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ABSTRAKT  

Hlavním úkolem mé diplomové práce byl návrh energeticky úsporné novostavby 
obecního domu v Drnholci. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. 
Plochá střecha má dvě části. Jedna část střechy je zelená, zbylá část střechy má 
asfaltovou krytinu. Suterén obsahuje skladovací prostory a kotelnu. Přízemí obsahuje 
vstupní halu, toalety, restauraci, kuchyň se sklady a sál se zvýšeným pódiem. První 
nadzemní podlaží obsahuje dvě klubovny, toalety a strojovnu vzduchotechniky. Svislé 
nosné konstrukce jsou navrženy z keramických stěn. Vnitřní zdivo je navrženo 
z keramických tvárnic. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů 
Spiroll. Plášť budovy je zateplen minerální vlnou. 

Druhá část diplomové práce se zaměřuje na návrh vzduchotechniky, zdroje tepla, 
osvětlení a dešťové kanalizace (včetně retenční nádrže). Budova využívá jako hlavní 
zdroj tepelné energie automatický kotel na biomasu. Ohřev teplé vody v letním období 
je podporován fotovoltaikou. 

Třetí část diplomové práce hodnotí a porovnává ohřev vody fotovoltaikou a solárními 
tepelnými kolektory. 

Projekt byl zpracován v programech AutoCAD, DEKSOFT, Excel a Word. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Obecní dům, sál, zelená střecha, fotovoltaika, solární tepelné kolektory  

ABSTRACT  

The main task of the master project is to design a new energy efficient municipal house 
in Drnholec. The building has two above-ground floors and partial basement. It has a 
two-part flat roof. One part is green, the other has the bituminous roofing. The 
basement contains storage spaces and a boiler room. The ground floor contains an 
entrance hall, toilets, restaurant, a kitchen with storage and a hall with elevated stage. 
The first floor contains two club rooms, toilets and a room for the air conditioning 
system. The vertical load-bearing structures are designed from ceramic walls. Internal 
walls are designed from ceramic blocks. The horizontal load-bearing structures are 
designed from the pre-stressed Spiroll panels. The building envelope is insulated with 
mineral wool. 

The second part of the master project focuses on designing HVAC, lighting and sewage 
(including stormwater storage basin). The building utilizes an automatic biomass boiler 
as the main heating energy source. The summer domestic water heating is supported 
by photovoltaics. 

The third part of the master project assesses and compares heating of water by 
photovoltaics and solar thermal collectors. 

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

KEYWORDS  

Municipal house, hall, green roof, photovoltaics, solar thermal collectors 
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1 Úvod 

Cílem mé diplomové práce je návrh novostavby obecního domu 
v Drnholci. Projekt obecního domu je zpracován z hlediska architektonicko-
stavebního řešení a z hlediska techniky prostředí staveb, kde byly koncepčně 
navrženy systémy technického zařízení budovy.  

První část závěrečné práce se věnuje dispozičnímu a konstrukčnímu 
řešení novostavby obecního domu. Dále v této části práce byl zpracován Průkaz 
energetické náročnosti budovy a Požárně bezpečnostní řešení. Dokumentace 
byla zpracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. 

Druhá část závěrečné práce se věnuje koncepčnímu řešení umělého 
osvětlení vybraných části objektu, nuceného větrání vybrané části objektu, 
zdroje tepla, chlazení vybraných částí objektu a hospodaření s dešťovou vodou.  

Volitelná části diplomové práce je zaměřena na zpracování Energetického 
posudku pro přípravu teplé vody pomocí fotovoltaiky a pomocí solárních 
kolektorů. Oba systémy jsou zhodnoceny z technických, ekonomických a 
ekologických hledisek. Energetický posudek byl zpracován podle platných 
zákonů a vyhlášek v době zadání závěrečné práce. 

Toto téma diplomové práce jsem si vybral, protože se zaobírá návrhem 
stavebního řešení, tak i souvisejících systémů technického zařízení budovy. 
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2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:  
Novostavba obecního domu 

b) místo stavby: 
Parcely č. 571/1 a 571/5, katastrální území Drnholec [584444], okres 
Břeclav 

c) předmět dokumentace: 
Projektová dokumentace pro provedení stavby   

 

A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi 
a) jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu  

Městys Drnholec 
Kostelní 368 

691 83 Drnholec 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba), adresa sídla (právnická osoba) 

c) obchodní firma, název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba) 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(podnikající fyzická osoba), nebo obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, 
adresa sídla (právnická osoba) 

Bc. Jiří Vozdecký 
Šitbořice 691 76 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 
nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Bc. Jiří Vozdecký 
Šitbořice 691 76 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
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inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ 
Podklady z katastrální mapy 
Výškopisné a polohopisné zaměření 
Mapy radonového rizika 
Územní plán městyse Drnholec 
Platné normy, vyhlášky  
Technické listy výrobců materiálů 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území 

Lokalita, kde se nachází pozemek stavebníka je situována v klidné lokalitě 
při východním okraji obce. Pozemky stavebníka jsou v katastru nemovitostí 
vedeny jako ostatní plocha. Vlastníkem pozemku je stavebník. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území 
apod.) 

V lokalitě se nenachází žádné objekty památkové rezervace ani 
památkové zóny. V katastrálním území obce Drnholec se nenachází žádné 
zvláštně chráněné území, které by limitovalo výstavbu. Obec se rovněž 
nenachází v záplavovém území.  

 
Obrázek 1 Povodňová mapa [1] 

c) údaje o odtokových poměrech 
Ze zpevněných ploch budou dešťové vody odvedeny do retenční nádrže, 

ze které bude ústit přepad do místní jednotné kanalizace. Dešťové vody 
z parkoviště budou zasakovány pomocí zatravňovacích roštů. Dešťové vody na 
nezpevněných plochách poslouží jako závlaha pro vegetaci. Dešťová voda 
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dopadající na střechu objektu bude částečně sloužit k závlaze vegetační ploché 
střechy. Stavbou dojde ke změně odtokových poměrů. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 
územní souhlas 

Parcely č. 571/1 a 571/5 se nachází v zastavitelném území katastrálního 
území obce Drnholec. Navržený účel stavby je v souladu s územně plánovací 
dokumentací. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 
případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky určené dle 

vyhlášky č. 269/2009 Sb.  

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Dokumentace zahrnuje požadavky dotčených orgánů.  

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky ani žádná úlevová řešení nebyly stanoveny. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Tato stavba nepodléhá podmiňujícím ani souvisejícím investicím. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Tabulka 1: Parcely, na které bude prováděn stavební záměr [2] 

p.č. Druh pozemku Vlastník 
571/1 Ostatní plocha Městys Drnholec 
571/5 Ostatní plocha Městys Drnholec 
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Tabulka 2: Okolní parcely [2] 

p.č. Druh pozemku Vlastník 
570/1 Ostatní plocha Huserek Josef 
571/6 Ostatní plocha Městys Drnholec 
571/8 Ostatní plocha Apex – HD Drnholec 

s.r.o. 
571/11 Ostatní plocha Huserek Josef 
571/18 Ostatní plocha Huserek Josef 
571/19 Ostatní plocha E.ON distribuce a.s. 
552/1 Zastavěná plocha a 

nádvoří 
Whittaker Michaela 

552/8 Ostatní plocha Dřevojánek Josef 
 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby 
Stavba občanského a kulturního vybavení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Objekt je stavbou trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby dle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 

Objekt není kulturní památkou, ani nepodléhá ochraně dle jiných 
právních předpisů. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je navržena tak, aby splňovala vyhlášku č. 
268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Dále je objekt navržen 
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 

Návrhem objektu byly splněny a zohledněny požadavky všech dotčených 
orgánů. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Tento objekt nepodléhá žádným výjimkám ani úlevám. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha     359,75 m2 
Obestavěný prostor     5 266 m3 
Plocha parcel      1 881 m2 
Celkový počet podlaží     3 
Počet nadzemních podlaží     2 
Počet podzemních podlaží     1 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.) 

Bilance je stanovena v samostatné části. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy) 

Výstavba objektu nebude prováděna etapami. Předpokládaná doba 
realizace jsou 2 roky. 

k) orientační náklady stavby 
Odhadovaná cena dle velikosti obestavěného prostoru:  
5 266 m3 ∙ 6 500 Kč/ m3 = 34 229 000 Kč. 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba neobsahuje technologická zařízení. Objekt je vybaven běžnými 
technickými zařízeními potřebnými pro provoz a chod budovy – kotel na pelety 
s otopnou soustavou, vzduchotechnika, chlazení, kanalizaci, vodovod, plynovod, 
rozvody elektroinstalace, EPS, rozvody sdělovacího vedení, hromosvod. 

Dělení stavby na stavební objekty:  

SO.01 Obecní dům 
SO.02 Zpevněné plochy pro parkování 
SO.03 Přípojka jednotné kanalizace 
SO.04 Přípojka pitné vody 
SO.05 Přípojka plynu 
SO.06 Přípojka elektrické energie 
SO.07 Přípojka sdělovacího vedení 
SO.08 Zařízení k akumulaci dešťové vody 
SO.09 Zpevněné plochy pro chodce 
SO.10 Terénní a zahradní úpravy 
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3 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Pozemek v současnosti nemá žádné využití a je připraven pro výstavbu. 
Okolní zástavba je tvořena starou zemědělskou zástavbou – stodoly. Pozemek je 
mírně svažitý. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

Stavba obecního domu je v souladu s územním rozhodnutím. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba obecního domu je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky určené dle 
vyhlášky č.269/2009 Sb. Stavba je navržena v souladu s využitím území dle 
schváleného územního plánu obce. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba bude brát zřetel na závazná vyjádření a stanoviska dotčených 
orgánů, které jsou obsažené v dokladové složce. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na pozemku nebyl proveden žádný průzkum, všechny podkladové 
materiály byly převzaty z veřejně dostupných zdrojů. Podle mapy radonového 
indexu České geologické služby se v oblasti nachází nízké radonové riziko. 

 Hladina podzemní vody nebyla zjištěna. V lokalitě se nachází jílovité 
zeminy. V případě skutečného projektu by bylo nutné provést podrobný 
hydrogeologický průzkum, změření radonového indexu a zaměření polohopisu 
a výškopisu pozemku. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů (státní památková péče, 
ochrana přírody a krajiny) 

Pozemek se nenachází v žádné chráněné lokalitě, jak z hlediska státní 
památkové péče, tak z hlediska ochrany přírody. 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, 
stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Podle Povodňové mapy ČR se pozemek nenachází v záplavovém území, 
které by limitovalo využití pozemku. V katastru obce se nenachází žádná 
poddolovaná lokalita. V blízkosti pozemku se nachází pouze ochranná pásma 
inženýrských sítí a nově budovaných přípojek. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Objekt obecního domu na střeše obsahuje zařízení pro chlazení, které 
svým provozem ovlivňuje hladinu hluku v přilehlé lokalitě. Během výstavby 
dojde ke zvýšení hlukové a dopravní zátěže vlivem použití strojů a mechanizace. 
Práce nebudou probíhat v době nočního klidu. Stavba bude prováděna tak, aby 
nebyla omezena práva majitelů okolních parcel. 

Výstavba objektu změní odtokové poměry z pozemku. Voda ze 
zpevněných ploch bude zachycena retenční nádrží a použita k zalévání trávníků 
a splachování WC. Přebytek bude pomocí přepadu odveden do jednotné 
kanalizace. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nenachází žádné dřeviny, které by bylo nutné odstranit 

před započetím prací. Na pozemku se rovněž nenachází žádné stávající objekty, 
které by bylo nutné odstranit. Asanace území rovněž nebudou provedeny. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  

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

l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu), možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 

Dopravní napojení  
K parcele je umožněn přístup z místní komunikace. Pro parkování 

automobilů je navrženo vybudování čtyřiceti parkovacích stání v severní části 
pozemku. Parkovací stání o rozměru 2 500 × 5 000 mm jsou tvořeny ze 
zatravňovacích roštů. Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
jsou navržena dvě parkovací stání o rozměru 3 500 × 5 000 mm před objektem. 

 Parkoviště bude hlídané běžným průmyslovým kamerovým systémem. 
K objektu bude umožněn přístup pomocí zpevněných ploch z betonové 
zámkové dlažby. Viz. výkres A.1.1 Koordinační situace. 
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Přípojky inženýrských sítí 
Objekt bude připojen k jednotné splaškové kanalizaci. Dále je objekt 

připojen k vedení nízkého napětí, sdělovacího vedení, k vodovodnímu řádu 
s pitnou vodou a k nízkotlakému plynovodu. Viz. výkres A.1.1 Koordinační 
situace. Přípojky inženýrských sítí jsou podrobněji specifikovány v bodě 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení. 

Bezbariérový přístup ke stavbě 
Bezbariérový přístup do objektu je řešen pomocí chodníků ze zámkové 

dlažby ve sklonu 2 %. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Zhotovení objektu je závislé vybudování jednotlivých stavebních objektů. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umísťuje a provádí 
Tabulka 3: Pozemky, na kterých je stavba umístěna [2] 

p.č. Druh pozemku Vlastník 
571/1 Ostatní plocha Městys Drnholec 
571/5 Ostatní plocha Městys Drnholec 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

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

p.č. Druh pozemku Vlastník 
571/1 Ostatní plocha Městys Drnholec 
571/5 Ostatní plocha Městys Drnholec 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 

Novostavba obecního domu je částečně podsklepená s 2 nadzemními 
podlažími.  

b) účel užívání stavby 
Stavba občanského a kulturního vybavení – společenský sál, restaurace a 

dvě klubovny. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 
Obecní dům tvoří stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Projekt byl navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

Požadavky na požární ochranu stavby a konstrukci jsou podrobněji 
řešeny v samostatné části dokumentace – složka A.2 Požárně bezpečnostní 
řešení, ve které je řešen soulad stavby s příslušnými normovými hodnotami, na 
které se výše uvedená vyhláška odkazuje. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba bude brát zřetel na závazná vyjádření a stanoviska dotčených 
orgánů, které jsou obsažené v dokladové složce. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (státní památková péče, 
ochrana přírody a krajiny) 

Pozemek se nenachází v žádné chráněné lokalitě, jak z hlediska státní 
památkové péče, tak z hlediska ochrany přírody. 

g) navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha     359,75 m2 
Obestavěný prostor     5 266 m3 
Plocha parcel      1 881 m2 
Celkový počet podlaží     3 
Počet nadzemních podlaží     2 
Počet podzemních podlaží     1 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod. 

Elektrická energie 
Objekt bude vybaven elektroměrem a hlavním jističem. Objekt bude mít 

zajištěný požadovaný jmenovitý příkon tak, aby mohly být v provozu 
elektrospotřebiče pro jednotlivé činnosti – pečení/vaření, vzduchotechnika, 
chlazení, osvětlení a ostatní elektrospotřebiče. Celkové roční množství dodané 
elektrické energie je 16,1 MWh/rok. 
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Tepelná energie 
Zdrojem tepelné energie bude kotel na pelety s vestavěným zásobníkem 

pelet umístěný v kotelně v suterénu. Otopná tělesa budou umístěna 
v jednotlivých místnostech pod okny.  

Ztráta prostupem obálkou budovy: ΦT,build = 9 341,97 W = 9,34 kW 
Ztráta přirozeným větráním: ΦV,build = 7,18 kW  
Celková tepelná ztráta budovy: ΦHL,build = ΦT,build+ ΦV,build= 9,34 + 7,18 = 
16,52 kW 

Požadavek výkonu pro vzduchotechniku byl stanoven dle průtoku vzduchu pro 
zónu Sál, který byl koncepčně řešen v části vzduchotechnika. 

QVZT = (V/3 600) ∙ ρ ∙ c ∙ (θint - 0) = (4 800/3 600) ∙ 1 212 ∙ (20 - 0) = 32,32 kW 

Požadavek výkonu pro ostatní zóny byl stanoven odhadem: 
Restaurace s hygienickým zázemím 
QVZT = (V/3 600) ∙ ρ ∙ c ∙ (θint - 0) = (700/3 600) ∙ 1 212 ∙ (20 - 0) = 4,71 kW 
Hygienické zázemí ve 2.NP  
QVZT = (V/3 600) ∙ ρ ∙ c ∙ (θint - 0) = (850/3 600) ∙ 1 212 ∙ (20 - 0) = 5,72 kW 
Výkon pro vzduchotechniku celkem: QVZT = 32,32 + 4,71 + 5,72 = 42,75 kW 

Pitná voda 
Pitná voda bude zajištěna z vodovodu pro pitnou vodu.  
Restaurace: 80 m3/pracovník ∙ rok 
Počet pracovníků: n = 4 
Myčka skla: 60 m3/směna ∙ rok 
Počet směn: n = 1 
Qrok = qrok ∙ n = 80 ∙ 4 + 60 ∙ 1 = 380 m3/rok 
Roční potřeba pitné vody činí 380 m3/rok. 

Množství a kvalita odpadních vod 

Odpadní vody jsou charakterizované jako městské odpadní vody 
s běžnou úrovní znečištění. Odpadní voda bude odvedena pomocí splaškové 
kanalizace do obecní čistírny odpadních vod. 

Odvedení dešťových vod 
Ze zpevněných ploch budou dešťové vody odvedeny do retenční nádrže, 

ze které bude ústit přepad do místní dešťové kanalizace. Dešťové vody na 
nezpevněných plochách poslouží jako závlaha pro vegetaci. Dešťová voda 
dopadající na střechu objektu bude částečně sloužit k závlaze vegetační ploché 
střechy. 

Roční spotřeba:  
330 ∙ 580 + 160 ∙ 100 = 207,4 m3 
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Roční nátok srážkové vody: 
Plocha extenzivní vegetační střechy: 274,5 m2 

Plocha ploché střechy: 339,7 m2 

YR = ∑A ∙ h ∙ e ∙ ƞ = 274,5 ∙ 559 ∙ 0,5 ∙ 0,9 + 339,7 ∙ 559 ∙ 0,8 ∙ 0,9 = 210,7 m3/rok 
210,7 m3/rok > 207,4 m3/rok 

Odpady a emise 
Objekt byl navržen tak, že jejím provozem nedochází k znečištění a 

trvalému poškození životního prostředí. Při užívání stavby vzniká pouze směsný 
komunální odpad, jehož vytříditelné složky budou separovány do jednotlivých 
kontejnerů pro tříděný odpad, které jsou umístěny na pozemku investora. Při 
stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn a zlikvidován dle druhu odpadu. 

Tabulka 5: Odpady vznikající realizací projektu [3] 

Katalogové 
číslo 

Název odpadu Závadnost 
odpadu 

Likvidace odpadu 

15 01 01 Papírové obaly O Odvoz do sběrného 
dvora 

15 01 02 Plastové obaly O Odvoz do sběrného 
dvora 

15 01 04 Kovové obaly O Odvoz do sběrného 
dvora 

15 01 06 Směsné obaly O Odvoz na skládku 

17 01 01 Beton O Odvoz na skládku 

17 02 01 Tašky a keramické 
výrobky 

O Odvoz na skládku 

17 02 03 Dřevo O Odvoz do sběrného 
dvora 

17 03 01 Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

N Odvoz na skládku 
nebezpečného odpadu 

17 04 05 Ocel a železo O Odvoz do sběrného 
dvora 

17 04 11 Kabely neuvedeny 
pod 17 04 11 

O Odvoz do sběrného 
dvora 

17 05 04 Zemina a kameny O Odvoz na skládku 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady 

O Odvoz na skládku 
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Tabulka 6: Odpady vznikající provozem budovy [3] 

Katalogové 
číslo 

Název odpadu Závadnost 
odpadu 

Likvidace odpadu 

20 03 01 Směsný komunální 
odpad 

O Odvoz na skládku 

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

Třída energetické náročnosti budov 
Třída energetické náročnosti budovy podle průkazu energetické 

náročnosti byla hodnocena klasifikací A – mimořádně úsporná. Průkaz 
energetické náročnosti budovy je řešen v samostatné části – viz. Přílohy. 

j) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Uvažovaná doba výstavby objektu jsou 2 roky. Předpokládaná doba 
zahájení výstavby je duben 2021. Během výstavby nejsou vyžadovány žádné 
zvláštní postupy a jednotlivé práce na sebe vzájemně navazují s ohledem na 
technologii stavebních prací.  

k) orientační náklady stavby     
Odhadovaná dle velikosti obestavěného prostoru:  

5 266 m3 ∙ 6 500 Kč/ m3 = 34 229 000 Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Novostavba je navržena v souladu se schváleným územním plánem a 
regulativy územního rozvoje obce. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Navrhovaný obecní dům je nevýrobním objektem o dvou nadzemních 
podlažích s částečným podsklepením. Architektonicky je půdorys objektu tvořen 
dvěma obdélníky, viz. výkres č. A.1.9 Technické pohledy.  

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s odvodněním do 
podokapních žlabů. Nad sálem je střešní plášť doplněn o vegetační souvrství. 
Sklon střešní roviny je 3 % viz. výkres č. A.1.7 Plochá střecha. 

 Obvodové zdivo objektu je tvořeno z keramických tvárnic typu THERM 
s kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z čedičové vlny tl.200 mm. 
Povrchová úprava je tvořena silikátovou omítkou s velikostí zrna 1,5 mm v 
krémovém odstínu. 
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Otvorové výplně – okna a dveře jsou tvořeny z plastových izolačních 
profilů v barevném provedení ořech. Výplně jsou zaskleny izolačním trojsklem. 
Klempířské prvky jsou provedeny z lakovaného plechu v hnědém odstínu. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Navrhovaný obecní dům je nevýrobním objektem. V 1. NP se nachází 

vstupní hala, odkud je možnost přístupu do restaurace, společenského sálu, 
hygienického zázemí a pomocí schodiště do dalších podlaží. Zásobování 
kuchyně a přístup zaměstnanců je umožněn pomocí samostatného vstupu. Ve 
druhém nadzemním podlaží se nachází chodba, odkud je umožněn přístup do 
dvou kluboven, hygienického zázemí a strojovny VZT. V suterénu se nachází 
skladovací prostory a kotelna se zabudovaným zásobníkem na pelety. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O 

obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vstup do 
objektu je řešen bezbariérově. 

Objekt umožňuje bezbariérový přístup do všech společných prostor 
v 1.NP, kde byly dodrženy zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska 
užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených v souladu 
s vyhl.398/2009 Sb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt je navržen tak, aby při jeho užívání a provozu nedocházelo 

k úrazům pádem, uklouznutím, nárazem, popálením, zásahem elektrickým 
proudem, výbuchem apod. 

Celkový provoz objektu, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti 
budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost práce, zejména 
v souladu s vyhláškou č.48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

V objektu jsou používána a zabudována pouze zařízení, které odpovídají 
dokumentaci a jsou podrobeny potřebným revizím odbornou osobou. 

Požární bezpečnost je řešena ve složce A.2 Požárně bezpečnostní řešení 
stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

Obecní dům má celkem 2 nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. 
Hlavní vstup do objektu je ze severozápadní strany. Objekt je zastřešen 
jednoplášťovou plochou střechou se spádem 3 % a odvodněním do 
podokapních žlabů. 
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Obecní dům je řešen jako zděná stavba z keramických izolačních tvárnic 
s kontaktním zateplovacím systémem z čedičové vlny.  Stropní konstrukci tvoří 
předpjaté panely. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční systém stavby je stěnový. 

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

Podkladní betonová mazanina je rovněž z prostého betonu C 16/20 s přidanou 
výztužnou KARI sítí. Předběžný návrh rozměrů základových konstrukcí je řešen 
v samostatné části. Nutnost vyztužení je potřeba ověřit statickým posudkem od 
autorizovaného statika. Podrobně specifikováno ve výkrese č. A.1.2 Základy. 

Obvodové zdivo v suterénu 
Obvodové zdivo suterénu je navrženo z betonových bednících tvárnic 

šířky 300 mm vyztuženého pruty z betonářské oceli B500 B a vybetonovány 
betonem C 20/25. Ze strany exteriéru je na zdivo natavena hydroizolační vrstva 
z živičných pásů chráněných tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS 
tl.200 mm viz. výkres č. A.1.3 Půdorys 1.S. 

Obvodové zdivo nadzemních podlaží 
Obvodové zdivo nadzemních podlaží je tvořeno přesnými keramickými 

tvárnicemi typu THERM tl.300 mm, zděných na tenkovrstvou maltu, která je 
nanášena celoplošně ve spáře. Objekt je opatřen kontaktním zateplovacím 
systémem s izolantem z čedičové vlny tl.200 mm. 

Vnitřní nosné zdivo 
Vnitřní nosné zdivo všech podlaží je tvořeno z keramických tvárnic 

tl.300 mm zděných na tenkovrstvou maltu, která je nanášena celoplošně. 

Vnitřní nenosné zdivo 
Příčky všech podlaží jsou tvořeny keramickými příčkovkami typu THERM 

tl.125 mm zděných na maltu vápenocementovou, která je nanášena celoplošně. 

Vodorovné stropní konstrukce 
Vodorovné stropní konstrukce všech podlaží jsou provedeny 

z předpjatých stropních panelů SPIROLL tl.320 mm (400 mm pod vegetační 
střechou) s dobetonávkou z betonu C 20/25 XC1 a betonářskou ocelí B500B. 
V úrovní stropní konstrukce v místě nosných a obvodových stěn jsou vytvořeny 
ztužující věnce vyztužené betonářskou ocelí B500 B. Podrobně specifikováno ve 
výkrese č. A.1.5 Výkres sestavy stropních panelů Spiroll. 



