 47,430 27 1280,610 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
123 Koupelna a WC 24 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  123         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN2 stěna vnitřní nosná 540 7,2 0,223 0 0,223 0,594 0,9537264 
SV4 stěna nosná vnitřní 300 6,45 2,244 0 2,244 0,438 6,3395244 

Pdl1 
Podlaha nad 
1S   4,8 0,291 0 0,291 0,438 0,6117984 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 7,905 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 stěna vnitřní nenosná 125 11,89 0,223 0,281 0,74506307 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,281 0,593472 
Str1 strop 350 4,8 0,46 0,125 0,276 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 1,615 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak 
Uequiv,
k 

Ak.Uequi
v,k fg1 fg2 Gw 

fg1.fg2.G
w 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 9,520 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  24 -12 36 9,520 342,705 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  123               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
14,4 -12 24 1 14,4 

Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 0 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

14,4 4,896 36 176,256 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
204 Předsíň 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  204         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SV3 stěna nosná vnitřní  3,24 2,456 0 2,456 0,156 1,241 

SN6 
stěna nenosná 
vnitřní 150 3,98 1,568 0 1,568 0,3125 1,950 

DN1 dveře do bytu 2,2 1,4 0 1,4 0,156 0,48048 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 3,672 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 stěna nenosná vnitřní 200 2,39 0,924 -0,156 -0,345 
DN1 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,156 -0,329 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 10,11 1,313 -0,156 -2,071 
DN3 dveře vnitřní 3,3 1,2 -0,156 -0,618 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -0,674 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 2,998 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i (W) 

  15 -12 27 2,998 80,948 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro 

místnost č.  204               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
17,4 -12 15 0,3 5,22 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění Výškový korekční 
Množství vzduchu 

infiltrací 
otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 

0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 

max. z Vmin,i, 
Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,22 1,775 27 47,920 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
205 WC 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  205         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SN6 
vnitřní nenosná 
stěna 150 3,88 1,568 0 1,568 0,469 2,85332096 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 2,853 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 vnitřní nenosná stěna 200 7,17 0,924 0,156 1,03351248 
DN3 dveře vnitřní 1,79 1,2 0,156 0,335088 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 1,369 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 Gw 
fg1.fg2.G
w 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,222 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 4,222 135,101 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  205               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,4 -12 20 1 5,4 

Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,4 1,836 32 58,752 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 

206 a 207 
kuchyň a obývací 

pokoj 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  206 a 207         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 

SO1 obvodová stěna 495 9,99 
0,23

1 0,02 0,251 1 2,50749 

OZ 
okno zdvojené, 
dřevěný rám 22,87 1,1 0 1,1 1 25,157 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 27,664 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN3 vnitřní nosná stěna 440 1,57 0,232 0 0,232 0,469 0,17082856 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,171 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 10,11 1,313 0,156 2,07081108 
DN3 dveře vnitřní 3,3 1,2 0,156 0,61776 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 2,689 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 30,524 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 30,524 976,764 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro 

místnost č.  
206 a 
207               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
116,1 -12 20 1 116,1 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění Výškový korekční 
Množství vzduchu 

infiltrací 
otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 

3 4,5 0,03 1 31,347 
Výpočet tepelné ztráty větráním 

max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
116,1 39,474 32 1263,168 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
208 chodba 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  208         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 0,96 1,313 -0,125 -0,15756 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,125 -0,264 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 2,84 1,313 0,156 0,58171152 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,156 0,329472 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,490 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
(Σk Ak.Uequiv,k) 0         

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 0,490 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 0,490 15,668 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  208               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
15,3 -12 20 0,3 4,59 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
4,59 1,561 32 49,939 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
209 Domácí práce 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  209         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SN6 
stěna nenosná 
vnitřní 150 3,45 1,568 0 1,568 0,3125 1,691 

SV4 
stěna vnitřní nosná 
300 3,3 2,244 0 2,244 0,156 1,1552112 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 2,846 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 stěna nenosná vnitřní 200 4,78 0,924 -0,156 -0,689 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,156 -0,329 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 6,3 1,313 -0,281 -2,324 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 2,91 1,313 -0,156 -0,596 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -1,018 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 1,827 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i (W) 

  15 -12 27 1,827 49,335 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro 

místnost č.  209               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
9,9 -12 15 0,5 4,95 

Počet 
nechráněných n50 

Činitel 
zaclonění Výškový korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
4,95 1,683 27 45,441 

  



 

 

80 
 

 

Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
210 koupelna 24 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  210         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 

SO3 obvodová stěna 480 3 
0,24

8 0,02 0,268 1 0,804 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 1,36 1,1 0 1,1 1 1,496 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 2,300 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SV2 
vnitřní nosná 
stěna 350   9,6 

1,06
1 0 1,061 0,4375 4,4562 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 4,456 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 6 1,313 0,281 2,213718 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 10,2 1,313 0,125 1,674075 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,156 0,329472 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 4,217 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 10,973 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  24 -12 36 10,973 395,045 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost 

č.  210               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
22,5 -12 24 1 22,5 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění Výškový korekční 
Množství vzduchu 

infiltrací 
otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 

1 4,5 0,02 1 4,05 
Výpočet tepelné ztráty větráním 

max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
22,5 7,650 36 275,400 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
211 pokoj 1 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  211         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 

SO1 obvodová stěna 495 
18,6

5 0,231 0,02 0,251 1 4,68115 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 5,22 1,1 0 1,1 1 5,742 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 10,423 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 8,52 1,313 -0,125 -1,398345 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -1,398 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak 
Uequiv,
k 

Ak.Uequi
v,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 9,025 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 9,025 288,794 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  211               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
49,2 -12 20 0,5 24,6 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 8,856 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

24,6 8,364 32 267,648 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
212 pokoj 2 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  212         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 obvodová stěna 495 5,04 0,231 0,02 0,251 1 1,26504 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 5,22 1,1 0 1,1 1 5,742 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 7,007 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,000 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak 
Uequiv,
k 

Ak.Uequi
v,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 7,007 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 7,007 224,225 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  212               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
42,9 -12 20 0,5 21,45 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 7,722 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

21,45 7,293 32 233,376 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
215 Předsíň 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  215         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SV3 stěna nosná vnitřní  1,125 2,456 0 2,456 0,156 0,431 

SV1 
stěna nosná vnitřní 
410 - výtah 6,51 0,49 0 0,49 0,156 0,498 

DN1 dveře do bytu 2,2 1,4 0 1,4 0,156 0,48048 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 1,409 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 

SN5 stěna nenosná vnitřní 200 2,85 0,924 
-

0,156 -0,411 

DN3 dveře vnitřní 2,86 1,2 
-

0,156 -0,535 
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 

HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -0,946 
Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 Gw 
fg1.fg2.G
w 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 0,463 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  15 -12 27 0,463 12,499 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  215               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
17,4 -12 15 0,3 5,22 

Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

5,22 1,775 27 47,920 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
216 a 217 kuchyň a obývací pokoj 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  
216 a 
217         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 

SO1 obvodová stěna 495 
19,1

3 
0,23

1 0,02 
0,25

1 1 4,80163 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 21,4 1,1 0 1,1 1 23,54 

Stř2 terasy v 2 - 5NP 10,5 
0,18

9 0 
0,18

9 1 1,9845 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 30,326 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 10,11 1,313 0,156 2,07081108 
Str1 strop 250 49,5 0,46 0,156 3,55212 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,156 0,329472 
DN3 dveře vnitřní 3,3 1,2 0,156 0,61776 
Str1 strop 350 20,2 0,46 0,0625 0,58075 
Str1 strop 350 6,6 0,46 0,3125 0,94875 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 8,100 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 38,426 

  
θint

,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 38,426 1229,625 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  216 a 217 

Objem místnosti Výpočtová venkovní 
Výpočtová 

vnitřní Hygienické požadavky 
Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
148,5 -12 20 1 148,5 
Počet 

nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
3 4,5 0,03 1 40,095 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
148,5 50,490 32 1615,680 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
218 Domácí práce 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  218         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SN6 
stěna nenosná 
vnitřní 150 4,125 1,568 0 1,568 0,156 1,009 

SV4 
stěna vnitřní nosná 
300 7,275 2,244 0 2,244 0,3125 5,10159375 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 6,111 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 3,34 1,359 -0,156 -0,708 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,156 -0,329 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 3,55 1,313 -0,094 -0,438 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,313 -0,094 -0,217 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -1,693 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,418 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i (W) 

  15 -12 27 4,418 119,277 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro 

místnost č.  218               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
11,1 -12 15 0,5 5,55 
Počet 

nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění Výškový korekční 
Množství vzduchu 

infiltrací 
otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 

0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 

max. z Vmin,i, 
Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,55 1,887 27 50,949 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
219 WC 18 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  219         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN6 vnitřní nenosná stěna 150 3,88 1,568 0 1,568 0,469 2,85332096 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 2,853 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 vnitřní nenosná stěna 200 7,27 0,924 -0,0625 -0,4198425 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 2,7 1,313 -0,0625 -0,22156875 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 2,93 1,313 0,094 0,36162646 
SV6 stěna vnitřní nosná 400 2,7 0,85 -0,0625 -0,1434375 
DN3 dveře vnitřní 1,79 1,2 0,156 0,335088 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -0,088 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 2,765 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  18 -12 30 2,765 82,956 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost 

č.  219               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,4 -12 18 1 5,4 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění Výškový korekční 
Množství vzduchu 

infiltrací 
otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 

0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 

max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,4 1,836 30 55,080 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
220 chodba 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  220         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SV1 
vnitřní nosná stěna 
210 - výtah 4,8 0,49 0 0,49 

0,312
5 0,735 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,735 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SV3 vnitřní nosná stěna 200 5,79 2,46 0,156 2,2219704 
SV3 vnitřní nosná stěna 200 4,81 2,456 -0,125 -1,47667 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,125 -0,264 
Str1 strop 350 8 0,46 0,156 0,57408 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 1,055 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 Gw 
fg1.fg2.G
w 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 1,790 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 1,790 57,292 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  220               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
24 -12 20 0,3 7,2 

Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

7,2 2,448 32 78,336 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
221 pokoj 1 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  221         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SN1 nosná stěna 390 6,8 0,253 0,02 0,273 1 1,8564 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 

4,72
5 1,1 0 1,1 1 5,1975 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 7,054 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 

Str1 Strop 350 8,35 0,46 
0,312

5 1,2003125 
Str1 Strop 350 4,15 0,46 -0,125 -0,238625 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,962 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak 
Uequiv,
k 

Ak.Uequi
v,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 8,016 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 8,016 256,499 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  221               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
37,5 -12 20 0,5 18,75 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 6,75 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

18,75 6,375 32 204,000 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
222 pokoj 2 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  222         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 

SN1 nosná stěna 390 
4,84

5 0,253 0,02 0,273 1 1,322685 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 

4,72
5 1,1 0 1,1 1 5,1975 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 6,520 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
Str1 Strop 350 11,75 0,46 0,156 0,84318 
Str1 Strop 350 0,65 0,46 -0,125 -0,037375 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,806 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak 
Uequiv,
k 

Ak.Uequi
v,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 7,326 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 7,326 234,432 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  222               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
37,2 -12 20 0,5 18,6 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 6,696 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

18,6 6,324 32 202,368 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
223 koupelna 24 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  223         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SV2 vnitřní nosná stěna 350 10,86 1,061 0 1,061 0,4375 5,04107625 
SV5 vnitřní nosná stěna 250 6,06 1,061 0 1,066 0,5938 3,835924248 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 8,877 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SV5 vnitřní nosná stěna 250 9,1 1,066 0,125 1,212575 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,125 0,264 
Str1 strop 350 6,6 0,46 0,156 0,473616 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 1,950 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 10,827 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i (W) 

  24 -12 36 10,827 389,779 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro 

místnost č.  223               
Objem 

místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
19,8 -12 24 1 19,8 
Počet 

nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění Výškový korekční 
Množství vzduchu 

infiltrací 
otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 

0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 

max. z Vmin,i, 
Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
19,8 6,732 36 242,352 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
224 pokoj 3 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  224         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 

SO1 obvodová stěna 495 
14,3

4 
0,23

1 0,02 0,251 1 3,59934 

SN1 nosná stěna 390 
5,47

5 
0,25

3 0,02 0,273 1 1,494675 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 

4,72
5 1,1 0 1,1 1 5,1975 

Str2 převis v 2NP 3,75 1,1 0,02 1,12 1 4,2 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 10,292 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SV4 vnitřní nosná stěna 300 3,18 2,244 -0,125 -0,89199 
SV3 vnitřní nosná stěna 200 4,53 2,244 -0,125 -1,270665 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,125 -0,264 
Str1 strop 350 16,2 0,46 0,156 1,162512 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -1,264 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 9,027 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i (W) 

  20 -12 32 9,027 288,876 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro 

místnost č.  224               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
48,6 -12 20 0,5 24,3 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění Výškový korekční 
Množství vzduchu 

infiltrací 
otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 

1 4,5 0,02 1 8,748 
Výpočet tepelné ztráty větráním 

max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
24,3 8,262 32 264,384 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
225 koupelna 24 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  225         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 obvodová stěna 495 4,38 0,231 0,02 0,251 1 1,09938 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 1,47 1,1 0 1,1 1 1,617 

SN2 obvodová stěna 540 1,36 0,223 0,02 0,243 1 0,33048 
Stř2 převis v 2NP 1,4 0,173 0,02 0,193 1 0,2702 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 3,317 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SV4 vnitřní nosná stěna 300 3,18 2,244 0,125 0,89199 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,125 0,264 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 1,156 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak 
Uequiv,
k 

Ak.Uequi
v,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,473 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  24 -12 36 4,473 161,030 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  225               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
10,5 -12 24 1 10,5 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 1,89 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

10,5 3,570 36 128,520 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
304 Předsíň 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  304         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SV3 stěna nosná vnitřní  3,24 2,456 0 2,456 0,156 1,241 

SN6 
stěna nenosná 
vnitřní 150 3,98 1,568 0 1,568 0,3125 1,950 

DN1 dveře do bytu 2,2 1,4 0 1,4 0,156 0,48048 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 3,672 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 stěna nenosná vnitřní 200 2,39 0,924 -0,156 -0,345 
DN1 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,156 -0,329 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 10,11 1,313 -0,156 -2,071 
DN3 dveře vnitřní 3,3 1,2 -0,156 -0,618 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -0,674 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 2,998 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i (W) 

  15 -12 27 2,998 80,948 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro 

místnost č.  304               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
17,4 -12 15 0,3 5,22 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění Výškový korekční 
Množství vzduchu 

infiltrací 
otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 

0 4,5 0 1 0 
Výpočet tepelné ztráty větráním 

max. z Vmin,i, 
Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,22 1,775 27 47,920 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
305 WC 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  305         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN6 vnitřní nenosná stěna 150 3,88 1,568 0 1,568 0,469 2,85332096 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 2,853 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 vnitřní nenosná stěna 200 7,17 0,924 0,156 1,03351248 
DN3 dveře vnitřní 1,79 1,2 0,156 0,335088 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 1,369 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 Gw 
fg1.fg2.G
w 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,222 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 4,222 135,101 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  305               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,4 -12 20 1 5,4 

Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,4 1,836 32 58,752 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
306 a 307 kuchyň a obývací pokoj 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  
306 a 
307         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 obvodová stěna 495 9,99 0,231 0,02 0,251 1 2,50749 
OZ okno zdvojené, dřevěný rám 22,87 1,1 0 1,1 1 25,157 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 27,664 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN3 vnitřní nosná stěna 440 1,57 0,232 0 0,232 0,469 0,17082856 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,171 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 10,11 1,313 0,156 2,07081108 
DN3 dveře vnitřní 3,3 1,2 0,156 0,61776 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 2,689 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 30,524 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 30,524 976,764 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  306 a 307 

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
116,1 -12 20 1 116,1 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
3 4,5 0,03 1 31,347 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

116,1 39,474 32 1263,168 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
308 chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  308         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 0,96 1,313 -0,125 -0,15756 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,125 -0,264 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 2,84 1,313 0,156 0,58171152 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,156 0,329472 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,490 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 
G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 0,490 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 0,490 15,668 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  308               
Objem 

místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
15,3 -12 20 0,3 4,59 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
4,59 1,561 32 49,939 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
309 Domácí práce 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  309         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SN6 
stěna nenosná 
vnitřní 150 3,45 1,568 0 1,568 0,3125 1,691 

SV4 
stěna vnitřní nosná 
300 3,3 2,244 0 2,244 0,156 1,1552112 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 2,846 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 stěna nenosná vnitřní 200 4,78 0,924 -0,156 -0,689 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,156 -0,329 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 6,3 1,313 -0,281 -2,324 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 2,91 1,313 -0,156 -0,596 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -1,018 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 1,827 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  15 -12 27 1,827 49,335 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  309               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
9,9 -12 15 0,5 4,95 

Počet 
nechráněných n50 Činitel zaclonění 

Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
4,95 1,683 27 45,441 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
310 koupelna 24 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  310         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO3 obvodová stěna 480 3 0,248 0,02 0,268 1 0,804 
OZ okno zdvojené, dřevěný rám 1,36 1,1 0 1,1 1 1,496 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 2,300 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SV2 vnitřní nosná stěna 350 9,6 1,061 0 1,061 0,4375 4,4562 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 4,456 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 6 1,313 0,281 2,213718 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 10,2 1,313 0,125 1,674075 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,156 0,329472 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 4,217 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 10,973 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  24 -12 36 10,973 395,045 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  310               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
22,5 -12 24 1 22,5 

Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 4,05 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

22,5 7,650 36 275,400 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
311 pokoj 1 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  311         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 obvodová stěna 495 18,65 0,231 0,02 0,251 1 4,68115 

OZ 
okno zdvojené, 
dřevěný rám 5,22 1,1 0 1,1 1 5,742 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 10,423 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 8,52 1,313 -0,125 -1,398345 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -1,398 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 
G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 9,025 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 9,025 288,794 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  311               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
49,2 -12 20 0,5 24,6 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 8,856 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
24,6 8,364 32 267,648 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
312 pokoj 2 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  312         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 obvodová stěna 495 5,04 0,231 0,02 0,251 1 1,26504 

OZ 
okno zdvojené, 
dřevěný rám 5,22 1,1 0 1,1 1 5,742 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 7,007 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,000 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 
G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 7,007 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 7,007 224,225 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  312               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
42,9 -12 20 0,5 21,45 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 7,722 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
21,45 7,293 32 233,376 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
315 Předsíň 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  315         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SV3 stěna nosná vnitřní  1,125 2,456 0 2,456 0,156 0,431 

SV1 
stěna nosná vnitřní 410 - 
výtah 6,51 0,49 0 0,49 0,156 0,498 

DN1 dveře do bytu 2,2 1,4 0 1,4 0,156 0,48048 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 1,409 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 stěna nenosná vnitřní 200 2,85 0,924 -0,156 -0,411 
DN3 dveře vnitřní 2,86 1,2 -0,156 -0,535 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -0,946 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 0,463 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  15 -12 27 0,463 12,499 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  315               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
17,4 -12 15 0,3 5,22 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,22 1,775 27 47,920 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
316 a 317 kuchyň a obývací pokoj 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  
316 a 
317         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 obvodová stěna 495 19,13 0,231 0,02 0,251 1 4,80163 
OZ okno zdvojené, dřevěný rám 21,4 1,1 0 1,1 1 23,54 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 28,342 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 10,11 1,313 0,156 2,07081108 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,156 0,329472 
DN3 dveře vnitřní 3,3 1,2 0,156 0,61776 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 3,018 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 31,360 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 31,360 1003,510 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  316 a 317 