31 
 

Střešní konstrukce 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou vegetační plochou střechou o 

spádu 3 %. Odvodnění střechy je do podokapních žlabů. Spád je tvořen ze 
spádových klínů z EPS. Na stropní konstrukci je natavena parozábrana ze 
živičných pásů s hliníkovou vložkou. Tepelná izolace je tvořena ve dvou vrstvách 
z důvodu zamezení tepelných mostů. Na tepelné izolaci je nalepen samolepící 
živičný pás, na kterém je natavený další živičný pás. Živičné pásy by měly být 
odolné proti prorůstání kořínků. Na hydroizolačním souvrství se nachází 
hydroakumulační vrstva z perforované HDPE folie a geotextilie, která tvoří 
filtrační vrstvu. Poslední vrstva je tvořena vegetačním substrátem, která zároveň 
tvoří vrstvu stabilizační. Podrobně řešeno ve výkrese č. A.1.7 Plochá střecha. 

Ostatní konstrukce 
Hlavní povrchy podlah jsou navrženy z keramické dlažby nebo 

palubových desek, dle účelu konkrétních místností. Úpravy vnitřních povrchů 
jsou klasické, dle účelu jednotlivých místností. Jedná se buď o klasické omítnuté 
stěny, případně stěny obložené keramickým obkladem. Vnější výplně otvorů v 
obvodovém plášti jsou navrženy jako plastové s izolačním trojsklem. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Konstrukce jsou navrženy z běžně užívaných materiálů, které splňují 

požadavky na dostatečnou kvalitu a jakost. Prvky budou zabudovány v souladu 
s technologickými předpisy stanovenými výrobci. Dále se předpokládá, že 
stavba je navržena běžným zatížením pro občanské budovy, které ji bude 
namáhat po celou dobu její životnosti. Prostorová stabilita je zajištěna nosnými 
stěnami a ztužujícími věnci v úrovni stropních konstrukcí. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

Vodovod 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka 

provedená z HDPE 100 SDR 11. Napojená na vodovodní řad pro veřejnou 
potřebu v ulici Lidická. Vodovodní přípojka bude na veřejný řád napojena 
navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vodoměrová 
souprava s vodoměrem DN 20 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna 
v typové vodoměrové šachtě z PP o rozměru Ø 1 500 mm o výšce 1 500 mm na 
pozemku investora. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 200 mm a 
obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude 
položen signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí 
výstražná fólie. 
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Vnitřní vodovod 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody. 

Vodoměr a hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn ve vodoměrné 
šachtě. Hlavní uzávěr objektu bude umístěn na přívodním potrubí v suterénu.  

Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrové šachty do domu povede 
v hloubce 1,5 m pod terénem vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou.  

Stoupací potrubí povedou v instalační šachtě společně s odpadními 
potrubími kanalizace. Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena 
v přizdívkách předstěnových instalací a pod omítkou. 

Teplá voda bude připravována ve stacionárním zásobníkovém ohřívači 
LX OKC 500 NTR/BP s teplosměnnou plochou výměníku 2 m2. Objem zásobníku 
je 447 l. Na přívodu studené vody do tohoto ohřívače bude kromě uzávěru 
osazen ještě zpětný ventil a pojistný ventil. 

Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 20. Svařovat je možné 
pouze plastové potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Spojení 
plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí 
přechodky s mosazným závitem. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke 
stavebním konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. 
Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem na 
pitnou vodu. 

Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace MIRELON  
tloušťky dle druhu vody vedené v potrubí. 

Kanalizace 
Kanalizační přípojka 

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

Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována nová 
jednotná kanalizační přípojka z PVC KG. Přípojka bude na stoku napojena 
jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta z betonových kruží Ø 1 000 mm s 
poklopem Ø 600 mm je umístěna na soukromém pozemku před objektem. 

Potrubí přípojky bude uloženo v pískovém loži tloušťky 150 mm a 
obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. 

Odvádění dešťových vod 
Dešťová voda, která dopadne na střechu, bude odvedena a akumulována 

v akumulační nádrži pro dešťovou vodu, která je opatřena s přelivem do 
jednotné kanalizace. Voda z akumulační nádrže bude sloužit ke splachování 
toalet v objektu a zalévání zatravněných ploch v okolí budovy. Část dešťové 
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vody, která dopadne na vegetační plochou střechu, bude akumulována 
v hydroakumulační vrstvě, kde bude podporovat růst rostlin vegetační střechy. 

Dešťová voda z parkoviště bude zasakována pomocí zasakovacích roštů, 
které v místě parkovacích stání budou zatravněny a v pojízdných plochách 
budou tyto rošty opatřeny betonovou dlažbou. 

Vnitřní kanalizace – splašková 
Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na 

kanalizační přípojku vedenou do stoky v ul. Lidická. 

Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1.S a pod terénem vně 
domu. V místě napojení hlavního svodného potrubí na přípojku bude zřízena 
hlavní vstupní šachta z betonových skruží Ø 1 000 mm s poklopem Ø 600 mm. 

Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím potrubím 
s venkovním prostředím a povedou v instalačních šachtách. Připojovací potrubí 
budou vedena v přizdívkách předstěnových instalací a pod omítkou. 

            Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené 
na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad 
vrchol hrdel. Splašková odpadní a dešťová, větrací a připojovací potrubí budou z 
polypropylenu HT a budou upevňována ke stěnám kovovými objímkami 
s gumovou vložkou.  

Plynovodní přípojka 
Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou 

z potrubí HDPE 100 SDR 11. Nová přípojka bude napojena na stávající 
distribuční plynovod. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr bude umístěn 
v plynoměrné skříni nacházející se na fasádě objektu. Skříň bude opatřena 
ocelovými dvířky s nápisem PLYN, větracími otvory dole i nahoře a uzávěrem na 
trojhranný klíč. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 200 mm a 
obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude 
položen signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí 
výstražná fólie. 

Domovní plynovod bude proveden dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. 
Hlavní uzávěr bude umístěn v nice na hranici pozemku (viz plynovodní přípojka). 
Potrubí uvnitř domu bude vedeno v drážkách ve zdivu. Prostupy volně 
vedeného potrubí zdmi budou řešeny pomocí ochranných trubek. Potrubí pod 
omítkou nesmí být uloženo do agresivního materiálu. 
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Materiálem potrubí plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové 
potrubí spojované svařováním. Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke 
stavebním konstrukcím upevňováno ocelovými objímkami.  Jako uzávěry budou 
použity kulové kohouty s atestem na zemní plyn. Před uvedením plynovodu do 
provozu musí být provedena zkouška pevnosti a těsnosti podle ČSN EN 1775 
a TPG 704 01 a výchozí revize odběrného plynového zařízení podle vyhlášky č. 
85/1978 Sb. Po provedení zkoušek pevnosti a těsnosti bude potrubí natřeno 
žlutým lakem. 

Vytápění a ohřev TV 
Zdroj tepla 

Jako zdroj tepla byl navržen automatický kotel na dřevěné pelety řady 
VERNER A602 s jmenovitým výkonem 60 kW. Kotel je umístěn v kotelně v 1.S. 
Dodávka pelet je zajištěna z vestavěného zásobníku pelet, odkud jsou podávány 
automatickým podavačem přímo do kotle. Odvod spalin je navržen na 
komínový průduch Ø 250 mm s tenkostěnnou keramickou vložkou.  

Odvětrání kotelny je rovněž zajištěno větracím průduchem Ø 250 mm 
z tenkostěnné keramické vložky. Průduch ústí nad střechu objektu. Přívod 
spalovacího vzduchu a odvětrání kotelny bude zajištěno přetlakově pomocí 
ventilátoru, který bude umístěn na přívodním potrubí.  

V kotelně se dále nachází akumulační nádrž na otopnou vodu NAD 
1500 v1 o objemu 1 500 l, na kterou je dále napojen rozdělovač a sběrač. R+S je 
opatřen celkem třemi větvemi pro vytápění, dvěma větvemi pro 
vzduchotechniku, jednou rezervní větví a jednou větví pro ohřev teplé vody, 
která je ohřívaná ve stacionárním zásobníkovém ohřívači LX OKC 500 NTR/BP. 

V letním období bude TV ohřívána pomocí fotovoltaického systému 
umístěného na střeše objektu. Na střeše objektu se nachází celkem 34 kusů 
polykrystalických fotovoltaických panelů s výkonem Wp= 280 W. V systému se 
nachází střídač, který v případě přebytku elektrické energie může dodávat 
střídavé napětí 230 V pro jiné spotřebiče – varná technologie v kuchyni. 
V případě špatného počasí bude voda ohřívána pomocí topné jednotky o 
příkonu 7,5 kW. 

Topný systém 
Navržený topný systém je teplovodní s nuceným oběhem otopné vody. 

Navržený systém je dvoutrubkový. Jako otopná plocha v jednotlivých 
místnostech jsou navrženy deskové radiátory. Otopná tělesa jsou opatřeny 
regulačními ventily s termostatickou hlavicí a uzavíratelným šroubením. 

Vzduchotechnika 
V objektu se nacházejí celkem tři zóny, které budou větrány nuceně. Pro 

nucené větrání je navržena jednotka DUPLEX 6 500 Multi, která bude nuceně 
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větrat zónu se společenským sálem a pódiem. Zkažený vzduch je nasáván 
v místě šatny, toalety, podia a skladu kulis. Čerstvý vzduch je distribuován 
vířivými výústěmi do prostoru sálu. Sání čerstvého vzduchu pro 
vzduchotechnickou jednotku je na střeše objektu. Výfuk zkaženého vzduchu je 
vyveden na fasádu objektu ve strojovně vzduchotechniky. Výfuk je opatřen 
protidešťovou žaluzií. Vzduchotechnická jednotka je na přívodu vzduchu z 
exteriéru opatřena uzavírací klapkou, která je poháněná servopohonem. Dále je 
vzduchotechnická jednotka opatřena chladičem, vodním ohřívačem, deskovým 
výměníkem ZZT. Dopravu vzduchu zajišťují dva ventilátory typu EC3, každý o 
příkonu 1,1 kW. V jednotce se rovněž nachází dva kazetové filtry M5. 

Vzduchotechnická jednotka je umístěna ve strojovně vzduchotechniky 
ve 2.NP. Distribuce vzduchu je zajištěna pozinkovaným potrubím obdélníkového 
průřezu. 

Další zóna, která je větrána nuceně je kuchyň s přilehlým zázemím. 
Vzduchotechnická jednotka pro tuto zónu je umístěna ve skladě pod stropem. 
Sání čerstvého vzduchu je umístěno na střeše objektu. Výfuk zkaženého 
vzduchu je umístěn na fasádě a je opatřen protidešťovou žaluzií.  

Chlazení 
Pro chlazení prostorů je navržen systém VRV. Venkovní kondenzační 

jednotka je osazena na střeše objektu. Vnitřní výparníkové jednotky jsou v 
kazetovém nebo nástěnném provedení. Napojení je provedeno pomocí 
přívodního a odvodního měděného potrubí k vnitřním jednotkám včetně 
rozbočovačů a kabelů napájecích a komunikačních mezi vnějšími a vnitřními 
jednotkami. Jako chladící teplonosná látka je použito plnivo R410a.  

Větrací vzduchotechnické jednotky jsou vybaveny přímými chladiči. Jako 
zdroj chladu pro ochlazování větracího vzduchu je použita venkovní 
kondenzační jednotka umístěná na střeše, která bude zajišťovat požadovaný 
chladicí výkon. 

Fotovoltaická elektrárna 
Na ploché střeše objektu byla navržena fotovoltaická elektrárna, která 

bude primárně sloužit k ohřevu teplé vody mimo topnou sezónu. Fotovoltaická 
elektrárna se skládá z celkem 34 kusů polykrystalických fotovoltaických panelů 
s výkonem Wp= 280 W. Panely jsou ukotveny ve sklonu 35° na systémovém 
rámu pro uchycení fotovoltaických panelů. Fotovoltaické panely jsou 
orientovány k jihu. V systému se nachází střídač, který v případě přebytku 
elektrické energie může dodávat střídavé napětí 230 V pro jiné spotřebiče – 
varná technologie v kuchyni. V případě špatného počasí bude voda ohřívána 
pomocí topné jednotky. 
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Měření a regulace 
Systém měření a regulace je v celém objektu řešen jednotně. V systému 

jsou zahrnuty všechny vzduchotechnické jednotky, které mají vlastní regulátor. 
Další větev MaR s vlastním regulátorem tvoří vytápění objektu a ohřev teplé 
vody.  

 V systému MaR je také zapojena meteorologická stanice, která získává 
data o venkovní teplotě pro vytápění a vzduchotechniku. Další větev systému 
tvoří fotovoltaická elektrárna. Data z jednotlivých části systému MaR jsou 
pomocí průmyslové sběrnice odesílány do počítače, kde tyto data může 
kontrolovat a vyhodnotit správce objektu. 

Potřeba pitné vody 
Restaurace: 80 m3/pracovník ∙ rok 

Počet pracovníků: n = 4 

Myčka skla: 60 m3/směna ∙ rok 

Počet směn: n = 1 

Qrok = qrok ∙ n = 80 ∙ 4 + 60 ∙ 1 = 380 m3/rok 

Roční potřeba pitné vody činí 380 m3/rok. 

Bilance dešťové vody 
Roční spotřeba:  

330 ∙ 580 + 160 ∙ 100 = 207,4 m3 

Roční nátok srážkové vody  

Plocha extenzivní vegetační střechy: 274,5 m2 

Plocha ploché střechy: 339,7 m2 

YR = ∑A ∙ h ∙ e ∙ ƞ = 274,5 ∙ 559 ∙ 0,5 ∙ 0,9 + 339,7 ∙ 559 ∙ 0,8 ∙ 0,9 = 210,7 m3/rok 

210,7 m3/rok > 207,4 m3 

Roční potřeba nepitné vody bude zcela pokryta dešťovou vodou, která dopadne 
na střechu. 

Tepelné ztráty objektu  
Ztráta prostupem obálkou budovy: ΦT,build = 9 341,97 W = 9,34 kW 

Ztráta přirozeným větráním: ΦV,build = 7,18 kW  

Celková tepelná ztráta budovy: ΦHL,build = ΦT,build + ΦV,build = 9,34 + 7,18 = 
16,52 kW 
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Požadavek výkonu pro vzduchotechniku byl stanoven dle průtoku vzduchu pro 
zónu Sál, který byl koncepčně řešen v části vzduchotechnika. 

QVZT = (V/3600) ∙ ρ ∙ c ∙ (θint - 0) = (4 800/3 600) ∙ 1 212 ∙ (20 - 0) = 32,32 kW 

Požadavek výkonu pro ostatní zóny byl stanoven odhadem: 

Restaurace s hygienickým zázemím 

QVZT = (V/3 600) ∙ ρ ∙ c ∙ (θint - 0) = (700/3 600) ∙ 1 212 ∙ (20 - 0) = 4,71 kW 

Hygienické zázemí ve 2.NP  

QVZT = (V/3 600) ∙ ρ ∙ c ∙ (θint - 0) = (850/3 600) ∙ 1 212 ∙ (20 - 0) = 5,72 kW 

Výkon pro vzduchotechniku celkem: QVZT = 32,32 + 4,71 + 5,72 = 42,75 kW 

Potřebný výkon pro chlazení 
Tepelné zisky místnosti č. 126 Restaurace 

Tepelný zisk obvodovou konstrukcí: 15,22 ∙ 3,9 = 59,36 W   

Tepelný zisk osobami a pokrmy v místnosti činí 2 550 W 

Celková tepelná zátěž místnosti č.126 Restaurace činí: 3 363,61+ 59,36 + 2 550 
= 5 972,97 W = 5,97 kW 

Tepelné zisky místnosti č. 127  Sál 

Tepelný zisk obvodovou konstrukcí činí 5 522,23 W 

Tepelný zisk osobami v místnosti činí 9 600 W 

Celková tepelná zátěž místnosti č.127 Sál činí: 7 616,53 + 5 522,23 + 9 600 = 
22 739,06 W = 22,74 kW 

Požadovaný výkon zdroje chladu: 
Qzdroj = (Qvzt + Qmístností) ∙ s = (Vp ∙ ρ ∙ c ∙ (te - ti) + Qmístností) ∙ s  

((4 800/3 600) ∙ 1 010 ∙ 1,2 ∙ (34 - 24) + 28 711) ∙ 0,7 = 31,41 kW 

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

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

Teplota exteriéru v zimním období θe,z= -12 °C (Drnholec, okr. Břeclav) 

Teplota exteriéru v letním období θe,L= 34 °C (Drnholec, okr. Břeclav) 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Je vyřešeno v samostatné složce A.2 Požárně bezpečnostní řešení. 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci 
energetických nároků. Veškeré nově navržené konstrukce a výplně otvorů 
obvodového pláště domu splňují hodnoty součinitele prostupu tepla pro 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Tabulka 7: Hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie 

Hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie 
Konstrukce 0,7 ∙ UN,20 [W/ m2∙K] 
Stěna vnější 0,21 
Stěna mezi vytápěným a 
temperovaným prostorem 

0,53 

Plochá střecha 0,17 
Podlaha přilehlá k zemině 0,32 
Strop z vytápěného k nevytápěnému 
prostoru 

0,42 

b) kritéria tepelně technického hodnocení 
Navržené konstrukce budou posouzeny z hlediska hodnot součinitele prostupu 
tepla pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie 0,7 ∙ UN,20 [W/m2 ∙ K] 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
V projektu je uvažováno vytápění pomocí kotle na dřevěné pelety. Dále 

v projektu je uvažován fotovoltaický systém na ploché střeše pro výrobu 
elektrické energie, která bude primárně sloužit k přípravě teplé vody. V části 3. 
Energetický posudek byla navržena a posouzena alternativa přípravy teplé vody 
pomocí solárních termických kolektorů. Tento způsob přípravy teplé vody byl 
posouzen z technického, ekonomického a ekologického hlediska.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby 
(větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 
hluk, prašnost apod.) 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) jsou podrobně specifikovány v bodě B.2.7 Základní 
charakteristika technických a technologických zařízení. 

b) řešení vlivu stavby na okolí 
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Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy 
pouze materiály s patřičnými atesty, bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, 
splňující požadavky hygienických norem. V případě technických a 
technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Podle orientační mapy radonového indexu bylo na pozemku stanoveno 

nízké radonové riziko, tudíž není nutné navrhovat zvláštní ochranu proti 
radonovému riziku. Pro hydroizolaci spodní stavby budou použity 2 asfaltové 
pásy. 

b) ochrana před bludnými proudy 
V oblasti se podle dostupných informací nenachází zdroj bludných 

proudů, tudíž nebyla navržena žádná opatření. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt se nenachází v seizmicky aktivní oblasti ani v poddolovaném 

území. V blízkosti objektu se nenachází žádné významné zdroje (dálnice, 
železnice) technické seismicity, které by ovlivňovaly objekt. 

d) ochrana před hlukem 
Ochranu objektu proti hluku z vnějšího prostředí zajistí akustické 

vlastnosti navržených materiálů obvodového pláště a otvorových výplní. Stavba 
nebude akusticky ovlivňovat vnější prostředí. 

e) protipovodňová opatření 
Stavba není umístěná v záplavové oblasti, tudíž není nutné navrhovat 

žádná opatření. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Stavba není umístěna v poddolovaném nebo jinak nestabilním území, kde 

by hrozily sesuvy půdy. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt je připojen ke stávajícím sítím technické infrastruktury přípojkami: 
jednotné kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektřiny a sdělovacího vedení. Viz. 
výkres A.1.1 Koordinační situace. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Dimenze jednotlivých přípojek ke stávajícím sítím nebyly v rámci projektu 
zpracovány. Byly stanoveny pouze předběžné délky přípojek: 
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 Kanalizace jednotná:   21,50 m 
 Vodovod:    35,20 m    
 Plynovod:    45,00 m    
 Elektřina:    40,70 m    
 Sdělovací vedení:   13,10 m 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Vjezd na pozemek bude umožněn pomocí vjezdu na parkoviště, 
tvořeného zasakovacím roštem se zámkovou dlažbou. Viz. výkres č. A.1.1 
Koordinační situace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Místní komunikace, na kterou je vjezd na k objektu připojen je navržená 

pro obousměrný provoz a je tvořena krytem z asfaltového betonu.  

c) doprava v klidu 
Parkování osobních automobilů bude zajištěno na venkovním parkovišti 

na pozemku investora, kde je navrženo 42 parkovacích stání. viz. výkres č. 
A.1.1 Koordinační situace. 

d) pěší a cyklistické stezky 
V lokalitě se nenachází žádné cyklistické stezky. Pěší stezky rovněž nejsou 

navrženy, provoz na místní komunikaci je minimální. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy 

Objekt je umístěn v mírně svažitém pozemku. Vzniklý výškový rozdíl bude 
upraven svahováním ve vhodném poměru dle vnitřního úhlu tření zeminy. Před 
započetím prací bude sejmuta ornice, která bude deponována a následně bude 
použita k terénním úpravám a následně budou tyto plochy osázeny zelení, která 
bude omezovat vznik půdní eroze. 

b) použité vegetační prvky 
Po dokončení výstavby budou nezpevněné plochy v okolí stavby 

zatravněny a bude provedena výsadba zeleně – keřů a stromů dle přání 
stavebníka. 

c) biotechnická opatření 
Osazením nezpevněných ploch zelení dojde k jejich stabilizaci a zamezení 

eroze půdy. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Novostavba obecního domu nemá negativní vliv na ochranu přírody a 

krajiny. Objekt je určen pro kulturu a osvětu, tudíž neobsahuje žádné výrobní 
linky a technologie, které by mohly znečišťovat okolí objektu hlukem, vibracemi 
a znečištěním vzduchu.  

Objekt je připojen na stávající splaškovou kanalizační síť, objekt tudíž 
nemá vliv na kvalitu podzemních vod. Dešťová voda bude zachycována 
v retenční nádrži především za účelem zalévání vegetace a splachování WC. 
Nádrž je vybavena přepadem do jednotné kanalizace. Ve stavbě budou použity 
nezávadné certifikované materiály, které neohrožují životní prostředí. Odpad 
bude ukládán do nádob na směsný odpad, které jsou uloženy na zpevněné 
ploše před objektem. Vytříditelné složky odpadu lze umístit do nádob pro 
tříděný odpad umístěných tamtéž. Komunální odpad bude svážen svozovou 
firmou, zajišťující svoz komunálního odpadu. 

Nezpevněné plochy budou po dokončení terénních úprav osázeny zelení 
tak, aby bylo zamezeno půdní erozi. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 

V blízkosti pozemku se nenachází žádné památné stromy, chráněné 
rostliny a živočichové, které jsou chráněny zákonem. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Pozemek se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nevyžaduje posouzení vlivů podle zákona 100/2001 Sb.  

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Novostavba obecního domu nespadá do režimu zákona o integrované 
prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Vybudování objektu nevyžaduje navržení žádných ochranných či 
bezpečnostních pásem. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba není navržená k využití pro potřeby ochrany obyvatelstva 

v případě havárie, války apod. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Během výstavby objektu bude mít zhotovitel přístup k vodě a elektřině. 
Obě média budou odebírána z přípojek, které budou vybudovány v předstihu 
před započetím stavebních prací. Materiál bude skladován na zpevněných 
plochách nebo krytých skladech. Zásobování materiálem bude průběžné dle 
jeho spotřeby a kapacity skládek. 

b) odvodnění staveniště 
Odvodnění ploch využívaných staveništěm bude vyspádováním do 

vsakovacího rigolu na pozemku stavebníka, kde bude srážková voda povrchově 
zasakována. V případě nedostatečného vsakování vody bude tato voda 
odčerpána z vsakovacího rigolu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavební parcela pro výstavbu obecního domu je přímo u místní obslužné 
komunikace. Stávající příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny. Po 
skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu. Vše bude 
podrobně řešeno vybranou stavební firmou v součinnosti s investorem. 

Připojení staveniště k elektrické energii bude provedeno z pojistkové 
skříně, která je na hranici pozemku. Napojení na vodovodní řad během výstavby 
bude provedeno pomocí, v předstihu vybudované, přípojky pro objekt bytového 
domu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Veškeré stavební práce budou prováděny s maximálním ohledem k okolní 

zástavbě obytného charakteru. V průběhu realizace stavby budou veškeré 
stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním 
prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku 
ze stavební činnosti. Stavební práce budou probíhat převážně v pracovní dny, a 
to od 6.30 do 17.30.  

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných 
osob. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. Zařízení staveniště je 
umístěno pouze na pozemku stavebníka.  

Všechny dotčené stavby (silnice) provedením přípojek inženýrských sítí 
bude uvedena do původního stavu na náklady stavebníka. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází žádné stávající objekty a dřeviny, které by bylo 
nutné odstranit. Dále se zde nenachází žádné požadavky na asanaci území. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Prostor staveniště bude situován pouze na pozemku investora a bude 

navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby bytového domu. 
Staveniště bude dočasné a po ukončení stavby budou zabrané prostory 
uvedeny do původního stavu.  