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
148,5 -12 20 1 148,5 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
3 4,5 0,03 1 40,095 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
148,5 50,490 32 1615,680 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
318 Domácí práce 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  318         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN6 stěna nenosná vnitřní 150 4,125 1,568 0 1,568 0,156 1,009 
SV4 stěna vnitřní nosná 300 7,275 2,244 0 2,244 0,3125 5,10159375 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 6,111 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 3,34 1,359 -0,156 -0,708 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,156 -0,329 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 3,55 1,313 -0,094 -0,438 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,313 -0,094 -0,217 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -1,693 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,418 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  15 -12 27 4,418 119,277 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  318               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
11,1 -12 15 0,5 5,55 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,55 1,887 27 50,949 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
319 WC 18 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  319         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN6 vnitřní nenosná stěna 150 3,88 1,568 0 1,568 0,469 2,85332096 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 2,853 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 vnitřní nenosná stěna 200 7,27 0,924 -0,0625 -0,4198425 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 2,7 1,313 -0,0625 -0,22156875 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 2,93 1,313 0,094 0,36162646 
SV6 stěna vnitřní nosná 400 2,7 0,85 -0,0625 -0,1434375 
DN3 dveře vnitřní 1,79 1,2 0,156 0,335088 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -0,088 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 2,765 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  18 -12 30 2,765 82,956 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  319               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,4 -12 18 1 5,4 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

5,4 1,836 30 55,080 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
320 chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  320         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SV
1 

vnitřní nosná stěna 210 - 
výtah 4,8 0,49 0 0,49 0,3125 0,735 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,735 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SV3 vnitřní nosná stěna 200 5,79 2,46 0,156 2,2219704 
SV3 vnitřní nosná stěna 200 4,81 2,456 -0,125 -1,47667 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,125 -0,264 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,481 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 
G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 1,216 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 1,216 38,922 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  320               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
24 -12 20 0,3 7,2 

Počet 
nechráněných n50 Činitel zaclonění 

Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
7,2 2,448 32 78,336 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
321 pokoj 1 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  321         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SN1 nosná stěna 390 6,8 0,253 0,02 0,273 1 1,8564 
OZ okno zdvojené, dřevěný rám 4,725 1,1 0 1,1 1 5,1975 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 7,054 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,000 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 
G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 7,054 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 7,054 225,725 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  321               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
37,5 -12 20 0,5 18,75 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 6,75 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
18,75 6,375 32 204,000 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
322 pokoj 2 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  322         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SN1 nosná stěna 390 4,845 0,253 0,02 0,273 1 1,322685 
OZ okno zdvojené, dřevěný rám 4,725 1,1 0 1,1 1 5,1975 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 6,520 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,000 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 
G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 6,520 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 6,520 208,646 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  322               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
37,2 -12 20 0,5 18,6 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 6,696 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
18,6 6,324 32 202,368 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
323 koupelna 24 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  323         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SV2 vnitřní nosná stěna 350 10,86 1,061 0 1,061 0,4375 5,04107625 
SV5 vnitřní nosná stěna 250 6,06 1,061 0 1,066 0,5938 3,835924248 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 8,877 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SV5 vnitřní nosná stěna 250 9,1 1,066 0,125 1,212575 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,125 0,264 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 1,477 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 10,354 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  24 -12 36 10,354 372,729 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  323               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
19,8 -12 24 1 19,8 

Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

19,8 6,732 36 242,352 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
324 pokoj 3 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  324         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 obvodová stěna 495 14,34 0,231 0,02 0,251 1 3,59934 
SN1 nosná stěna 390 5,475 0,253 0,02 0,273 1 1,494675 

OZ 
okno zdvojené, 
dřevěný rám 4,725 1,1 0 1,1 1 5,1975 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 10,292 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SV4 vnitřní nosná stěna 300 3,18 2,244 -0,125 -0,89199 
SV3 vnitřní nosná stěna 200 4,53 2,244 -0,125 -1,270665 
DN
3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,125 -0,264 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -2,427 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 7,865 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 7,865 251,676 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  324               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
48,6 -12 20 0,5 24,3 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 8,748 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
24,3 8,262 32 264,384 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
325 koupelna 24 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  325         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 obvodová stěna 495 4,38 0,231 0,02 0,251 1 1,09938 
OZ okno zdvojené, dřevěný rám 1,47 1,1 0 1,1 1 1,617 
SN2 obvodová stěna 540 1,36 0,223 0,02 0,243 1 0,33048 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 3,047 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SV4 vnitřní nosná stěna 300 3,18 2,244 0,125 0,89199 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,125 0,264 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 1,156 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw 
(Σk Ak.Uequiv,k) 0         

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,203 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  24 -12 36 4,203 151,303 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost 

č.  325               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
10,5 -12 24 1 10,5 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 1,89 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
10,5 3,570 36 128,520 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
404 Předsíň 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  404         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SV3 stěna nosná vnitřní  3,24 2,456 0 2,456 0,156 1,241 

SN6 
stěna nenosná 
vnitřní 150 3,98 1,568 0 1,568 0,3125 1,950 

DN1 dveře do bytu 2,2 1,4 0 1,4 0,156 0,48048 
Str1 strop 350 5,8 0,46 0 0,46 -0,156 -0,416 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 3,256 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 stěna nenosná vnitřní 200 2,39 0,924 -0,156 -0,345 
DN1 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,156 -0,329 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 10,11 1,313 -0,156 -2,071 
DN3 dveře vnitřní 3,3 1,2 -0,156 -0,618 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -0,674 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 2,582 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  15 -12 27 2,582 69,710 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  404               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
17,4 -12 15 0,3 5,22 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,22 1,775 27 47,920 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
405 WC 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  405         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN6 vnitřní nenosná stěna 150 3,88 1,568 0 1,568 0,469 2,85332096 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 2,853 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 vnitřní nenosná stěna 200 7,17 0,924 0,156 1,03351248 
DN3 dveře vnitřní 1,79 1,2 0,156 0,335088 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 1,369 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 
G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,222 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 4,222 135,101 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  405               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,4 -12 20 1 5,4 

Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,4 1,836 32 58,752 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
406 a 407 kuchyň a obývací pokoj 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  406 a 407         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 obvodová stěna 495 9,99 0,231 0,02 0,251 1 2,50749 
OZ okno zdvojené, dřevěný rám 22,87 1,1 0 1,1 1 25,157 
Stř2 terasy v 2 - 5NP 19,38 0,189 0,02 0,209 1 4,05042 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 31,715 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN3 vnitřní nosná stěna 440 1,57 0,232 0 0,232 0,469 0,17082856 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,171 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 10,11 1,313 0,156 2,07081108 
DN3 dveře vnitřní 3,3 1,2 0,156 0,61776 
Str1 strop 350 5,4 0,46 -0,125 -0,3105 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 2,378 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 34,264 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 34,264 1096,442 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  406 a 407 

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
116,1 -12 20 1 116,1 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
3 4,5 0,03 1 31,347 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

116,1 39,474 32 1263,168 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
408 chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  408         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 0,96 1,313 -0,125 -0,15756 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,125 -0,264 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 2,84 1,313 0,156 0,58171152 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,156 0,329472 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,490 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 
G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 0,490 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 0,490 15,668 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  408               
Objem 

místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
15,3 -12 20 0,3 4,59 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
4,59 1,561 32 49,939 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
409 Domácí práce 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  409         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SN6 
stěna nenosná 
vnitřní 150 3,45 1,568 0 1,568 0,3125 1,691 

SV4 
stěna vnitřní nosná 
300 3,3 2,244 0 2,244 0,156 1,1552112 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 2,846 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 stěna nenosná vnitřní 200 4,78 0,924 -0,156 -0,689 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,156 -0,329 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 6,3 1,313 -0,281 -2,324 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 2,91 1,313 -0,156 -0,596 
Str1 strop 350 3,3 0,46 -0,156 -0,237 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -1,018 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 1,827 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  15 -12 27 1,827 49,335 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  409               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
9,9 -12 15 0,5 4,95 

Počet 
nechráněných n50 Činitel zaclonění 

Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
4,95 1,683 27 45,441 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
410 koupelna 24 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  410         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO3 obvodová stěna 480 3 0,248 0,02 0,268 1 0,804 
OZ okno zdvojené, dřevěný rám 1,36 1,1 0 1,1 1 1,496 
Stř2 terasy v 2 - 5NP 1,61 0,189 0,02 0,209 1 0,33649 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 2,636 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SV2 vnitřní nosná stěna 350 9,6 1,061 0 1,061 0,4375 4,4562 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 4,456 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 6 1,313 0,281 2,213718 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 10,2 1,313 0,125 1,674075 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,156 0,329472 
Str1 strop 350 7,5 0,46 0,125 0,43125 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 4,217 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 
G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 11,310 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 

φT,i (W) 

  24 -12 36 11,310 407,158 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  410           

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
22,5 -12 24 1 22,5 
Počet 

nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 4,05 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
22,5 7,650 36 275,400 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
411 pokoj 1 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  411         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 obvodová stěna 495 18,65 0,231 0,02 0,251 1 4,68115 

OZ 
okno zdvojené, 
dřevěný rám 5,22 1,1 0 1,1 1 5,742 

Stř2 terasy v 2 - 5NP 12,83 0,189 0,02 0,209 1 2,68147 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 13,105 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 8,52 1,313 -0,125 -1,398345 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -1,398 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 
G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 11,706 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 11,706 374,601 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  411               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
49,2 -12 20 0,5 24,6 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 8,856 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
24,6 8,364 32 267,648 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
412 pokoj 2 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  412         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 obvodová stěna 495 5,04 0,231 0,02 0,251 1 1,26504 

OZ 
okno zdvojené, 
dřevěný rám 5,22 1,1 0 1,1 1 5,742 

Stř2 terasy v 2 - 5NP 11,68 0,189 0,02 0,209 1 2,44112 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 9,448 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,000 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 
G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 9,448 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 9,448 302,341 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  412               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
42,9 -12 20 0,5 21,45 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 7,722 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
21,45 7,293 32 233,376 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
415 Předsíň 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  415         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SV3 stěna nosná vnitřní  1,125 2,456 0 2,456 0,156 0,431 

SV1 
stěna nosná vnitřní 410 - 
výtah 6,51 0,49 0 0,49 0,156 0,498 

DN1 dveře do bytu 2,2 1,4 0 1,4 0,156 0,48048 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 1,409 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 stěna nenosná vnitřní 200 2,85 0,924 -0,156 -0,411 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,156 -0,329 
DN3 dveře vnitřní 3,3 1,2 -0,156 -0,618 
Str1 strop 350 5,8 0,46 -0,281 -0,750 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -2,108 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig -0,699 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  15 -12 27 -0,699 -18,863 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  415               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
17,4 -12 15 0,3 5,22 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,22 1,775 27 47,920 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
416 a 417 kuchyň a obývací pokoj 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  416 a 417 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 obvodová stěna 495 19,13 0,231 0,02 0,251 1 4,80163 
OZ okno zdvojené, dřevěný rám 21,4 1,1 0 1,1 1 23,54 
Stř2 terasy v 2 - 5NP 16,49 0,189 0,02 0,209 1 3,44641 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 31,788 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 10,11 1,313 0,156 2,07081108 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,156 0,329472 
DN3 dveře vnitřní 3,3 1,2 0,156 0,61776 
Str1 strop 350 1,7 0,46 0,156 0,121992 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 3,140 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 34,928 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 34,928 1117,698 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 416 a 417 

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
148,5 -12 20 1 148,5 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
3 4,5 0,03 1 40,095 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
148,5 50,490 32 1615,680 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
418 Domácí práce 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  418         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SN6 
stěna nenosná vnitřní 
150 4,125 1,568 0 1,568 0,156 1,009 

SV4 
stěna vnitřní nosná 
300 7,275 2,244 0 2,244 0,3125 5,10159375 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 6,111 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 3,34 1,359 -0,156 -0,708 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,156 -0,329 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 3,55 1,313 -0,094 -0,438 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,313 -0,094 -0,217 
Str1 strop 350 3,7 0,46 -0,156 -0,266 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -1,958 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,152 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  15 -12 27 4,152 112,108 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost 

č.  418               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
11,1 -12 15 0,5 5,55 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,55 1,887 27 50,949 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
419 WC 18 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  419         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN6 vnitřní nenosná stěna 150 3,88 1,568 0 1,568 0,469 2,85332096 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 2,853 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 vnitřní nenosná stěna 200 7,27 0,924 -0,0625 -0,4198425 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 2,7 1,313 -0,0625 -0,22156875 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 2,93 1,313 0,094 0,36162646 
SV6 stěna vnitřní nosná 400 2,7 0,85 -0,0625 -0,1434375 
DN3 dveře vnitřní 1,79 1,2 0,156 0,335088 
Str1 strop 350 1,8 0,46 -0,0625 -0,05175 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -0,140 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 
G
w 

fg1.fg2.G
w 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 2,713 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 

φT,i (W) 

  18 -12 30 2,713 81,403 

  



 

 

124 
 

 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  419             

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,4 -12 18 1 5,4 

Počet 
nechráněných n50 

Činitel 
zaclonění 

Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,4 1,836 30 55,080 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
420 chodba 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  420         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SV1 
vnitřní nosná stěna 210 - 
výtah 4,8 0,49 0 0,49 0,3125 0,735 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,735 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SV3 vnitřní nosná stěna 200 5,79 2,46 0,156 2,2219704 
SV3 vnitřní nosná stěna 200 4,81 2,456 -0,125 -1,47667 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,125 -0,264 
Str1 strop 350 0,94 0,46 -0,125 -0,05405 
Str1 strop 350 1 0,46 0,16 0,0736 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,501 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 1,236 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 1,236 39,547 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  420               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
24 -12 20 0,3 7,2 

Počet 
nechráněných n50 Činitel zaclonění 

Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
7,2 2,448 32 78,336 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
421 pokoj 1 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  421         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SN1 nosná stěna 390 6,8 0,253 0,02 0,273 1 1,8564 

OZ 
okno zdvojené, 
dřevěný rám 4,725 1,1 0 1,1 1 5,1975 

Stř2 terasy v 2 - 5NP 9,62 0,189 0,02 0,209 1 2,01058 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 9,064 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,000 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 
G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 9,064 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 9,064 290,063 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  421               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
37,5 -12 20 0,5 18,75 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 6,75 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
18,75 6,375 32 204,000 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
422 pokoj 2 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  422         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SN1 nosná stěna 390 4,845 0,253 0,02 0,273 1 1,322685 

OZ 
okno zdvojené, 
dřevěný rám 4,725 1,1 0 1,1 1 5,1975 

Stř2 terasy v 2 - 5NP 7,88 0,189 0,02 0,209 1 1,64692 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 8,167 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,000 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequi

v,k fg1 fg2 
G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 8,167 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 8,167 261,347 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  422               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
37,2 -12 20 0,5 18,6 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 6,696 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
18,6 6,324 32 202,368 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
423 koupelna 24 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  423         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SV2 vnitřní nosná stěna 350 10,86 1,061 0 1,061 0,4375 5,04107625 
SV5 vnitřní nosná stěna 250 6,06 1,061 0 1,066 0,5938 3,835924248 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 8,877 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SV5 vnitřní nosná stěna 250 9,1 1,066 0,125 1,212575 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,125 0,264 
Str1 strop 350 6,6 0,46 0,125 0,3795 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 1,856 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 10,733 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  24 -12 36 10,733 386,391 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  423               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
19,8 -12 24 1 19,8 

Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

19,8 6,732 36 242,352 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
424 pokoj 3 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  424         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO
1 obvodová stěna 495 14,34 0,231 0,02 0,251 1 3,59934 
SN
1 nosná stěna 390 5,475 0,253 0,02 0,273 1 1,494675 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 4,725 1,1 0 1,1 1 5,1975 

Stř2 terasy v 2 - 5NP 13,19 0,189 0,02 0,209 1 2,75671 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 13,048 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SV4 vnitřní nosná stěna 300 3,18 2,244 -0,125 -0,89199 
SV3 vnitřní nosná stěna 200 4,53 2,244 -0,125 -1,270665 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,125 -0,264 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -2,427 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 10,622 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 10,622 339,890 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  424               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
48,6 -12 20 0,5 24,3 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 8,748 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
24,3 8,262 32 264,384 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
425 koupelna 24 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  425         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO
1 obvodová stěna 495 4,38 0,231 0,02 0,251 1 1,09938 

OZ 
okno zdvojené, 
dřevěný rám 1,47 1,1 0 1,1 1 1,617 

SN
2 obvodová stěna 540 1,36 0,223 0,02 0,243 1 0,33048 
Stř2 terasy v 2 - 5NP 3,5 0,189 0,02 0,209 1 0,7315 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 3,778 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SV4 vnitřní nosná stěna 300 3,18 2,244 0,125 0,89199 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,125 0,264 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 1,156 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 4,934 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  24 -12 36 4,934 177,637 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  425               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
10,5 -12 24 1 10,5 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 1,89 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
10,5 3,570 36 128,520 

  



 

 

131 
 

 

Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
504 Předsíň 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  504         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Stř1 střecha 4,8 0,14 0,02 0,16 1 0,768 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,768 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SV3 
stěna nosná 
vnitřní  3,8 2,456 0 2,456 0,156 1,456 

Str1 strop 350 3,64 0,49 0 0,49 0,156 0,278 

SN6 
vnitřní nenosná 
stěna 4,5 0,568 0 0,568 0,156 0,399 

DN1 dveře do bytů 2,2 1,4 0 1,4 0,156 0,48048 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 2,613 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 stěna nenosná vnitřní 200 0,6 2,456 -0,156 -0,230 
DN3 dveře vnitřní 3,74 1,2 -0,156 -0,700 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 4,37 1,313 -0,281 -1,612 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -2,542 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 0,839 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  15 -12 27 0,839 22,654 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  504               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
14,4 -12 15 0,3 4,32 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
4,32 1,469 27 39,658 

  



 

 

132 
 

 

Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
505 a 506 kuchyň a obývací pokoj 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  505 a 506     

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO2 obvodová stěna 480 17,02 0,223 0,02 0,243 1 4,13586 
OZ okno zdvojené, dřevěný rám 21 1,1 0 1,1 1 23,1 
SO6 obvodová stěna 470 2,97 0,24 0 0,24 1 0,7128 
Stř1 střecha 44,8 0,14 0,02 0,16 1 7,168 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 35,117 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SV4 vnitřní nosná stěna 300 13,19 2,244 0 2,244 
0,312

5 9,2494875 
SN6 vnitřní nenosná stěna 150 4,84 1,568 0 1,568 0,469 3,55929728 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 9,249 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 6,5 1,313 0,156 1,331382 
SV5 vnitřní nenosná stěna 250 7,43 1,066 -0,125 -0,9900475 
DN3 dveře vnitřní 3,74 1,2 0,156 0,700128 
Str1 strop 350 9,1 0,46 0,156 0,653016 
Str1 strop 350 1,8 0,46 0,0625 0,05175 
Str1 strop 350 6,2 0,46 -0,125 -0,3565 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 1,390 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak 
Uequi
v,k 

Ak.Uequi
v,k fg1 fg2 

G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 45,756 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 45,756 1464,188 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  505 a 506         

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
133,06 -12 20 1 133,06 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
4 4,5 0,03 1 35,9262 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

133,06 45,240 32 1447,693 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
507 Domácí práce 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  507         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO2 obvodová stěna 480 6,5 0,223 0,02 0,243 1 1,5795 
Stř1 střecha 3,6 0,14 0,02 0,16 1 0,576 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 2,156 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 stěna nenosná vnitřní 125 4,74 1,359 -0,156 -1,005 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,156 -0,329 
SV5 stěna nosná vnitřní 350 3,94 1,066 -0,094 -0,395 
Str1 strop 350 3,6 0,46 -0,156 -0,258 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -1,988 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 0,168 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  15 -12 27 0,168 4,536 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  507               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
10,8 -12 15 0,5 5,4 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
5,4 1,836 27 49,572 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
508 WC 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  508         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Stř1 střecha 1,8 0,14 0,02 0,16 1 0,288 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,288 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN6 vnitřní nenosná stěna 150 3,88 1,568 0 1,568 0,469 2,85332096 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 2,853 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SV3 vnitřní nosná stěna 200 1,277 2,456 0,156 0,489264672 
DN3 dveře vnitřní 1,79 1,2 0,156 0,335088 
SN5 stěna nenosná vnitřní 200 3,56 0,924 -0,125 -0,41118 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,413 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 3,554 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 3,554 113,744 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  508               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
5,64 -12 20 1 5,64 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 4,5 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

5,64 1,918 32 61,363 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
509 koupelna 1 24 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  509         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO2 obvodová stěna 480 4,16 0,223 0,02 0,243 1 1,01088 

OZ 
okno zdvojené, 
dřevěný rám 1,134 1,1 0 1,1 1 1,2474 

Stř1 střecha 5,4 0,14 0,02 0,16 1 0,864 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 3,122 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 2,23 1,313 0,125 0,36599875 
SN5 vnitřní nenosná stěna 200 3,56 0,924 0,125 0,41118 
SV5 vnitřní nosná stěna 250 3,94 1,061 0,281 1,17467554 
SV3 vnitřní nosná stěna 200 6,9 2,456 0,125 2,1183 
DN
3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,125 0,264 
Str1 strop 350 4,28 0,46 0,125 0,2461 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 4,580 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 7,703 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  24 -12 36 7,703 277,291 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  509               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
16,04 -12 24 1 16,04 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 2,8872 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
16,04 5,454 36 196,330 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
510 pokoj 1 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  510         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO2 obvodová stěna 480 0,89 0,223 0,02 0,243 1 0,21627 

OZ 
okno zdvojené, dřevěný 
rám 5,25 1,1 0 1,1 1 5,775 

Stř1 střecha 12,5 0,189 0,02 0,209 1 2,6125 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 8,604 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 

SN6 
vnitřní nenosná stěna 
150 1,45 1,568 0 1,568 0,469 1,0663184 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 1,066 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 2,23 1,313 -0,125 -0,36599875 
SV3 stěna nosná vnitřní 200 6,9 2,456 -0,125 -2,1183 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,125 -0,264 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 5,35 1,313 0,156 1,0958298 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,156 0,329472 
Str1 strop 350 1,8 0,46 0,0625 0,05175 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -1,271 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequiv

,k fg1 fg2 
G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 8,399 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 8,399 268,763 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  510         

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
37,13 -12 20 1 37,13 
Počet 

nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 6,6834 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
37,13 12,624 32 403,974 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
511 chodba 15 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  511         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO2 obvodová stěna 480 2,47 0,223 0,02 0,243 1 0,60021 
OZ okno zdvojené, dřevěný rám 4,62 1,1 0 1,1 1 5,082 
Stř1 střecha 9,7 0,189 0,02 0,209 1 2,0273 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 7,710 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN6 vnitřní nenosná stěna 150 4,16 1,568 0 1,568 0,3125 2,0384 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 2,038 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 6,58 1,313 -0,156 -1,34776824 
SV3 stěna nosná vnitřní 200 1,49 2,456 -0,156 -0,57087264 
DN3 dveře vnitřní 5,28 1,2 -0,156 -0,988416 
SV2 vnitřní nosná stěna 350 8,76 1,061 -0,281 -2,61171516 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 2,89 1,313 -0,281 -1,06627417 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 -0,281 -0,593472 
Str1 strop 350 2,45 0,46 0,0625 0,0704375 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -7,108 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak.Uequiv

,k fg1 fg2 
G
w fg1.fg2.Gw 

(Σk Ak.Uequiv,k) 0         
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 2,640 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  15 -12 27 2,640 71,275 
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Výpočet tepelných ztrát větráním pro 
místnost č.  511               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
28,81 -12 15 1 28,81 

Počet nechráněných n50 
Činitel 

zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 5,1858 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
28,81 9,795 27 264,476 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
512 koupelna 2 24 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  512         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Stř1 střecha 5,3 0,14 0,02 0,16 1 0,848 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,848 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SV1 vnitřní nosná stěna - výtah 6,96 0,49 0 0,49 0,4375 1,49205 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 1,492 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 7,64 1,313 0,281 2,81880092 
SV2 vnitřní nosná stěna 350 8,76 1,061 0,281 2,61171516 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,281 0,593472 
Str1 strop 350 4,4 0,46 0,281 0,568744 
Str1 strop 350 0,9 0,46 0,125 0,05175 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 6,644 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 8,985 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  24 -12 36 8,985 323,443 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  512               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
16,04 -12 24 1 16,04 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 2,8872 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
16,04 5,454 36 196,330 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
513 pokoj 2 20 
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  513         

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO2 obvodová stěna 480 14,23 0,223 0,02 0,243 1 3,45789 
OZ okno zdvojené, dřevěný rám 5,25 1,1 0 1,1 1 5,775 
Str2 převis v 5NP 6,07 0,173 0,02 0,193 1 1,17151 
Stř1 střecha 12,9 0,189 0,02 0,209 1 2,6961 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 13,101 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN4 vnitřní nenosná stěna 125 9,19 1,313 0,156 1,88236932 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,156 0,329472 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 2,212 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw 
(W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 15,312 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 15,312 489,995 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  513               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
37,13 -12 20 1 37,13 
Počet 

nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 6,6834 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
37,13 12,624 32 403,974 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
514 pokoj 3 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  514         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO2 obvodová stěna 480 22,91 0,223 0,02 0,243 1 5,56713 

OZ 
okno zdvojené, 
dřevěný rám 5,25 1,1 0 1,1 1 5,775 

Stř1 střecha 18,4 0,189 0,02 0,209 1 3,8456 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 15,188 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SV5 vnitřní nosná stěna 250 6,15 1,066 0 1,066 0,3125 2,04871875 

SV1 
vnitřní nosná stěna 410 
- výtah 4,75 0,49 0 0,49 0,3125 0,72734375 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek 
(W/K) 0,000 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 vnitřní nenosná stěna 200 1,78 0,924 -0,125 -0,20559 
DN3 dveře vnitřní 1,76 1,2 0,156 0,329472 
Str1 strop 350 6,6 0,46 -0,125 -0,3795 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij -0,256 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 14,932 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  20 -12 32 14,932 477,828 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  514               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
54,65 -12 20 1 54,65 

Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
1 4,5 0,02 1 9,837 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, 

Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 
54,65 18,581 32 594,592 
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Ozn. Místnosti Název místnosti  Výpočtová vnitřní teplota θint,i [°C] 
S8 technická místnost 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č.  S8         
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie= Σk 
Ak.Ukc.ek (W/K) 0,000 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce   
č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu 
SN1 stěna vnitřní nosná 390 11,57 0,253 0 0,253 0,37 1,0830677 

SV1 
stěna nosná vnitřní 410 
- výtah 2,2 0,49 0 0,49 0,185 0,19943 

SV3 stěna nosná vnitřní 200 4,79 2,456 0 2,456 0,185 2,1763844 

SN5 
stěna vnitřní nenosní 
200 5,4 0,924 0 0,924 0,37 1,846152 

DN3 dveře vnitřní 2,9 1,2 0 1,2 0,37 1,2876 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue= Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 6,593 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty 
č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnou teplotou 
HT,ij=Σk.Ak.Uk.fij 0,000 

Tepelné ztráty zeminou 

č.k. Popis Ak 
Uequiv,
k 

Ak.Uequi
v,k fg1 fg2 Gw 

fg1.fg2.G
w 

Pdl2 podlaha na zemině 37,43 1,13 42,2959 1,45 0,47 
1,1
5 0,783725 

Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(Σk Ak.Uequiv,k). fg1.fg2.Gw (W/K) 33,148 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=Ht,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 39,741 

  θint,i θe θint,i-θe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem φT,i 

(W) 

  15 -12 27 39,741 1073,007 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č.  S8               

Objem místnosti 
Výpočtová 
venkovní 

Výpočtová 
vnitřní Hygienické požadavky 

Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n(h-1) Vmin,i (m3/h) 
105,18 -12 15 1,5 157,77 

Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění 
Výškový 
korekční 

Množství vzduchu 
infiltrací 

otvorů   e činitel ε Vinf,i (m3/h) 
0 0 0 1 0 

Výpočet tepelné ztráty větráním 
max. z Vmin,i, Vinf,i Hv,i θint,i - θe Návrhová tepelná ztráta větráním φv,i 

157,77 53,642 27 1448,329 
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Celková	  tepelná	  ztráta	  	  

Místnost Tepelný výkon pro tepelné 
ztráty prostupem φT,i [W] 

Tepelný výkon pro tepelné 
ztráty větráním φT,i [W] 

Celková tepelná ztráta 
φHL,i [W] 

108 359,739 252,450 612,189 
109 110,756 33,966 144,722 
110 88,057 47,920 135,976 
111 135,101 58,752 193,853 

112 a 113 978,999 1263,168 2242,167 
114 30,509 49,939 80,448 
115 -37,858 45,441 7,583 
116 288,096 275,400 563,496 
117 336,518 267,648 604,166 
118 265,838 233,376 499,214 
121 7,259 47,093 54,352 
122 178,607 1280,610 1459,217 
123 342,705 176,256 518,961 
204 80,948 47,920 128,867 
205 135,101 58,752 193,853 

206 a 207 976,764 1263,168 2239,932 
208 15,668 49,939 65,607 
209 49,335 45,441 94,776 
210 395,045 275,400 670,445 
211 288,794 267,648 556,442 
212 224,225 233,376 457,601 
215 12,499 47,920 60,419 

216 a 217 1229,625 1615,680 2845,305 
218 119,277 50,949 170,226 
219 82,956 55,080 138,036 
220 57,292 78,336 135,628 
221 256,499 204,000 460,499 
222 234,432 202,368 436,800 
223 389,779 242,352 632,131 
224 288,876 264,384 553,260 
225 161,030 128,520 289,550 
304 80,948 47,920 128,867 
305 135,101 58,752 193,853 

306 a 307 976,764 1263,168 2239,932 
308 15,668 49,939 65,607 
309 49,335 45,441 94,776 
310 395,045 275,400 670,445 
311 288,794 267,648 556,442 
312 224,225 233,376 457,601 
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315 12,499 47,920 60,419 
316 a 317 1003,510 1615,680 2619,190 

318 119,277 50,949 170,226 
319 82,956 55,080 138,036 
320 38,922 78,336 117,258 
321 225,725 204,000 429,725 
322 208,646 202,368 411,014 
323 372,729 242,352 615,081 
324 251,676 264,384 516,060 
325 151,303 128,520 279,823 
404 69,710 47,920 117,630 
405 135,101 58,752 193,853 

406 a 407 1096,442 1263,168 2359,610 
408 15,668 49,939 65,607 
409 49,335 45,441 94,776 
410 407,158 275,400 682,558 
411 374,601 267,648 642,249 
412 302,341 233,376 535,717 
415 -18,863 47,920 29,057 

416 a 417 1117,698 1615,680 2733,378 
418 112,108 50,949 163,057 
419 81,403 55,080 136,483 
420 39,547 78,336 117,883 
421 290,063 204,000 494,063 
422 261,347 202,368 463,715 
423 386,391 242,352 628,743 
424 339,890 264,384 604,274 
425 177,637 128,520 306,157 
504 22,654 39,658 62,312 

505 a 506 1464,188 1447,693 2911,881 
507 4,536 49,572 54,108 
508 113,744 61,363 175,107 
509 277,291 196,330 473,621 
510 268,763 403,974 672,737 
511 71,275 264,476 335,751 
512 323,443 196,330 519,773 
513 489,995 403,974 893,969 
514 477,828 594,592 1072,420 

Celkem: 21466,889 23083,678 44550,567 
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B.4 Návrh otopných těles 

Do objektu jsou navržena tělesa firmy KORADO. [21] 

Deskové otopné těleso: RADIK PLAN VKM 

 

Obr. 12 Radik Plan VKM [21] 
Způsob označení: 

 

Obr. 13 Způsob označení tělesa [21] 
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Podlahové konvektory: KORAFLEX FK ECLUSIVE 

 

Obr. 14 Koraflex FK Eclusive [21] 
Způsob značení: 

 

Obr. 15 Způsob označení konvektorů [21] 
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Trubková tělesa: KORALUX LINEAR M 

 

Obr. 16 Koralux Linear M [21] 
Způsob značení:  

 
Obr. 17 Způsob označení trubkového tělesa [21]  
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číslo 
místnosti účel místnosti ti tepelná ztráta 

místnosti Q [W] typ otopného tělesa ks výkon 
těles [W] 

108 dílna	   18	   612,189 11	  -‐	  040100	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   659	  
109 WC	   18	   144,722 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   193	  
110 předsíň	   15	   135,976 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   209	  
111 WC	   20	   193,853 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   182	  

112 a 113 kuchyň	  a	  obývací	  pokoj	   20	   2242,167 FKX2201134	  -‐	  NP0RF2	   3	   2367	  
114 chodba	   20	   80,448 nebude	  vytápěno	   	  	   	  	  
115 domácí	  práce	   15	   7,583 nebude	  vytápěno	   	  	   	  	  
116 koupelna	   24	   563,496 KLM12200600MXY	   1	   560	  
117 pokoj	  1	   20	   604,166 FKX1801134	  -‐	  NP0RF2	   1	   623	  
118 pokoj	  2	   20	   499,214 FKX2001128	  -‐	  NP0RF2	   1	   507	  
121 předsíň	   15	   54,352 nebude	  vytápěno	   	  	   	  	  
122 posilovna	   15	   1459,217 11	  -‐	  030140	  -‐	  H0	  -‐	  10	   2	   1466	  
123 koupelna	  a	  WC	   24	   518,961 KLM12200600MXY	   1	   560	  
204 předsíň	   15	   128,867 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   209	  
205 WC	   20	   193,853 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   182	  

206 a 207 kuchyň	  a	  obývací	  pokoj	   20	   2239,932 FKX2201134	  -‐	  NP0RF2	   3	   2367	  
208 chodba	   20	   65,607 nebude	  vytápěno	   	  	   	  	  
209 domácí	  práce	   15	   94,776 nebude	  vytápěno	   	  	   	  	  
210 koupelna	   24	   670,445 KLM15000600MXY	   1	   690	  
211 pokoj	  1	   20	   556,442 FKX2201128	  -‐	  NP0RF2	   1	   567	  
212 pokoj	  2	   20	   457,601 FKX2001128	  -‐	  NP0RF2	   1	   507	  
215 předsíň	   15	   60,419 nebude	  vytápěno	   	  	   	  	  

216 a 217 kuchyň	  a	  obývací	  pokoj	   20	   2845,305 FKX2201134	  -‐	  NP0RF2	   4	   3156	  
218 domácí	  práce	   15	   170,226 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   209	  
219 WC	   18	   138,036 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   193	  
220 chodba	   20	   135,628 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   182	  
221 pokoj	  1	   20	   460,499 FKX2001128	  -‐	  NP0RF2	   1	   507	  
222 pokoj	  2	   20	   436,800 FKX1801128	  -‐	  NP0RF2	   1	   447	  
223 koupelna	   24	   632,131 KLM15000600MXY	   1	   690	  
224 pokoj	  3	   20	   553,260 FKX2201128	  -‐	  NP0RF2	   1	   567	  
225 koupelna	   24	   289,550 KLM07000600MXY	   1	   323	  
304 předsíň	   15	   128,867 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   209	  
305 WC	   20	   193,853 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   182	  

306 a 307 kuchyň	  a	  obývací	  pokoj	   20	   2239,932 FKX2201134	  -‐	  NP0RF2	   3	   2367	  
308 chodba	   20	   65,607 nebude	  vytápěno	   	  	   	  	  
309 domácí	  práce	   15	   94,776 nebude	  vytápěno	   	  	   	  	  
310 koupelna	   24	   670,445 KLM15000600MXY	   1	   690	  
311 pokoj	  1	   20	   556,442 FKX2201128	  -‐	  NP0RF2	   1	   567	  
312 pokoj	  2	   20	   457,601 FKX2001128	  -‐	  NP0RF2	   1	   507	  
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315 předsíň	   15	   60,419 nebude	  vytápěno	   	  	   	  	  

316 a 317 kuchyň	  a	  obývací	  pokoj	   20	   2619,190 FKX2201134	  -‐	  NP0RF2	   2	   1578	  
FKX3001134	  -‐	  NP0RF2	   1	   1121	  

318 domácí	  práce	   15	   170,226 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   209	  
319 WC	   18	   138,036 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   193	  
320 chodba	   20	   117,258 nebude	  vytápěno	   	  	   	  	  
321 pokoj	  1	   20	   429,725 FKX1801128	  -‐	  NP0RF2	   1	   447	  
322 pokoj	  2	   20	   411,014 FKX1801128	  -‐	  NP0RF2	   1	   447	  
323 koupelna	   24	   615,081 KLM15000600MXY	   1	   690	  
324 pokoj	  3	   20	   516,060 FKX2201128	  -‐	  NP0RF2	   1	   567	  
325 koupelna	   24	   279,823 KLM07000600MXY	   1	   323	  
404 předsíň	   15	   117,630 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   209	  
405 WC	   20	   193,853 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   182	  

406 a 407 kuchyň	  a	  obývací	  pokoj	   20	   2359,610 FKX2201134	  -‐	  NP0RF2	   3	   2367	  
408 chodba	   20	   65,607 nebude	  vytápěno	   	  	   	  	  
409 domácí	  práce	   15	   94,776 nebude	  vytápěno	   	  	   	  	  
410 koupelna	   24	   682,558 KLM15000600MXY	   1	   690	  
411 pokoj	  1	   20	   642,249 FKX2001134	  -‐	  NP0RF2	   1	   706	  
412 pokoj	  2	   20	   535,717 FKX2201128	  -‐	  NP0RF2	   1	   567	  
415 předsíň	   15	   29,057 nebude	  vytápěno	   	  	   	  	  

416 a 417 kuchyň	  a	  obývací	  pokoj	   20	   2733,378 FKX2201134	  -‐	  NP0RF2	   2	   1578	  
FKX3001134	  -‐	  NP0RF2	   1	   1121	  