V prostoru staveniště budou veškeré volné plochy využity jako 
manipulační a skladovací plochy pro předzásobení materiálem. 

Stavbou objektu obecního domu vzniká trvalý zábor půdy ve výměře 
359,75 m2. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Výstavba neomezuje pěší komunikace, nejsou zavedena žádná zvláštní 

opatření. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Během realizace dochází především ke vzniku obalových odpadů a 
stavebních a demoličních odpadů. Likvidaci těchto odpadů zajistí oprávněná 
firma, která vydá zhotoviteli prohlášení o ekologické likvidaci odpadu. 
Vytříditelné složky odpadu budou separovány a recyklovány. 

Tabulka 8: Vzniklé odpady [3] 

Katalogové číslo Název odpadu Závadnost 
odpadu 

Likvidace odpadu 

15 01 01 Papírové obaly O Odvoz do sběrného 
dvora 

15 01 02 Plastové obaly O Odvoz do sběrného 
dvora 

15 01 04 Kovové obaly O Odvoz do sběrného 
dvora 

15 01 06 Směsné obaly O Odvoz na skládku 

17 01 01 Beton O Odvoz na skládku 

17 02 01 Tašky a keramické O Odvoz na skládku 
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výrobky 

17 02 03 Dřevo O Odvoz do sběrného 
dvora 

17 03 01 Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

N Odvoz na skládku 
nebezpečného 

odpadu 

17 04 05 Ocel a železo O Odvoz do sběrného 
dvora 

17 05 04 Zemina a kameny O Odvoz na skládku 

17 09 04 Směsný stavební a 
demoliční odpad 

O Odvoz na skládku 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Na pozemku bude provedena skrývka ornice. Zemina ze zemních prací 
bude použita pro úpravu okolního terénu v rámci pozemku. Dále bude na 
pozemku rozprostřena skrytá ornice, která bude následně osázena zelení. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Z oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na 

staveništi postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou 
dodrženy příslušné zákonné předpisy. Při úniku ropných látek ze strojů a vozidel 
bude kontaminovaná zemina vytěžena a ekologicky zlikvidovaná. V oblasti se 
nenachází žádné chráněné stromy ani rostliny, které by bylo nutno chránit 
během výstavby. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

Před zahájením stavebních prací je dodavatel povinen splnit požadavky 
zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném 
znění.  

Dodavatel je povinen používat doporučené pracovní postupy pro 
jednotlivé výrobky dané jejich výrobcem tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví 
pracovníků. Dále je dodavatel povinen dbát na bezpečnost práce a chodu 
staveniště dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
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Výstavbou objektu není dotčená žádná další okolní stavba. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Výstavba nebude svým rozsahem zasahovat do místní komunikace. Místní 

komunikace bude po dobu výstavby opatřena svislým dopravním značením: 
„Pozor, výjezd vozidel stavby“. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací nejsou stanoveny žádné speciální 
podmínky pro provádění stavby. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Výstavba objektu bude započata skrývkou ornice, dále bude pokračovat 

zemními pracemi – hloubení jámy a rýh pro základové pasy. Dále bude 
provedena betonáž základových pasů a betonáž podkladní betonové mazaniny. 
Dále bude probíhat zdění suterénního zdiva s následnou realizací stropní 
konstrukce nad tímto podlaží s betonáží schodiště. Následně budou vystavěna 
všechna nadzemní podlaží a zhotovení střešního pláště.  

Po osazení okenních výplní budou pokračovat práce na instalacích – 
kanalizace, vodovod, elektroinstalace, topení. Následně budou zhotoveny vnitřní 
omítky, dále hrubé konstrukce podlah. V další fázi budou pokračovat 
dokončovací práce – realizace obkladů a dlažeb, výmalba, osazení zařizovacích 
předmětů a otopných těles, osazení obložkových zárubní.  

V posledním kroku bude provedena výstavba lešení kolem objektu pro 
realizaci fasády a následně budou provedeny dokončovací práce kolem objektu 
a výsadba zeleně. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Ze zpevněných ploch budou dešťové vody odvedeny do retenční nádrže, 

ze které bude ústit přepad do místní dešťové kanalizace. Dešťové vody na 
nezpevněných plochách poslouží jako závlaha pro vegetaci.  

Dešťová voda dopadající na vegetační střechu bude sloužit k závlaze 
vegetační vrstvy a bude akumulována v hydroakumulační vrstvě ploché střechy. 
  



46 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV  
INSTITUTE OF BUILDING SERVICES  

ENERGETICKY ÚSPORNÁ BUDOVA OBECNÍHO 
DOMU  
ENERGY EFFICIENT MUNICIPAL HOUSE 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Jiří Vozdecký  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. MARCELA POČINKOVÁ, Ph.D.  

BRNO 2021  
 
  



47 
 

4 Požárně bezpečnostní řešení 
4.1 Všeobecné údaje o stavbě 
4.1.1 Obecné údaje o stavbě 

Navrhovaná novostavba obecního domu je objektem nevýrobního 
charakteru o dvou nadzemních podlažích s částečným podsklepením. Půdorys je 
obdélníkového tvaru s půdorysnými rozměry 19,6 × 35,2 m a výškou horní hrany 
atiky 9,26 m nad upraveným terénem, respektive 6,75 m při zastřešení sálu. 
Zastavěná plocha činí 592,12 m2. Objekt je situován spíše v okrajové části obce 
Drnholec, nedaleko sportovního areálu.  

4.1.2 Dispoziční řešení objektu 
V suterénu objektu se nachází skladovací prostory, úklidová místnost a 

dále kotelna s vestavěným zásobníkem na pelety.  

V prvním nadzemním podlaží se nachází komunikační prostory – zádveří, 
kterému přiléhá šatna a dále vstupní hala. Dále se zde nachází hygienické 
zázemí, restaurace, kuchyň s přiléhajícími prostory – denní místnost 
zaměstnanců, kancelář a skladovací prostory. V prvním nadzemním podlaží se 
také nachází sál určený ke konání společenských akcí. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází dvě klubovny určené pro 
volnočasové aktivity, dále se zde nachází hygienické zázemí a strojovna 
vzduchotechniky. 

4.1.3 Konstrukční řešení 
Jedná se o zděný objekt. Obvodové zdivo nadzemních podlaží je tvořeno 

z keramických broušených tvárnic typu THERM tloušťky 300 mm s kontaktním 
zateplovacím systémem s tepelnou izolací z kamenné vlny tl.200 mm. Vnitřní 
nosné zdivo je rovněž tvořeno z keramických broušených tvárnic typu THERM 
tloušťky 300 mm zděných na tenkovrstvou maltu. Vnitřní nenosné zdivo je 
tvořeno z keramických příčkovek tl.125 mm zděných na vápenocementovou 
maltu. 

Obvodové nosné zdivo v suterénu je tvořeno z tvárnic betonového 
ztraceného bednění tl.300 mm vyplněného betonem C20/25 a betonářskou 
ocelí B500B. Zdivo je opatřeno zateplovacím systémem s izolací 
z extrudovaného polystyrenu XPS. 

Vodorovné konstrukce objektu jsou tvořeny z předpjatých stropních 
panelů SPIROLL. Nad sálem je tloušťka stropní konstrukce 400 mm a ve zbylé 
části objektu je tloušťka stropní konstrukce 320 mm. Schodiště jsou v objektu 
řešena schodišťovými rameny a podestami z prefabrikovaných 
železobetonových dílců. 
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Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou, odvodněnou do 
podokapního žlabu. Vrstva tepelné izolace střechy je tvořena ze spádových klínů 
a tepelně izolačních desek z expandovaného polystyrenu. Hydroizolační vrstva je 
tvořena ze souvrství tří hydroizolačních pásů z SBS modifikovaných asfaltů. Nad 
sálem je toto souvrství doplněno o vrstvu vegetačního substrátu tl.100 mm. 

Výplně vnějších otvorů jsou tvořeny z PVC profilů s izolačním trojsklem. 
Interiérové dveře jsou dřevěné. 

4.2 Požárně technické posouzení 
4.2.1 Podklady použité ke zpracování technické zprávy požární 

ochrany 

• Stavebně technické podklady stavby: 
o Projektová dokumentace stavební části 

• Zákon a vyhlášky: 
o Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, (ve znění pozdějších 

předpisů – vzpp) 
o Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb, vzpp 
o Vyhláška. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

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

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

• Normy ČSN včetně aktuálních změn k danému datu zpracování:  
o ČSN 73 0810:2016 – PBS – Společná ustanovení    
o ČSN 73 0802:2009 + Z1:2013 + Z2:2015 + Z3:2020 – PBS – Nevýrobní 

objekty      
o ČSN 73 0818:1997 + Z1:2002 – PBS – Obsazení objektu osobami  
o  ČSN 73 0831:2011 + Z1:2013 + Z2:2020 – PBS – Shromažďovací 

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

vzduchotechnickým zařízením 
o ČSN 73 0873:2003 – PBS – Zásobování požární vodou   
o ČSN 73 0821:2007, ed. 2 – PBS – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí  
o ČSN 73 4201:2016, ed. 2 – Komíny a kouřovody 
o ČSN 06 1008:1997 – Požární bezpečnost tepelných zařízení 
o ČSN 01 3495:1997 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS  
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• Další podklady: 
o Zoufal a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle 

Eurokódů 
o technické listy výrobců 

4.3 Požárně technické charakteristiky 
Objekt bude posouzen v souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a podle ČSN 73 0802 + Z1, Z2, Z3 Požární bezpečnost 
staveb – Nevýrobní objekty. Sál je shromažďovacím prostorem ve smyslu 
ČSN 73 0831 – velikosti 1SP/VP1. 

Stavební objekt: celkem 2 nadzemní podlaží a je částečně podsklepen 

Tabulka 9: Klasifikace konstrukcí dle druhu konstrukční části 

Svislé nosné a požárně dělící konstrukce 
Konstrukce – materiál Tloušťka Druh konstrukční části 
Obvodové zdivo ze ztraceného bednění  300 mm DP1 
Obvodové zdivo z keramických tvárnic 300 mm DP1 
Vnitřní nosné zdivo z keramických 
tvárnic 

300 mm DP1 

Vnitřní nenosné zdivo z keramických 
tvárnic 

125 mm DP1 

Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní panely SPIROLL 320 mm DP1 

Konstrukční systém objektu: 

Objekt je tvořen z konstrukčních částí druhu DP1, konstrukční systém je 
nehořlavý. 

Požární výška objektu:  h = 3,67 m 

Světlé výšky:   1.S 3,18 m 
    1.NP 3,18 m (3,80 m v sále) 
    2.NP 3,51 m 
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4.4 Rozdělení do požárních úseků 
Tabulka 10: Rozdělení objektu do požárních úseků 

Označení 
požárního 
úseku 

Účel požárního 
úseku 

Místnosti 
v požárním 
úseku 

Plocha 
požárního úseku 
[m2] 

P1.01 Kotelna, sklad 
pelet 

005, 006 35,64 

P1.02 Sklad 003 15,45 
P1.03 Sklad 004 

 
23,76 

P1.04/N2 Ucelený soubor 
místností 

001,002,102-127, 
201-218 

 

Š-P1.05/N2 Instalační šachta   
N1.06 Úniková cesta 101,102  
N1.07 Ucelený soubor 

místností (sál) 
128-133  

N2.08 Strojovna 
vzduchotechniky 

219   

 

4.5 Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a 
posouzení velikosti požárních úseků 

4.5.1 Požární úsek P1.01-V. 
Tabulka 11: Stanovení požárního rizika požárního úseku P1.01-V. 

Název 

místnosti 

Plo 
cha 

S 

[m2] 

Výška 

hs 

[m] 

Nahod. 

pn 

[kg∙m-2] 

Stálé 

ps 

[kg∙m-2] 

Dodat. 

ps 

[kg∙m-2] 

Nahod. 

an 

[-] 

Stálé. 

as 

[-] 

Čís. 

pod. 

[-] 

Otvor 

v pod. 

[m2] 

P 1.32  Kotelna 30,06 3,18 15,00 2,00 0,00 0,900 0,90 1 0,00 

P 1.33  Sklad paliva 5,58 3,18 1 237,63 0,00 0,00 1,100 0,90 1 0,00 

 

Tabulka 12: Obsah místnosti 

Název 

místnosti 

Popis 

obsahu 

Hmotn. 

M[kg] 

Koefic. 

K [-] 

Součin.m 

[kg∙min-1∙m-2] 

Součin. 

am [-] 

P 1.33  Sklad paliva Dřevo jehličnaté (15 % vlhkost) 6 906,00 1,00 0,00 1,10 

Výsledky výpočtu: 

Požární zatížení výpočtové pvyp .................................................... 279,03 [kg∙m-2] 
Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB) .................................... V 
Plocha požárního úseku S ................................................................ 35,64 [m2] 
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Koeficient n ............................................................................................ 0,003 
Koeficient k ............................................................................................ 0,011 
Průměrná světlá výška pož.úseku hs ............................................... 3,18 [m] 

Požární zatížení p .............................................................................. 208,11 [kg∙m-2] 
Koeficient a ............................................................................................ 1,086 
Koeficient b .............................................................................................. 1,23 
Koeficient c ............................................................................................... 1,00 

4.5.2 Požární úsek P1.02 – III. 
Tabulka 13: Stanovení požárního rizika požárního úseku P1.02-III. 

Název 

místnosti 

Plo 
cha 

S 

[m2] 

Výška 

hs 

[m] 

Nahod. 

pn 

[kg∙m-2] 

Stálé 

ps 

[kg∙m-2] 

Dodat. 

ps 

[kg∙m-2] 

Nahod. 

an 

[-] 

Stálé. 

as 

[-] 

Čís. 

pod. 

[-] 

Otvor 

v pod. 

[m2] 

P 1.3  Sklad 15,45 3,18 75,00 5,00 0,00 1,000 0,90 1 0,00 

Požární zatížení výpočtové pvyp ...................................................... 72,13 [kg∙m-2] 
Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB) ................................... III 
Plocha požárního úseku S ................................................................ 15,45 [m2] 
Průměrná světlá výška pož.úseku hs ............................................... 3,18 [m] 

Požární zatížení p ................................................................................ 80,00 [kg∙m-2] 
Koeficient a ............................................................................................ 0,994 
Koeficient b .............................................................................................. 0,91 
Koeficient c ............................................................................................... 1,00 

4.5.3 Požární úsek P1.03 – III. 
Tabulka 14: Stanovení požárního rizika požárního úseku P1.03-III. 

Název 

místnosti 

Plo 
cha 

S 

[m2] 

Výška 

hs 

[m] 

Nahod. 

pn 

[kg∙m-2] 

Stálé 

ps 

[kg∙m-2] 

Dodat. 

ps 

[kg∙m-2] 

Nahod. 

an 

[-] 

Stálé. 

as 

[-] 

Čís. 

pod. 

[-] 

Otvor 

v pod. 

[m2] 

P 004 Sklad 23,76 3,18 75,00 5,00 0,00 1,000 0,90 1 0,00 

Požární zatížení výpočtové pvyp ...................................................... 86,95 [kg∙m-2] 
Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB) ................................... III 
Plocha požárního úseku S ................................................................ 23,76 [m2] 
Průměrná světlá výška pož.úseku hs ............................................... 3,18 [m] 

Požární zatížení p ................................................................................ 80,00 [kg∙m-2] 
Koeficient a ............................................................................................ 0,994 
Koeficient b .............................................................................................. 1,09 
Koeficient c ............................................................................................... 1,00 
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4.5.4 Požární úsek P1.04/N2 – II. 
Tabulka 15: Stanovení požárního rizika požárního úseku P1.04/N2-II. 

Název 

místnosti 

Plo 
cha 

S 

[m2] 

Výška 

hs 

[m] 

Nahod. 

pn 

[kg∙m-2] 

Stálé 

ps 

[kg∙m-2] 

Dodat. 

ps 

[kg∙m-2] 

Nahod. 

an 

[-] 

Stálé. 

as 

[-] 

Čís. 

pod. 

[-] 

Otvor 

v pod. 

[m2] 

N 1.2  Vstupní hala 34,51 3,18 5,00 2,00 0,00 0,800 0,90 1 0,00 

N 1.3  Šatna 9,95 3,18 75,00 5,00 0,00 1,100 0,90 1 0,00 

N 1.4  Umývárna - 
muži 2,52 3,18 5,00 0,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 1.5  WC invalidé 5,32 3,18 5,00 5,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 1.6  Pisoárové stání 6,17 3,18 5,00 5,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 1.7  WC kabinka 1,62 3,18 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 1.8  WC kabinka 1,62 3,18 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 1.9  WC kabinka 1,44 3,18 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 1.11  WC kabinka 1,44 3,18 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 1.12  WC kabinka 1,44 3,18 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 1.13  WC kabinka 1,44 3,18 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 1.14  Chodba 4,77 3,18 5,00 5,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 1.15 Umývárna 11,08 3,18 5,00 5,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 1.16  Kuchyň 33,50 3,18 30,00 5,00 0,00 0,950 0,90 1 0,00 

N 1.17  Sklad 7,34 3,18 60,00 2,00 0,00 1,100 0,90 1 0,00 

N 1.18 Úklidová 
místnost 3,56 3,18 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 1.19  Kancelář 6,63 3,18 40,00 5,00 0,00 1,000 0,90 1 0,00 

N 1.21  Chodba 9,86 3,18 5,00 2,00 0,00 0,800 0,90 1 0,00 

N 1.22  Denní místnost 7,32 3,18 50,00 5,00 0,00 1,000 0,90 1 0,00 

N 1.23  Sprcha 2,80 3,18 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 1.24  WC 2,11 3,18 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 1.25  Sklad 5,08 3,18 60,00 2,00 0,00 1,100 0,90 1 0,00 

N 1.26  Restaurace 95,28 3,18 20,00 5,00 0,00 0,900 0,90 1 0,00 

N 2.1  Chodba 47,65 3,51 5,00 5,00 0,00 0,800 0,90 1 0,00 

N 2.2  Umývárna - 
muži 3,51 3,51 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 2.3  Pisoárové stání 3,60 3,51 5,00 5,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 
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Název 

místnosti 

Plo 
cha 

S 

[m2] 

Výška 

hs 

[m] 

Nahod. 

pn 

[kg∙m-2] 

Stálé 

ps 

[kg∙m-2] 

Dodat. 

ps 

[kg∙m-2] 

Nahod. 

an 

[-] 

Stálé. 

as 

[-] 

Čís. 

pod. 

[-] 

Otvor 

v pod. 

[m2] 

N 2.4  WC kabinka 1,62 3,51 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 2.5  WC kabinka 1,62 3,51 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 2.6  WC kabinka 1,44 3,51 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 2.8  WC kabinka 1,44 3,51 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 2.7  Chodba 2,31 3,51 5,00 5,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 2.9  Umývárna 6,06 3,51 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 2.11 Úklidová 
místnost 3,17 3,51 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 2.12  Sprchy 4,51 3,51 5,00 5,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

N 2.13  Šatna 12,80 3,51 40,00 2,00 0,00 1,000 0,90 1 0,00 

N 2.14  Sklad 3,84 3,51 100,00 2,00 0,00 0,900 0,90 1 0,00 

N 2.15  Klubovna 59,86 3,51 30,00 10,00 0,00 1,100 0,90 1 0,00 

N 2.16  Klubovna 76,95 3,51 30,00 10,00 0,00 1,100 0,90 1 0,00 

N 2.17  Šatna 11,59 3,51 20,00 2,00 0,00 1,100 0,90 1 0,00 

N 2.18  Sklad 5,17 3,51 100,00 5,00 0,00 0,900 0,90 1 0,00 

P 1.1  Chodba 28,64 3,15 5,00 5,00 0,00 0,800 0,90 1 0,00 

P 1.2 Úklidová místnost 3,47 3,18 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

Požární zatížení výpočtové pvyp ...................................................... 43,84 [kg∙m-2] 
Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB) .................................... II 
Plocha požárního úseku S .............................................................. 536,05 [m2] 
Průměrná světlá výška pož.úseku hs ............................................... 3,33 [m] 

Požární zatížení p ................................................................................ 27,54 [kg∙m-2] 
Koeficient a ............................................................................................ 0,981 
Koeficient b .............................................................................................. 1,62 
Koeficient c ............................................................................................... 1,00 

4.5.5 Požární úsek Š-P1.05/N2 – II. 
Instalační šachta zatříděná dle čl.9.3.2 ČSN 73 0802 – vedení nehořlavých 

látek v potrubí, reakce potrubí na oheň B – F, stupeň požární bezpečnosti 
šachty II. 

4.5.6 Požární úsek N1.06 – II. 
Chráněná úniková cesta zatříděná dle čl.9.3.2 ČSN 0802, úniková cesta 

zatříděna do stupně požární bezpečnosti II. 
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4.5.7 Požární úsek N1.07 – III. 
Tabulka 16: Stanovení požárního rizika požárního úseku N1.07-III. 

Název 

místnosti 

Plo 
cha 

S 

[m2] 

Výška 

hs 

[m] 

Nahod. 

pn 

[kg∙m-2] 

Stálé 

ps 

[kg∙m-2] 

Dodat. 

ps 

[kg∙m-2] 

Nahod. 

an 

[-] 

Stálé. 

as 

[-] 

Čís. 

pod. 

[-] 

Otvor 

v pod. 

[m2] 

P 1.27  Sál 
100,0

0 3,80 15,00 10,00 0,00 1,200 0,90 1 0,00 

P 1.27 Sál 94,76 3,80 15,00 10,00 0,00 1,200 0,90 1 0,00 

P 1.28  WC 3,23 3,10 5,00 2,00 0,00 0,700 0,90 1 0,00 

P 1.29  Šatna 8,82 3,10 75,00 10,00 0,00 1,100 0,90 1 0,00 

P 1.31  Pódium 32,44 3,10 75,00 7,00 0,00 1,150 0,90 1 0,00 

P 1.32  Sklad kulis 8,82 3,10 150,00 10,00 0,00 1,100 0,90 1 0,00 

Požární zatížení výpočtové pvyp ...................................................... 85,53 [kg∙m-2] 
Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB) ................................... III 
Plocha požárního úseku S .............................................................. 248,07 [m2] 
Průměrná světlá výška pož.úseku hs ............................................... 3,65 [m] 

Požární zatížení p ................................................................................ 82,00 [kg∙m-2] 
Koeficient a ............................................................................................ 1,129 
Koeficient b .............................................................................................. 0,92 
Koeficient c ............................................................................................... 1,00 

4.5.8 Požární úsek N2.08 – II. 
Tabulka 17: Stanovení požárního rizika požárního úseku N2.08-II. 

Název 

místnosti 

Plo 
cha 

S 

[m2] 

Výška 

hs 

[m] 

Nahod. 

pn 

[kg∙m-2] 

Stálé 

ps 

[kg∙m-2] 

Dodat. 

ps 

[kg∙m-2] 

Nahod. 

an 

[-] 

Stálé. 

as 

[-] 

Čís. 

pod. 

[-] 

Otvor 

v pod. 