418 domácí	  práce	   15	   163,057 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   209	  
419 WC	   18	   136,483 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   193	  
420 chodba	   20	   117,883 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   182	  
421 pokoj	  1	   20	   494,063 FKX2001128	  -‐	  NP0RF2	   1	   507	  
422 pokoj	  2	   20	   463,715 FKX2001128	  -‐	  NP0RF2	   1	   507	  
423 koupelna	   24	   628,743 KLM15000600MXY	   1	   690	  
424 pokoj	  3	   20	   604,274 FKX1801134	  -‐	  NP0RF2	   1	   623	  
425 koupelna	   24	   306,157 KLM09000450MXY	   1	   314	  
504 předsíň	   15	   62,312 nebude	  vytápěno	   	  	   	  	  

505 a 506 kuchyň	  a	  obývací	  pokoj	   20	   2911,881 FKX2201134	  -‐	  NP0RF2	   4	   3156	  
507 domácí	  práce	   15	   54,108 nebude	  vytápěno	   	  	   	  	  
508 WC	   20	   175,107 11	  -‐	  030040	  -‐	  H0	  -‐	  10	   1	   182	  
509 koupelna	   24	   473,621 KLM15000450MXY	   1	   522	  
510 pokoj	  1	   20	   672,737 FKX2001134	  -‐	  NP0RF2	   1	   706	  
511 chodba	   15	   335,751 FKX2401116	  -‐	  NP0RF2	   1	   360	  
512 koupelna	  2	   24	   519,773 KLM12200600MXY	   1	   560	  
513 pokoj	  2	   20	   893,969 FKX2401134	  -‐	  NP0RF2	   1	   872	  
514 pokoj	  3	   20	   1072,420 FKX2201142	  -‐	  NP0RF2	   1	   1097	  

celkem:	   	  	   44550,567	   	  	   46319	  
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B.5 První varianta 

B.5.1 Návrh přípravy teplé vody 

Počet osob: 36, 50 l na osobu, úklid 100 m2 

𝑉!! = 36 ∙ 0,050  + 1,0 ∙ 0,02 = 1,82  𝑚! 

tTV= 55 °C 

tSV= 10 °C 

Teplo odebrané:  

𝑄!! = 1,163 ∙ 𝑉!! ∙ 𝑡!" − 𝑡!" = 1,163 ∙ 1,82 ∙ 55− 10 = 95,25  𝑘𝑊ℎ 

Teplo ztracené:  𝑄!! = 𝑄!! ∙ 𝑧 = 95,25 ∙ 0,5 = 47,625  𝑘𝑊ℎ 

Teplo celkem: 𝑄!! = 𝑄!! + 𝑄!! = 95,25+ 47,625 = 142,875  𝑘𝑊ℎ 

     Teplo celkem  teplo 

odebrané 

6 – 9 hod 30 %   32,863   28,575 

10 - 13 hod 10 %   14,288   9,525 

16 – 18 hod 15 %   21,431   14,288 

18 – 24 hod 45 %   64,294   42,863 
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Velikost zásobníku: V = ∆!!"#
!,!"#∙∆!

= !",!"
!,!"#∙!"

= 0,496  m! = 0,5  m! 

Jmenovitý výkon ohřevu: Q!" =
!!
!
= !"#,!"#

!"
= 5,95  kW 

Potřebná teplosměnná plocha 75/55, tTV= 55 °C, tSV= 10 °C 

∆t =
T! − t!" − (T! − t!")

ln  (!!!!!"
!!!!!"

)
=

75− 55 − (55− 10)

ln !"!!!
!!!!"

= 30,83  °C 

A =
Q!" ∙ 10!

U ∙ ∆t =
5,95 ∙ 10!

420 ∙ 30,83 = 0,46  m! 

Návrh: Regulus RBC500, plocha výměníku 12,5 m2, izolace: 55 mm 

tvrzená polyuretanová pěna s PVC fólií a zipem. 
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Obr. 18 Regulus RBC500 [22] 
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B.5.2 Návrh zdroje tepla 

Potřeba tepla pro vytápění: 𝑄!"# = 46,319  𝑘𝑊 

Potřeba tepla pro přípravu teplé vody: 𝑄!" = 5,95  𝑘𝑊 

Celkový potřebný výkon zdroje v zimě: 

𝑄! = 0,7 ∗ 𝑄!"# + 𝑄!" + 𝑄!"#   = 0,7 ∗ 46,319+ 5,95+ 0 = 38,37  𝑘𝑊 

𝑄! = 𝑄!"# + 𝑄!"# = 46,319+ 0 = 46,319  𝑘𝑊 

Celkový potřebný výkon zdroje v létě: 

𝑄! = 𝑄!" = 5,95 = 5,95  𝑘𝑊 

Návrh: Automatický kotel na peletky PONAST PK 51, výkon 14,6 – 49,5 kW 

 

Obr. 19 Kotel na pelety PONAST PK 51 [23] 
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Obr. 20 Parametry kotle PK51 [23] 

 

Kromě základních funkcí je kotel vybaven automatickým zapalováním a 

poloautomatickým čištěním výměníku, je určen pro instalaci do rodinných domů 

až po domy bytové, průmyslové a zemědělské objekty a provozovny služeb. 

Poloautomatický provoz je zajištěn automatickým dávkováním paliva a 

spalovacího vzduchu, manuální je pouze čištění výměníku a odstraňování 

popela. Kotel lze vybavit ekvitermní regulací a GSM systémem pro dálkový 

dohled a řízení. Jedná se o automatický kotel řízený termostaty, trvalá obsluha 

tedy není potřebná. Občasná obsluha se skládá z kontroly množství paliva v 

zásobníku a kontroly množství popela v popelníku. V cca měsíčním intervalu se 

provádí manuální čištění výměníku a odstranění popela. Kotle jsou určeny pro 

spalování všech typů dřevních pelet o průměru 6 a 8 mm. Kotle se skládají z 

tělesa kotle – ocelový svařenec o tloušťce stěny 3 – 6,3 mm lineárního hořáku 

vyrobeného ze žáruvzdorné nerezové oceli, keramických dílů, opláštění kotle s 

tepelnou izolací, elektronické řídící jednotky a podavačů paliva. Součástí kotle 

jsou rovněž prvky zajišťující bezpečný provoz zařízení. Automatické řízení 

provozu zajišťuje řídící jednotka RKP nejčastěji ve spolupráci s pokojovým a 

bojlerovým termostatem. Výkon kotle lze řídit v rozsahu 30 – 100 % 

jmenovitého výkonu, přičemž v celém tomto rozsahu kotel dosahuje shodných 

činnostních i emisních limitů. Kotle jsou českými výrobky. [23] 
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B.5.3 Návrh akumulační nádoby 

Objem nádrže: 25 l/kW 

51 kW * 25 l/kW = 1225 l 

Návrh: Akumulační nádrž LGM V1 1200 

 

Obr. 21 Akumulační nádrž LGM 1200 [24] 
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Obr. 22 Parametry akumulační nádrže LGM 1200 [24] 

B.5.4 Technická zpráva 

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ 

Rozsah objektu  

Předmětem projektového řešení je novostavba bytového domu v Praze 

Podolí. Objekt je tvořen pěti nadzemními podlažími a jedním podzemním 

podlažím. V domě se nachází 8 bytových jednotek, které jsou určeny pro 3 -5 

člennou rodinu. V podzemním podlaží se nachází technická místnost, ve které 

je umístěn kotel na pelety, akumulační nádoba a zásobník na teplou vodu. 

Předpokládá se nepřetržité užívání prostoru. 
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Klimatické podmínky 

Objekt se nachází v oblasti s výpočtovou venkovní teplotou – 12v °C. Dle 

ČSN 12 831 pro tem=+13 °C je délka otopného období 226 dnů a střední 

venkovní teplota v otopném období 4,3 °C.  

Technické podklady 

Jako výchozí podklady pro zpracování projektu sloužily stavební výkresy 

(půdorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP, 5NP, 1S). Obvodové zdivo je z Porothermu 30 

P+D, Prorothermu 40 P+D a ze železobetonu se zateplením různých tlouštěk. 

Okna mají dvojsklo a dřevěný rám. Vstupní dveře do jednotlivých bytů jsou v 

dřevěném provedení. 

Tepelné technické vlastnosti obalových konstrukcí 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům dle 

ČSN 73 0540 – 2 (2011) 

Obvodové zdivo:    U=0,231 W/m2K 

     U=0,223 W/m2K 

     U=0,232 W/m2K 

     U=0,235 W/m2K 

     U=0,224 W/m2K 

     U=0,240 W/m2K 

Střešní konstrukce:    U=0,140 W/m2K 

Terasy v 2 – 5NP:   U=0,189 W/m2K 

Podlaha nad suterénem:  U=0,207 W/m2K 

Podlaha na zemině:   U=1,87 W/m2K 

Strop na 1S:     U=0,291 W/m2K 

Dřevěné okno:    U=1,1 W/m2K 

Vstupní dveře:    U=1,4 W/m2K 
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Energetický štítek obálky budovy spadl do kategorie B – úsporná. 

Zásady celkového řešení 

Soustava je navržena jako dvoutrubková protiproudá s teplotní spádem 

75/55 °C. Oběh topné vody je zajištěn dvěma čerpadly firmy Grundfos. 

Vytápění je navrženo tak, aby pokrývalo tepelné ztráty objektu. 

Přehled tepelných ztrát budovy 

Podrobný výpočet tepelných ztrát byl proveden dle normy ČSN EN 12 

831. Objekt se nachází v oblasti s výpočtovou venkovní teplotou - 12°C. 

Návrhová teplota v interiéru je 20 °C, v koupelně 24 °C, na WC 18 °C a na 

chodbách 15 °C. Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro všechny místnosti v 

1NP, 2NP, 3NP, 4NP, 5NP a v 1S pro technickou místnost. Součinitele 

prostupu tepla U jsou vypočteny z tloušťky konstrukcí a příslušných součinitelů 

tepelné vodivosti l. V objektu byla použita dřevěná okna s dvojsklem se 

součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/m2K. Vstupní dveře do bytů jsou 

dřevěné se součinitelem prostupu tepla U = 1,4 W/m2K a vnitřní dveře dřevěné 

se součinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/m2K. Tepelná ztráta objektu byla 

vypočítána 44,6 kW. 

Potřeba tepla  

Potřeba tepla je stanovena včetně potřeby tepla na ohřev vzduchu při 

infiltraci a přirozeném větrání. Potřeba tepla na vytápění objektu je 75,77 

MWh/rok. Výpočtová potřeba tepla pro ohřev teplé vody vychází z maximálního 

počtu osob užívající objekt (tj. 36 osob) a dle druhu objektu. Potřeba tepla pro 

ohřev vody je 26,4 MWh/rok. Celková roční spotřeba pelet je 24,1 t/rok. 

Zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody 

Topný zdroj byl zvolen automatický kotel na pelety PONAST PK 51 s 

výkonovým rozsahem 14,6 – 49,5 kW. Odvod spalin je zajištěno komínovou 

sestavou Schiedel UNI ADVANCED o průměru 180mm. Spolu se zdrojem tepla 

je zapojena akumulační nádrž LMG 1200 s jedním ocelovým výměníkem a 

provozním tlakem 3 bar. Zdroj tepla je umístěn v technické místnosti v 
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podzemním podlaží. Kotel je opatřen chladící smyčkou a doplňování vody do 

kotle bude zajištěno připojením hadice z vodovodního řadu.  

Palivo a jeho skladování 

Jako palivo budou použity pelety. Byl zřízen sklad na pelety, který je u 

technické místnosti a musí pojmout minimální roční potřebu paliva. Sklad je 

dostupný z pozemní komunikace pro doplňování pelet. Cisterna má kapacitu 25 

tun, což stačí na jednu otopnou sezónu (potřeba paliva je 24,1 tun). Ve skladu 

jsou provedeny 3 otvory, a to 2 plnicí kovové otvory (STORZ typ A) a jeden 

větrací otvor průměru 100 mm. Naproti těmto otvorů je umístěn ochranný závěs 

proti nárazu pelet, 2 mm tlustá polyuretanová rohož (HDPE). Dále je důležité 

dbát na požární bezpečnost skladu (dle požadavků protipožární bezpečnosti 

staveb). Vyspádování zásobníku je pod úhlem 40°. Šnekový žlab bude zakrytý 

ocelovou konstrukcí, překrývající horní hranu šnekové spirály ke zmírnění váhy 

pelet na rotační zařízení. Doprava pelet do zásobníku je zajištěna třemi 

šnekovými dopravník, přičemž dva jdou proti sobě do sběrného místa ve středu 

skladu a ten třetí dopravník vede ze sběrného místa do zásobníku na pelety. 

Aby se zabránilo hlukům a vibracím, je třeba sklad akusticky oddělit od nosné 

konstrukce budovy. Kontrolní dveře do skladu je potřeba utěsnit proti průniku 

prachu a musí být otevíratelné ven ze skladu. Na vnitřní straně dveří musí být 

připevněné profily, které drží dřevěné desky proti tlaku pelet. Plnicí systém musí 

být uzemněn zemnícím kabelem 4 mm2 k zemnícímu bodu. 

Příprava teplé vody 

Teplá voda bude připravována v nepřímotopném smaltovaném 

vertikálním zásobníku Regulus  RBC 500, který je dodáván s polyuretanovou 

izolací tloušťky 55 mm. Na výstupu ze zásobníku je hlídaná teplota 55 °C, aby 

do soustavy nešla vyšší teplota. 

Technická místnost 

Technická místnost je situována v 1S. Podlaha je vyspádovaná a v 

nejnižším místě je umístěna podlahová vpusť. Dveře jsou dvoukřídlé otevíravé 

ve směru úniku a šířky 1,45 m. V místnost jsou všechna zařízení pro vytápění a 
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přípravu teplé vody. Přívod vzduchu pro spalování bude řešeno přes proti 

dešťovou žaluzii 200x200 mm a odvod vzduchu přes komínovou sestavu s 

větrací šachtou. V letním období nepřesáhne teplota maximální přípustnou 

teplotu. V zimním období je vypočítaná nižší teplota, než je minimální přípustná, 

proto je do technické místnosti navrženo deskové otopné těleso o výkonu 674 

W. 

Rozvodné potrubí 

Rozvodné potrubí je provedeno z měděných svařovaných trubek 

bezešvých. Vodorovné rozvodné potrubí je uloženo v konstrukci podlahy (viz 

půdorysy). Stoupací potrubí je vedeno v instalační šachtě. Dilatace je 

umožněna v ohybech potrubí. Plnění otopné soustavy bude prováděno pitnou 

vodou z vodovodního řadu přes plnící a vypouštěcí kohout a vypouštění 

soustavy taktéž bude přes vypouštěcí kohout. Výpočtem délkových roztačností 

potrubí se zjistilo, že není třeba vkládat kompenzátory do rozvodného potrubí. 

V 1PP je potrubí vedeno pod stropem, kde bude pevné nebo posuvné uložení. 

Zabezpečovací zařízení 

Systém vytápění je vybaven zabezpečovacími prvky proti překročení 

nejvyššího dovoleného přetlaku nebo podtlakua překročení nejvyšší pracovní 

teploty. Na vratné potrubí kotlového okruhu je napojeno expanzní potrubí 

s expanzní nádobou HS250 o objemu 250 l. Na expanzním potrubí je kuloký 

kohout, který musí být zajištěn v plně otevřené poloze. Za zdrojem tepla je 

umístěn pojistný ventil Herz DN15 s otevíracím přetlakem 250 kPa. Kotel 

obsahuje chladící smyčku proti přetopení. 

Otopná plocha 

V celém objektu jsou instalována desková otopná tělesa firmy KORADO 

s možností pravého spodního připojení. Typy použitých těles jsou RADIK PLAN 

VKM typ 11. (bližší specifikace viz výkresová část). Otopná tělesa jsou 

zavěšena na upevňovací soupravy KORAMONT. V koupelnách jsou navržená 

tělesa Koralux Linear - M. Tělesa RADIK jsou dodaná s finální úpravou a včetně 

připevňovacích držáků. V obývacích pokojích jsou navržené podlahové 
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konvektory Koraflex FK Exclusive. Připojení na otopnou soustavu bude 

provedeno připojovací soustavou, která je dodávaná s konvektory. 

Izolace potrubí 

V 1S bude potrubí opatřeno izolací. Zásobník na teplou vodu je dodáván 

s polyuretanovou izolací tloušťky 55 mm. 

Dimenze U0 [W m-1K-1] Tepelná izolace 
15x1 0,15 30 
18x1 0,15 30 
22x1 0,18 30 

28x1,5 0,18 30 
42x1,5 0,24 40 

 

Přívod a odvod vzduchu 

Technická místnost je řešena přívodem vzduchu z místnosti a odvodem 

vzduchu nad střechu. Dle výpočtu je navržena proti dešťová žaluzie 200x200 

mm na přívodu a odvod je řešen přes komínovou sestavu s větrací šachtou. 

V patě komína bude zajištěn odvod kondenzátu do kanalizace přes zápachovou 

uzávěrku. 

Měření a regulace 

K měření teploty a tlaku budou použity teploměry a manometry osazené 

na potrubí v kotelně. Teplota topné vody bude zajištěna trojcestným 

směšovacím ventilem. Regulace bude zajištěna termostatickými hlavicemi, 

které budou osazeny na každém tělese (teplota topné vody se přizpůsobí 

teplotě vzduchu v místnosti). Čerpadlo od zásobníku TV bude spínat v případě, 

že v nádrži poklesne teplota vody pod požadovanou hodnotu. Kvůli 

přerozdělení nákladů na vytápění budou v každém bytě na přívodním potrubí 

instalovány kalorimetry Multical 302. V bytových jednotkách bude využita 

regulace podle vnitřní teploty pomocí termostatu a termostatických ventilů s 

termostatickými hlavicemi. Referenční místnost pro umístění termostatu bude v 

každém bytě předsíň.   



 

 

164 
 

 

Topná zkouška 

Uvedení topné teplovodní soustavy do provozu spočívá zejména v 

provedení zkoušky těsnosti a v provedení v dilatační a topné zkoušky dle ČSN 

06 0310. Zkouška těsnosti se dělá pro soustavu s uzavřenou expanzní 

nádobou, kdy je zkušební tlak 0,25 MPa a za 1 hodinu nesmí tlak poklesnout. 

Dilatační zkouška se provede dvojnásobným ohřátím soustavy na nejvyšší 

pracovní teplotu a jejím ochlazením. Při zkoušce nesmí být zjištěny netěsnosti 

ani jiní závady. Součástí topné zkoušky bude i dvojnásobný proplach soustavy 

ohřátou topnou vodou. Topná zkouška systému ústředního vytápění bude 

provedena v rozsahu 24 hodin. Součástí topné zkoušky bude nastavení 

regulačních ventilů topných těles tak, aby nedocházelo k jejich 

nerovnoměrnému ohřívání. Před zahájením topné zkoušky musí být provedeno 

autorizované uvedení kotlů do provozu. 

POŽADAVKY NA PROFESE 

Stavební práce 

V bytech bude probíhat instalace podlahového vedení potrubí v 

součinnosti s prováděním podlah – betonáž bude probíhat po řádném uložení 

potrubí do ochranných trubek. Je nutné dbát na krytí minimálně 45 mm nad 

horní hranou ochranné trubky. Pro instalaci zařízení je nutné zřídit prostupy 

přes stěny. 

Elektroinstalace 

Pro napojení kotle a oběhového čerpadla na elektrickou instalaci je nutno 

zřídit do blízkosti kotle přívod ukončený zásuvkami 230V/50Hz, který bude pro 

kotel samostatně jištěný. 

Zdravotechnika a plynoinstalace 

Bude zřízena přípojka kanalizace pro odvod kondenzátu přes 

zápachovou uzávěrku. V technické místnosti bude umístěna podlahová vpusť.  

  



 

 

165 
 

 

Závěr 

Tepelná ztráta objektu je 44,6 kW. Instalovaný výkon otopných těles je 

46,3 kW. Kotel na pelety má výkon 14,6 – 49,5 kW. Projekt byl vypracován 

podle platných norem, montáž musí být provedena odborně při dodržení všech 

montážních a bezpečnostních předpisů. Všechny platné předpisy a normy jsou 

pro stavbu závazné. 

Technické normy 

ČSN 12 831  Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu 

ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – projektování a montáž 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

   spotřebičů paliv 

ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3  Tepelná ochrana budov – Část 3: Navrhované hodnoty 

   veličin 
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B.6 2. Varianta 

B.6.1 Návrh solárních kolektorů 

Solární kolektory TopSon F3-Q 

 

Obr. 23 Solární kolektor TopSon F3 - Q [25] 
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Obr. 24 Solární kolektor TopSon F3 – Q, parametry [25] 
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B.6.2 Návrh přípravy teplé vody 

K návrhu zásobníku byl použit program Bilance solárních termických 

systémů pro potřeby programu Nová zelená úsporám 2013.  

Uvažovala jsem potřebu teplé vody 50 l na osobu a den. 
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Návrh zásobníku vody: Regulus R2BC 2000, 2 výměníky 

 

Obr. 25 Regulus R2BC 2000 [22] 
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B.6.3 Návrh zdroje tepla 

Potřeba tepla pro vytápění: 𝑄!"# = 46,319  𝑘𝑊 

Potřeba tepla pro přípravu teplé vody: 𝑄!" = 23,8  𝑘𝑊 

Celkový potřebný výkon zdroje v zimě:  

𝑄! = 0,7 ∗ 𝑄!"# + 𝑄!" + 𝑄!"#   = 0,7 ∗ 46,319+ 23,8+ 0 = 54,12  𝑘𝑊 

𝑄! = 𝑄!"# + 𝑄!"# = 46,319+ 0 = 46,319  𝑘𝑊 

Celkový potřebný výkon zdroje v létě: 

𝑄! = 𝑄!" = 23,8  𝑘𝑊 

Návrh zdroje tepla: Elektrokotel DAKON PTE 60 e, účinnost 99 % 

 

Obr. 26 Elektrokotel Dakon [26] 
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Obr. 27 Parametry kotle Dakon [26] 

B.6.4 Stručná technická zpráva 

Technická zpráva je stejná jako u první varianty (viz. Kapitola B.5.4.). Liší 

se v těchto bodech 

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ 

Rozsah objektu  

Předmětem projektového řešení je novostavba bytového domu v Praze 

Podolí. Objekt je tvořen pěti nadzemními podlažími a jedním podzemním 

podlažím. V domě se nachází 8 bytových jednotek, které jsou určeny pro 3 -5 

člennou rodinu. V podzemním podlaží se nachází technická místnost, ve které 
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je umístěn elektrokotel, zásobník na teplou vodu. Předpokládá se nepřetržité 

užívání prostoru. 

Klimatické podmínky 

Objekt se nachází v oblasti s výpočtovou venkovní teplotou – 12v °C. Dle 

ČSN 12 831 pro tem=+13 °C je délka otopného období 226 dnů a střední 

venkovní teplota v otopném období 4,3 °C.  

Technické podklady 

Jako výchozí podklady pro zpracování projektu sloužily stavební výkresy 

(půdorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP, 5NP, 1S). Obvodové zdivo je z Porothermu 30 

P+D, Prorothermu 40 P+D a ze železobetonu se zateplením různých tlouštěk. 

Okna mají dvojsklo a dřevěný rám. Vstupní dveře do jednotlivých bytů jsou v 

dřevěném provedení. 

Tepelné technické vlastnosti obalových konstrukcí 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům dle 

ČSN 73 0540 – 2 (2011) 

Obvodové zdivo:    U=0,231 W/m2K 

     U=0,223 W/m2K 

     U=0,232 W/m2K 

     U=0,235 W/m2K 

     U=0,224 W/m2K 

     U=0,240 W/m2K 

Střešní konstrukce:    U=0,140 W/m2K 

Terasy v 2 – 5NP:   U=0,189 W/m2K 

Podlaha nad suterénem:  U=0,207 W/m2K 

Podlaha na zemině:   U=1,87 W/m2K 

Strop na 1S:     U=0,291 W/m2K 
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Dřevěné okno:    U=1,1 W/m2K 

Vstupní dveře:    U=1,4 W/m2K 

Energetický štítek obálky budovy spadl do kategorie B – úsporná. 

Zásady celkového řešení 

Soustava je navržena jako dvoutrubková protiproudá s teplotní spádem 

75/55 °C. Oběh topné vody je zajištěn dvěma čerpadly firmy Grundfos. 

Vytápění je navrženo tak, aby pokrývalo tepelné ztráty objektu. 

Přehled tepelných ztrát budovy 

Podrobný výpočet tepelných ztrát byl proveden dle normy ČSN EN 12 

831. Objekt se nachází v oblasti s výpočtovou venkovní teplotou - 12°C. 

Návrhová teplota v interiéru je 20 °C, v koupelně 24 °C, na WC 18 °C a na 

chodbách 15 °C. Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro všechny místnosti v 

1NP, 2NP, 3NP, 4NP, 5NP a v 1S pro technickou místnost. Součinitele 

prostupu tepla U jsou vypočteny z tloušťky konstrukcí a příslušných součinitelů 

tepelné vodivosti l. V objektu byla použita dřevěná okna s dvojsklem se 

součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/m2K. Vstupní dveře do bytů jsou 

dřevěné se součinitelem prostupu tepla U = 1,4 W/m2K a vnitřní dveře dřevěné 

se součinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/m2K. Tepelná ztráta objektu byla 

vypočítána 44,6 kW. 

Potřeba tepla  

Potřeba tepla je stanovena včetně potřeby tepla na ohřev vzduchu při 

infiltraci a přirozeném větrání. Potřeba tepla na vytápění objektu je 75,8 

MWh/rok. Výpočtová potřeba tepla pro ohřev teplé vody vychází z maximálního 

počtu osob užívající objekt (tj. 36 osob) a dle druhu objektu. Potřeba tepla pro 

ohřev vody je 26,4 MWh/rok. 

Zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody 

Topný zdroj byl zvolen automatický elektrokotel na pelety DAKON 60 e s 

výkonovým 60 kW. Zdroj tepla je umístěn v technické místnosti v podzemním 

podlaží.  
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Příprava teplé vody 

Teplá voda bude připravována v nepřímotopném smaltovaném 

vertikálním zásobníku Regulus  R2BC 2000, který je dodáván s polyuretanovou 

izolací tloušťky 55 mm. Solární systém bude ohřívat teplou vodu a při 

nedostatečné teplotě vody se bude využívat navržený zdroj tepla pro vytápění. 

Na výstupu ze zásobníku je hlídaná teplota 55 °C, aby do soustavy nešla vyšší 

teplota. 

Solární systém 

Pro přípravu teplé vody je navrženo 20 solárních kolektorů TopSon F3-Q. 

Solární kolektory budou umístěny na střeše a se skolen 30°. V okruhu bude 

protékat nemrznoucí směs na bázi monopropylenglykolu a potrubní síť bude 

měděné opatřené tepelnou izolací Aeroflex, která musí venku odolávat UV 

záření a vysoké teplotě uvnitř potrubí. Potrubí je napojeno systémem 

Tichelmann. Solární systém je třeba uzemnit. 

Provoz a údržba solárních systémů 

Kontrola uchycení a těsnosti zapojení kolektorů. Kontrola čistoty plochy 

kolektorů. Kontrola případného uzemnění. Kontrola potrubních rozvodů a 

netěsností, k zamezení úniku nemrznoucí směsi. Výměna nemrznoucí směsi 

v době, kterou garantuje výrobce. 

Technická místnost 

Technická místnost je situována v 1S. Podlaha je vyspádovaná a v 

nejnižším místě je umístěna podlahová vpusť. Dveře jsou dvoukřídlé otevíravé 

ve směru úniku a šířky 1,45 m. V místnost jsou všechna zařízení pro vytápění a 

přípravu teplé vody. V letním období nepřesáhne teplota maximální přípustnou 

teplotu. V zimním období je vypočítaná nižší teplota, než je minimální přípustná, 

proto je do technické místnosti navrženo deskové otopné těleso o výkonu 674 

W. 
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Rozvodné potrubí 

Rozvodné potrubí je provedeno z měděných svařovaných trubek 

bezešvých. Vodorovné rozvodné potrubí je uloženo v konstrukci podlahy (viz 

půdorysy). Stoupací potrubí je vedeno v instalační šachtě. Dilatace je 

umožněna v ohybech potrubí. Plnění otopné soustavy bude prováděno pitnou 

vodou z vodovodního řadu přes plnící a vypouštěcí kohout a vypouštění 

soustavy taktéž bude přes vypouštěcí kohout. Výpočtem délkových roztačností 

potrubí se zjistilo, že není třeba vkládat kompenzátory do rozvodného potrubí. 

V 1PP je potrubí vedeno pod stropem, kde bude pevné nebo posuvné uložení. 

Otopná plocha 

V celém objektu jsou instalována desková otopná tělesa firmy KORADO 

s možností pravého spodního připojení. Typy použitých těles jsou RADIK PLAN 

VKM typ 11. (bližší specifikace viz výkresová část). Otopná tělesa jsou 

zavěšena na upevňovací soupravy KORAMONT. V koupelnách jsou navržená 

tělesa Koralux Linear - M. Tělesa RADIK jsou dodaná s finální úpravou a včetně 

připevňovacích držáků. V obývacích pokojích jsou navržené podlahové 

konvektory Koraflex FK Exclusive. Připojení na otopnou soustavu bude 

provedeno připojovací soustavou, která je dodávaná s konvektory.  

Izolace potrubí 

V 1S bude potrubí opatřeno izolací. Zásobník na teplou vodu je dodáván 

s polyuretanovou izolací tloušťky 55 mm. 

dimenze U0 [W m-1K-1] Tepelná izolace 
15x1 0,15 30 
18x1 0,15 30 
22x1 0,18 30 

28x1,5 0,18 30 
42x1,5 0,24 40 
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Měření a regulace 

K měření teploty a tlaku budou použity teploměry a manometry osazené 

na potrubí v kotelně. Teplota topné vody bude zajištěna trojcestným 

směšovacím ventilem. Regulace bude zajištěna termostatickými hlavicemi, 

které budou osazeny na každém tělese (teplota topné vody se přizpůsobí 

teplotě vzduchu v místnosti). Čerpadlo od zásobníku TV bude spínat v případě, 

že v nádrži poklesne teplota vody pod požadovanou hodnotu. Kvůli 

přerozdělení nákladů na vytápění budou v každém bytě na přívodním potrubí 

instalovány kalorimetry Multical 302. V bytových jednotkách bude využita 

regulace podle vnitřní teploty pomocí termostatu a termostatických ventilů s 

termostatickými hlavicemi. Referenční místnost pro umístění termostatu bude v 

každém bytě předsíň.  

Topná zkouška 

Uvedení topné teplovodní soustavy do provozu spočívá zejména v 

provedení zkoušky těsnosti a v provedení v dilatační a topné zkoušky dle ČSN 

06 0310. Zkouška těsnosti se dělá pro soustavu s uzavřenou expanzní 

nádobou, kdy je zkušební tlak 0,25 MPa a za 1 hodinu nesmí tlak poklesnout. 

Dilatační zkouška se provede dvojnásobným ohřátím soustavy na nejvyšší 

pracovní teplotu a jejím ochlazením. Při zkoušce nesmí být zjištěny netěsnosti 

ani jiní závady. Součástí topné zkoušky bude i dvojnásobný proplach soustavy 

ohřátou topnou vodou. Topná zkouška systému ústředního vytápění bude 

provedena v rozsahu 24 hodin. Součástí topné zkoušky bude nastavení 

regulačních ventilů topných těles tak, aby nedocházelo k jejich 

nerovnoměrnému ohřívání. Před zahájením topné zkoušky musí být provedeno 

autorizované uvedení kotlů do provozu. 

POŽADAVKY NA PROFESE 

Stavební práce 

V bytech bude probíhat instalace podlahového vedení potrubí v 

součinnosti s prováděním podlah – betonáž bude probíhat po řádném uložení 

potrubí do ochranných trubek. Je nutné dbát na krytí minimálně 45 mm nad 
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horní hranou ochranné trubky. Pro instalaci zařízení je nutné zřídit prostupy 

přes stěny. 

Elektroinstalace 

Pro napojení kotle a oběhového čerpadla na elektrickou instalaci je nutno 

zřídit do blízkosti kotle přívod ukončený zásuvkami 230V/50Hz, který bude pro 

kotel samostatně jištěný. Kontrola napojení teplotních čidel. 

Zdravotechnika a plynoinstalace 

Bude zřízena přípojka kanalizace pro odvod kondenzátu přes 

zápachovou uzávěrku. V technické místnosti bude umístěna podlahová vpusť.  

Závěr 

Tepelná ztráta objektu je 44,6 kW. Instalovaný výkon otopných těles je 

46,3 kW. Elektrický kotel má výkon 60 kW. Projekt byl vypracován podle 

platných norem, montáž musí být provedena odborně při dodržení všech 

montážních a bezpečnostních předpisů. Všechny platné předpisy a normy jsou 

pro stavbu závazné. 

Technické normy 

ČSN 12 831  Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu 

ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – projektování a montáž 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

   spotřebičů paliv 

ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3  Tepelná ochrana budov – Část 3: Navrhované hodnoty 

   veličin 
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B.7 Ideové řešení navazujících profesí TZB 

ZTI  

Objekt je nutno napojit na přípojku pitné vody z vodovodního řadu. V 

celém objektu musí být rozveden systém pitné vody. Nutno napojit zásobník 

teplé vody na rozvod vody v objektu a to jak připojení pitné vody, tak teplé vody 

a cirkulace teplé vody ze zásobníku. Studenou vodu je nutno přivést i k 

zabezpečovacímu zařízení, přes kterou se bude realizovat doplňování vody do 

topné soustavy. Musí být umožněno zaústit vypouštěcí ventily, kulové kohouty 

s vypouštěním a pojistný ventil do kanalizace. Podlahová vpusť bude také 

napojena na odpadní potrubí. Vodovodní potrubí a kanalizace budou místěny v 

instalačních šachtách. Vodovod i kanalizace objektu budou napojeny na obecní 

řad.  

VZT  

Bytový dům je přirozeně větrán až na kuchyňské digestoře, které budou 

nuceně odvádět vzduch z místnosti. Jednotka vzduchotechniky bude podstropní 

a umístěna v technické místnosti. Systém vzduchotechniky bude využívat 

topnou vodu z kondenzačních kotlů, které jsou součástí vytápění. K výměníku 

vzduchotechnické jednotky bude přivedeno topné potrubí z rozdělovače – 

sběrače. Odvětrávání WC a koupelen je navrženo místními ventilátory, které 

jsou vyústěny do společného svislého potrubí, které je zakončeno stříškou na 

střeše. 
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B.8 Hodnocení navržených variant 

Řešení z hlediska vnitřního prostředí 

V obou variantách ať už s kotlem na pelety nebo s elektrickým kotlem se 

solárním systémem není vnitřní prostředí celého objektu nijak negativně 

poznamenáno. Obě varianty neovlivňují komfort obyvatelů. Nejsou závislé na 

stálé obsluze, tudíž provozní objektu nijak zásadně neomezují. V první variantě 

je vyřešen odvod spalin do komínového průduchu, tím pádem by neměl 

ohrožovat vnitřní kvalitu vzduchu.  

Z hlediska uživatelského komfortu  

 Tepelné ztráty domu jsou relativně nízké, protože výpočtovým objektem 

je novostavba, která má dobré tepelně technické vlastnosti. Některé místnosti 

není třeba ani vytápět. Desková otopná tělesa jsou opatřena termostatickými 

hlavicemi pro lepší ovládání podle aktuálního pocitu obyvatelů. V pokojích 

budou instalována teplotní čidla, která budou udržovat požadovanou teplotu. U 

druhé varianty elektrického kotle je uživatelský komfort naprosto bezstarostný 

díky elektrické energii, které je nenáročná na obsluhu. V první variantě je to 

trochu složitější. Je třeba dbát na to, abychom měli dostatečnou zásobu pelet 

na otopnou sezónu a zajistit dopravu a uskladnění pelet. Zdroje tepla nejsou 

primárně závislá na ovládání člověkem, protože jsou automatické. Zásah 

člověka je tedy minimální a to pouze z důvodu kontroly systému nebo 

případných drobných oprav, či nastavení změny regulace. Z hlediska výroby 

teplé vody by komfort u obou variant měl být zaručen. V případě současné 

potřeby vytápění i teplé vody není vytápění pozastaveno, jen se mírně může 

snížit výkon vytápění, do doby než se zásobník teplé vody ohřeje. 

Z hlediska prostorových nároků  

V první variantě jsou požadovány veliké prostorové nároky. Je potřeba 

vyřešit sklad na pelety, který je schopen pojmout potřebu paliva na otopnou 

sezónu. Technická místnost u řešené varianty je zaplněna zařízením pro 

vytápění a přípravu teplé vody. Největší část zabírá kotel se zásobníkem a dále 
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akumulační zásobník. V druhé variantě není třeba dbát na prostor v technické 

místnosti, ale je potřeba zjistit, zdali navržený počet solárních kolektorů je 

možné umístit na střešní konstrukci.  

Z hlediska ekonomiky provozu  

Ekonomika hraje ve všech odvětvích velkou roli a i ve vytápění ji 

nesmíme zanedbat. Důležité jsou jak investiční, tak provozní náklady na 

systém. V první variantě je potřeba více zařizovacích předmětů, tudíž jsou zde 

vyšší investiční náklady. U elektrokotle odpadá investiční náklad na pořízení 

spalinové cesty, avšak provozní nároky jsou vyšší. Solární systém na přípravu 

teplé vody je závislý na slunečním záření. Dostatečný je v jarním, letním a 

podzimním období, ale v zimním období musí být doplněn o elektrickou energii. 

Velkou nevýhodou elektrokotlů je nižší výkon a provoz je, i přes tarifní pásma, 

dost nákladný. 

Z hlediska životního prostředí 

V první variantě jsou palivem pelety, které se řadí do obnovitelných 

zdrojů energie. Správným spalováním v kotlech s vyšší třídou emisivity 

nevznikají škodlivé látky, které by nám znepříjemňovaly okolní prostředí. V 

druhé variantě se elektrické energie řadí mezi ekologická paliva. Tímto 

způsobem vytápění neunikají žádné škodliviny do prostředí. Některé způsoby 

výroby elektrické energie nejsou tolerantní k životnímu prostředí, například 

tepelné elektrárny. 