[m2] 

P 2.4 Strojovna 
vzduchotechniky 22,48 3,51 15,00 5,00 0,00 0,900 0,90 1 0,00 

Požární zatížení výpočtové pvyp ...................................................... 18,25 [kg∙m-2] 
Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB) .................................... II 
Plocha požárního úseku S ................................................................ 22,48 [m2] 
Průměrná světlá výška pož.úseku hs ............................................... 3,51 [m] 

Požární zatížení p ................................................................................ 20,00 [kg∙m-2] 
Koeficient a ............................................................................................ 0,900 
Koeficient b .............................................................................................. 1,01 
Koeficient c ............................................................................................... 1,00 
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4.5.9 Posouzení mezních rozměrů požárních úseků 
Tabulka 18: Posouzení mezních rozměrů požárních úseků 

Požár. 
úsek 

a [–] SPB pv 
[kg/m2] 

Mezní 
délka 
[m] 

Mezní 
šířka 
[m] 

Mezní 
plocha 
[m2] 

Skut. 
délka 
[m] 

Skut. 
šířka 
[m] 

Skut. 
plocha 
[m2] 

Posudek 

P1.01 0,9 V. 18,81 70,00 44,00 3 388 7,50 5,75 30,06 VYHOVÍ 

P1.02 0,99 III. 72,13 62,97 40,25 2 534 5,00 3,93 15,45 VYHOVÍ 

P1.03 0,99 III. 86,95 62,97 40,25 2 534 7,50 3,45 23,76 VYHOVÍ 

P1.04/
N2 

0,98 II. 49,84 63,96 40,78 2 608 19,0 16,3 536,1 VYHOVÍ 

Š–
P1.05/
N2 

--- III. --- VYHOVÍ 

N1.06 --- III. --- VYHOVÍ 
N1.07 1,09 III. 85,53 55,5 36,26 2 012 18,0 14,0 248,1 VYHOVÍ 

N2.08 0,9 III. 18,25 70,00 44,00 3 388 5,75 5,01 22,48 VYHOVÍ 

Mezní rozměry požárních úseků jsou ve všech případech splněny.  
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4.6 Hodnocení požární odolnosti konstrukcí 
Tabulka 19: Vyhodnocení požární odolnosti jednotlivých konstrukcí v suterénu 

Suterén 1.S 

Číslo Konstrukce Materiál SPB Požární odolnost 

Požadovaná Skutečná 

1a) Požární 
stěny 

 

Keramické 
tvárnice typu 

tl.300 mm  

III. REI 60 DP1 REI 180 
DP1 

1a) Požární 
stěny 

 

Keramické 
tvárnice typu 

tl.125 mm 

III. EI 60 DP1 EI 180 DP1 

1a) Požární 
stěny 

 

Keramické 
tvárnice typu 

tl.300 mm  

II. REI 45 DP1 REI 180 
DP1 

1a) Požární 
stěny 

 

Keramické 
tvárnice typu 

tl.300 mm  

V. REI 120 DP1 REI 180 
DP1 

1a) Požární 
stěny 

 

Keramické 
tvárnice typu 

tl.125 mm 

II. EI 45 DP1 EI 180 DP1 

1b) Požární 
strop 

Panel SPIROLL 
tl.320 mm 

V. REI 120 DP1 REI 120 
DP1** 

1b) Požární 
strop 

Panel SPIROLL 
tl.320 mm 

III. REI 60 DP1 REI 60 
DP1** 

1b) Požární 
strop 

Panel SPIROLL 
tl.320 mm 

II. REI 45 DP1 REI 50 DP1 

2) Požární 
uzávěr 

Kovové dveře III. EW 30 DP1-C EW 30 
DP1-C 

2) Požární 
uzávěr 

Kovové dveře V. EW 60 DP1-C EW 60 
DP1-C 

3) Obvodové 
stěny 

Bednící 
betonové 
tvárnice + 

beton C 20/25 

V. REW 120 DP1 REW 180 
DP1 
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3) Obvodové 
stěny 

Bednící 
betonové 
tvárnice + 

beton C 20/25 

III. REW 60 DP1 REW 180 
DP1 

3) Obvodové 
stěny 

Bednící 
betonové 
tvárnice + 

beton C 20/25 

II. REW 45 DP1 REW 180 
DP1 

10) Instalační 
šachta 

Keramické 
příčkovky 
tl.115 mm 

II. EI 45 DP1 EI 180 DP1 

Tabulka 20: Vyhodnocení požární odolnosti jednotlivých konstrukcí v nadzemním 
podlaží 

Nadzemní podlaží  

Číslo Konstrukce Materiál SPB Požární odolnost 

Požadovaná Skutečná 

1a) Požární 
stěny 

 

Keramické 
tvárnice 

tl.300 mm  

III. REI 45 * REI 180 
DP1 

1a) Požární 
stěny 

 

Keramické 
tvárnice 

tl.300 mm  

II. REI 30 * REI 180 
DP1 

1a) Požární 
stěny 

 

Keramické 
tvárnice 

tl.125 mm 

II. EI 30* EI 180 DP1 

1a) Nosná stěna 
uvnitř PÚ 

Keramické 
tvárnice 

tl.300 mm 

II. R 30  REI 180 
DP1 

1b) Strop uvnitř 
PÚ 

Panel SPIROLL 
tl.320 mm 

II. RE 30 REI 50 DP1 

1b) Požární 
strop 

Panel SPIROLL 
tl.320 mm 

III. REI 45*  REI 50 DP1 

1b) Strop s fcí 
střechy 

Panel SPIROLL 
tl.400 mm 

III. RE 45  REI 60 DP1 

2) Požární Dřevěné dveře III. EW 30 DP3–C EW 30 
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uzávěr DP3–C 

2) Požární 
uzávěr 

Dřevěné dveře II. EW 30 DP3–C EW 30 
DP3–C 

3) Obvodové 
stěny 

Keramické 
tvárnice 

tl.300 mm 

III. REW 45 REI 180 
DP1 

3) Obvodové 
stěny 

Keramické 
tvárnice 

tl.300 mm 

II. REW 30* REI 180 
DP1 

10) Instalační 
šachta 

Keramické 
příčkovky 
tl.115 mm 

II. EI 30 DP2 EI 180 DP1 

Tabulka 21: Vyhodnocení požární odolnosti jednotlivých konstrukcí v posledním 
nadzemním podlaží 

Poslední nadzemní podlaží  

Číslo Konstrukce Materiál SPB Požární odolnost 

Požadovaná Skutečná 

1a) Požární 
stěny 

 

Keramické 
tvárnice 

tl.300 mm  

III. REI 30 REI 180 
DP1 

1a) Požární 
stěny 

 

Keramické 
tvárnice 

tl.125 mm 

III. EI 30 EI 180 DP1 

1a) Nosná stěna 
uvnitř PÚ 

Keramické 
tvárnice 

tl.300 mm 

II. R 15 REI 180 
DP1 

1b) Strop s fcí 
střechy 

Panel SPIROLL 
tl.320 mm 

III. RE 30  REI 50 DP1 

1b) Strop s fcí 
střechy 

Panel SPIROLL 
tl.320 mm 

II. RE 15 REI 50 DP1 

2) Požární 
uzávěr 

Dřevěné dveře III. EW 15 DP3–C EW 15 
DP3–C 

3) Obvodové 
stěny 

Keramické 
tvárnice 

tl.300 mm 

III. REW 30 REI 180 
DP1 
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3) Obvodové 
stěny 

Keramické 
tvárnice 

tl.300 mm 

II. REW 15 REI 180 
DP1 

10) Instalační 
šachta 

Keramické 
příčkovky 
tl.115 mm 

II. EI 30 DP2 EI 180 DP1 

*Požadavek na konstrukci druhu DP1 platí, pokud se jedná o požárně dělící 
konstrukci chráněných únikových cest včetně konstrukcí zajišťující jejich 
stabilitu. 

**Nutno objednat stropní panely Spiroll s požadovanou požární odolností 
(nutno zvýšit krytí výztuže). 

Poznámky: 
Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou 

izolací z kamenné vlny tl.200 mm. Výrobek nemá v souladu s čl. 3.1.3 „10“ vliv na 
druh konstrukční části obvodové stěny z keramických tvárnic, protože popsané 
vnější zateplení provedené dle uvedených zásad se považuje za povrchovou 
úpravu, může se použít v požárních pásech i v požárně nebezpečném prostoru 
požárních úseků téhož objektu a neovlivňuje druh stavební konstrukce DP1 ani 
konstrukční systém objektu. Uvedené zásady platí pro vnější zateplení nadzemní 
části objektů. 

Na zateplení části pod terénem je kladen požadavek pouze na třídu 
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu, a to minimálně E, což tepelná 
izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl.200 mm splní. Tuto vlastnost 
výrobku je nutné doložit certifikátem deklarující tyto vlastnosti. Tato část může 
vystupovat až do výšky 1,0 m nad terén. 

Nosná konstrukce střechy nad shromažďovacím prostorem a nosná 
konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí být navržena s požární odolností 
odpovídající dvojnásobné hodnotě předpokládané doby evakuace osob (což činí 
2 ∙ 1,34 = 2,68 minut), nejméně však 15 minut. Navržena byla stropní konstrukce 
z panelů SPIROLL tl.400 REI 50 DP1, požadavek je splněn. 

Tepelně izolační vrstvy střešních plášťů nebo podhledů nad 
shromažďovacím prostorem musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 – B, 
nebo musí být od shromažďovacího prostoru požárně odděleny konstrukcí 
druhu DP1 vyhovující meznímu stavu EI 15. Tepelná izolace střešního pláště je 
z expandovaného polystyrenu EPS, třídy reakce na oheň E. Tepelně izolační 
vrstva je požárně oddělena stropní konstrukcí z panelů SPIROLL tl.400 REI 50 
DP1. 
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V konstrukcích střech, stropů a podhledů (včetně výplní jejich otvorů) 
shromažďovacích prostorů se nesmí použít hmot, které při požáru odkapávají 
nebo odpadávají, popř. nejsou jinak zabezpečeny proti odpadávání či 
odkapávání a mohou ohrožovat osoby ve shromažďovacím prostoru. 

Stavební konstrukce při splnění výše uvedených požadavků vyhoví. 

4.6.1 Povrchové úpravy ve shromažďovacím prostoru 
Povrchové úpravy vnitřních stěnových a stropních (podhledových) 

konstrukcí shromažďovacích prostorů musí být z výrobků třídy reakce nejméně 
B – s1 – d0, s indexem šíření plamene is = 0 mm∙min-1. Požadavek na povrchové 
konstrukce je splněn, nebyly navrženy žádné obklady, podhled je tvořen ze 
sádrokartonových desek s odolností A2. 

Podlahové krytiny shromažďovacích prostorů musí být z výrobků 
nejméně třídy reakce na oheň Dfl – s1 podle ČSN EN 13501-1.  

4.7 Únikové cesty 
Z kluboven je jeden směr úniku do nechráněné únikové cesty, která ústí 

do chráněné únikové cesty typu A. Z restaurace jsou dva směry úniku – přímo 
do exteriéru a do nechráněné únikové cesty, která ústí do chráněné únikové 
cesty typu A. Ze shromažďovacího prostoru jsou dva směry úniku – přímo do 
exteriéru a do chráněné únikové cesty typu A. 

4.7.1 Obsazenost objektu osobami 
4.7.1.1 Obsazenost místností v požárním úseku P1.04/N2–II. 
osobami 
Tabulka 22: Obsazenost osobami požárního úseku P1.04/N2-II. 

Název 

místnosti 

Pohyblivé 

osoby E1 

Omez. poh. 

osoby E2 

Nepohyblivé 

osoby E3 

Celkem 

osob 

N 1.16  Kuchyň 5 0 0 5 

N 1.26  Restaurace 68 0 0 68 

N 2.15  Klubovna 30 0 0 30 

N 2.16  Klubovna 38 0 0 38 
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4.7.1.2 Obsazenost místností v požárním úseku N1.07 – III. 
osobami 
Tabulka 23: Obsazenost osobami požárního úseku N1.07-III. 

Název 

místnosti 

Pohyblivé 

osoby E1 

Omez. poh. 

osoby E2 

Nepohyblivé 

osoby E3 

Celkem 

osob 

P 1.27  Sál 80 20 0 100 

P 1.27 Sál 47 0 0 47 

P 1.31  Pódium 22 0 0 22 

 

4.7.2 Posouzení nechráněné únikové cesty v požárním úseku 
P1.04/N2 – II. 

Klubovna 215 – ucelený funkční celek  

Podlahová plocha funkčního celku: S = 81,01 m2< Smax = 100 m2 
Počet unikajících osob: E = 30 < Emax = 40  
Největší vnitřní vzdálenost k východu: d = 10,78 m < dmax = 15 m 

Jsou splněny všechny požadavky – počátek únikové cesty lze posunout do osy 
dveří. 

Klubovna 216 – ucelený funkční celek  

Podlahová plocha funkčního celku: S = 93,71 m2< Smax = 100 m2 
Počet unikajících osob: E = 38 < Emax = 40  
Největší vnitřní vzdálenost k východu: d = 13,91 m < dmax = 15 m 

Jsou splněny všechny požadavky – počátek únikové cesty lze posunout do osy 
dveří. 

Posouzení šířky schodišťového ramene (evakuace kluboven): 

Počet evakuovaných osob: E = 68 
Počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu K: 47 (po schodech dolů, 
a = 0,981) 
Součinitel vyjadřující podmínky evakuace: s = 1,0 
u = (E/K) ∙ s = (68/47) ∙ 1,0 = 1,44 
u = 1,44 = 2 únikové pruhy = 1 100 mm  
Skutečná šířka schodišťového ramene je 1 250 mm, požadavek je splněn. 

Posouzení délky nechráněné únikové cesty: 

Mezní délka únikové cesty: 26,9 m 
Skutečná délka NÚC od kluboven do CHÚC typu A je 16,1 m. 
Požadavek je splněn. 
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Posouzení šířky dveří (evakuace restaurace): 

Počet evakuovaných osob: E = 68 
Z restaurace jsou uvažovány dva směry úniku – každý pojme 50 % osob. 
Posouzení dveří z restaurace: 
Počet evakuovaných osob: E = 34 
Počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu K: 62 (po rovině, a = 0,981) 
Součinitel vyjadřující podmínky evakuace: s = 1,0 
u = (E/K) ∙ s = (34/62) ∙ 1,0 = 0,54 
u = 0,54 = 1,5 únikového pruhu = 800 mm  

Skutečná šířka dveří do nechráněné únikové cesty je 1 600 mm, požadavek je 
splněn. Skutečná šířka dveří do exteriéru je 900 mm, požadavek je splněn. 

Posouzení šířky dveří do chráněné únikové cesty typu A:  

Počet evakuovaných osob: E = 102 
Počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu K: 62 (po rovině, a = 0,981) 
Součinitel vyjadřující podmínky evakuace: s = 1,0 
u = (E/K) ∙ s = (102/62) ∙ 1,0 = 1,64 
u = 1,64 = 2 únikové pruhy = 800 mm  

Skutečná šířka dveří je 1 600 mm, požadavek je splněn. 

Posouzení odvětrání CHÚC typu A 

Dle čl. 9.4.2. ČSN 73 08 02 pol. a1) bude chráněná úniková cesta 
odvětrána přirozeně okny a dveřmi. Je-li půdorysná plocha CHÚC A v podlaží 
větší než 20 m2 (všechna podlaží), otevíratelné otvory se dimenzují podle 
půdorysné plochy, a to na 10 % při jednostranném větrání. 

Přirozené větrání CHÚC typu A bude umožněno pomocí vstupních dveří 
o rozměru 1100× 2150 mm (2,365 m2) – osazeny stavěčem. 

Plocha CHÚC typu A: 20,70 m2 
Minimální plocha otevíratelných otvorů (10 %): 2,07 m2< 2,365 m2 
Navržené větrání CHÚC typu A je dostatečné. 

4.7.3 Posouzení únikových cest z požárního úseku N1.07 
(Shromažďovací prostor 1SP VP1) 

4.7.3.1 Ohrožení osob kouřem a zplodinami 
Průměrná světlá výška požárního úseku: hs = 3,33 m 
Koeficient a = 1,09 
te =1,25 ∙ hs

1/2 /a = 1,25 ∙ 3,331/2 /1,09 = 2,09 minut 
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4.7.3.2 Doba evakuace 
Stanovení doby evakuace pro únik do exteriéru – kapacita únikové cesty 
odhadována na 70 % osob ze společenského sálu. 

tu=
0,5 ∙ lu

vu
+

E ∙ s
Ku ∙ u =

0,5 ∙ 17,19
35

+
107 ∙ 1,0 + 20 ∙ 1,5 + 3 ∙ 2,0

40 ∙ 3,27
=1,34 min 

2,09 minut > 1,34 minut, te > tu, tudíž není nutné navrhovat samočinné 
zařízení pro odvod kouře a tepla. Evakuace osob proběhne rychleji, než 
zaplnění prostoru zplodinami kouře. 

Posouzení šířky dveří ze sálu na volné prostranství:  

Tato úniková cesta pojme 70 % osob z kapacity sálu. 

Počet osob schopných samostatného pohybu: E1 = 110 
Počet osob s omezenou schopností pohybu a orientace: E2 = 20 
Počet osob neschopných samostatného pohybu: E3 = 0 
Součinitel vyjadřující podmínky evakuace: s1 = 1,0 
Součinitel vyjadřující podmínky evakuace: s2 = 1,5 
Součinitel vyjadřující podmínky evakuace: s2 = 2,0 
Počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu na NÚC: K = 93 (po rovině, 
a = 1,09) 
u = (1/K) ∙ (E1 ∙ s1 + E2 ∙ s2 + E3 ∙ s3) = (1/93) ∙ (110 ∙ 1,0 + 20 ∙ 1,5 + 0 ∙ 2,0) = 1,51  
u = 1,51 = 2 únikové pruhy = 1 100 mm  
Skutečná šířka dveří je 1 800 mm, požadavek je splněn. 

Posouzení šířky dveří do chráněné únikové cesty typu A:  

Tato úniková cesta pojme zbývajících 30 % osob z kapacity sálu. 

Počet evakuovaných osob: E = 39 
Počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu K: 90 (po rovině, a = 1,09) 
Součinitel vyjadřující podmínky evakuace: s = 1,0 
u = (E/K) ∙ s = (39/90) ∙ 1,0 = 0,43 
u = 0,43 = 1,5 únikového pruhu = 800 mm  
Skutečná šířka dveří je 1 100 mm, požadavek je splněn. 

Posouzení šířky dveří z chráněné únikové cesty typu A na volné 
prostranství:  

Počet evakuovaných osob: E = 141 
Počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu K: 160 (po rovině, III.SPB) 
Součinitel vyjadřující podmínky evakuace: s = 1,0 
u = (E/K) ∙ s = (141/160) ∙ 1,0 = 0,88 
u = 0,88 = 1,5 únikového pruhu = 800 mm  
Skutečná šířka dveří je 1 100 mm, požadavek je splněn. 
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4.7.3.3 Dveře na únikových cestách 
Východové dveře ze shromažďovacího prostoru a dveře na pokračujících 

únikových cestách se musí otevírat otáčením křídel v postranních čepech nebo 
závěsech ve směru úniku a kolem dveří nemají být vytvořeny niky obrácené proti 
směru úniku. Na těchto dveřích musí být celoobvodové kování s panikovou 
hrazdou. 

Dveře ze shromažďovacího prostoru a dveře na pokračujících únikových 
cestách musejí být opatřeny kováním s panikovou funkcí. Nevztahuje se na 
dveře, které jsou za provozu shromažďovacího prostoru, a i v případě požáru 
trvale otevřené, nebo které svým technickým provedením zajistí jejich 
samočinné otevření do 10 sekund od signalizace vzniku požáru, a na dveře, 
které nejsou započítány (a značeny) mezi východy na únikových cestách ze 
shromažďovacího prostoru. 

Jmenovité rozměry křídla dveří ze shromažďovacího prostoru a dveří na 
pokračujících únikových cestách nemají přesahovat šířku 1 100 mm a výšku 
2 100 mm, a jeho hmotnost nemá být větší než 100 kg. 

Podlaha na vnější straně dveří, vedoucích ze shromažďovacího prostoru 
přímo na volné prostranství nebo na vnější komunikace může být oproti vnitřní 
straně snížena nejvýše o 20 mm, a to nejméně u hlavních dveří. 

Dále budou všechny dveře ve zbývající části objektu splňovat následující 
požadavky:  

Veškeré uzamykatelné dveře, vrata, požární uzávěry apod., vyskytující se 
na únikových cestách, musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po 
vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) jejich otevření ručně nebo 
samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoli nástrojů a bez zdržení evakuace), 
ať jsou již zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupání apod. 

Dveře na únikových cestách, které jsou při běžném provozu zajištěny 
proti vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky uzamčeny), musejí být při 
evakuaci otevíratelné a průchodné (uzamčené dveře musí být vybaveny 
panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez klíčů apod., např. panikovou 
klikou). 

4.8 Odstupové vzdálenosti 
 Kontaktní zateplovací systém budovy do 12 m odpovídající čl. 3.1.3.2. 

ČSN 73 0810. 

Pokud ucelené sestavy vnějšího zateplení nevykazují třídu reakce na oheň 
A1 nebo A2 (minerální vlna apod.), je nutné v případě tloušťky tepelně 
izolačního materiálu věší než 200 mm zhodnotit množství uvolněného tepla 
z 1 m2 plochy zateplení. 
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 Zde se nachází 200 mm zateplení z kamenné vlny. U tohoto zateplení 
není nutné stanovit množství uvolněného tepla a zhodnotit požární otevřenost 
takto zateplené stěny. 

Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Na obvodovém plášti se 
nenachází žádné části druhu DP3, které by tvořily požárně otevřené plochy. 
Zcela požárně otevřené plochy tvoří otvorové výplně – okna a dveře. 

Tabulka 24: Odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 0802 

PU Varianta Odstup 
Výška 

[m] 

Délka 

[m] 

Otevř. 

plocha 

[m2] 

% otev. 

ploch 

[%] 

Zatíž. 

pvyp 

[kg.m-2] 

Odst. 

 d 

[m] 

P1.03 
vzdálenost 
d+ SZ odstup 1,00 1,00    1,00 

Tabulka 25: Odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 0802 

PÚ Varianta Odstup 
Výška 

[m] 

Délka 

[m] 

Otevř. 

plocha 

[m2] 

% otev. 

ploch 

[%] 

Zatíž. 

pvyp 

[kg.m-2] 

Odst. 

 d 

[m] 

P1.04/N2 

stavební 
objekt dle 
přílohy normy 

JZ odstup 1,00 13,25 6,00 45,28 28,02 2,61 

JV odstup - 1.NP 2,75 12,75 16,69 47,59 28,02 2,75 

JV odstup - 2.NP 1,75 12,50 15,75 72,00 28,02 4,23 

Odstup okno 1000/2250 mm 2,25 1,00    1,45 

Odstup okno 1500/1750 1,75 1,50    1,70 

Odstup okno 1500/1500 mm 1,50 1,50    1,60 

Odstup okno 1500/750 mm 0,75 1,50    1,60 

Odstup okno 1000/750 mm 0,75 1,00    0,00 

 Odstup okno 1000/4500 mm 4,5 1,00    2,29 

  Odstup okno 1000/750 mm 0,75 1,00    1,28 

  Odstup okno 1500/750 mm 0,75 1,50    1,06 
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Tabulka 26: Odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 0802 

PU Varianta Odstup 
Výška 

[m] 

Délka 

[m] 

Otevř. 

plocha 

[m2] 

% otev. 

ploch 

[%] 

Zatíž. 

pvyp 

[kg.m-2] 

Odst. 

 d 

[m] 

P1.04 
stavební 
objekt dle 
přílohy normy 

SV odstup 1,00 4,50 2,00 44,44 74,18 3,13 

Tabulka 27: Odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 0802 

PU Varianta Odstup 
Výška 

[m] 

Délka 

[m] 

Otevř. 

plocha 

[m2] 

% otev. 

ploch 

[%] 

Zatíž. 

pvyp 

[kg.m-2] 

Odst. 

 d 

[m] 

N1.07 

stavební 
objekt dle 
přílohy normy 

JV fasáda odstup 2,25 12,00 13,50 50,00 39,56 3,53 

SZ fasáda odstup 2,25 8,50 10,13 52,94 39,56 3,47 

vzdálenost 
d+ 

Dveře SZ ze sálu 2,25 2,00    2,22 

JZ okna šatna 1,75 1,50    1,70 

Tabulka 28: Odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 0802 

PU Varianta Odstup 
Výška 

[m] 

Délka 

[m] 

Otevř. 

plocha 

[m2] 

% otev. 

ploch 

[%] 

Zatíž. 

pvyp 

[kg∙m-2] 

Odst. 

 d 

[m] 

N2.08 
vzdálenost 
d+ Odstup 0,75 1,00    0,78 

Závěr: Požárně nebezpečný prostor vždy dosahuje pouze na pozemek 
investora – na volné prostranství, kde se nachází žádné jiné stavební objekty. 

Dopad hořících částí: Na průčelí se nenacházejí žádné konstrukční části 
druhu DP3, proto v souladu s článkem 10.7 ČSN 73 0802 se odstupová 
vzdálenost vlivem dopadu hořících částí neposuzuje. 

4.9 Zařízení pro protipožární zásah 
Zařízení pro odvod kouře není požadováno, protože doba evakuace je 

nižší, než doba zakouření prostoru zplodinami (2,09 minut > 1,34 minut). 
Stabilní hasicí zařízení rovněž není požadováno. Ve shromažďovacím prostoru je 
požadována elektrická požární signalizace EPS, která bude napojena na dálkový 
přenos na pult HZS. Obslužné pole požární ochrany bude umístěno u hlavního 
vstupu do objektu. U hlavního vstupu bude umístěn klíčový trezor se 
zábleskovým majáčkem. Nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 se musí zřídit 
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v každém shromažďovacím prostoru pro východ osob, a to jako únikové 
osvětlení, dále v navazujících nechráněných i chráněných únikových cestách. 

4.9.1 Přístupové komunikace a nástupní plochy 
 Objekt přiléhá k obousměrné zpevněné silniční komunikaci šířky 
6 m > 3 m, hlavní vstup do objektu je od ní vzdálen 8 m < 20 m čl. 12.2.1 ČSN 
73 0802. Stav je vyhovující. 

 Objekt má požární výšku 3,67 m, do 12 m požární výšky není třeba 
zřizovat nástupní plochy dle čl. 12.4.4. ČSN 73 0802. Nástupní plocha není 
navržena. 

 Vnitřní ani vnější zásahové cesty nejsou požadovány v souladu s čl. 12.5.1. 
ČSN 73 0802 a s čl. 12.6.2. ČSN 73 0802. 

Volné prostranství, na které ústí únikové cesty ze shromažďovacího 
prostoru, musí umožňovat odchod osob od objektu nejméně v šířce 
odpovídající součtu započtených šířek všech únikových cest, které na ně ústí. 
Dále musí umožňovat pobyt všech osob z objektu (nikoliv jen ze 
shromažďovacího prostoru) při hustotě nejvíce 3 osoby na 1 m2.  

4.9.2 Zásobování požární vodou 
Zásobování požární vodou, včetně vnitřních odběrných míst je navrženo 

dle ČSN 73 0873. 

4.9.2.1 Vnější odběrná místa  
Pro nevýrobní objekty o ploše 120 < S< 1 000 m2 je požadován hydrant 

DN 100 mm, ve vzdálenosti 150 m od objektu a 300 m od dalšího hydrantu. 
Odběr hydrantu pro doporučenou rychlost v = 0,8 m/s je Q = 6 l/s. Dle situace 
bylo zjištěno, že ve vzdálenosti 30 m od objektu se nachází podzemní hydrant 
DN 100. 

4.9.2.2 Vnitřní odběrná místa 
Vnitřní systém s tvarově stálou hadicí DN 25 mm je nutné zřídit pro 

požární úsek s vysokým požárním zatížením (pv > 120 kg/m2) P1.01, kde se 
nachází kotelna se skladem paliva (pv = 279,03 kg/m2) a dále v požárním úseku 
N1.07, kde se nachází shromažďovací prostor dle ČSN 73 0831.  

V požárním úseku P1.04/N2 je nutné zřídit systém s tvarově stálou hadicí DN 19 
mm, protože byla překročena mezní hodnota vztahu p ∙ S ≤ 9 000. 

p ∙ S = 14 763,29 ≥ 9 000 

4.9.3 Přenosné hasicí přístroje 
Umístění hasicích přístrojů a jejich kontroly dle §3 a §9 vyhlášky č. 246/2001 Sb.: 
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 Umístění PHP musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití, PHP musí 
být snadno viditelné a volně přístupné. Umisťují se na svislé stavební konstrukci 
nejvýše 1,5 m nad podlahou. Pokud je PHP umístěn na podlaze, musí být 
zajištěn proti pádu. 

 Kontroly PHP se provádějí po každém použití, při mechanickém 
poškození a nejméně 1 × za rok, Součástí údržby PHP je jejich periodická 
zkouška a plnění. Vlastník objektu bude mít k dispozici doklady o provedených 
kontrolách PHP. 

Tabulka 29: Přenosné hasicí přístroje dle jednotlivých požárních úseků 

Požární 
úsek 

Požadované 
hasicí 
jednotky nHJ 

Počet 
jednotek 
HJ1 
 

Typ 
požáru 

Hasicí 
účinek 

Počet 
PHP 

Druh PHP 

P1.01 6 6 A 21 A 1 Práškový 
P6Te – 6 kg 

P1.02 6 6 A 21 A 1 Práškový 
P6Te – 6 kg 

P1.03 6 6 A 21 A 1 Práškový 
P6Te – 6 kg 

P1.04/N2 24 6 A 21 A 4 Práškový 
P6Te – 6 kg 

N1.07 18 6 A 21 A 3 Práškový 
P6Te – 6 kg 

N2.08 6 6 A 21 A 1 Práškový 
P6Te – 6 kg 

Dále je navržen 1 × PHP (21A) hasicí přístroj práškový PT6e – 6 kg pro 
domovní rozvaděč. 

4.9.4 Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 se musí zřídit v každém 

shromažďovacím prostoru pro východ osob, a to jako únikové osvětlení, dále 
v navazujících nechráněných i chráněných únikových cestách. Nouzové osvětlení 
je také nutné zřídit v provozně souvisejících provozech, za běžného provozu 
přístupných návštěvníkům shromažďovacího prostoru – hygienické zázemí.  

Únikové cesty shromažďovacího prostoru a navazujících vnitřních 
komunikacích musí být označeny značkami podle ČSN ISO 3864 tak, aby 
unikající osoby byly v každém místě jednoznačně informovány o směru úniku. 
Zároveň se musí označit také všechny cesty nebo východy, které k úniku ze 
shromažďovacího prostoru nelze použít. 
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Značky musí být viditelné i při výpadku dodávky elektrického proudu 
z distribuční sítě (svítidla nouzového osvětlení, luminiscenční značky a pásy 
apod.). 

V shromažďovacím prostoru je pro případ zatemnění, nebo provozu se 
světelnými efekty musí po vyhlášení požárního poplachu svítit bílé povšechné 
osvětlení stálé barvy a intenzity (protipanikové osvětlení viz. ČSN EN 1838). Toto 
osvětlení může být elektricky napájeno z běžných zdrojů (z distribuční sítě).   

4.9.5 Rozvody elektrické energie 
Elektrické silové rozvody ve shromažďovacím prostoru a únikových 

cestách navrhují podle ČSN 73 0802 a 73 0848 (včetně požadavků na kabely a 
kabelové trasy, rozvody, vodiče a rozvaděče). 

Dle čl. 12.9.3 ČSN 73 0802 mohou mít elektrické zařízení nesloužící 
k protipožárnímu zabezpečení objektu jakékoliv vodiče a kabely, které 
odpovídají daným provozním podmínkám. Elektrické zařízení budou instalovány 
a používány podle platné legislativy. 

4.10 Technická a technologická zařízení 
4.10.1 Vytápění 

Objekt bude vytápěn automatickým kotlem na dřevěné pelety, který je 
zaústěn do komínového tělesa pro odvod spalin. Jmenovitý výkon kotle na 
pelety činí 60 kW. Kotel je umístěn v suterénu v místnosti č.005 Kotelna a palivo 
je skladováno ve vestavěném zásobníku – místnost č.006. Kotelna se skladem 
paliva tvoří samostatný požární úsek. 

 Komín bude odpovídat ČSN 73 4200:2004 a ČSN 73 4201:2010. Požární 
bezpečnost při provozu komínů bude zajištěna dle příslušné vyhlášky. Čištění, 
kontrola a revize spalinové cesty bude prováděna v souladu s §43–47 zákona 
č. 133/1985 Sb. ve znění zákona č. 320/2015 Sb. 

 Bude dodržena vzdálenost případných tepelných spotřebičů od hořlavých 
hmot dle vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb. 

4.10.2 Vzduchotechnika 
VZT zařízení musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl 

šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků. Pro zkoušení požární 
odolnosti VZT potrubí platí ČSN EN 1366-1. Požárně neuzavřené prostupy VZT 
zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmí ve svém souhrnu mít 
plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT prochází, 
vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm. VZT zařízení bude 
provedeno v souladu s ČSN 73 0872. 
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Nechráněná vzduchotechnická potrubí všech průřezů, která z prostorů 
obsahujících požární riziko prostupují konstrukcemi vymezující shromažďovací 
prostory nebo na ně navazující únikové cesty musí být v místě prostupu 
zabezpečena požárními klapkami ovládanými zařízením elektrické požární 
signalizace. Požadavek na ovládání klapek elektrickou požární signalizací se 
vztahuje na potrubní rozvody vzduchotechniky všech rozměrů (včetně prostupů 
do 40 000 mm2), nejsou dovoleny prostupy opatřené jen větrací mřížkou apod., 
které neumožňují ovládání uzavíracího zařízení elektrickou požární signalizací 

4.10.3 Technické požadavky na technická zařízení 
Všechny technická zařízení budou instalovány a provozovány podle 

nařízení výrobce. Během provozu je nutné dodržovat návody k použití 
jednotlivých výrobků. U tepelných zdrojů budou dodrženy bezpečné vzdálenosti 
od hořlavých hmot dle přílohy č.8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. 

4.10.4 Prostupy rozvodů 
Rozvodná potrubí a jejich příslušenství, sloužící k rozvodu nehořlavých 

látek pro technická zařízení nevýrobních stavebních objektů nebo pro 
technologické účely těchto objektů, mohou prostupovat dle ČSN 73 0802 
požárně dělící konstrukcí při dodržení podmínek ČSN 73 0810 (neplatí pro 
potrubí procházející požárně dělící konstrukcí vymezující požární úsek 
shromažďovacího prostoru) a to: 

a) potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 (bez ohledu na hořlavost použitého 

materiálu) bez dalších opatření; 

b) potrubí světlého průřezu nad 40 000 mm2 je ze stavebních výrobků třídy 
reakce na oheň A1 nebo A2 (z nehořlavých stavebních výrobků) a jeho 
případná izolace je alespoň do vzdálenosti 1 000 mm od obou líců požárně 
dělící konstrukce z nehořlavých stavebních výrobků. 

Potrubí světlého průřezu nad 40 000 mm2 a jejich příslušenství 
z hořlavých stavebních výrobků nesmí být volně vedena požárním úsekem a 
musí být: 

1. zabudována ve stavební konstrukci druhu DP1, nebo jinak chráněna, např. 
krycí vrstvou o požární odolnosti min. 30 minut; nebo 

2. umístěna v instalační šachtě nebo v kanálu. 

Poznámka: Potrubí z nehořlavých stavebních výrobků může být volně vedené 
požárním úsekem. 

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství, sloužící k rozvodu hořlavých látek 
(kapalin a plynů) pro technická a technologická zařízení nevýrobních stavebních 
objektů dle ČSN 73 0802, musí být provedeny dle dále uvedených ustanovení. 
Kromě případů podle bodu a) jsou rozvodná potrubí ze stavebních výrobků třídy 
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reakce na oheň A1. Při prostupu požárně dělící konstrukcí musí být dodržena 
příslušná ustanovení ČSN 73 0810 a dále: 

a) rozvodná potrubí světlého průřezu do 750 mm2 v budovách skupiny OB1 
nebo OB2 dle ČSN 73 0833 a požární výšky h ≤ 22,5 m mohou být pro 
hořlavé kapaliny z výrobků třídy reakce na oheň A2 nebo B; v případě 
hořlavých plynů musí rozvodné potrubí splňovat požadavky podle 
ČSN EN 1755; v obou případech musí být při požáru spolehlivě zabráněno 
úniku hořlavých látek mimo rozvodné potrubí (např. požární pojistkou, 
požárním krytem apod.); 

b) rozvodná potrubí o světlém průřezu do 15 000 mm2 bez dalších opatření; 
c) rozvodná potrubí o světlém průřezu nad 15 000 mm2 do 35 000 mm2 musí 

mít v místě prostupu uzávěr (např. ventil nebo šoupě), který se samočinně 
uzavře, jakmile teplota prostředí překročí  
 

Rozvodná potrubí nad 35 000 mm2 nesmějí prostupovat požárně dělícími 
konstrukcemi a musí být umístěna v samostatných instalačních šachtách nebo 
kanálech, majících ohraničující konstrukce EI nebo REI 90 DP1 a požární uzávěry 
otvorů EI 45 DP1. Kromě toho musí být potrubí před vstupem do objektu nebo 
do instalační šachty, popřípadě v dalších místech vybavena uzávěrem samočinně 
se uzavírajícím (umožňujícím i ruční ovládání) když teplota vně nebo uvnitř 
instalační šachty dosáhne 80 °C. Samočinný uzávěr musí být doplněn vypínačem 
zdroje pohybu látky dopravované potrubím. 

V chráněné únikové cestě nesmějí být umístěny volně vedené rozvody 
hořlavých látek (kapalin a plynů) nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody 
z výrobků třídy reakce na oheň B až F, volně vedené rozvody VZT, které neslouží 
pouze pro větrání prostorů chráněné únikové cesty, volně vedené kouřovody a 
volně vedené elektrické rozvody bez požární odolnosti. VZT a kouřovody mohou 
být v CHÚC umístěny tehdy, jsou-li zabudovány v konstrukci DP1 a od chráněné 
únikové cesty odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EW 30. 

Dle ČSN 73 0810 prostupy rozvodů a instalací, technických a 
technologických zařízení, elektrických rozvodů apod. mají být navrženy tak, aby 
co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých 
se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům 
prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností 
jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být 
případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům 
prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.  

Těsnění prostupů se provádí: 

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární 
přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010), nebo 
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b) dotěsněním (například dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na 
oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze nejedná-li se o 
prostupy okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo 
evakuačních výtahů) a zároveň v případech určených dále. 

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii: 

• EI v požárně dělících konstrukcích EI a REI anebo 

• E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW. 

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

1) jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se maximálně 
o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí 
musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 anebo musí mít vnější průměr 
potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí 
být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to s přesahem 
minimálně 500 mm na obě strany konstrukce (například je-li ve zděné nebo 
betonové konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor, po instalaci 
potrubí musí být otvor dozděn nebo dobetonován v kvalitě okolní konstrukce 
výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to až k povrchu potrubí, a to 
v celé tloušťce konstrukce); nebo 

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho, samostatně vedeného kabelu 
elektroinstalace bez chráničky s vnějším průměrem kabelu do 20 mm, 
předpokládá se provedení prostupu se shodným průměrem, jako je průměr 
kabelu. Takovýto postup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i 
v sádrokartonové a sendvičové konstrukci (provede-li se v sendvičové 
konstrukci otvor většího průměru, než je prostupující kabel, postupuje se 
podle bodu a). Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu 
shodnou skladbou. 

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost 
alespoň 500 mm. 

Elektroinstalace je navržena dle platných norem ČSN. Tlačítko TOTAL 
STOP je umístěno na fasádě u hlavního vstupu do objektu. 

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

4.11 Bezpečnostní tabulky 
Podle nařízení vlády NV 11/2002 Sb. budou bezpečnostní tabulky 

označovat: 

o Směry úniku 
o Přenosné hasicí přístroje (PHP) 
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o Vnitřní odběrné místo vnitřního hadicového systému 
o Ohlašovna požáru 
o Hlavní uzávěr plynu 
o Hlavní vypínač elektrické energie 

4.12  Závěr 
Podle přiložených výpočtů bylo prokázáno, že navrhovaný objekt 

vyhovuje požadavkům z hlediska požární bezpečnosti a je navržen v souladu 
s příslušnými vyhláškami a normami. 
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5 Posouzení konstrukcí z hlediska součinitele 
prostupu tepla 

5.1 Souhrn navržených konstrukcí 
Tabulka 30: Vyhodnocení součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 

Konstrukce Hodnoty pro 
budovy s téměř 

nulovou spotřebou 
energie 0,7 ∙ UN,20 

[W/m2∙K] 

Navržené 
hodnoty U 

[W/m2∙K] 

Splnění 
hodnot 

Obvodová stěna 0,21 0,144 Splněno 
Stěna mezi 
vytápěným a 
temperovaným 
prostorem 

0,53 0,507 Splněno 

Vegetační střecha 0,17 0,120 Splněno 
Jednoplášťová 
plochá střecha 

0,17 0,121 Splněno 

Podlaha přilehlá 
k zemině (keramická 
dlažba) 

0,32 0,255 Splněno 

Podlaha přilehlá 
k zemině – sál 

0,32 0,230 Splněno 

Podlaha nad 
podsklepením 

0,42 0,230 Splněno 

Okna 1,05 0,64 Splněno 
Dveře 1,19 0,87 Splněno 

Součinitele prostupu tepla navržených konstrukcí splňují hodnoty součinitele 
prostupu tepla pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

5.2 Součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí 
Tepelný odpor i–té vrstvy: 

Ri=
di

λi
 

Kde: Ri – tepelný odpor i–té vrstvy [m2∙K/W] 
 di – tloušťka i–té vrstvy [m] 
 λi – součinitel tepelné vodivosti [W/m∙K] 

Tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla: 

RT = Rsi+ ∑R + Rse 
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Kde: Rsi – odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2∙K/W] 
 R – tepelný odpor všech vrstev konstrukce [m2∙K/W] 
 Rse – odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2∙K/W] 

Součinitel prostupu tepla konstrukcí: 

U=
1
RT

 

Kde: RT – tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla [m2∙K/W] 

5.2.1 Obvodová stěna 
Tabulka 31: Skladba obvodové stěny 

Materiál 
Tloušťka d 

[m] λ [W/m∙K] Ri [m2∙K/W] 
Porotherm 30 PROFI  0,3 0,175  1,714 
Čedičová vlna (λd=0,036 W/m∙K)  0,2  0,0396 5,051 

 Celkový tepelný odpor konstrukce R [m2∙K/W]   6,765 

RT = Rsi+ ∑R + Rse= 0,13 + 6,765 + 0,04 = 6,935 m2∙K/W 
U = 1/RT = 1/6,935 = 0,144 W/m2∙K 
U < 0,7 ∙ U N,20 

0,144 W/ m2∙K < 0,21 W/m2∙K 
Požadavek pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie je splněn. 

5.2.2 Vegetační střecha – nad sálem 
Tabulka 32: Skladba vegetační střechy 

Materiál 
Tloušťka d 

[m] λ [W/m∙K] Ri [m2∙K/W] 
Vegetační substrát       
Filtrační vrstva z geotextilie       
Fólie z HDPE s perforací       
Asfaltový pás s odolností proti 
prorůstání kořínků 0,004     
SBS modifikovaný asfalt. pás 0,004     
Samolepící asfalt. pás 0,003     
EPS 150 S (λd=0,030 W/m∙K) 0,12 0,033 3,636 
EPS 150 S (λd=0,030 W/m∙K) 0,12 0,033 3,636 
Spád. klín z EPS 150 S (λd = 0,030 
W/m∙K) 0,02 0,033 0,606 
Parozábrana z asfaltového pásu 0,004     
Stropní panel Spiroll 0,4 1,2 0,333 

Celkový tepelný odpor konstrukce R [m2∙K/W] 8,212 
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RT = Rsi + ∑R + Rse= 0,10 + 8,212 + 0,04 = 8,352 m2∙K/W 
U = 1/RT = 1/8,352 = 0,120 W/m2∙K 
U < 0,7 ∙ U N,20 

0,120 W/ m2∙K < 0,17 W/m2∙K 
Požadavek pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie je splněn. 

5.2.3 Jednoplášťová plochá střecha 
Tabulka 33: Skladba jednoplášťové ploché střechy 

Materiál 
Tloušťka d 

[m] λ[W/m∙K] Ri [m2∙K/W] 
SBS modifikovaný asfalt. pás 
s břidličným posypem 0,004     
SBS modifikovaný asfaltový pás 0,004     
Samolepící asfalt. pás 0,003     
EPS 150 S (λd = 0,030 W/m∙K) 0,12 0,033 3,636 
EPS 150 S (λd = 0,030 W/m∙K) 0,12 0,033 3,636 
Spád. klín z EPS 150 S (λd = 0,030 
W/m∙K) 0,02 0,033 0,606 
Parozábrana asfaltového pásu 0,004     
Stropní panel Spiroll 0,32 1,2 0,267 

Celkový tepelný odpor konstrukce R [m2∙K/W] 8,145 

RT = Rsi + ∑R + Rse= 0,10 + 8,145 + 0,04 = 8,285 m2∙K/W 
U = 1/RT = 1/8,285 = 0,121 W/m2∙K 
U < 0,7 ∙ U N,20 

0,121 W/m2∙K < 0,17 W/m2∙K 
Požadavek pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie je splněn. 

5.2.4 Podlaha na zemině (keramická dlažba) 
Tabulka 34: Skladba podlahy na zemině 

Materiál 
Tloušťka d 

[m] λ [W/m∙K] Ri [m2∙K/W] 
Keramická dlažba 0,009 1,01 0,009 
Lepidlo na dlažbu 0,005 0,8 0,006 
Anhydrid 0,112 1,2 0,093 
PE folie     
EPS 150 S (λd =0,030 W/m∙K) 0,12 0,033 3,636 
Hydroizolace 0,004   
Podkladní beton     

Celkový tepelný odpor konstrukce R [m2∙K/W] 3,915 

RT = Rsi + ∑R + Rse= = 0,17 + 3,745 + 0,00 = 3,915 m2∙K/W 
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U = 1/RT = 1/3,915 = 0,255 W/m2∙K 
U < 0,7 ∙ U N,20 

0,255 W/m2∙K < 0,32 W/m2∙K 
Požadavek pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie je splněn. 

5.2.5 Podlaha na zemině – sál 
Tabulka 35: Skladba podlahy na zemině v sále 

Materiál 
Tloušťka d 

[m] λ [W/m∙K] Ri [m2∙K/W] 
Vlysy 0,028 0,18 0,156 
Desky Hobra 0,015 0,046 0,326 
Anhydrid 0,083 1,2 0,069 
PE folie    
EPS 150 S (λd =0,030 W/m∙K) 0,12 0,033 3,636 
Hydroizolace z asfaltového pásu 0,004   
Podkladní beton    

Celkový tepelný odpor konstrukce R [m2∙K/W] 4,187 

RT = Rsi + ∑R + Rse= = 0,17 + 4,187 + 0,00 = 4,357 m2∙K/W 
U = 1/RT = 1/4,357 = 0,230 W/m2∙K 
U < 0,7 ∙ U N,20 

0,230 W/m2∙K < 0,32 W/m2∙K 
Požadavek pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie je splněn. 

5.2.6 Podlaha nad podsklepenou částí (keramická dlažba) 
Tabulka 36: Skladba podlahy nad podsklepenou částí 

Materiál 
Tloušťka d 

[m] λ [W/m∙K] Ri [m2∙K/W] 
Keramická dlažba 0,009 1,01 0,09 
Lepidlo na dlažbu 0,005 0,8 0,006 
Anhydrid 0,116 1,2 0,097 
PE folie    
EPS 150 S (λd = 0,030 W/m∙K) 0,12 0,033 3,636 
Stropní panel Spiroll 0,32 1,2 0,267 

Celkový tepelný odpor konstrukce R [m2∙K/W] 4,015 

RT = Rsi + ∑R + Rse= 0,17 + 4,015+ 0,17 = 4,355 m2∙K/W 
U = 1/RT = 1/4,355 = 0,230 W/m2∙K 
U < 0,7 ∙ U N,20 

0,230 W/ m2∙K < 0,42 W/m2∙K 
Požadavek pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie je splněn. 
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5.2.7 Stěna mezi vytápěným a temperovaným prostorem 
Tabulka 37: Skladba stěny mezi vytápěným a temperovaným prostorem 

Materiál 
Tloušťka d 

[m] λ [W/m∙K] Ri [m2∙K/W] 
Porotherm 30 PROFI 0,3 0,175 1,714 

Celkový tepelný odpor konstrukce R [m2∙K/W] 1,714 

R = Rsi + RT + Rse= 0,13 + 1,714 + 0,13 = 1,974 m2∙K/W 
U = 1/R = 1/1,974 = 0,507 W/m2∙K 
U < 0,7 ∙ U N,20 

0,507 W/ m2∙K < 0,53 W/m2∙K 

Požadavek pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie je splněn. 

5.2.8 Součinitele prostupu tepla otvorových výplní 
5.2.8.1 Součinitel prostupu tepla okny 

 

Obrázek 2 Tepelně technické parametry okna [4] 

5.2.8.2 Součinitel prostupu tepla dveřmi 

 

Obrázek 3 Tepelně technické parametry dveří [5] 

  



80 
 

6 Posouzení konstrukcí z hlediska stavební 
akustiky 

6.1 Normativní požadavky 
Z hlediska šíření akustické energie vzduchem je hodnocena vzduchová 

neprůzvučnost. Dále je hodnocena akustická energie šířená konstrukcemi (pád 
předmětu na podlahu, lidská chůze apod.).  

Tabulka 38: Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi dle ČSN 73 0532 

Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku) 
Ř. Hlučný prostor Stropy Stěny Dveře 
  R´w,N 

[dB] 
L´n,w,N 

[dB] 
R´w,N [dB] Rw [dB] 

F. Školy a vzdělávací instituce – učebny výukové prostory 
15 Učebny, výukové 

prostory 
52 58 47 - 

16 Společné prostory, 
chodby, schodiště 

52 58 47 32 
277) 

17 Hlučné prostory 
(dílny, jídelny) LA,max≤ 
85 dB 

55 48 52 - 

 

6.1.1 Vzduchová neprůzvučnost 
Vážené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti nesmí být nižší než 

požadované hodnoty vzduchové neprůzvučnosti. 

Platí: R´w,N ≤ R´w 

Kde: R´w,N – normová hodnota vzduchové neprůzvučnosti [dB] 
R´w – vážená stavební vzduchová neprůzvučnost [dB] 

6.1.2 Kročejová neprůzvučnost 
Vážené hodnoty stavební kročejové neprůzvučnosti nesmí být vyšší, než 

jsou požadované normové hodnoty kročejové neprůzvučnosti. 

Platí: L´n,w ≤ L´n,w,N 

Kde: L´n,w – vážená stavební kročejová neprůzvučnost [dB] 
L´n,w,N – normová hodnota kročejové neprůzvučnosti [dB] 

6.2 Technické údaje konstrukcí z hlediska akustiky 
Použité konstrukce: 

Obvodové zdivo 
Obvodové zdivo nadzemních podlaží je tvořeno z broušených 

keramických tvárnic typu THERM (247/300/249 mm) o šířce zdiva 300 mm. 
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Tvárnice jsou zděny na tepelně izolační maltu, která je ve spáře nanesena 
celoplošně. Charakteristické vlastnosti zdiva: Rw = 48 dB, λ = 0,175 W/m∙K, 
U = 0,50 W/m2∙K. Zdivo je opatřeno kontaktním zateplovacím systémem 
s izolantem z čedičové vlny s podélnými vlákny o tloušťce 200 mm. 

Vnitřní nosné zdivo 
Vnitřní nosné zdivo je tvořeno z broušených keramických tvárnic typu 

THERM AKU (247/300/249 mm) o šířce zdiva 300 mm. Tvárnice jsou zděny na 
tenkovrstvou maltu, která je ve spáře nanesena celoplošně. Charakteristické 
vlastnosti zdiva: Rw = 54 dB, λ = 0,31 W/m∙K, U = 0,85 W/m2∙K. 