Varianta Vnitřní 
prostředí 

Uživatelský 
komfort 

Prostorové 
nároky 

Ekonomika 
provozu 

Životní 
prostředí 

1 + + - + + 
2 + + + - - 

 

Dle zvážení všech hledisek jsem zvolila první variantu: kotel na pelety 
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C. Technické řešení vybrané varianty 
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C.1 Dimenzování otopné soustavy 

První větev, teplotní spád 75/25 °C, teplotní rozdíl 20 K, měděné potrubí 

dimenzování k trubkovému tělesu, místnost 509 
	   	   	   	   	   	  

č.	  
ú.	  

Q	  
	  (W)	  

M	  
	  (kg/h)	  

l	  
	  (m)	  

DN	  	  
(Dxt)	  

R	  	  
(Pa/m)	  

w	  
(m/s)	  

R*l	  
	  (Pa)	  

∑ξ	  
	  (-‐)	  

Z	  
	  (Pa)	  

∆pRV	  
	  (Pa)	  

R*l+Z+∆pRV	  
	  (Pa)	  

∆pDIS	  
	  (Pa)	  

	  1	   522	   22,44	   5,62	   15x1	   3,86	   0,048	   21,693	   9,1	   10,397	   HM	  (2)	   352,09	   352,09	   kv=0,4	  
2	   1228	   52,79	   9,8	   15x1	   27,31	   0,112	   267,64	   3,62	   22,518	   0	   290,16	   642,25	  

	  3	   2100	   90,28	   7,05	   18x1	   26,5	   0,145	   186,83	   0,9	   9,384	   0	   196,21	   838,46	  
	  4	   2460	   105,76	   0,46	   18x1	   35,2	   0,169	   16,192	   0,9	   12,747	   0	   28,94	   867,39	  
	  5	   2642	   113,59	   3,48	   18x1	   39,9	   0,181	   138,85	   0,9	   14,622	   0	   153,47	   1020,87	  
	  6	   3202	   137,66	   8,74	   18x1	   55,7	   0,22	   486,82	   4,5	   108,007	   0	   594,83	   1615,69	  
	  7	   4299	   184,82	   12,1	   18x1	   93,93	   0,296	   1134,7	   5,2	   225,934	   1500	   2860,61	   4476,30	  
	  8	   10223	   439,51	   5,62	   22x1	   100,7	   0,378	   565,93	   1,02	   72,273	   0	   638,21	   5114,51	  
	  9	   15798	   679,19	   5,62	   22x1	   181,12	   0,522	   1017,9	   0,9	   121,612	   0	   1139,51	   6254,02	  
	  10	   22072	   948,93	   5,62	   28x1,5	   149	   0,547	   837,38	   1,02	   151,345	   0	   988,73	   7242,74	  
	  11	   24950	   1	  072,66	   0,8	   28x1,5	   187,14	   0,619	   149,71	   0,9	   171,009	   0	   320,72	   7563,46	  
	  12	   25624	   1	  101,63	   2,4	   28x1,5	   196,54	   0,635	   471,7	   15,8	   3159,357	   0	   3631,05	   11194,51	  
	   

dimenzování ke konvektoru, místnost 510 
	   	   	   	   	   	   	  13	   706	   30,35	   0,5	   15x1	   5,17	   0,065	   2,585	   3	   6,286	   RA-‐N15(7)	   8,87	   352,09	   kv=0,518	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 513 
	   	   	   	   	   	   	  14	   872	   37,49	   0,86	   15x1	   15	   0,101	   12,9	   3	   15,176	   RA-‐N15(6)	   28,08	   642,25	   kv=0,478	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 511 
	   	   	   	   	   	   	  12	   360	   15,48	   1,22	   15x1	   16	   0,108	   19,52	   11,1	   64,320	   RA-‐N15(3)	   83,84	   838,46	   kv=0,178	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 508 
	   	   	   	   	   	  13	   182	   7,82	   13,9	   15x1	   2,69	   0,033	   37,283	   11,7	   6,318	   TRV	  (2)	   43,60	   867,39	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke trubkovému tělesu, místnost 512 

	   	   	   	   	   	  14	   560	   24,08	   4,04	   15x1	   4,3	   0,053	   17,372	   9,22	   12,843	   HM	  (1)	   30,22	   1020,87	   kv=0,3	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 514 
	   	   	   	   	   	   	  14	   1097	   47,16	   0,7	   15x1	   13,09	   0,102	   9,163	   7,62	   39,314	   RA-‐N15(5)	   48,48	   1615,69	   kv=0,376	  
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dimenzování ke konvektoru, místnost 416 a 417 
	   	   	   	   	   	  15	   789	   33,92	   4,32	   15x1	   5,59	   0,067	   24,149	   12,7	   28,271	   RA-‐N15(7)	   52,42	   383,78	   kv=0,589	  

16	   1578	   67,84	   8,08	   15x1	   31,85	   0,144	   257,35	   7,1	   73,009	   0	   330,36	   714,14	  
	  17	   2699	   116,04	   3,12	   18x1	   41,32	   0,186	   128,92	   1,02	   17,499	   0	   146,42	   860,56	  
	  18	   3101	   133,32	   10,3	   18x1	   54,8	   0,21	   565,54	   0,9	   19,682	   0	   585,22	   1445,78	  
	  19	   3283	   141,14	   3,76	   18x1	   57,3	   0,224	   215,45	   4,5	   111,970	   0	   327,42	   1773,19	  
	  20	   5234	   225,02	   2,62	   18x1	   134,1	   0,362	   351,34	   0,9	   58,486	   0	   409,83	   2183,02	  
	  21	   5924	   254,69	   2,9	   18x1	   170,5	   0,408	   494,45	   3,62	   298,829	   1500	   2293,28	   4476,30	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 416 a 417 
	   	   	   	   	   	  22	   789	   33,92	   0,7	   15x1	   5,59	   0,067	   3,913	   7,5	   16,696	   RA-‐N15(7)	   20,61	   383,78	   kv=0,562	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 416 a 417 
	   	   	   	   	   	  23	   1121	   48,19	   0,9	   15x1	   12	   0,082	   10,8	   10,2	   34,078	   RA-‐N15(7)	   44,88	   714,14	   kv=0,589	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 419 
	   	   	   	   	   	  24	   193	   8,30	   4,62	   15x1	   1,44	   0,018	   6,6528	   9,1	   1,462	   TRV	  (2)	   8,11	   849,51	  

	  25	   402	   17,28	   7,1	   15x1	   1,53	   0,019	   10,863	   1,02	   0,183	   	  	   11,05	   860,56	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 418 
	   	   	   	   	   	  26	   209	   8,99	   2,8	   15x1	   2,62	   0,032	   7,336	   8,2	   4,164	   TRV	  (2)	   11,50	   849,51	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 420 

	   	   	   	   	   	  27	   182	   7,82	   0,8	   15x1	   2,69	   0,033	   2,152	   6,5	   3,510	   TRV	  (2)	   5,66	   1445,78	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 421 

	   	   	   	   	   	   	  28	   507	   21,80	   6,56	   15x1	   3,5	   0,044	   22,96	   9,1	   8,737	   RA-‐N15(3)	   31,70	   1395,83	   kv=0,180	  
29	   1014	   43,59	   8,16	   15x1	   4,87	   0,069	   39,739	   3,5	   8,263	   	  	   48,00	   1443,83	  

	  30	   1637	   70,38	   7,12	   18x1	   16,6	   0,112	   118,19	   7,22	   44,913	   	  	   163,10	   1606,94	  
	  31	   1951	   83,88	   5,66	   18x1	   22,4	   0,133	   126,78	   4,5	   39,474	   	  	   166,26	   1773,19	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 422 
	   	   	   	   	   	   	  32	   507	   21,80	   0,7	   15x1	   3,5	   0,044	   2,45	   6,5	   6,240	   RA-‐N15(3)	   8,69	   1395,83	   kv=0,185	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 424 
	   	   	   	   	   	   	  33	   623	   26,78	   0,7	   15x1	   4,1	   0,048	   2,87	   7,62	   8,706	   RA-‐N15(4)	   11,58	   1443,83	   kv=0,224	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k trubkovému tělesu, místnost 425 
	   	   	   	   	   	  34	   314	   13,50	   4,52	   15x1	   2,38	   0,029	   10,758	   10,9	   4,554	   HM	  (0,5)	   15,31	   1606,94	   kv=0,18	  
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dimenzování k trubkovému tělesu, místnost 423 
	   	   	   	   	   	  35	   690	   29,66	   1,1	   15x1	   5,16	   0,064	   5,676	   6,62	   13,447	   HM	  (0)	   19,12	   2183,02	   kv=0,09	  

 
dimenzování ke konvektoru, místnost 316 a 317 

	   	   	   	   	   	  36	   789	   33,92	   4,32	   15x1	   5,59	   0,067	   24,149	   12,7	   28,271	   RA-‐N15(5)	   52,42	   1124,80	   kv=0,327	  
37	   1578	   67,84	   8,08	   15x1	   31,85	   0,144	   257,35	   7,1	   73,009	   0	   330,36	   1455,16	  

	  38	   2699	   116,04	   3,12	   18x1	   41,32	   0,186	   128,92	   1,02	   17,499	   0	   146,42	   1601,57	  
	  39	   3101	   133,32	   14,1	   18x1	   54,8	   0,21	   770,49	   5,4	   118,094	   0	   888,58	   2490,16	  
	  40	   4885	   210,02	   2,62	   18x1	   138,8	   0,369	   363,66	   0,9	   60,770	   0	   424,43	   2914,58	  
	  41	   5575	   239,68	   2,9	   18x1	   149,6	   0,385	   433,84	   3,62	   266,087	   1500	   2199,93	   5114,51	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 316 a 317 
	   	   	   	   	   	  42	   789	   33,92	   0,7	   15x1	   5,59	   0,067	   3,913	   7,5	   16,696	   RA-‐N15(5)	   20,61	   1124,80	   kv=0,323	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 316 a 317 
	   	   	   	   	   	  43	   1121	   48,19	   0,9	   15x1	   12	   0,082	   10,8	   10,2	   34,011	   RA-‐N15(6)	   44,81	   1455,16	   kv=0,406	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 319 
	   	   	   	   	   	  44	   193	   8,30	   4,62	   15x1	   1,44	   0,018	   6,6528	   9,1	   1,462	   TRV	  (2)	   8,11	   1444,11	  

	  45	   402	   17,28	   7,1	   15x1	   1,53	   0,019	   10,863	   1,02	   0,183	   	  	   11,05	   1455,16	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 318 
	   	   	   	   	   	  47	   209	   8,99	   2,8	   15x1	   2,62	   0,032	   7,336	   8,2	   4,164	   TRV	  (2)	   11,50	   1444,11	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 321 

	   	   	   	   	   	   	  48	   447	   19,22	   6,56	   15x1	   3,43	   0,042	   22,501	   9,1	   7,960	   RA-‐N15(5)	   30,46	   2167,72	   kv=0,131	  
49	   894	   38,44	   6,14	   15x1	   8,12	   0,085	   49,857	   3,5	   12,540	   	  	   62,40	   2230,11	  

	  50	   1461	   62,81	   7,12	   18x1	   11,1	   0,098	   79,032	   7,22	   34,386	   	  	   113,42	   2343,53	  
	  51	   1784	   76,70	   5,66	   18x1	   20,6	   0,116	   116,6	   4,5	   30,028	   	  	   146,62	   2490,16	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 322 
	   	   	   	   	   	   	  52	   507	   21,80	   0,7	   15x1	   3,5	   0,044	   2,45	   6,5	   6,240	   RA-‐N15(3)	   8,69	   2167,72	   kv=0,15	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 324 
	   	   	   	   	   	   	  53	   623	   26,78	   0,7	   15x1	   4,1	   0,048	   2,87	   7,62	   8,706	   RA-‐N15(4)	   11,58	   2230,11	   kv=0,183	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k trubkovému tělesu, místnost 325 
	   	   	   	   	   	  54	   323	   13,89	   4,52	   15x1	   2,38	   0,029	   10,758	   10,9	   4,554	   HM	  (0)	   15,31	   2343,53	   kv=0,09	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k trubkovému tělesu, místnost 323 
	   	   	   	   	   	  55	   690	   29,66	   1,1	   15x1	   5,16	   0,064	   5,676	   6,62	   13,447	   HM	  (0,5)	   19,12	   2490,16	   kv=0,189	  
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	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 216 a 217 
	   	   	   	   	   	  56	   789	   33,92	   4,32	   15x1	   5,59	   0,067	   24,149	   12,7	   28,271	   RA-‐N15(4)	   52,42	   2210,80	   kv=0,235	  

57	   1578	   67,84	   8,08	   15x1	   31,85	   0,144	   257,35	   4,62	   47,507	   0	   304,86	   2515,66	  
	  58	   2367	   101,76	   3,12	   18x1	   31,9	   0,162	   99,528	   1,02	   13,275	   0	   112,80	   2628,46	  
	  59	   2769	   119,05	   10,3	   18x1	   43,6	   0,191	   449,95	   0,9	   16,282	   0	   466,23	   3094,70	  
	  60	   2951	   126,87	   3,76	   18x1	   46,2	   0,199	   173,71	   4,5	   88,372	   0	   262,08	   3356,78	  
	  61	   5951	   255,85	   2,62	   18x1	   170,4	   0,412	   446,45	   0,9	   75,758	   0	   522,21	   3878,99	  
	  62	   6274	   269,73	   2,9	   18x1	   184,6	   0,435	   535,34	   3,62	   339,689	   1500	   2375,03	   6254,02	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 216 a 217 
	   	   	   	   	   	  63	   789	   33,92	   0,7	   15x1	   5,59	   0,067	   3,913	   7,5	   16,696	   RA-‐N15(4)	   20,61	   2210,80	   kv=0,233	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 216 a 217 
	   	   	   	   	   	  64	   789	   33,92	   0,9	   15x1	   5,59	   0,067	   5,031	   10,2	   22,751	   RA-‐N15(4)	   27,78	   2515,66	   kv=0,215	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 219 
	   	   	   	   	   	  65	   193	   8,30	   4,62	   15x1	   1,44	   0,018	   6,6528	   9,1	   1,462	   TRV	  (2)	   8,11	   2617,42	  

	  66	   402	   17,28	   7,1	   15x1	   1,53	   0,019	   10,863	   1,02	   0,183	   	  	   11,05	   2628,46	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 218 
	   	   	   	   	   	  67	   209	   8,99	   2,8	   15x1	   2,62	   0,032	   7,336	   8,2	   4,164	   TRV	  (2)	   11,50	   2617,42	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 220 

	   	   	   	   	   	  68	   182	   7,82	   0,8	   15x1	   2,69	   0,033	   2,152	   6,5	   3,510	   TRV	  (2)	   5,66	   3094,70	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 216 a 217 

	   	   	   	   	   	  69	   789	   33,92	   8,18	   15x1	   5,59	   0,067	   45,726	   9,1	   20,257	   RA-‐N15(4)	   65,98	   2544,84	   kv=0,215	  
70	   1296	   55,72	   6,56	   15x1	   18,3	   0,118	   120,05	   3,5	   24,167	   	  	   144,22	   2689,05	  

	  71	   1743	   74,94	   8,16	   18x1	   18,4	   0,12	   150,14	   3,5	   24,993	   	  	   175,14	   2864,19	  
	  72	   2310	   99,31	   7,12	   18x1	   31,7	   0,159	   225,7	   7,22	   90,516	   	  	   316,22	   3094,70	  
	  73	   3000	   128,98	   5,56	   18x1	   64,7	   0,244	   359,73	   4,5	   132,858	   	  	   492,59	   3356,78	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 221 
	   	   	   	   	   	   	  74	   507	   21,80	   0,7	   15x1	   3,5	   0,044	   2,45	   6,5	   6,240	   RA-‐N15(3)	   8,69	   2544,84	   kv=0,136	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 222 
	   	   	   	   	   	   	  75	   447	   19,22	   0,7	   15x1	   3,5	   0,044	   2,45	   6,5	   6,240	   RA-‐N15(2)	   8,69	   2689,05	   kv=0,11	  
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dimenzování ke konvektoru, místnost 224 

	   	   	   	   	   	   	  76	   567	   24,38	   0,7	   15x1	   4,1	   0,048	   2,87	   7,62	   8,706	   RA-‐N15(3)	   11,58	   2864,19	   kv=0,137	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k trubkovému tělesu, místnost 225 
	   	   	   	   	   	  77	   690	   29,66	   4,52	   15x1	   2,38	   0,029	   10,758	   10,9	   4,554	   HM	  (0)	   15,31	   3878,99	   kv=0,15	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k trubkovému tělesu, místnost 223 
	   	   	   	   	   	  78	   323	   13,89	   1,1	   15x1	   2,38	   0,064	   2,618	   6,62	   13,447	   HM	  (0)	   16,06	   3878,99	   kv=0,09	  

dimenzování k otopnému tělesu, místnost 108 
	   	   	   	   	   	  79	   659	   28,33	   3,1	   15x1	   5,14	   0,062	   15,934	   9,1	   17,347	   TRV	  (2)	   33,28	   5398,70	   kv=0,122	  

80	   852	   36,63	   19	   15x1	   6,8	   0,077	   129,2	   9,82	   28,873	   0	   158,07	   5556,77	  
	  81	   1412	   60,71	   3,3	   18x1	   10,8	   0,096	   35,64	   4,5	   20,566	   0	   56,21	   5612,98	  
	  82	   2878	   123,73	   2,54	   18x1	   44,2	   0,198	   112,27	   0,9	   17,497	   1500	   1629,77	   7242,74	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 109 
	   	   	   	   	   	  83	   193	   8,30	   0,7	   15x1	   1,44	   0,018	   1,008	   7,5	   1,205	   TRV	  (1)	   2,21	   5398,70	   kv=0,036	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke trubkovému tělesu, místnost 123 
	   	   	   	   	   	  84	   560	   24,08	   8,4	   15x1	   4,05	   0,046	   34,02	   11,7	   12,277	   HM	  (0,5)	   46,30	   5556,77	   kv=0,144	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 122 
	   	   	   	   	   	  85	   733	   31,51	   4,62	   15x1	   1,44	   0,018	   6,6528	   9,1	   1,462	   TRV	  (3)	   8,11	   5601,93	  

	  86	   1466	   63,03	   7,1	   15x1	   1,53	   0,019	   10,863	   1,02	   0,183	   	  	   11,05	   5612,98	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 122 
	   	   	   	   	   	  87	   733	   31,51	   2,8	   15x1	   2,62	   0,032	   7,336	   8,2	   4,164	   TRV	  (3)	   11,50	   5601,93	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, technická místnost 

	   	   	   	   	   	  88	   674	   28,98	   16,4	   15x1	   5,14	   0,062	   84,296	   11,7	   22,303	   TRV	  (2)	   106,60	   7563,46	  
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Otopná větev 2 

dimenzování k trubkovému tělesu, místnost 505 a 506 
	   	   	   	   	  

č.	  
ú.	  