Vnitřní nenosné zdivo 
Vnitřní nenosné zdivo je tvořeno z keramických příčkovek typu THERM 

(497/115/238 mm) o šířce zdiva 125 mm. Tvárnice jsou zděny na 
vápenocementovou maltu, nanášenou celoplošně. Charakteristické vlastnosti 
zdiva: Rw= 44 dB, λ = 0,34 W/m∙K, U = 1,65 W/m2∙K. 

Stropní konstrukce a podlahy 
Stropní konstrukce jsou tvořeny z předpjatých stropních panelů SPIROLL 

tl.320 mm (Rw = 54 dB, Ln,w = 82 dB) 

V podlahách v přízemí je vložená tepelná izolace EPS (s = 10 MN/m3), 
roznášecí vrstva je tvořena anhydritem.V podlahách ve 2. nadzemním podlaží je 
vložena kročejová izolace minerálních vláknitých desek (s = 15 MN/m3), 
roznášecí vrstva je tvořena anhydritem. 

Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou plochou střechou ve spádu 

3 %. Spádová vrstva je tvořená ze spádových klínů z EPS 150 S. 

6.2.1 Vyhodnocení jednotlivých konstrukcí 
Konstrukční systém z keramických tvárnic, uvažován součinitel korekce k = 4 dB. 

Tabulka 39: Souhrnné vyhodnocení konstrukcí z hlediska stavební akustiky 

Vzduchová neprůzvučnost 
Konstrukce Vážená stavební 

vzduchová 
neprůzvučnost 

R´w [dB] 
 

Normová 
hodnota 

vzduchové 
neprůzvučnosti 

R´w,N [dB] 

Splnění 
požadavku 

Nosná stěna mezi 
klubovnami 

47 50 Splněno 

Strop mezi restaurací a 
klubovnou 

55 62 Splněno 
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6.2.1.1 Vyhodnocení vzduchové neprůzvučnosti nosné stěny 
mezi klubovnami 
Nosná stěna mezi klubovnami (Rw = 54 dB) 
R´w = Rw - k = 54 - 4 = 50 dB 
R´w,N ≤ R´w 
47 dB ≤ 50 dB, požadavek je splněn  

6.2.1.2 Vyhodnocení stropu z hlediska vzduchové 
neprůzvučnosti 
Stropní konstrukce mezi klubovnou a restaurací (pouze strop bez podlahy 
Rw = 55 dB) 

Tabulka 40: Plošná hmotnost a dynamická tuhost vrstev podlahy 

Vrstva Tloušťka [m] Objemová 
hmotnost 
[kg/m3] 

Plošná 
hmotnost 
[kg/m2] 

Dynamická 
tuhost 

s´[MN/m3] 
Anhydrit 0,087 1 900 165,3 -- 
Kročejová 
izolace 
z vláknitých 
desek 

0,040 100 4 15 

   169,3 15 
Stropní konstrukce z předpjatých stropních panelů SPIROLL 

Přírůstek ΔRw vlivem těžké plovoucí podlahy: 

m´2
s´

 ∙ h = 165,3
15

 ∙ 0,04 = 0,44
kg

MPa
 

Kde: m´2 – plošná hmotnost roznášecí vrstvy [kg/m2] 
 s´ – dynamická tuhost kročejové izolace [MN/m3] 
 h – tloušťka kročejové izolace [m] 
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Obrázek 4 Stanovení přírůstku vážené neprůzvučnosti ΔRw[6] 

R´w = Rw + ΔRw - k = 55 + 9 - 2 = 62 dB 

R´w,N ≤ R´w 
55 dB ≤ 62 dB, požadavek je splněn 

Kročejová neprůzvučnost nebyla posuzována – nad chráněným 
prostorem se nenachází další místnost. 

Pro tento druh budovy nejsou v normě stanovené požadavky na 
zvukovou izolaci místností, proto byly tyto místnosti – klubovny posouzeny jako 
místnosti ve vzdělávacím zařízení.  
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7 Posouzení činitele denního osvětlení 
7.1 Normativní požadavky 
Tabulka 41: Požadované hodnoty činitele denní osvětlenosti dle ČSN 73 0580–1 
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7.2 Vyhodnocení vybraných místností 
7.2.1 Místnost č. 127 Sál 

 

Obrázek 5 Činitel denního osvětlení v místnosti č.127 Sál 

Sál slouží oddechovým a rekreačním aktivitám. Tato činnost je zařazena 
do V. třídy zrakové činnosti. Požadovaná minimální hodnota činí 1,0 %, což je 
splněno v ploše do vzdálenosti 4 m od oken, v této části místnosti budou 
umístěny stoly a židle pro sezení.  
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7.2.2 Místnost č. 215 Klubovna 

 

Obrázek 6 Činitel denního osvětlení v místnosti č.215 Klubovna 

Klubovna slouží k oddechovým a rekreačním sportovním aktivitám. Tato 
činnost je zařazena do V. třídy zrakové činnosti. Požadovaná minimální hodnota 
činí 1,0 %, což je na 80 % plochy místnosti – splněno.  
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8 Koncepční řešení umělého osvětlení 
8.1 Obsah úlohy 

Cílem úlohy bylo pro tři vybrané místnosti budovy řešené v diplomové 
práci stanovit požadovanou úroveň osvětlenosti [lux]. Dále navrhnout typ 
svítidel (rozměry, světelný výkon, příkon, světelný zdroj – teplota chromatičnosti, 
index barevného podáni) tak, aby byly splněny požadavky. Následně tyto svítidla 
vhodně rozmístit a zapracovat do výkresu řešené části budovy v měřítku 1:100. 

8.2 Použité vzorce 
Činitel prostoru: 

k = (a ∙ b)/(h ∙ (a + b)) 

Kde: k – prostorový index 
a, b – rozměry místnosti [m] 
h – výška svítidla nad srovnávací rovinou [m] 

Toková metoda návrhu osvětlení:  

Φ = E ∙ A/(ƞ ∙ z) 

Kde: Φ – světelný tok [lm] 
E – udržovaná osvětlenost (místně průměrná a časově minimální) 

[lx] 
A – osvětlovaná plocha [m2] 
Ƞ – účinnost, činitel využití [–] 
z – udržovací činitel 

8.3 Návrh osvětlení pro vybrané místnosti 
8.3.1 Koncepční návrh osvětlení v místnosti č.116 Kuchyň 
Požadavek umělého osvětlení E: 400 lx (kuchyňské práce) 
Předpokládané barevné provedení místnosti: 

• Stěny světlé 
• Strop bílý 
• Stůl dřevěný  

Tabulka 42: Činitel prostoru místnosti č.116 Kuchyň 

Prostorový index k 1,21 
Výška místnosti [m]   3,18 
Výška svítidla nad srovnávací rovinou 
(0,85 m) 

h 2,33 

Šířka místnosti [m] a 7,5 
Délka místnosti [m] b 4,5 
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Tabulka 43: Účinnosti pro místnost č.116 Kuchyň 

Optická účinnost  
 

0,95 

Účinnost 
prostoru ƞ 0,89 

Udržovací činitel z 0,7 

8.3.2 Prostorový činitel 
k = (a ∙ b)/(h ∙ (a + b)) = (7,5 ∙ 4,5)/ (2,33 ∙ (7,5 + 4,5) = 1,21 

8.3.3 Toková metoda návrhu osvětlení 
Φ = E ∙ A/(ƞ ∙ z) = 400 ∙ 7,5 ∙ 4,5/(0,95 ∙ 0,89 ∙ 0,7) = 22 809,8 lm 
Počet svítidel: 22 809,8/1 700 = 13,42 = 14 kusů 
Osvětlovaná plocha jedním svítidlem: (7,5 ∙ 4,5)/14 = 2,41 m2/ks 

8.3.4 Návrh typu svítidla 
Stropní LED svítidlo, matný nikl, kov, 230 V, IP20 
Rozměr: 225/225/35 mm 
Příkon: 16,5 W 
Chromatičnost světla 3 000 K 
Světelný tok: 1 700 lm 

 

 

Obrázek 7 Stropní LED svítidlo [8] 

Příkon: 16,5∙14 = 231 W 
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Jmenovitý příkon: 231/(7,5 ∙ 4,5) = 6,84 W/m2 

Předpokládaná doba provozu za jeden rok: 2 000 h 
Základní spotřeba energie: 231 ∙ 2 000 = 0,462 MWh 
Osvětlení je řízeno ručním spínáním. 

8.3.5 Koncepční návrh osvětlení v místnosti č.126 Restaurace 
Požadavek umělého osvětlení E: 300 lx (společné jídlo) 
Předpokládané barevné provedení místnosti: 

• Stěny světlé 
• Strop bílý 
• Stůl dřevěný 

Tabulka 44: Činitel prostoru místnosti č.126 Restaurace 

Prostorový index k 2,07 
Výška místnosti [m]  3,18 
Výška svítidla nad srovnávací rovinou 
(0,85 m) 

h 2,33 

Šířka místnosti [m] a 8,5 
Délka místnosti [m] b 11,2 

Tabulka 45: Účinnosti pro místnost č.126 Restaurace 

Optická účinnost  
 

0,95 

Účinnost 
prostoru ƞ 0,97 

Udržovací činitel z 0,7 

8.3.6 Prostorový činitel 
k = (a ∙ b)/(h ∙ (a + b)) = (8,5 ∙ 11,2)/(2,33 ∙ (8,5 + 11,2) = 2,07 

8.3.7 Toková metoda návrhu osvětlení 
Φ = E ∙ A/(ƞ ∙ z) = 300 ∙ 8,5 ∙ 11,2/(0,95 ∙ 0,97 ∙ 0,7) = 44 275,64 lm 
Počet svítidel: 22 809,8/2 600 = 17,03 = 18 kusů 
Osvětlovaná plocha jedním svítidlem: (8,5 ∙ 11,2)/18 = 5,29 m2/ks 

8.3.8 Návrh typu svítidla 
Stropní LED svítidlo, matný nikl, kov, 230 V, IP20 
Rozměr: 300/300/40 mm 
Příkon: 22 W 
Chromatičnost světla 4 000 K 
Světelný tok: 2 600 lm 
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Obrázek 8 Stropní LED svítidlo [8] 

Příkon: 22 ∙ 18 = 396 W 
Jmenovitý příkon: 396/(8,5 ∙ 11,2) = 4,16 W/m2 

Předpokládaná doba provozu za jeden rok: 2 000 h 
Základní spotřeba energie: 396 ∙ 2 000 = 0,792 MWh 

Osvětlení je řízeno ručním spínáním. Ve dvou řadách u oken je osvětlení 
řízeno ručním spínáním s automatickým udržováním konstantní osvětlenosti se 
stmíváním podle dostupnosti denního světla. 

8.3.9 Koncepční návrh osvětlení v místnosti č.127 Sál 
Požadavek umělého osvětlení E: 300 lx 
Předpokládané barevné provedení místnosti: 

• Stěny světlé 
• Strop bílý 
• Stůl dřevěný 

Tabulka 46: Činitel prostoru místnosti č.127 Sál 

Prostorový index k 2,67 
Výška místnosti [m]   3,8 
Výška svítidla nad srovnávací rovinou 
(0,85 m) 

h 2,95 

Šířka místnosti [m] a 14 
Délka místnosti [m] b 18 
Plocha místnosti [m2] A 228,36 
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Tabulka 47: Účinnosti pro místnost č.127 Sál 

Optická účinnost  
 

0,95 

Účinnost 
prostoru ƞ 1,07 

Udržovací činitel z 0,7 

8.3.10 Prostorový činitel 
k = (a ∙ b)/(h ∙ (a + b)) = (14 ∙ 18)/(2,95 ∙ (14 + 18) = 2,67 

8.3.11 Toková metoda návrhu osvětlení 
Φ = E ∙ A/(ƞ ∙ z) = 300 ∙ 228,36/(0,95 ∙ 1,07 ∙ 0,7) = 96 280 lm 
Počet svítidel: 96 280/2 080 = 46,29 = 47 kusů 
Osvětlovaná plocha jedním svítidlem: 228,36/47 = 4,85 m2/ks 

8.3.12 Návrh typu svítidla 
Podhledové LED svítidlo, bílá, kov, 230 V, IP20 
Rozměr: 225/225 mm 
Příkon: 16,5 W 
Chromatičnost světla 4 000 K 
Světelný tok: 2 080 lm 

 

Obrázek 9 Podhledové LED svítidlo [8] 

Příkon: 16,5 ∙ 47 = 775,5 W 
Jmenovitý příkon: 775,5/(228,36) = 3,40 W/m2 

Předpokládaná doba provozu za jeden rok: 700 h 
Základní spotřeba energie: 775,5 ∙ 700 = 0,543 MWh 

Osvětlení je řízeno ručním spínáním. Ve dvou řadách u oken je osvětlení 
řízeno ručním spínáním s automatickým udržováním konstantní osvětlenosti se 
stmíváním podle dostupnosti denního světla. 
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9 Koncepční řešení nuceného větrání 
9.1 Obsah úlohy 

Cílem úlohy bylo rozdělení budovy na funkční celky a pro jeden vybraný 
funkční celek stanovit průtoky vzduchu po místnostech, dále navrhnout velikost 
a typ distribučních prvků. Do výkresové dokumentace zakreslit jednočarové 
schéma ke strojovně a navrhnout dispozici strojovny – sání a výfuk vzduchu. 
Dále nadimenzovat potrubí hlavní větve (přívod i odvod) a zakreslit regulační 
schéma vč. zapojení analogových/digitálních signálů. 

9.2 Rozdělení budovy na funkční celky 

 

Obrázek 10 Půdorys přízemí 

 

Obrázek 11 Půdorys 2. nadzemního podlaží 

Objekt tvoří dvě nadzemní podlaží a je rozdělen celkem do 4 funkčních celků. 

• Zelený funkční celek je tvořen sálem, strojovnou VZT a dále skladem a 
šatnou s toaletou  
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• Žlutý funkční celek je tvořen kuchyní a příslušným zázemím – sklady, 
hygienické zázemí zaměstnanců, denní místnost zaměstnanců a kancelář 

• Modrý funkční celek je tvořen restaurací, komunikačními prostory a 
hygienickým zázemím 

• Červený funkční celek tvoří klubovny a příslušné zázemí – sklady, šatny  

9.3 Stanovení průtoků vzduchu pro místnosti v zeleném 
funkčním celku 

9.3.1 Stanovení průtoku vzduchu pro místnost č.127 Sál 
Tabulka 48: Stanovení průtoku vzduchu v místnosti č.127 Sál 

Počet osob P 80 
Dávka vzduchu na 
osobu D 60 m3/h 
Průtok vzduchu V= P ∙ D 4 800 m3/h 

 

9.3.2 Stanovení průtoku vzduchu pro místnost č.128 Toaleta 
Požadovaná dávka vzduchu na 1 umyvadlo 30 m3/h 
Požadovaná dávka vzduchu na 1 WC mísu 50 m3/h 
Celkový průtok vzduchu 80 m3/h 

9.3.3 Stanovení průtoku vzduchu pro místnost č.129 Šatna 
Tabulka 49: Rozměry místnosti č.129 Šatna 

Šířka [m] 2,825 
Délka [m] 3,125 
Výška [m] 3,100 
Objem místnosti [m3] 27,36 

Navrhuji výměnu vzduchu 1 h-1(jednonásobnou) 
Celkový průtok vzduchu 27,36m3/h 

9.3.4 Stanovení průtoku vzduchu pro místnost č.132 Sklad 
Tabulka 50: Rozměry místnosti č.132 Sklad 

Šířka [m] 2,825 
Délka [m] 3,125 
Výška [m] 3,100 
Objem místnosti [m3] 27,36 

Navrhuji výměnu vzduchu 0,5 h-1(půlnásobnou) 
Celkový průtok vzduchu 13,68 m3/h 
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9.4 Návrh distribučních elementů 
9.4.1 Přívodní výústě 
Vpl = 4 800/12 = 400 m3/h 
Navrhuji 12 lamelových výústí 500/500 mm, 24 lamel  

9.4.1.1 Odvodní výústě 
VO = VP - V128 - V129 - V132 = 4 800 - 80 - 27,36 - 13,68 = 4 678,96 m3/h 
Vpl = 4 678,96/7 = 668,42 m3/h 
Navrhuji 7 lamelových výústí 600/625 mm, 48 lamel  

Pro místnosti 128, 129 a 132 navrhuji lamelové výústě 300/300 mm, 8 lamel 

9.5 Dimenzování potrubí 
Průtok vzduchu v úseku: 

V = S ∙ v 

Kde: S – průtočná plocha [m2] 
 v – skutečná rychlost proudění [m/s] 

Průměr kruhového potrubí: 

d´=
2 ∙ A ∙ B
A + B  

Kde: A – šířka potrubí [m] 
 B – výška potrubí [m] 

9.5.1 Přívodní potrubí 
Tabulka 51: Dimenzování hlavní větve přívodního potrubí 

Úsek V V L v´ s  d´  A B d s  v 
[-] [m³/h] [m³/s] [m] [m/s] [m²] [m] [m] [m] [m] [m²] [m/s] 

1 400,00 0,11 3,00 3,00 0,037 0,217 0,225 0,225 0,225 0,040 2,79 
2 800,00 0,22 3,00 3,40 0,065 0,288 0,280 0,315 0,296 0,069 3,229 
3 1 200,00 0,33 3,00 3,80 0,088 0,334 0,315 0,400 0,352 0,097 3,425 
4 1 600,00 0,44 4,01 4,20 0,106 0,367 0,355 0,400 0,376 0,111 4,003 
5 3 200,00 0,89 3,09 4,60 0,193 0,496 0,500 0,500 0,500 0,196 4,527 
6 4 800,00 1,33 7,00 5,00 0,267 0,583 0,560 0,630 0,593 0,276 4,828 
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9.5.2 Odvodní potrubí 
Tabulka 52: Dimenzování hlavní větve odvodního potrubí 

Úsek V V L v´ s  d´  A B d s  v 
[-] [m³/h] [m³/s] [m] [m/s] [m²] [m] [m] [m] [m] [m²] [m/s] 
1 668,42 0,19 1,50 3,00 0,062 0,281 0,280 0,315 0,296 0,069 2,70 
2 748,42 0,21 0,30 3,20 0,065 0,288 0,315 0,315 0,315 0,078 2,668 
3 775,65 0,22 1,28 3,20 0,067 0,293 0,315 0,315 0,315 0,078 2,765 
4 1 444,07 0,40 1,50 3,40 0,118 0,388 0,400 0,400 0,400 0,126 3,192 
5 2 112,49 0,59 1,50 3,80 0,154 0,443 0,400 0,500 0,444 0,155 3,790 
6 2 780,91 0,77 1,50 4,20 0,184 0,484 0,500 0,500 0,500 0,196 3,934 
7 3 449,33 0,96 1,50 4,60 0,208 0,515 0,500 0,560 0,528 0,219 4,376 
8 4 117,75 1,14 1,50 5,00 0,229 0,540 0,500 0,630 0,558 0,245 4,677 
9 4 786,17 1,33 0,94 5,20 0,256 0,571 0,560 0,630 0,593 0,276 4,814 
10 4 800,00 1,33 16,50 5,20 0,256 0,571 0,560 0,630 0,593 0,276 4,828 
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10  Návrh zdroje tepla 
10.1  Součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí 
Tabulka 53: Součinitele prostupu tepla navržených konstrukcí 

Konstrukce Hodnoty pro 
budovy s téměř 

nulovou spotřebou 
energie 0,7 ∙ UN,20 

[W/m2∙K] 

Navržené 
hodnoty U 

[W/m2∙K] 

Splnění 
hodnot 

Obvodová stěna 0,21 0,144 Splněno 
Stěna mezi 
vytápěným a 
temperovaným 
prostorem 

0,53 0,507 Splněno 

Vegetační střecha 0,17 0,120 Splněno 
Jednoplášťová 
plochá střecha 

0,17 0,121 Splněno 

Podlaha přilehlá 
k zemině (keramická 
dlažba) 

0,32 0,255 Splněno 

Podlaha přilehlá 
k zemině – sál 

0,32 0,230 Splněno 

Podlaha nad 
podsklepením 

0,42 0,230 Splněno 

Okna 1,05 0,64 Splněno 
Dveře 1,19 0,87 Splněno 

Podrobné výpočty a posouzení navržených konstrukcí jsou uvedeny v části 
Stavební fyzika. 

10.2  Výpočet tepelných ztrát zjednodušenou obálkovou 
metodou 

Výpočet tepelných ztrát zjednodušenou obálkovou metodou: 

ΦHL,build = ΦT,build + ΦV,build 

Kde: ΦV,build   – tepelná ztráta větráním [kW] 
 ΦT,build  – tepelná ztráta prostupem [kW] 

Tepelná ztráta prostupem obálkovou metodou: 

ΦT,build= � [Ak ∙ (Uk+ ∆UTB) ∙ fx,k] ∙ (θint,build - θe)
k

 

Kde: Ak  – plocha k–té konstrukce [m2] 
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 Uk  – součinitel prostupu tepla k–té konstrukce [W/m2∙K] 
 UTB  – přirážka na vliv tepelných mostů [W/m2∙K] 
 fx,k  – opravný činitel 
 θint, build – průměrná vnitřní teplota v objektu [°C] 
 θe  – venkovní návrhová teplota [°C] 

10.2.1 Tepelná ztráta prostupem ΦT,build 
Tabulka 54: Tepelná ztráta prostupem obálkou budovy 

 

Ztráta prostupem obálkou budovy: 
ΦT,build = 5 741,10 + 3 600,87 = 9 341,97 W = 9,34 kW 

10.2.2 Tepelná ztráta větráním ΦV,build 
Tepelná ztráta přirozeným větráním: 

ΦV,build = ρ ∙ c ∙ qv,min,i ∙ (θint - θe) 

Kde: ρ – objemová hmotnost vzduchu [kg/m3] 
 c  – měrná tepelná kapacita [J/kg∙K] 
 qv,min,i – objem místností [m3] 
 θint – teplota interiéru [°C] 
 θe – teplota exteriéru [°C] 

Přirozené větrání je uvažováno v klubovnách: 

Uvažována je výměna vzduchu 2/h 
Objem 2 kluboven: (59,86 + 76,95) ∙ 3,51 = 329,95 m3 

SV 1 1 0 20 -12 744,04

JV 1 1 0 20 -12 517,12

SZ 1 1 0 20 -12 624,38

JZ 1 1 0 20 -12 363,42

0,375 0,375 0 20 8 146,91

0,46875 0,46875 0 20 5 375,79

1 1 0 20 -12 1466,13

SV 1 1 0 20 -12 368,64

SV 1 1 0 20 -12 23,04

JV 1 1 0 20 -12 537,60

JV 1 1 0 20 -12 62,64

JV 1 1 0 20 -12 109,62

SZ 1 1 0 20 -12 92,16

SZ 1 1 0 20 -12 61,44

SZ 1 1 0 20 -12 125,28

JZ 1 1 0 20 -12 122,88

5741,10

Sál

JV 1 1 0 20 -12 433,35

SZ 1 1 0 20 -12 409,74

JZ 1 1 0 20 -12 374,71

0,46875 0,46875 0 20 5 469,60

1 1 0 20 -12 1196,83

JV 1 1 0 20 -12 276,48

SZ 1 1 0 20 -12 207,36

SZ 1 1 0 20 -12 125,28

JZ 1 1 0 20 -12 107,52

3600,87

f2 θint θe ΦT,i,build

Obvodová stěna 141,775 0,144 0,02

Název konstrukce Orientace 
Plocha konstrukce 

[m
2
]

Součinitel prostupu 

tepla [W/m
2
K]

Přirážka na vliv 

tepelných mostů
fix,k

Obvodová stěna 98,5375 0,144 0,02

Obvodová stěna 118,975 0,144 0,02

f1

Podlaha na zemině 194,35 0,255 0,02

Jednopl. plochá střecha 324,94 0,121 0,02

Obvodová stěna 69,25 0,144 0,02

Podlaha na suterénu 130,59 0,23 0,02

Okno 1,5 x 1,75 m 10ks 26,25 0,64 0

Dveře 1 x 2,25 m 1ks 2,25 0,87 0

Okno 1,5 x 1,5 m 8ks 18 0,64 0

Okno 0,75 x 1,5 m 1ks 1,125 0,64 0

Okno 1 x 0,75 m 4ks 3 0,64 0

Dveře 2 x 2,25 m 1ks 4,5 0,87 0

Dveře 1,75 x 2,25 m 1ks 3,9375 0,87 0

Okno 1 x 4,5 m 1ks 4,5 0,64 0

Okno 1,5 x 1 m 4ks 6 0,64 0

Název konstrukce Orientace 
Plocha konstrukce 

[m
2
]

Součinitel prostupu 

tepla [W/m
2
K]

Přirážka na vliv 

tepelných mostů
θint θe ΦT,i,build

Obvodová stěna 0,02

fix,k f1 f2

Dveře 2 x 2,25 m 1ks

Okno 1,5 x 1,75 m 2ks

82,575

78,075

71,4

267,15

267,15

13,5

10,125

4,5

Obvodová stěna

Obvodová stěna

Podlaha na zemině

Jednopl. plochá střecha

Okno 1,5 x 2,25 m 4ks

Okno 1,5 x 2,25 m 3ks

0,144

0,144

0,144

0,23

0,12

0,64

0,64

0,87

0,64

0

0

0,02

0,02

0,02

0,02

0

0

5,25
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ΦV,build = ρ ∙ c ∙ qv,min,i ∙ (θint - θe) = 0,34 ∙ (2 ∙ 329,95) ∙ (20 - (-12)) = 7,18 kW 

Ztráta větráním vzduchotechnikou byla zanedbána pro náročnost výpočtu. Není 
v souladu ČSN 12831–1. 

10.2.3 Celková tepelná ztráta budovy ΦHL,build 
ΦHL,build = ΦT,build + ΦV,build = 9,34 + 7,18 = 16,52 kW 

10.2.4 Požadavek výkonu pro vzduchotechniky QVZT 
Požadovaný výkon tepla pro vzduchotechniku: 

QVZT= (V/3 600) ∙ ρ ∙ c ∙ (θint - 0) 

Kde: V  – průtok vzduchu [m3/h] 
ρ – objemová hmotnost vzduchu [kg/m3] 

 c  – měrná tepelná kapacita [J/kg∙K] 
 θint – teplota interiéru [°C] 

Požadavek výkonu pro vzduchotechniku byl stanoven dle průtoku vzduchu pro 
zónu Sál, který byl koncepčně řešen v části vzduchotechnika. 

QVZT= (V/3 600) ∙ ρ ∙ c ∙ (θint - 0) = (4 800/3 600) ∙ 1 212 ∙ (20 - 0) = 32,32 kW 

Požadavek výkonu pro ostatní zóny byl stanoven odhadem: 
Restaurace s hygienickým zázemím 
QVZT= (V/3 600) ∙ ρ ∙ c ∙ (θint - 0) = (700/3 600) ∙ 1 212 ∙ (20 - 0) = 4,71 kW 

Hygienické zázemí a šatny pro klubovny ve 2.NP  
QVZT= (V/3 600) ∙ ρ ∙ c ∙ (θint - 0) = (850/3 600) ∙ 1 212 ∙ (20 - 0) = 5,72 kW 

Výkon pro vzduchotechniku celkem: QVZT= 32,32 + 4,71 + 5,72 = 42,75 kW 

10.2.5 Požadavek výkonu pro ohřev teplé vody QTV 
Tabulka 55: Denní potřeba teplé vody pro mytí osob 

Druh osoby Počet osob ni Potřeba vody na 
1 osobu Vd [m3]  

Potřeba vody 
celkem Vo [m3] 

Host restaurace 
(mytí rukou) 

80 0,0025 0,200 

Zaměstnanec 
restaurace 
(sprcha) 

3 0,025 0,075 

Sportovci 
(sprcha) 

10 0,025 0,250 

Hosté klubovny 
(mytí rukou) 

20 0,002 0,040 

Denní potřeba pro mytí osob celkem: 0,565 m3 
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Denní potřeba teplé vody pro mytí nádobí: 
Uvažovaná potřeba 1,5 l na 1 jídlo 
Vp = ni ∙ Vd = 80 (jídel) ∙ 0,0015 = 0,12 m3 

Denní potřeba teplé vody pro mytí podlah a úklid: 
Denně budou vytírány místnosti 101 Zádveří, 102 Vstupní hala, 104–115 
Hygienické zázemí, 116 Kuchyň, 126 Restaurace. 

Uvažovaná potřeba 20 l na 100 m2 podlahové plochy  
Uvažovaná podlahová plocha k mytí: 200,93 m2 

Vu= ni ∙ Vd = 2,0093 ∙ 0,02 = 0,040 m3 

Kde: ni – počet jednotek 
 Vd – objem vody na jednotku [m3] 

Celková denní potřeba teplé vody: 
V2p = Vo + Vp + Vu = 0,565 + 0,120 + 0,040 = 0,725 m3 

Kde: Vo –denní potřeba teplé vody pro mytí osob [m3] 
 Vp –denní potřeba teplé vody pro mytí nádobí [m3] 
 Vu –denní potřeba teplé vody pro mytí podlah [m3] 

Stanovení potřeby tepla pro přípravu teplé vody:  

Teplo odebrané: 

Q2t = 1,163 ∙ V2p ∙ (t1 - t2) = 1,163 ∙ 0,725 ∙ (55 - 10) = 37,94 kWh  

Kde: V2p – celková denní potřeba teplé vody [m3] 
t1 – teplota zahřívané látky (teplé vody) na vstupu do výměníku [°C]  
t2 – teplota zahřívané látky (teplé vody) na výstupu z výměníku [°C] 

Teplo ztracené (16 hodin cirkulace): 

Q2z = Q2t ∙ z = 37,94 ∙ 0,3 = 11,38 kWh 

Kde: Q2t – teplo odebrané [kWh] 
 z – poměrná ztráta tepla při ohřevu a dopravě teplé vody 

Teplo celkem:  

Q2p = Q2t + Q2z = 37,94 + 11,38 = 49,32 kWh  

Kde: Q2t – teplo odebrané [kWh] 
 Q2z – teplo ztracené [kWh] 

  



101 
 

Stanovení křivky odběru TV 

Tabulka 56: Podíl odebraného tepla v jednotlivých hodinách 

Doba [hod] Podíl [%] Množství 
odebraného 
tepla [kWh] 

Množství 
celkového tepla 

[kWh] 
6-11  5 1,90 2,47 
11-18 80 30,35 39,46 
18-21 15 5,69 7,40 

 

 

Obrázek 12 Odběrový diagram teplé vody 

Objem zásobníku: 

Vz = 
ΔQmax

c ∙ (t2 - t1)
=

21,64
1,163 ∙ (55 - 10)

 = 0,413 m3 

Kde: ΔQmax – maximální rozdíl křivek dodávky a odběru [kWh] 
 c – měrná tepelná kapacita vody [J/kg∙K] 

t1 – teplota zahřívané látky (teplé vody) na vstupu do výměníku [°C]  
t2 – teplota zahřívané látky (teplé vody) na výstupu z výměníku [°C] 

Jmenovitý tepelný výkon pro ohřev: 

Q1n = (Q1/t)max = 49,32/15 = 3,29 kW 

Kde: Q1 – teplo dodané ohřívačem za čas t [kWh] 
 t – doba provozu ohřívače [h] 

Potřebná teplosměnná plocha (75/65): 

∆t= 
�T1 - t2� - (T2 - t1)

ln (T1 - t2)

(T2 -  t1)

=
�75 - 55� - (65 - 10)

ln (75 - 55)

(65 - 10)

 = 34,59 °C 

Kde: T1 – teplota primáru (topné vody) na vstupu do výměníku [°C]  
T2 – teplota primáru (topné vody) na výstupu z výměníku [°C]  
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t1 – teplota zahřívané látky (teplé vody) na vstupu do výměníku [°C]  
t2 – teplota zahřívané látky (teplé vody) na výstupu z výměníku [°C] 

A = Q1n

U ∙ ∆t
 = 3 290

420 ∙ 34,59
 = 0,226 m2 

kde: Q1n – jmenovitý tepelný výkon pro ohřev zásobníkem [kW]  
U  – součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy [W/m2∙K]  
∆t  – teplotní rozdíl [°C] 

Navrhuji ohřívač vody LX OKC 500 NTR/BP s teplosměnnou plochou 
výměníku 2 m2. Požadovaná plocha výměníku je splněna. 

 

Obrázek 13 Ohřívač teplé vody [9] 
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Obrázek 14 Technické parametry ohřívače LX OKC 500 NTR/BP [10] 

10.3  Přípojný výkon kotelny 
Výpočet přípojného výkonu kotelny: 

Maximum z hodnot: 
QI = 0,7 ∙ ΦHL,build + 0,7 ∙ QVZT + QTV + QTECH 

QII = ΦHL,build + QVZT + QTECH 

Kde: ΦHL,build – tepelná ztráta budovy [kW] 
QVZT   – požadavek výkonu pro vzduchotechniku [kW] 
QTV   – požadavek výkonu pro ohřev teplé vody [kW] 
QTECH  – požadavek výkonu technologie [kW] 

Maximum z hodnot: 
QI = 0,7 ∙ ΦHL,build + 0,7 ∙ QVZT + QTV + QTECH = 0,7 ∙ 16,52 + 0,7 ∙ 42,75 + 5,61 + 0 
= 47,10 kW 
QII = ΦHL,build + QVZT + QTECH = 16,52 + 42,75 + 0 = 59,27 kW 
Přípojný výkon kotelny činí 59,27 kW 



104 
 

10.4  Návrh kotle 

 

Obrázek 15 Technické parametry automatického kotle na pelety Verner A602 [12] 

Jako zdroj tepla pro objekt obecního domu byl navržen automatický 
kotel na dřevěné pelety řady VERNER A602 s jmenovitým výkonem 60 kW. 
Během provozu objektu se nepředpokládá současné užívání všech prostor 
v jeden okamžik. 

 

 

Obrázek 16 Automatický kotel na pelety Verner A602 [13] 
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10.4.1 Návrh paliva 

 

Obrázek 17 Vlastnosti dřevěných pelet [12] 

Pro vytápění objektu je použito biomasy v přírodním stavu ve formě C1 –
 slisované dřevo ve formě pelet zhotovených z úlomků dřeva a/nebo z kůry bez 
přísad (přípustné jsou přírodní pojiva) a pelet podle EN 14961–2. 

10.4.2 Výpočet roční potřeby paliva 
Lokalita: Drnholec (Břeclav) 
Počet dnů otopné sezóny: 224 
Průměrná vnitřní teplota: 20 °C 
Střední venkovní teplota v době topné sezóny: 3,3 °C 

10.4.2.1 Ohřev teplé vody 
Spotřeba teplé vody: 0,725 m3/den 
Vstupní teplota vody v zimě: 10 °C 
Vstupní teplota vody v létě: 15 °C 
Výstupní teplota vody: 55 °C 

Jmenovitá denní tepelná energie ohřevu vody: 

ETV,d= V ∙ c ∙ (t2 - t1) = 0,725 ∙ 1,163 ∙ (55 - 10) = 37,94 kWh/den 

Kde: V – denní potřeba teplé vody [m3] 
 c – měrná tepelná kapacita vody [J/kg ∙ K] 

t1 – teplota zahřívané látky (teplé vody) na vstupu do výměníku [°C]  
t2 – teplota zahřívané látky (teplé vody) na výstupu z výměníku [°C] 

Roční potřeba tepla na ohřev teplé vody: 

ETV = ETV,d ∙ d = 37,94 ∙ 224 = 8,50 MWh/rok 

Kde: ETV,d – jmenovitá denní tepelná energie ohřevu vody [kWh/ den] 
 d  – počet dní otopného období  
 ETV – roční potřeba tepelná energie ohřevu vody [MWh/rok] 
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Roční spotřeba tepla na ohřev teplé vody: 

ETV,sk=
ETV

ƞzdroj ∙ ƞdistr
= 

8,50
0,94 ∙ 0,55

 = 16,44 MWh/rok 

Kde: ETV,sk – skutečná roční spotřeba tepelná energie ohřevu vody 
[MWh/rok] 

 Ƞzdroj – účinnost zdroje [–] 
 Ƞdistr – účinnost distribuční soustavy [–] 

V letním období je uvažováno s ohřevem TV fotovoltaickým systémem. 

10.4.2.2 Vytápění 
Počet dnů otopné sezóny: 224 
Průměrná vnitřní teplota: 20 °C 
Venkovní teplota: -12 °C 
Střední venkovní teplota v době topné sezóny: 3,3 °C 
Tepelná ztráta prostupem a přirozeným větráním: ΦHL,build = 16,52 kW 

Měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací: 

HT+1 = 
∅HL,build

∆t
= 

16,52

�20 - �-12��  = 516 W/K 

Kde: ΦHL,build – tepelná ztráta budovy [kW] 
 Δt  – rozdíl teplot v interiéru a exteriéru [°C] 

Opravný součinitel:  

e = et ∙ ed = 0,8 ∙ 1,0 = 0,8 

Kde: et – součinitel vyjadřující snížení vlivem přerušovaného vytápění 
v noci nebo o sobotách a nedělích 
ed – součinitel zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v 
provozu 

Počet dennostupňů: 

Dv = d ∙ (tis - tes) = 224 ∙ (20 - 3,3) = 3 724 

Kde: d  – počet dnů otopného období 
 tis – průměrná teplota vytápěných místností [°C] 
 tes – průměrná venkovní teplota otopného období [°C] 
 Dv – počet dennostupňů 

Roční potřeba tepla pro vytápění: 

Eut = e ∙ ε ∙ h ∙ Dv ∙ HT+1 = 0,8 ∙ 0,8 ∙ 10 ∙ 3 724 ∙ 516 = 12,30 MWh/rok 
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Kde: e  – součinitel vyjadřující snížení vlivem přerušovaného vytápění 
v noci nebo o sobotách a nedělích 
ε  – součinitel vyjadřující nesoučasnost infiltrace během roku [–] 
Dv – počet dennostupňů 
HT+1 – měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací [W/K] 
h – počet provozních hodin 

Roční spotřeba energie pro vytápění: 

Eut,sk = 
Eut

ƞzdroj ∙ ƞdistr
 = 

12,30
0,94 ∙ 0,95

 = 13,77 MWh/rok 

Kde: Eut,sk – roční spotřeba energie pro vytápění [MWh/rok] 
 Eut – požadovaná energie pro vytápění [MWh/rok]  
 Ƞzdroj – účinnost zdroje [–] 
 Ƞdistr – účinnost distribuční soustavy [–] 

10.4.2.3 Nucené větrání 
Počet dnů sezóny: 253 
Průměrná vnitřní teplota: 20 °C 
Venkovní teplota: -12 °C 
Střední venkovní teplota v době sezóny: 5,2 °C 
Výkon pro vzduchotechniku QVZT: 42,75 kW 

HT+1 = 
QVZT

∆t
 = 

42 750

�20 - �-12��  = 1 336 W/K 

Kde: QVZT – výkon pro vzduchotechniku [kW] 
 Δt – rozdíl teplot v interiéru a exteriéru [°C] 

Opravný součinitel vyjadřující vliv přerušovaného provozu: e = 1 

Počet větracích dennostupňů: 

Dv = d ∙ (tis - tes) = 253 ∙ (20 - 5,2) = 3 744 

Kde: d  – počet dnů otopného období 
 tis – průměrná teplota vytápěných místností [°C] 
 tes – průměrná venkovní teplota otopného období [°C] 
 Dv – počet dennostupňů 

HV = (1 - φ) ∙ V ∙ ρ ∙ c = (1 - 0,54) ∙ 6 350 ∙ 0,34 = 993 W/K 

Kde: φ  – účinnost zpětného získávání tepla [–] 
 V  – průtok vzduchu [m3/h] 
 ρ – objemová hmotnost vzduchu [kg/m3] 
 c  – měrná tepelná kapacita [J/kg∙K] 
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Roční potřeba tepla pro vzduchotechniku: 

Evzt = e ∙ h ∙ Dv ∙ Hv  = 1 ∙ 10 ∙ 3 744 ∙ 993 = 37,18 MWh/rok 

Kde: e – součinitel vlivu přerušovaného provozu [–] 
h – počet provozních hodin 
Dv – počet větracích dennostupňů 
Hv – měrná tepelná ztráta větráním [W/K] 

Roční spotřeba tepla pro vzduchotechniku: 

Evzt,sk = Evzt

ƞzdroj ∙ ƞdistr
= 

37,18
0,94 ∙ 0,95

 = 41,63 MWh/rok 

Kde: Evzt,sk – roční spotřeba energie pro vzduchotechniku [MWh/rok] 
 Eut – požadovaná energie pro vytápění [MWh/rok]  
 Ƞzdroj – účinnost zdroje [–] 
 Ƞdistr – účinnost distribuční soustavy [–] 

10.4.2.4 Roční spotřeba paliva 
Jako palivo je využito dřevěných pelet s výhřevností 18 MJ/kg  

Roční spotřeba pelet: 

E = 3 600 ∙ E
H

= 3 600 ∙ ETV+Eut+Evzt

H
=3 600 ∙

�16,44+13,77+41,63�∙106

18 ∙106 =14 368 kg 

Kde: E  – roční spotřeba pelet [kg] 
 ETV – roční spotřeba tepelná energie ohřevu vody [MWh/rok] 

Eut – roční spotřeba energie pro vytápění [MWh/rok] 
Evzt – roční spotřeba energie pro vzduchotechniku [MWh/rok] 
H  – výhřevnost paliva [MJ/kg] 

Roční spotřeba pelet činí 14,37 t. 
Sypná hmotnost pelet činí 600 kg/m3 
Objem roční spotřeby pelet je 14 368/600 = 23,95 m3 

10.4.3 Velikost skladovacího prostoru 
Pro skladování pelet je uvažován vestavěný zásobník v místnosti kotelny. 

Půdorysný tvar zásobníku je obdélník s délkou hran 3 600×1 550 mm a výška 
místnosti je 3 180 mm. Dno zásobníku je vyspádováno pod úhlem 45° do žlabu 
se šnekovnicí pomocí OSB desek tl.25 mm vynášených na ocelových jäklech. 
Doprava pelet do zásobníku bude umožněna pomocí přívodní trubky, na kterou 
se připojí zásobovací cisterna.  

Objem zásobníku: 3,6 ∙ 1,55 ∙ 3,18 = 17,44 m3 
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Využitelný objem zásobníku: 

Objem zásobníku je zmenšen o 1/3, protože pelety nejsou zaplněny až ke 
stropu a také je zmenšen prostor vlivem vyspádování do žlabu se šnekovnicí. 

0,66 ∙ 17,44 = 11,51m3 
Využitelný objem zásobníku je 11,51 m3 
Roční spotřeba pelet činí 23,95 m3 
Počet doplňování zásobníku za 1 rok: 23,95 / 11,51 = 2,08 

Zásobu pelet je potřeba doplnit během roku 3krát. 

10.5  Návrh odvodu spalin 
Stanovení rozměru komínového průduchu pro kotel na dřevěné pelety 

s jmenovitým výkonem 60 kW. Účinná výška komínu je 11,15 m. Sopouch je 
umístěn 1,8 m nad podlahou v kotelně. 

 

Obrázek 18 Diagram pro dimenzování spalinové cesty [14] 

Dle diagramu byla stanovena velikost komínového průduchu Ø 250 mm. 
Navržen byl komínový systém Schiedel ABSOLUT typ ABS 25 s tenkostěnnou 
keramickou vložkou Ø 250 mm. 



110 
 

 

Obrázek 19 Rozměr betonové komínové tvárnice [15] 

Návrh odvětrání kotelny:  

Vstupní parametry výpočtu:  Výkon kotle Q = 59,27 kW 
     Objem místnosti: V = 30,06 ∙ 3,18 = 95,59 m3 

     Součinitel přebytku kyslíku: λ = 1,4 
     Výhřevnost paliva: H = 18 MJ/kg 

     Účinnost kotle: ƞ = 0,94 
     Násobná výměna vzduchu: n = 0,5/h 

Minimální objem spalovacího vzduchu: 

Vmin = 0,26 ∙ H - 0,25 = 0,26 ∙ 18 - 0,25 = 4,43 m3/kg 
Vsk = λ ∙ Vmin = 1,4 ∙ 4,43 = 6,20 m3/kg 

Potřeba paliva: 
Pz = Q / (ƞ ∙ H) = 59 270/(0,94 ∙ 18) = 0,0035 kg/s 

Průtok spalovacího vzduchu: 
Vsp = Vsk ∙ Pz = 6,20 ∙ 0,0035 = 0,0217 m3/s = 78,12 m3/h 

Minimální hygienický průtok vzduchu: 
Vsp, hyg = n ∙ V = 0,5 ∙ 95,59 = 47,80 m3/h 

Množství přiváděného vzduchu do kotelny činí 78,12 m3/h. 

Pro odvětrání kotelny byl navržen axiální potrubní ventilátor Ø 100 mm, 
který bude přetlakově větrat kotelnu. Sání čerstvého vzduchu pro spalování a 
větrání kotelny bude nad střešní rovinou. Odvětrání kotelny bude provedeno 
pomocí větracího komínového průduchu Ø 250 mm. Příkon ventilátoru činí 
65 W. 
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Obrázek 20 Potrubní ventilátor pro odvětrání kotelny [17] 

10.6  Návrh akumulační nádrže 
Návrh akumulační nádrže pro akumulaci přebytečného tepla. Velikost 

akumulační nádrže je 20 – 25 l/kW výkonu kotle na pelety. Jmenovitý výkon 
kotle je 60 kW. 

Požadovaný objem akumulační nádrže: 

60 ∙ 25 = 1 500 l 

Požadovaný objem akumulační nádoby je 1 500 l. Navrhuji akumulační nádrž 
NAD 1500 v1 s objemem 1 500 l. 

 

Obrázek 21 Akumulační nádrž NAD 1500 v1 [18] 
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10.7  Předběžný návrh expansní nádoby 
Objem vody v otopné soustavě Vo: 

Odhadovaný objem otopné vody v soustavě: 6 l/kW 
Jmenovitý výkon kotle: 50 KW 
Objem otopné vody: 50 ∙ 6 = 300 l 
Objem akumulační nádoby: 1 500 l 
Celkový objem otopné vody: 300 + 1 500 = 1 800 l = 1,8 m3 

Expansní objem:  

Ve = 1,3 ∙ Vo ∙ n = 1,3 ∙ 1,8 ∙ 0,044 = 0,103 m3 

Kde: Vo – objem vody v otopné soustavě [m3] 
 n – koeficient tepelné roztažnosti vody [–] 

Předběžný objem expansní nádoby: 

Vep = Ve ∙ (php + 100)

(php - pd)
 = 0,103 ∙ (300 +100)

(300 - 100)
 = 0,206 m3 

Kde: Ve – expansní objem [m3] 
 php – předběžný nejvyšší provozní přetlak [kPa] 

pd – nejnižší provozní přetlak [kPa] 
ph – horní provozní přetlak [kPa] 

Navrhuji expansní nádobu AQUAFILL HS250 s objemem 250 l. 

 

Obrázek 22 Rozměry a typy expansních nádob [20] 

pddov ≥ 1,1 ∙ h ∙ ρ ∙ g ∙ 10-3 + Δpz 
pddov ≥ 1,1 ∙ 7,10 ∙ 1 000 ∙ 9,81 ∙ 10-3 + 20 = 96,62 kPa (volím 100 kPa) 
phdov ≤ pk - (hMR ∙ ρ ∙ g ∙ 10-3) 
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phdov ≤ 300 - (1,73 ∙ 1 000 ∙ 9,81 ∙ 10-3) = 283,5 kPa (volím otevírací přetlak 
250 kPa)  

Kde: pddov – nejnižší dovolený přetlak soustavy [kPa] 
phdov – nejvyšší dovolený přetlak soustavy [kPa] 
pk – minimální konstrukční přetlak jednotlivých prvků soustavy [kPa] 
h – výška otopné soustavy [m] 
hMR – výška manometrické roviny [m] 
ρ – objemová hmotnost vody [kg/m3] 
g – tíhové zrychlení [m/s2] 

11  Koncepční řešení chlazení 
Cílem koncepce je zjednodušeně stanovit tepelnou zátěž v létě pro 

chlazené místnosti. Dále do půdorysu nakreslit rozmístění vnitřních jednotek, 
zakreslit polohu vnější jednotky a tyto jednotky propojit chladivovým potrubím. 
V poslední řadě navrhnout zdroj chladu – vnější jednotku a vhodně ji umístit 

11.1  Tepelné zisky chlazených místností 
11.1.1 Tepelné zisky místnosti č.126 Restaurace 

Místnost má okna orientované pouze JV směrem – tepelná zátěž okny 
radiací tedy nejvyšší v okamžik, kdy slunce svítí kolmo na fasádu – 10 hodin. 

Tabulka 57: Tepelný zisk radiací okny JV fasáda 

JV 
fasáda 

Čas 8 9 10 11 12 
I [W/m2] 41 180 335 452 511 

IDV = AV ∙ IOV∙ s 411,67 1 807,31 3 363,61 4 538,36 5 130,76 
 
Stínící součinitel: s = 0,85 
Plocha oken: AV= 11,8125 m2 

Tepelný zisk radiací okny činí 3 363,61 W 

Tepelný zisk obvodovou konstrukcí – stěna z keramických tvárnic 
Tepelný zisk na 1 m2 stěnou z keramických tvárnic na JV fasádě činí 3,9 W/m2 

Plocha obvodové stěny: 15,22 m2 

Tepelný zisk obvodovou konstrukcí: 15,22 ∙ 3,9 = 59,36 W 

Tabulka 58: Tepelný zisk osobami a pokrmy 

Zátěž(jednotka) Počet W/jednotku W 
osoby 30 80 2 400 
jídlo 30 5 150 

Tepelný zisk osobami a pokrmy v místnosti činí 2 550 W 
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Celková tepelná zátěž místnosti č.126 Restaurace činí: 3 363,61+ 59,36 + 2 550 
= 5 972,97 W = 5,97 kW 

11.1.2 Tepelná zisky místnosti č.127 Sál 
Místnost má okna orientované JV a SZ směrem. 

SZ fasáda 
Stínící součinitel: s = 0,85 
Plocha oken: AV = 14,625 m2 

JV fasáda 
Stínící součinitel: s = 0,85 
Plocha oken: AV = 13,5 m2 

Tabulka 59: Tepelné zisky okny 

  Čas  8 9 10 11 12 
JV 

fasáda 
I [W/m2] 41 180 335 452 511 

IDV = AV ∙ IOV ∙ s 470,48 2 065,5 3 844,13 5 186,7 5 863,73 
SZ 

fasáda 
I [W/m2] 100 117 130 139 141 

IDV = AV ∙ IOV ∙ s 1 243,13 1 454,46 1 616,06 1 727,94 1 752,81 
  Součet zisků 1 713,6 3 519,96 5 460,19 6 914,64 7 616,53 

Největší zisk nastane ve 12 hodin. Ve 13 hodin už jsou okna zastíněna ostěním. 