Q	  
	  (W)	  

M	  
	  (kg/h)	  

l	  
	  (m)	  

DN	  	  
(Dxt)	  

R	  	  
(Pa/m)	  

w	  
(m/s)	  

R*l	  
	  (Pa)	  

∑ξ	  
	  (-‐)	  

Z	  
	  (Pa)	  

∆pRV	  
	  (Pa)	  

R*l+Z+∆
pRV	  
	  (Pa)	  

∆pDIS	  
	  (Pa)	  

	  1	   789	   33,92	   6,5	   15x1	   5,59	   0,067	   36,335	   11,7	   26,045	   RA-‐N15(5)	   1362,38	   1362,38	   kv=0,33	  
2	   1578	   67,84	   5,1	   15x1	   31,85	   0,144	   162,44	   4,62	   47,507	   0	   209,94	   1572,32	  

	  3	   3156	   135,68	   12,1	   18x1	   53,9	   0,216	   654,35	   3,5	   80,978	   1500	   2235,32	   3807,65	  
	  4	   7877	   338,65	   5,94	   22x1	   68,9	   0,304	   409,27	   1,02	   46,746	   0	   456,01	   4263,66	  
	  5	   12399	   533,06	   5,94	   28x1,5	   52,67	   0,308	   312,86	   1,02	   47,984	   0	   360,84	   4624,50	  
	  6	   16921	   727,47	   5,94	   28x1,5	   91,92	   0,42	   546	   0,9	   78,729	   0	   624,73	   5249,24	  
	  7	   21369	   918,70	   13,8	   28x1,5	   140,15	   0,55	   1927,1	   23,6	   3540,230	   0	   5467,29	   10716,53	  
	   

dimenzování ke konvektoru, místnost 505 a 506 
	   	   	   	   	   	  8	   789	   33,92	   0,8	   15x1	   5,59	   0,067	   4,472	   5,6	   12,466	   RA-‐N15(4)	   16,94	   1362,38	   kv=0,292	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 505 a 506 
	   	   	   	   	   	  9	   789	   33,92	   6,8	   15x1	   5,59	   0,067	   38,012	   9,1	   20,257	   RA-‐N15(4)	   58,27	   1496,15	   kv=0,282	  

10	   1578	   67,84	   0,9	   15x1	   31,85	   0,144	   28,665	   4,62	   47,507	   	  	   76,17	   1572,32	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 505 a 506 
	   	   	   	   	   	  11	   789	   33,92	   0,8	   15x1	   5,59	   0,067	   4,472	   3,5	   7,791	   RA-‐N15(4)	   12,26	   1496,15	   kv=0,278	  

 

dimenzování ke konvektoru, místnost 406 a 407 
	   	   	   	   	   	  12	   789	   33,92	   9,52	   15x1	   5,59	   0,067	   53,217	   11,7	   26,045	   RA-‐N15(N)	   79,26	   281,37	   kv=0,755	  

13	   1578	   67,84	   4,12	   15x1	   31,85	   0,144	   131,22	   3,62	   37,224	   0	   168,45	   449,82	  
	  14	   2367	   101,76	   9,22	   18x1	   21,9	   0,164	   201,92	   1,02	   13,604	   0	   215,52	   665,34	  
	  15	   3640	   156,49	   8,2	   18x1	   72,1	   0,251	   591,22	   0,9	   28,118	   0	   619,34	   1284,68	  
	  16	   4031	   173,30	   1,7	   18x1	   88,1	   0,283	   149,77	   4,5	   178,723	   0	   328,49	   1613,17	  
	  17	   4721	   202,97	   3,66	   22x1	   108,1	   0,408	   395,65	   3,62	   298,829	   1500	   2194,48	   3807,65	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 406 a 407 
	   	   	   	   	   	  18	   789	   33,92	   0,7	   15x1	   5,59	   0,067	   3,913	   6,5	   14,470	   RA-‐N15(N)	   18,38	   281,37	   kv=0,661	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 406 a 407 
	   	   	   	   	   	  19	   789	   33,92	   0,7	   15x1	   5,59	   0,067	   3,913	   6,5	   14,470	   RA-‐N15(7)	   18,38	   449,82	   kv=0,516	  
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dimenzování ke konvektoru, místnost 411 

	   	   	   	   	   	   	  24	   706	   30,35	   8,4	   15x1	   5,16	   0,064	   43,344	   9,1	   18,484	   RA-‐N15(6)	   61,83	   628,43	   kv=0,403	  
25	   1273	   54,73	   0,7	   15x1	   18,2	   0,118	   12,74	   3,5	   24,167	   	  	   36,91	   665,34	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 412 

	   	   	   	   	   	   	  26	   567	   24,38	   2,8	   15x1	   4,3	   0,054	   12,04	   8,2	   11,858	   RA-‐N15(5)	   23,90	   628,43	   kv=0,313	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 405 
	   	   	   	   	   	  24	   182	   7,82	   3,14	   15x1	   2,62	   0,032	   8,2268	   15,3	   7,769	   TRV	  (2)	   16,00	   1271,37	   kv=0,07	  

25	   391	   16,81	   3,76	   15x1	   2,8	   0,04	   10,528	   3,5	   2,777	   	  	   13,31	   1284,68	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 404 
	   	   	   	   	   	  26	   209	   8,99	   2,9	   15x1	   2,69	   0,033	   7,801	   12,7	   6,858	   TRV	  (2)	   14,66	   1271,37	   kv=0,08	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k trubkovému tělesu, místnost 410 
	   	   	   	   	   	  27	   690	   29,66	   0,8	   15x1	   2,69	   0,033	   2,152	   6,5	   3,510	   HM	  (1)	   5,66	   1613,17	   kv=0,3	  

 

dimenzování ke konvektoru, místnost 306 a 307 
	   	   	   	   	   	  12	   789	   33,92	   9,52	   15x1	   5,59	   0,067	   53,217	   11,7	   26,045	   RA-‐N15(7)	   79,26	   413,60	   kv=0,587	  

13	   1578	   67,84	   4,12	   15x1	   31,85	   0,144	   131,22	   3,62	   37,224	   0	   168,45	   582,04	  
	  14	   2367	   101,76	   9,22	   18x1	   21,9	   0,164	   201,92	   1,02	   13,604	   0	   215,52	   797,57	  
	  15	   3441	   147,94	   8,2	   18x1	   129	   0,318	   1057,8	   0,9	   45,133	   0	   1102,93	   1900,50	  
	  16	   3832	   164,75	   1,7	   18x1	   80,2	   0,265	   136,34	   4,5	   156,711	   0	   293,05	   2193,55	  
	  17	   4522	   194,41	   3,66	   22x1	   107,1	   0,315	   391,99	   3,62	   178,125	   1500	   2070,11	   4263,66	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 306 a 307 
	   	   	   	   	   	  18	   789	   33,92	   0,7	   15x1	   5,59	   0,067	   3,913	   6,5	   14,470	   RA-‐N15(7)	   18,38	   413,60	   kv=0,54	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 306 a 307 
	   	   	   	   	   	  19	   789	   33,92	   0,7	   15x1	   5,59	   0,067	   3,913	   6,5	   14,470	   RA-‐N15(6)	   18,38	   582,04	   kv=0,45	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 311 
	   	   	   	   	   	   	  24	   567	   24,38	   8,4	   15x1	   4,3	   0,053	   36,12	   9,1	   12,676	   RA-‐N15(4)	   48,80	   760,66	   kv=0,289	  

25	   1074	   46,17	   0,7	   15x1	   18,2	   0,118	   12,74	   3,5	   24,167	   	  	   36,91	   797,57	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 312 
	   	   	   	   	   	   	  26	   507	   21,80	   2,8	   15x1	   4,3	   0,053	   12,04	   8,2	   11,422	   RA-‐N15(4)	   23,46	   760,66	   kv=0,254	  
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dimenzování k otopnému tělesu, místnost 305 

24	   182	   7,82	   3,14	   15x1	   2,62	   0,032	   8,2268	   15,3	   7,769	   TRV	  (2)	   16,00	   1887,19	   kv=0,07	  
25	   391	   16,81	   3,76	   15x1	   2,8	   0,04	   10,528	   3,5	   2,777	   	  	   13,31	   1900,50	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 304 

	   	   	   	   	   	  26	   209	   8,99	   2,9	   15x1	   2,69	   0,033	   7,801	   12,7	   6,858	   TRV	  (2)	   14,66	   1887,19	   kv=0,08	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k trubkovému tělesu, místnost 310 
	   	   	   	   	   	  27	   690	   29,66	   0,8	   15x1	   2,69	   0,033	   2,152	   6,5	   3,510	   TRV	  (0,5)	   5,66	   2193,55	   kv=0,18	  

 

dimenzování ke konvektoru, místnost 206 a 207 
	   	   	   	   	   	  12	   789	   33,92	   9,52	   15x1	   5,59	   0,067	   53,217	   11,7	   26,045	   RA-‐N15(6)	   79,26	   774,44	   kv=0,407	  

13	   1578	   67,84	   4,12	   15x1	   31,85	   0,144	   131,22	   3,62	   37,224	   0	   168,45	   942,89	  
	  14	   2367	   101,76	   9,22	   18x1	   21,9	   0,164	   201,92	   1,02	   13,604	   0	   215,52	   1158,41	  
	  15	   3441	   147,94	   8,2	   18x1	   129	   0,318	   1057,8	   0,9	   45,133	   0	   1102,93	   2261,34	  
	  16	   3832	   164,75	   1,7	   18x1	   80,2	   0,265	   136,34	   4,5	   156,711	   0	   293,05	   2554,39	  
	  17	   4522	   194,41	   3,66	   22x1	   107,1	   0,315	   391,99	   3,62	   178,125	   1500	   2070,11	   4624,50	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 206 a 207 
	   	   	   	   	   	  18	   789	   33,92	   0,7	   15x1	   5,59	   0,067	   3,913	   6,5	   14,470	   RA-‐N15(6)	   18,38	   774,44	   kv=0,39	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 206 a 207 
	   	   	   	   	   	  19	   789	   33,92	   0,7	   15x1	   5,59	   0,067	   3,913	   6,5	   14,470	   RA-‐N15(5)	   18,38	   942,89	   kv=0,353	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 211 
	   	   	   	   	   	   	  24	   567	   24,38	   8,4	   15x1	   4,3	   0,053	   36,12	   9,1	   12,676	   RA-‐N15(4)	   48,80	   1121,50	   kv=0,235	  

25	   1074	   46,17	   0,7	   15x1	   18,2	   0,118	   12,74	   3,5	   24,167	   	  	   36,91	   1158,41	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 212 
	   	   	   	   	   	   	  26	   507	   21,80	   2,8	   15x1	   4,3	   0,053	   12,04	   8,2	   11,422	   RA-‐N15(4)	   23,46	   1121,50	   kv=0,208	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 205 
	   	   	   	   	   	  24	   182	   7,82	   3,14	   15x1	   2,62	   0,032	   8,2268	   15,3	   7,769	   TRV	  (2)	   16,00	   2248,04	   kv=0,052	  

25	   391	   16,81	   3,76	   15x1	   2,8	   0,04	   10,528	   3,5	   2,777	   	  	   13,31	   2261,34	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 204 
	   	   	   	   	   	  26	   209	   8,99	   2,9	   15x1	   2,69	   0,033	   7,801	   12,7	   6,858	   TRV	  (2)	   14,66	   2248,04	   kv=0,06	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k trubkovému tělesu, místnost 210 
	   	   	   	   	   	  27	   690	   29,66	   0,8	   15x1	   2,69	   0,033	   2,152	   6,5	   3,510	   HM	  (0,5)	   5,66	   2554,39	   kv=0,18	  
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dimenzování ke konvektoru, místnost 112 a 113 
	   	   	   	   	   	  12	   789	   33,92	   9,52	   15x1	   5,59	   0,067	   53,217	   11,7	   26,045	   RA-‐N15(5)	   79,26	   1318,92	   kv=0,305	  

13	   1578	   67,84	   4,12	   15x1	   31,85	   0,144	   131,22	   3,62	   37,224	   0	   168,45	   1487,36	  
	  14	   2367	   101,76	   9,22	   18x1	   21,9	   0,164	   201,92	   1,02	   13,604	   0	   215,52	   1702,89	  
	  15	   3497	   150,34	   8,2	   18x1	   131,2	   0,325	   1075,8	   0,9	   47,141	   0	   1122,98	   2825,87	  
	  16	   3888	   167,15	   1,7	   18x1	   85,3	   0,271	   145,01	   4,5	   163,887	   0	   308,90	   3134,76	  
	  17	   4448	   191,23	   3,66	   22x1	   116,4	   0,324	   426,02	   3,62	   188,449	   1500	   2114,47	   5249,24	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 112 a 113 
	   	   	   	   	   	  18	   789	   33,92	   0,7	   15x1	   5,59	   0,067	   3,913	   6,5	   14,470	   RA-‐N15(4)	   18,38	   1318,92	   kv=0,297	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 112 a 113 
	   	   	   	   	   	  19	   789	   33,92	   0,7	   15x1	   5,59	   0,067	   3,913	   6,5	   14,470	   RA-‐N15(4)	   18,38	   1487,36	   kv=0,28	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 117 
	   	   	   	   	   	   	  24	   567	   24,38	   8,4	   15x1	   4,3	   0,053	   36,12	   9,1	   12,676	   RA-‐N15(3)	   48,80	   1665,98	   kv=0,192	  

25	   1074	   46,17	   0,7	   15x1	   18,2	   0,118	   12,74	   3,5	   24,167	   	  	   36,91	   1702,89	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování ke konvektoru, místnost 118 
	   	   	   	   	   	   	  26	   507	   21,80	   2,8	   15x1	   4,3	   0,053	   12,04	   8,2	   11,422	   RA-‐N15(3)	   23,46	   1665,98	   kv=0,17	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 2111 
	   	   	   	   	   	  24	   182	   7,82	   3,14	   15x1	   2,62	   0,032	   8,2268	   15,3	   7,769	   TRV	  (2)	   16,00	   2812,56	   kv=0,047	  

25	   391	   16,81	   3,76	   15x1	   2,8	   0,04	   10,528	   3,5	   2,777	   	  	   13,31	   2825,87	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k otopnému tělesu, místnost 110 
	   	   	   	   	   	  26	   209	   8,99	   2,9	   15x1	   2,69	   0,033	   7,801	   12,7	   6,858	   TRV	  (2)	   14,66	   2812,56	   kv=0,054	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  dimenzování k trubkovému tělesu, místnost 116 
	   	   	   	   	   	  27	   690	   29,66	   0,8	   15x1	   2,69	   0,033	   2,152	   6,5	   3,510	   HM	  (0)	   5,66	   3134,76	   kv=0,09	  

dimenzování okruhu ke zdroji tepla 
	   	   	   	   	   	   	   	  

č.	  
ú.	  

Q	  
	  (W)	  

M	  
	  (kg/h)	  

l	  
	  

(m)	  
DN	  	  
(Dxt)	  

R	  	  
(Pa/m)	  

w	  
	  (m/s)	  

R*l	  
	  (Pa)	  

∑ξ	  
	  (-‐)	  

Z	  
	  (Pa)	  

∆pRV	  
	  (Pa)	  

R*l+Z+∆p
RV	  

	  (Pa)	   kv	  
	  1	   46999	   2	  020,59	   9,6	   42x1,5	   65,7	   0,474	   630,72	   42,3	   4712,932	   13600	   18943,65	   4,64	   kv=4,64	  

dimenzování okruhu k zásobníku teplé vody 
	   	   	   	   	   	   	  

č.	  
ú.	  

Q	  
	  (W)	  

M	  
	  (kg/h)	  

l	  
	  

(m)	  
DN	  	  
(Dxt)	  

R	  	  
(Pa/m)	  

w	  
	  (m/s)	  

R*l	  
	  (Pa)	  

∑ξ	  
	  (-‐)	  

Z	  
	  (Pa)	  

∆pRV	  
	  (Pa)	  

R*l+Z+∆pRV	  
	  (Pa)	   kv	  

	  1	   5950	   255,80	   7	   28x1,5	   163,6	   0,577	   1145,2	   39,3	   6488,410	   9700	   17333,61	   0,61	   kv=0,56	  
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C.2 Návrh oběhových čerpadel 

Výpočet byl proveden pomocí programu WebCaps na stránkách 

Grundfos [27] 

Oběhové čerpadlo pro 1. Otopnou větev 

 

Obr. 28 Grundfos MAGNA3 40-150 F, 1. Větev [27] 
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Oběhové čerpadlo pro 2. Otopnou větev 

 

Obr. 29 Grundfos MAGNA3 40-150 F, 2. Větev [27] 
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Oběhové čerpadlo zdroje tepla 

 

Obr. 30 Grundfos ALPHA2 15-60 130, ke zdroji tepla [27] 
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Oběhové čerpadlo k zásobníku teplé vody 

 

Obr. 31 Grundfos ALPHA2 15-60 130, k zásobníku [27] 
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C.3 Návrh zabezpečovacích zařízení 

Expanzní nádoba 

Výška otopné soustavy: h=14,2 m 

Objem vody v otopné soustavě (trubky + tělesa + kotel + AN):  

𝑉 = 235,4+ 180,6+ 200+ 1200 = 1816  𝑙 

Teplotní rozdíl: ∆𝑡 = 75− 10 = 65  °𝐶 

Expanzní objem: 𝑉! = 1,3 ∙ 𝑉 ∙ 𝑛 = 1,3 ∙ 1816 ∙ 0,02625 = 61,97  𝑙 

Nejnižší dovolený přetlak:  

𝑝!,!"# = 1,1 ∙ ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 10!! + ∆𝑝! = 1,1 ∙ 14,2 ∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ 10!! + 20

= 173,23  𝑘𝑃𝑎 

Tlaková ztráta čerpadla: ∆𝑝! = 20  𝑘𝑃𝑎 

𝑝! ≥ 𝑝!,!"# → 𝑝! = 200  𝑘𝑃𝑎 

Nejvyšší dovolený přetlak: 

𝑝!,!"# ≤ 𝑝! − ℎ! ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 10!! = 300− (1,0 ∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ 10!!) = 290,2  𝑘𝑃𝑎 

Volím otevírací přetlak 250 kPa 

Velikost expanzní nádoby: 

𝑉!" = 𝑉! ∙
𝑝!! + 100
𝑝!! − 𝑝!

= 61,97 ∙
250+ 100
250− 200 = 123,9  𝑙 

Průměr expanzního potrubí: 𝑑! = 10+ 0,6 ∙ 𝑄! = 10+ 0,6 ∙ 50 = 14,24  𝑚𝑚 →

𝐷𝑁  20 

Návrh: Expanzní nádoba Regulus HS250 
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Obr. 32 Regulus HS250 [22] 

 

 

Obr. 33 Regulus HS250, parametry [22] 
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Pojistný ventil 

𝑄! = 50  𝑘𝑊 

Otevírací přetlak 250 kPa 

Konstanta závislá na stavu syté vodní páry při přetlaku pot: 𝐾 = 1,12  𝑘𝑊/𝑚𝑚! 

Výtokový součinitel: 𝛼! = 0,565 

Součinitel zvětšení sedla: 𝑎 = 1,34 

Průřez sedla pojistného ventilu: 𝐴! =
!!
!!∙!

= !"
!,!"!∙!,!"

= 79,01  𝑚𝑚! 

Ideální průměr sedla: 𝑑! =
!∙!!
!
= !∙!",!"

!
= 10,03  𝑚𝑚 

Průměr sedla skutečného ventilu: 𝑑! = 𝑎 ∙ 𝑑! = 1,34 ∙ 10,03 = 13,44  𝑚𝑚 →

𝐷𝑁  15 

Vstupní a výstupní pojistné potrubí:  

𝑑! = 15+ 1,4 ∙ 𝑄! = 15+ 1,4 ∙ 50 = 24,9  𝑚𝑚 → 𝐷𝑁  25 

Návrh: HERZ pojistný ventil DN 15, 2,5 bar [28] 

 

Obr. 34 Pojistný ventil HERZ DN 15, 2,5 bar [28] 
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C.4 Návrh tepelné izolace potrubí 

Pro návrh tloušťky tepelné izolace potrubí bylo využito výpočtu na 

stránkách tzb-info.cz. Navržené tloušťky vyhovují požadavkům vyhlášky č. 

193/2007. Návrh izolace PAROC Section aluCoat T (λ=0,035 Wm-1K-1) 

dimenze U0 [W m-1K-1] Tepelná izolace 
15x1 0,15 30 
18x1 0,15 30 
22x1 0,18 30 

28x1,5 0,18 30 
42x1,5 0,24 40 

 

C.5 Větrání kotelny 

Přívod vzduchu a odvod spalin - přívod z místnosti a odvod spalin nad střechu 

Pelety s výhřevností 16,88 MJ/kg  

Teoretický objem spalovacího vzduchu: 

 𝑉!"# = 0,260 ∙ 𝐻 − 0,25 = 0,260 ∙ 18− 0,25 = 4,43  𝑚!/𝑚! 

Přebytek vzduchu: 𝜆 = 1,4 

Skutečný objem spalovacího vzduchu: 𝑉!" = 𝜆 ∙ 𝑉!"# = 1,4 ∙ 4,43 = 6,202  𝑚!/𝑚! 

Potřeba paliva: 𝑃 = !
!∙!

= !""""
!,!"#∙!",!!∙!"!

= 0,00327  𝑘𝑔 ∙ 𝑠!! 

Průtok spalovacího vzduchu: 𝑉!" = 𝑉!" ∙ 𝑃 = 6,202 ∗ 0,00327 = 0,02  𝑚! ∙ 𝑠!! 

Průtok vzduchu pro větrání stanovený z minimální 0,5 násobné výměny 

vzduchu (hygienický průtok) 

𝑉!",! = 𝑛 ∙ 𝑂 = 0,5 ∙ 105,18 = 52,59  𝑚!ℎ!! = 0,0146  𝑚! ∙ 𝑠!! 

Pro přívod vzduchu bude použit průduch ve stěně technické místnosti, který 

bude kryt proti dešťovou žaluzií. 

Plocha žaluzie: 𝑆 = !!",!
!
= !,!"

!,!
= 0,0133  𝑚! 
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Navržená žaluzie má rozměr 200x200 s průtočnou plochou 0,02 m2. Odvod 

vzduchu má stejnou potřebnou plochu jako přívod. Pro odvod bude využit 

průduch v komínovém tělese.  

Tepelná bilance kotelny v zimě: 

Tepelná produkce kotle a potrubních rozvodů činí 1% instalovaných výkonů 

kotlů: 

𝑄!,! = 𝑝 ∙ 𝑄! = 0,01 ∙ 50000 = 500  𝑊 

Měrná tepelná ztráta kotelny prostupem pro výpočtovou teplotu kotelny + 15 °C: 

𝐻! =
𝑄
∆𝑡 =

1073,077
27 = 39,74  𝑊/𝐾 

Měrná tepelná ztráta kotelny větráním pro průtok spalovacího vzduchu: 

𝐻! =
𝑉!",!
3600 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 =

52,59
3600 ∙ 1300 = 18,99  𝑊/𝐾 

Teplota vzduchu v kotelně při návrhových podmínkách: 

𝑡!,! = 𝑡! +
𝑄!,!

𝐻! + 𝐻!
= −12+

500
39,74+ 18,99 = −3,48  °𝐶 < 7,5  °𝐶

→ 𝑛𝑢𝑡𝑛𝑜  𝑣𝑦𝑡á𝑝ě𝑡  𝑘𝑜𝑡𝑒𝑙𝑛𝑢 

𝑄 = 𝐻! + 𝐻! ∙ 𝑡! − 𝑡!,! = 39,74+ 18,99 ∙ 7,5− −3,48 = 645,24  𝑊 

Otopné těleso RADIK PLAN 11 VKM: 11 - 040100 - H0 - 10 (výkon 674W) 

Teplená bilance kotelny v létě 

Tepelná produkce kotlů a potrubních rozvodů činí 1,5% 

𝑄!,! = 𝑝 ∙ 𝑄! + 𝐼 ∙ 𝑆! = 0,015 ∙ 14,6+ 120 ∙ 0 = 0,22  𝑊 

Měrná tepelná ztráta kotelny větráním pro průtok spalovacího vzduchu: 

𝐻! =
𝑉!",!
3600 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 =

23,72
3600 ∙ 1300 = 8,57  𝑊/𝐾 

Teplota v kotelně pro průměrnou letní teplotu: 
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𝑡!,! = 𝑡! +
𝑄!,!

𝐻! + 𝐻!
= 30+

0,22
39,74+ 18,99 = 30  °𝐶 < 35  °𝐶 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

Orientační průtok spalin:  𝑀!" = 0,6 ∙ 10!! ∙ 𝑄! = 0,6 ∙ 10!! ∙ 50000 = 30  𝑘𝑔/𝑠 

Návrh komínového systému 

 Soustava Schiedel UNI ADVANCED ∅ 18 cm, jednoprůduchový s větrací 

šachtou 10/26, instalovaný výkon 50 kW, účinná výška 18 m, potřeba tahu je 22 

Pa. [29] 

 

Obr. 35 Komínový průduch Schiedel UNI ADVANCED [29] 
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C.6 Roční potřeba tepla 

Návrhové hodnoty:  

Tepelná ztráta prostupem: Qtr = 21,5 kW 

Měrná ztráta prostupem: HT = Qtr/∆t = 21,5/32 = 716,7 kW/K 

Tepelná ztráta větráním: Qve = 23,1 kW 

Měrná ztráta prostupem: HT = Qtr/∆t = 23,1/32 = 721,9 kW/K 

  leden únor březen duben květen září říjen listopad prosinec   

te -1,5 0,0 3,2 8,8 13,6 14,9 9,4 3,2 -0,2 �C 

Qtr 369,82 344,02 288,97 192,65 110,09 87,72 182,33 288,97 347,46 kWh 

Qve 372,50 346,51 291,07 194,05 110,88 88,36 183,65 291,07 349,98 kWh 

Qsol,j 60,26 107,12 123,58 132,68 136,33 122,71 99,82 57,27 41,36 kWh/den 

Qsol,s 20,00 35,98 48,48 70,77 89,97 55,79 37,96 18,58 14,49 kWh/den 

Qsol,v 10,52 19,49 30,12 43,88 64,58 36,37 22,14 10,12 7,80 kWh/den 

Qsol,z 25,82 50,05 68,54 93,43 107,25 73,38 49,16 25,20 15,42 kWh/den 

Qsol 116,61 212,63 270,72 340,76 398,13 288,25 209,08 111,16 79,07 kWh/den 

qapp 4,897674 4,89767 4,89767 4,89767 4,89767 4,89767 4,89767 4,89767 4,89767 W/m² 

Qint 40,50376 40,5038 40,5038 40,5038 40,5038 40,5038 40,5038 40,5038 40,5038 kWh/den 

ϒ 0,21 0,37 0,54 0,99 1,99 1,87 0,68 0,26 0,17   

C 330800 330800 330800 330800 330800 330800 330800 330800 330800 J/K 

τ 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 h 

a 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26   

ηh 1,00 1,00 0,98 0,85 0,50 0,53 0,95 1,00 1,00   

Qh,d -585,2 -438,2 -274,4 -64,1 -3,0 -3,1 -128,1 -428,5 -577,9 kWh/den 

Qh,m -18 142,5 -12 269,9 -8 506,3 -1 923,4 -93,7 -93,9 -3 970,1 -12 854,3 -17 914,0 kWh/měsíc 

 

te hodnoty z Topenářské příručky [31] 

Denní potřeba tepla: 𝑄!,! = 𝑄!"#á!" − 𝜇! ∙ 𝑄!"#$% 

Měsíční potřeba tepla: 𝑄!,! 

Tepelné solární zisky: 𝑄!"# = 𝑆!.! ∙ 𝐼! ∙ 𝑔! 

So,i plocha okna 

Ii Intenzita slunečního záření 
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gi prostupnost okna, g = 0,85 

Měrné tepelné zisky z vnitřních zdrojů: 𝑞!"" =
!!∙!∙!!"!#$!!!"#$ř!"#čů

!
 

ph procento denní doby, kdy je objekt užíván, ph = 50 % 

n počet osob, 36 osob 

Průměrný tepelný výkon na osobu: Qosoba = 100 W 

Průměrný tepelný výkon spotřebičů: Qspotřebič = 1000 W 

Tepelné zisky vnitřních zdrojů: 𝑄!"# = 𝑞!"" ∙ 𝑆! ∙
!!"
!"""

 

hpr provozní doba větracího systému za den 

Sp podlahová plocha 

Podíl zisků a ztrát v otopném režimu: 𝛾 = !!"#!!!"#
!!"!!!

 

Vnitřní tepelná kapacita plošných konstrukcí: 𝐶 = 𝐶! ∙ 𝑆 

Měrná kapacita plošných konstrukcí: Cm = 400 kJ K-1 m-2 

Časová konstanta budovy: 𝜏 = !/!"##
!!!!!"

 

Faktor setrvačnosti budovy: 𝑎 = 1+ !
!"

 

Stupeň využití zisků v otopném režimu: 𝜇! =
!!!!

!!!!!!
 

Celková roční potřeba tepla: 75,77 MWh 
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Měsíční potřeba paliva 

Výhřevnost paliva po odečtení vodního obsahu: 16,88 MJ/kg 

Účinnost kotle: 90,4 % 

Spotřeba paliva na měsíc: 𝑃 = !!,!∙!,!
!∙!

 

  leden únor březen duben květen září říjen listopad prosinec   

Potřeba 4,28 2,89 2,01 0,45 0,02 0,02 0,94 3,03 4,23 t 

Výhřevnost 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 16,88 MJ/kg 

Celková potřeba paliva:             ΣP = 17,88 tun 

 

Potřeba tepla na přípravu teplé vody 

 Zásobník má možnost připojení elektrické energie, tudíž tento způsob 

přípravy vody bude využit v letním období. 

Denní potřeba tepla:  

𝑄!"#,! = 1+ 𝑧 ∙
𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑉!! ∙ ∆𝑡

3600 = 1+ 0,5 ∙
1000 ∙ 4180 ∙ 1,82 ∙ 40− 10

3600
= 96,66  𝑘𝑊ℎ 

  leden únor březen duben květen září říjen listopad prosinec   

počet dnů 31 28 31 30 31 30 31 30 31   

QTUV,m 2 997 2 707 2 997 2 900 2 997 2 900 2 997 2 900 2 997 kWh/měsíc 

potř. paliva 0,707 0,639 0,707 0,684 0,707 0,684 0,707 0,684 0,707 tuny 

Celková potřeba paliva:             ΣP = 6,23 tun 

 

Celkové množství pelet na otopnou sezónu: 24,10 tun 
Celkový objem pelet na otopnou sezónu: 37,08 m³ 
Prostorová hmotnost pelet: 650 kg m-3 
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Návrh předzásobníku 

 Zásobník by měl být dostatečně velký, aby pojal zhruba týdenní spotřebu 

paliva. 

𝑄!,! = 585,2  𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛 

𝑄!,! = 4096,4  𝑘𝑊ℎ/𝑡ý𝑑𝑒𝑛 

𝑃 =
𝑄!,! ∙ 3,6
𝐻 ∙ 𝜇 =

4096,4 ∙ 3,6
16,88 ∙ 0,904 = 966,42  𝑘𝑔 

Sypná hmotnost pelet je 650 kg·m3, což je 1,37 m3. U výrobce zdroje 

tepla je nabízen zásobník o maximální velikosti 700 kg paliva. V zimním období 

bude zásobník častěji doplňován. 

 

Obr. 36 Zásobník na pelety [30] 
 

 

Obr. 37 Zásobník na pelety, parametry [30] 

C.7 Akumulační nádrž – nabíjení a vybíjení zásobníku 

Pro další výpočty je třeba znát hodnotu přívodní otopné vody tw1, která je 

závislá na venkovní teplotě te. Ekvitermní regulací získáme ekvitermní křivku. 

Teplotní rozdíl: ∆𝑡 = (𝑡!!,!"# − 𝑡!!,!"#) ∙
!!!!!

!!,!"#!!!
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Střední teplota otopné vody: 𝑡! = 𝑡! +
!!!,!"#!!!!,!"#

!
− 𝑡! ∙ !!!!!

!!,!"#!!!

!
!
 

tw1,max = 75 °C 

tw2,max = 55 °C 

ti = 20°C 

te = -12 °C 

n součinitel zohledňující typ otopného tělesa, n = 1,33 

 

  leden únor březen duben květen září říjen listopad prosinec   

te -1,5 0,0 3,2 8,8 13,6 14,9 9,4 3,2 -0,2 �C 

H=HT+HVE 1439 1439 1439 1439 1439 1439 1439 1439 1439 W/K 

Qbez z 30,9 28,8 24,2 16,1 9,2 7,3 15,3 24,2 29,1 kW 

Qse z 24,4 18,3 11,4 2,7 0,1 0,1 5,3 17,9 24,1 kW 

zvoleno Q 28 24 18 9 5 4 10 21 27 kW 

∆Q přebývající  23 27 33 41 46 47 40 30 24 kW 

tw1,max 75 75 75 75 75 75 75 75 75 �C 

tw1 46,65 45,3538 42,47 36,93 31,41 29,71 36,29 42,47 45,53 �C 

doba ohřevu zásobníku 

τnab+vyb 1,72 1,52 1,38 1,29 1,32 1,35 1,34 1,53 1,70 hod 

τvyb 1,43 1,76 2,55 5,65 13,03 16,92 5,25 2,16 1,55 hod 
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Střední výkon zdroje tepla v jednotlivých měsících (střední hodnota mezi 

potřebou tepelného výkonu bez a se zahrnutím teplených zisků). [31] 

Současné nabíjení a vybíjení zásobníku: 𝜏!"#!!"# =
!!"∙(!!!,!"#!!!!)∙!

!"##∙∆!
 

Pouze vybíjení zásobníku: 𝜏!"# =
!!"∙(!!!,!"#!!!!)∙!

!"##∙!
 

Technická zpráva vybrané varianty je v kapitole B. 5. 4.  
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Závěr 
 Úkolem této práce bylo navrhnout vhodný systém vytápění a 

přípravu teplé vody pro bytový dům v Praze 4 - Podolí. Jedná se o novostavbu, 

tudíž tepelně technické vlastnosti konstrukcí jsou vyhovující na požadované a 

některé i doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Tepelné ztráty budovy 

vyšly 44,6 kW a energetický štítek obálky budovy se dostal do kategorie B – 

úsporné. Projekt jsem zpracovala ve dvou variantách a následně jsem podle 

určitých kritérií vybrala jednu variantu. Úvodní část se zabývá analýzou tématu 

a dalšími možnostmi provedení vytápění v praxi. Poslední dobou je kladen 

velký důraz na životní prostředí, a proto některé kapitoly práce se věnují 

emisním limitům kotlů na různá paliva.  

Do interiéru jsem zvolila desková otopná tělesa RADIK PLAN VK, do 

koupelen pak trubková tělesa Koralux Linear Max - M. Díky velkému množství 

prosklených ploch, jsem zvolila v obytným místnostech podlahové konvektory 

Koraflex FK Eclusive, aby nijak nerušily pohled z okna. Otopná soustava je 

dvoutrubková protiproudá s nuceným oběhem vody. Potrubní síť bude z mědi 

opatřená navrženou teplenou izolací. V první variantě jako zdroj tepla je 

navržen kotel na pelety a v druhé variantě elektrický kotel. Zásobník pro 

přípravu teplé vody nám umožní dodávku teplé vody do všech bytů. V první 

variantě je zásobník ohříván otopnou vodou z kotle a v druhé variantě je 

ohříván solárním systémem 20 kolektorů, v případě nedostatku tepla 

v zásobníku je napojen i na elektrický kotel. Všechna zařízení potřebné pro 

vytápění a přípravu teplé vody se nacházejí v 1PP.  

Vítězná varianta je návrh kotle na pelety. Palivo je alternativním a 

obnovitelným zdrojem. Kotel je emisní třídy číslo 5, tudíž je tolerantní 

k životnímu prostředí. Důležitým hlediskem pro výběr této varianty je ekonomika 

provozu. Náklady s tím spojené jsou srovnatelné s náklady s vytápěním 

zemním plynem. Pro návrh systému jsem vybírala kvalitní a dostupné výrobky 

na českém trhu. Myslím si, že toto řešení vytápění a přípravy teplé vody je 

dostačující pro zadaný objekt.  
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Seznam použitých zkratek 
t °C  teplota 

ti °C  návrhová vnitřní teplota 

te °C  vnější návrhová teplota v zimní období 

𝜇  %  účinnost 

d m  délka 

λ W/(mK) součinitel teplotní vodivosti 

R m2K/W teplený odpor 

Rsi m2K/W odpor přestupu tepla do interiéru 

Rse m2K/W odpor přestupu teplo do exteriéru 

U W/ (m2K) součinitel prostupu tepla 

Uequi,k W/ (m2K) ekvivalentrní součinitel prostupu tepla v kontaktu se  

   zeminou 

b -  redukční teplotní součinitel 

HT W/K  měrná tepelná ztráta prostupem 

HVE W/K  měrná tepelná ztráta větráním 

ek -  korekční činitel zahrnující exponování a klimatické  

   podmínky 

fij -  součinitel redukce teploty 

fg1 -  opravný součinitel uvažující vliv roční změny průběhu 

  venkovní teploty 

fg2 -  opravný součinitel zahrnující rozdíl mezi roční průměrnou a 

výpočtovou te 

Gw -  opravný součinitel na vliv vody 

𝜀 -  výškový korekční činitel 
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e -  činitel zaclonění 

H MJ/kg  výhřevnost 

Q W  výkon 

V  m3/hod objemový průtok 

M kg/hod hmotnostní průtok 

R Pa/m  měrná ztráta třením 

R*l Pa  tlaková ztráta třením 

w m/s  rychlost 

ξ -  součinitel místního odporu 

Z  Pa  ztráty místním odpory 

kv -  průtokový součinitel 

h m  výška 

l m  délka 

I kW/m2  intenzita slunečního záření 

𝛼! -  výtokový součinitel pojistného ventilu 

ΦT,i W  návrhová tepelná ztráta prostupem 

ΦV,i W  návrhová tepelná ztráta větráním 

Q2t kWh  teplo odebrané 

Q2z kWh  teplo ztracené 

Q2p kWh  teplo celkem 
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