Tepelný zisk radiací okny činí 7 616,53 W 

Tepelný zisk obvodovou konstrukcí – stěna z keramických tvárnic, zastřešení 
panely SPIROLL 

Tabulka 60: Tepelný zisk obvodovou konstrukcí 

Orientace Plocha [m2] Zisk na m2 [W/m2] Zisk [W] 
Stěna JV 38,465 3,9 150,01 
Stěna JZ 23,25 3,95 91,83 
Stěna JZ 42,565 3,35 142,59 
Střecha 228,36 22,5 5 138,1 
    5 522,53 

Tepelný zisk obvodovou konstrukcí činí 5 522,23 W 

Tabulka 61: Tepelný zisk osobami a pokrmy 

Zátěž(jednotka) Počet W/jednotku W 
Osoby(tanec) 80 120 9 600 

Tepelný zisk osobami v místnosti činí 9 600 W 
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Celková tepelná zátěž místnosti č.127 Sál činí: 7 616,53 + 5 522,53 + 9 600 = 
22 739,06 W = 22,74 kW 

11.2  Koncepce chlazení 
Pro chlazení prostorů je navržen systém VRV. Venkovní kondenzační 

jednotka je osazena na střeše objektu. Vnitřní výparníkové jednotky jsou v 
kazetovém nebo nástěnném provedení. Napojení je provedeno pomocí 
přívodního a odvodního měděného potrubí k vnitřním jednotkám včetně 
rozbočovačů a kabelů napájecích a komunikačních mezi vnější a vnitřními 
jednotkami. Jako chladící teplonosná látka je použito plnivo R410a. Systémy 
pracují v letním období jako chladící zařízení a jsou navrženy na vnitřní teplotu 
24 °C při výpočtové venkovní teplotě +34 °C. 

Větrací vzduchotechnické jednotky jsou vybaveny přímými chladiči. Jako 
zdroj chladu pro ochlazování větracího vzduchu je použita venkovní 
kondenzační jednotka umístěná na střeše, která bude zajišťovat požadovaný 
chladicí výkon. 

Napojení je provedeno pomocí přívodního a odvodního měděného 
potrubí k vnitřním jednotkám a kabelů napájecích a komunikačních mezi vnější a 
vnitřními jednotkami. Systémy pracují v letním období jako chladící zařízení a 
jsou navrženy na teplotu přiváděného vzduchu cca +18 – 20 °C při výpočtové 
venkovní teplotě +34 °C. 

Jednotky kazetové jsou vybaveny čerpadlem na odvod kondenzátu 
(výtlak cca 50 cm nad jednotku), dále bude proveden odvod kondenzátu 
samospádem včetně jednotky nástěnné v části ZTI. 

Regulace: Ovládání cirkulačního chlazení bude dle provozních požadavků 
autonomním regulačním systémem (on/off, regulátor otáček, teplotní čidlo). 
Teplota výstupního vzduchu bude řízena lokálně umístěným ovladačem v 
blízkosti dveří. Adaptéry součástí vnitřních jednotek (dodá VZT). 
Venkovní kondenzační jednotky pro chlazení větracího vzduchu napájení zajistí 
profese ELE dle předaných podkladů. Profese MaR ovládání. 

11.2.1 Návrh vnitřních jednotek 
Výpočet výkonu pro chlazení sálu VZT jednotkou: 

QVZT = Vp ∙ ρ ∙ c ∙ (ti - t) 

Kde: Vp – průtok vzduchu [m3/h] 
 ρ – objemová hmotnost vzduchu [kg/m3] 
 c – měrná tepelná kapacita [J/kg∙K] 
 ti – teplota vzduchu v interiéru [°C] 
 t – teplota chlazeného vzduchu z chladiče [°C] 
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QVZT = (4 800/3 600) ∙ 1 010 ∙ 1,2 ∙ (24 - 18) = 9,7 kW  

22,74 – 9,7 = 13,04 kW bude chlazeno pomocí vnitřních kondenzačních jednotek 

Navrhuji 6 kazetových jednotek ASC-12BI pro místnost č.127 Sál. 

 

Obrázek 23 Technické parametry vnitřní kazetové jednotky ASC [22] 

 

Obrázek 24 Vnitřní kazetová jednotka ASC-12BI [22] 

Navrhuji 4 nástěnné jednotky ASF-12BI s výkonem 3,5 kW pro místnost 
č.126 Restaurace. 

 

Obrázek 25 Technické parametry vnitřní nástěnné jednotky ASF-12BI [23] 

 

Obrázek 26 Vnitřní nástěnná jednotka ASF-12BI [23] 
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11.2.2 Návrh zdroje chladu 
11.2.3 Požadovaný výkon zdroje: 
Qzdroj = (Qvzt + Qmístností) ∙ s = (Vp ∙ ρ ∙ c ∙ (te - ti) + Qmístností) ∙ s  

Kde: Qvzt  – výkon chladiče vzduchotechniky [kW] 
 Qmístností – výkon dílčího chlazení [kW] 
 s  – součinitel současnosti [–] 
 Vp  – průtok vzduchu [m3/h] 
 ρ  – objemová hmotnost vzduchu [kg/m3] 
 c  – měrná tepelná kapacita [J/kg∙K] 
 te  – teplota vzduchu v exteriéru [°C] 

ti  – teplota vzduchu v interiéru [°C] 

Qzdroj = ((4 800/3 600) ∙ 1 010 ∙ 1,2 ∙ (34 - 24) + 28 711) ∙ 0,7 = 31,41 kW 

 

Obrázek 27 Technické parametry vnější kondenzační jednotky ASE [24] 

 

Obrázek 28 Vnější kondenzační jednotka ASE-120AH [24] 

Navrhuji vnější kondenzační jednotku ASE-120AH s výkonem 35 kW. 
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12  Pitná a srážková voda 
12.1  Potřeba pitné vody 
12.1.1 Průměrná denní potřeba vody 
Restaurace: 219,2 l/pracovník ∙ den 
Počet pracovníků: n = 4 

Myčka skla: 164,4 l/směna ∙ den 
Počet směn: n = 1 

Průměrná denní potřeba vody: 

Qdp = qs ∙ n = 219,2 ∙ 4 + 164,4 ∙ 1 = 1 041,2 l/den 

Kde: qs – specifická denní potřeba vody na měrnou jednotku 
 n – počet měrných jednotek 

12.1.2 Maximální denní potřeba vody 
Qdmax = Qdp ∙ kd = 1 041,2 ∙ 1,5 = 1 561,8 l/den 

Kde: Qdp – průměrná denní potřeba vody [l/den] 
 kd – součinitel denní nerovnoměrnosti [–] 

12.1.3 Maximální hodinová potřeba vody 
Qhmax = (Qdmax / t) ∙ kh = (1 561,8/10) ∙ 1,8 = 281,12 l/h 

Kde: Qdmax – maximální denní potřeba vody [l/den] 
 t – doba provozu budovy během dne [hod] 
 kh – součinitel hodinové nerovnoměrnosti [–]  

12.1.4 Roční potřeba vody 
Restaurace: 80 m3/pracovník ∙ rok 
Počet pracovníků: n = 4 

Myčka skla: 60 m3/směna ∙ rok 
Počet směn: n = 1 

Qrok = qrok ∙ n = 80 ∙ 4 + 60 ∙ 1 = 380 m3/rok 

Kde: qrok – směrné číslo roční potřeby vody na měrnou jednotku 
 n  – počet měrných jednotek 

12.2  Množství nepitné vody 
Maximální denní potřeba nepitné vody pro zalévání nebo kropení: 

Df,d = qzal  ∙ S = 1,0 ∙ 100 = 100 l/den 
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Kde: qzal – potřeba nepitné vody pro zalévání nebo kropení [l/m2∙den] 
 S – zalévaná plocha [m2] 

Denní potřeba nepitné vody: 

Restaurace: n = 80 osob 

Denní potřeba nepitné vody související s osobami: 6 l/osoba ∙ den 

DN,d = Dp,d ∙ n + Df,d = 6 ∙ 80 + 100 = 580 l/den 

Týdenní spotřeba nepitné vody:  

DN,7d = DN,d ∙ 7 = 580 ∙ 7 = 4 060 l/týden = 4,06 m3/týden 

Velikost nádrže na 21 dní (3 týdny): 

3 ∙ DN,7d = 3 ∙ 4,06 = 12,18 m3 

Navrhuji 1 × nádrž na dešťovou vodu o objemu 12 000 l. 

 

Obrázek 29 Samonosná nádrž na dešťovou vodu [25] 

Roční spotřeba:  

330 ∙ 580 + 160 ∙ 100 = 207,4 m3 

Roční nátok srážkové vody: 

Plocha extenzivní vegetační střechy: 274,5 m2 

Plocha ploché střechy: 339,7 m2 

YR = ∑A ∙ h ∙ e ∙ ƞ = 274,5 ∙ 559 ∙ 0,5 ∙ 0,9 + 339,7 ∙ 559 ∙ 0,8 ∙ 0,9 = 210,7 m3/rok 

210,7 m3/ rok > 207,4 m3, vyhovuje 

Kde: ∑A – půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 
 h – dlouhodobý srážkový normál [mm] 
 e – součinitel vytíženosti sběrné plochy [–] 
 ƞ – hydraulická účinnost čištění srážkové vody [–] 
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13  Koncepce fotovoltaiky 
Na ploché střeše objektu je navržena fotovoltaická elektrárna, která bude 

primárně sloužit k ohřevu teplé vody mimo topnou sezónu. Fotovoltaická 
elektrárna se skládá z celkem 34 kusů polykrystalických fotovoltaických panelů 
s výkonem Wp = 280 W. Panely jsou ukotveny ve sklonu 35° na systémovém 
rámu pro uchycení fotovoltaických panelů s orientací k jihu. V systému se 
nachází LXDC set, který v případě přebytku elektrické energie může dodávat 
střídavé napětí 230 V pro jiné spotřebiče – varná technologie v kuchyni 

13.1  Výkon dopadajícího záření v červenci při orientaci panelů 
na jih 

Tabulka 62: Výkon dopadajícího záření v červenci při orientaci k jihu 

Čas [hod] Výkon dopadajícího záření 
Hnm[Wh/m2∙hod] 

Spotřeba elektrické 
energie pro ohřev TV [Wh] 

0 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 29,33 0 
6 104,41 493,2 
7 250,51 493,2 
8 420,23 493,2 
9 570,05 493,2 
10 669,19 493,2 
11 687,18 5 636,57 
12 686,41 5 636,57 
13 654,79 5 636,57 
14 572,06 5 636,57 
15 464,61 5 636,57 
16 344,15 5 636,57 
17 199,8 5 636,57 
18 74,13 2 466 
19 21,99 2 466 
20 0 2 466 
21 0 0 
22 0 0 
23 0 0 
Celkem  57 48,84 [Wh/m2] 49 320 [Wh] 
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Obrázek 30 Graf dopadajícího záření během červencového dne 

13.2  Návrh počtu fotovoltaických panelů 
Maximální odběr: P = 5 636,57 kWh 
Maximální ozáření: Hnm = 687,18 Wh/m2 
Předběžná účinnost: ƞ = 17,12 % 

Potřebná plocha panelů: 

A = P

Hnm ∙ ƞ 

100

 = 
5 636,57

687,18 ∙ 17,12

100

 = 47,91 m2 

Kde: P – maximální odběr [kWh] 
 Hnm – maximální ozáření [Wh/m2] 
 Ƞ – předběžná účinnost výroby elektrické energie [–] 
Plocha jednoho panelu: A1P = 1,474 m2 
Počet kusů panelů: Ks = A/A1P= 47,91/1,474 = 32,5 ks 

Navrhuji 34 kusů polykrystalických fotovoltaických panelů 
(Wpeak = 280 Wp) o celkové ploše AFV = 50,116 m2. 

 

Obrázek 31 Polykrystalický fotovoltaický panel [26] 
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Výpočet výkonu fotovoltaické elektrárny v jednotlivých hodinách: 

PMMP = AFV ∙ ƞ ∙ Hnm 

Kde:  PMMP  – vyrobená elektřina [Wh] 
Hnm  – výkon dopadajícího záření [Wh/m2∙hod]  
AFV  – celková plocha fotovoltaiky [m2] 
Ƞ   – předběžná účinnost fotovoltaických panelů [%] 

Tabulka 63: Spotřeba a výroba elektrické energie během dne 

Čas 
[hod] 

Výkon 
dopadajícího 

záření Hnm 
[Wh/m2∙hod] 

Spotřeba 
elektrické 

energie pro 
ohřev TV [Wh] 

Vyrobená 
elektřina PMMP 

[Wh] 

Akumulace 
energie 

v zásobníku 
[Wh] 

0 0 0 0  
1 0 0 0  
2 0 0 0  
3 0 0 0  
4 0 0 0  
5 29,33 0 251,6 251,6 
6 104,41 493,2 895,8 402,6 
7 250,51 493,2 2 149,3 1 656,1 
8 420,23 493,2 3 605,5 3 112,3 
9 570,05 493,2 4 890,9 4 397,7 
10 669,19 493,2 5 741,6 5 248,4 
11 687,18 5 636,57 5 895,9 259,3 
12 686,41 5 636,57 5 889,3 252,7 
13 654,79 5 636,57 5 618,0  
14 572,06 5 636,57 4 908,2  
15 464,61 5 636,57 3 986,3  
16 344,15 5 636,57 2 952,8  
17 199,8 5 636,57 1 714,3  
18 74,13 2 466 636,0  
19 21,99 2 466 188,7  
20 0 2 466 0  
21 0 0 0  
22 0 0 0  
23 0 0 0  
Celkem  5 748,84 

[Wh/m2] 
49 320 [Wh] 49 300 [Wh] 15 580,9 [Wh] 
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Obrázek 32 Graf vyrobené a spotřebované energie během červencového dne 

Posouzení velikosti zásobníku z hlediska akumulace energie: 

Potřebná velikost zásobníku pro akumulaci energie: 

Vz = ∑Q
c ∙ (t2 - t1)

 = 15,581
1,163 ∙ (70 - 40)

 = 0,447m3 

Kde: ∑Q – energie akumulovaná v zásobníku [kWh] 
 c – měrná tepelná kapacita vody [J/kg∙K] 

t1 – teplota teplé vody v zásobníku z předešlého dne [°C]  
t2 – teplota teplé vody v zásobníku [°C] 

Navržen byl ohřívač vody LX OKC 500 NTR/BP o objemu 447 l. Objem 
zásobníku je dostatečný pro akumulaci energie vyrobené v dopoledních 
hodinách.  

13.3  Celková roční bilance vyrobené a spotřebované energie 
13.3.1 Účinnost fotovoltaického systému 
Účinnost fotovoltaiky: 

k=

∆ηG

100

ln G

Gref

 

ηFV=ηref∙ �1+
γ

100
∙ 	tes+ 	1-

ηref

100

0,95

 ∙

Gm

800
∙�NOCT-20�-25
� ∙ �1+k∙ ln

Gm

1000
 

Kde: tes – střední měsíční teplota v době slunečního svitu 
Gm – střední intenzita slunečního záření [W/m2] dané orientace a 

sklonu 
Ƴ – teplotní součinitel výkonu (%/K) – dle výrobce 
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nref – účinnost při normových zkušebních podmínkách (1000 W/m2 a 
tref = 25 °C), dle výrobce panelu 16,6 % 

Tabulka 64: Účinnost fotovoltaického systému v jednotlivých měsících 

Měsíc 
G 
(W/m2) G/Gref lnG/Gref k tes [°C] 

hranatá 
závorka 

Účinnost 
FV [%] 

Leden 342 0,34202 -1,0729 -0,0615 1,7 0,99286 16,30 

Únor 418 0,41846 -0,8712 -0,0758 2,8 0,98824 16,22 

Březen 490 0,49 -0,7133 -0,0925 7 0,9706 15,93 

Duben 515 0,5145 -0,6646 -0,0993 12 0,9496 15,59 

Květen 529 0,5292 -0,6364 -0,1037 17,2 0,92776 15,23 

Červen 532 0,53214 -0,6308 -0,1046 20,2 0,91516 15,02 

Červenec 524 0,5243 -0,6457 -0,1022 22,1 0,90718 14,89 

Srpen 512 0,51156 -0,6703 -0,0985 21,8 0,90844 14,91 

Září 486 0,48608 -0,7214 -0,0915 18,5 0,9223 15,14 

Říjen 429 0,42924 -0,8457 -0,078 13,1 0,94498 15,51 

Listopad 356 0,35574 -1,0336 -0,0639 7,7 0,96766 15,89 

Prosinec 313 0,31262 -1,1628 -0,0568 3,5 0,9853 16,18 

 

13.4  Měsíční výroba elektrické energie 
EFV= �0,9 ∙ ηFV

100
 ∙ HT ∙ AFV) ∙ �1 - p

100
� 

Kde: 0,9 – optické ztráty cca 10 % (vliv nekolmého dopadu paprsku během 
roku) 
HT – měsíční dávka dopadající sl. energie v [kWh/m2 ∙ měsíc] 
AFV – plocha panelů [m2] 
P – ztráty: DC vedení 2 %, měnič a sledovač výkonového maxima      

5 %, AC vedení 1 % 
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Tabulka 65: Bilance vyrobené a spotřebované energie v jednotlivých měsících 

 

 

Obrázek 33 Graf roční vyrobené a spotřebované energie pro přípravu TV 
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14  Volitelná část práce 
14.1  Úvod 

Tato část práce se zabývá energetickým posudkem, který porovnává 
navržený fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody v letním období se 
systémem solárních termických kolektorů. Fotovoltaický systém byl navržen 
v části Technika prostředí staveb. Systém solárních kolektorů bude dimenzován 
v této části práce. Energetický posudek hodnotí obě varianty z hlediska 
technického, ekonomického a ekologického. 

14.2  Použité metody 
V této části byly použité pouze teoretické metody pro návrh obou 

systémů. Dosažené výsledky byly následně posouzeny v rámci Energetického 
posudku.  

14.3  Návrh solárních kolektorů pro přípravu teplé vody 
Denní dávka ozáření plochy HT, den [kWh/m²∙den] 

HT, den = τr ∙ HT, den, teor + (1 - τr) ∙ HT, den, dif 

Kde: τr  – poměrná doba slunečního svitu [–] 
HT, den, teor – teoretická denní dávka ozáření plochy [kWh/m²∙den] 
HT, den, dif – denní dávka difúzního slunečního záření [kWh/m²∙den] 

 

Denní měrný tepelný zisk qk [kWh/m²∙den] 

qk = ƞk ∙ HT,den 

Kde:  ƞk  – účinnost kolektorů [–] 
HT,den  – denní dávka ozáření plochy [kWh/m²∙den] 

Aperturní plocha Ak [m2] 

Ak=
�1+p� ∙ QTV, den

qk

 

Kde: p  – ztráty solární soustavy [–] 
QTV, den  – denní potřeba tepla na přípravu teplé vody [kWh/den] 
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Tabulka 66: Vyrobená a spotřebovaná energie v jednotlivých měsících 

 

Návrh počtu kusů solárních kolektorů pro aperturní plochu v dubnu: 

Aperturní plocha v dubnu: 
Ak, duben = 30,092 m² 

Aperturní plocha jednoho kolektoru: 
A1k = 1,907 m² 

Počet kolektorů: 
Pk = Ak, duben /A1k = 30,092/1,907 = 15,78 ks 

Navrhuji 16 kusů plochých solárních kolektorů KPS1 

Skutečná aperturní plocha: 
Aks = A1k ∙ Pk = 1,907 ∙ 16 = 30,512 m²  

 

Obrázek 34 Plochý solární kolektor KPS1 [27] 

  

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

22475 20300 22475 21750 22475 21750 22475 22475 21750 22475 21750 22475

0,18 0,31 0,38 0,39 0,48 0,53 0,56 0,53 0,5 0,37 0,23 0,12
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Tabulka 67: Technické parametry plochého solárního kolektoru KPS1 [27] 

Technické parametry 
Maximální výkon kolektoru při osvitu 1000 W/m2 1 481 W 
Lineární součinitel a1 3,93 W/m2∙K 
Kvadratický součinitel a2 0,0066 W/m2∙K 
Účinnost kolektoru ƞ0 70,2 % 
Rozměry kolektoru (v/š/h) 2 037/1 036/90 

mm 
Plocha apertury 1,907 m2 
Hmotnost kolektoru bez kapaliny  38 kg 
Objem pracovní kapaliny 1,4 l 
Doporučený průtok  60 – 120 l 

Účinnost kolektorů při slonu 45° a orientaci na jih: 

ƞk = ƞo ∙ a1 ∙ tm - te

G
 - a2 ∙ (tm - te)2

G
 

Kde: ƞo – účinnost solárního kolektoru při nulovém teplotním spádu [–] 
a1 – lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru [W/m2∙K] 
a2 – kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru [W/m2∙K] 
tm – střední teplota teplonosné látky v kolektoru [°C] 
te – teplota vzduchu v okolí kolektoru [°C] 
G – sluneční ozáření přední strany kolektoru [W/m2]  

Ztráty solární soustavy: 

p = 0,26

Ak
 + 100 ∙ Ak

Qp,c
 = 0,26

30,512
 + 100 ∙ 30,512

15130
= 0,210 

Kde: Ak – aperturní plocha kolektorů [m2] 
Qp,c – celková roční potřeba tepla pro krytí solární soustavou [kWh] 

Střední teplota teplonosné látky v kolektoru: 

tm = 25 + 11 000 ∙ 11 000 ∙ Ak

Qp,c
= 25 + 11 000 ∙ 30,512

15 130
= 47,18 °C 

Tabulka 68: Účinnost solárního kolektoru v jednotlivých měsících 

 
 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

1,7 2,8 7 12 17,2 20,2 22,1 21,8 18,5 13,1 7,7 3,5

539 593 611 588 570 559 554 565 586 575 537 496

0,345038 0,385934 0,426097 0,452953 0,484864 0,5037 0,516568 0,517914 0,50037 0,455715 0,393885 0,330489

Měsíc

tes

G Brno 45°

η
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Obrázek 35 Graf účinnosti solárních kolektorů v jednotlivých měsících 

Měsíční teoretický využitelný tepelný zisk kolektorové plochy: 

Qk,u = 0,9 ∙ ƞk ∙ n ∙ HT,den ∙ Aks ∙ (1 – p)  

Kde: Ƞk – účinnost solárního kolektoru [-] 
n – počet dní v měsíci 
HT,den – denní dávka na plochu dané orientace a sklonu [kWh/m2∙den] 
Aks – skutečná aperturní plocha [m2] 
p – ztráty solární soustavy  

 
Využitelné měsíční tepelné zisky solární soustavy: 

Qss,u = min (Qk,u, Qp,c)  

Kde: Qk,u – měsíční teoretický využitelný tepelný zisk kolektorové plochy 
[kWh/ měsíc] 
Qp,c – měsíční potřeba tepla pro krytí solární soustavou [kWh/ měsíc] 

Solární pokrytí za rok: 

f = 100 ∙ ∑I
VIIQ

ss,u
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VIIQp,c

 = 100 ∙ 10,513
15,130

 = 69,48 % 
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Obrázek 36 Graf roční bilance energií 

Návrh zásobníku teplé vody: 

Velikost zásobníku: 

Vz = cca 1,3 ∙ Vden= 1,3 ∙ 725 = 942,5 l 

Kde: Vden – denní potřeba teplé vody [l] 

Navrhuji nepřímotopný stacionární zásobník se dvěma výměníky OKC 1000 
NTRR/BP  

 

Obrázek 37 Nepřímotopný stacionární zásobník OKC 1000 NTRR/BP [29] 
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Tabulka 69: Technické parametry stacionárního zásobníku OKC 1000 NTRR/BP 
[29] 

Technické parametry 
Objem zásobníku  930 l 
Průměr zásobníku 1 010 mm 
Hmotnost 248 kg 
Provozní tlak teplé vody 10 bar 
Provozní tlak topné vody 10 bar 
Max. provozní teplota ve výměníku 110 °C 
Max. provozní teplota v nádobě 95 °C 
Výhřevná plocha horního výměníku 1,12 m2 
Výhřevná plocha spodního výměníku 2,45 m2 

 

Posouzení velikosti horního výměníku (pro otopnou vodu): 

Jmenovitý tepelný výkon pro ohřev: 

Q1n = (Q1 /t)max = 49,32/15 = 3,29 kW 

Potřebná teplosměnná plocha (75/65): 

∆t= 
�T1 - t2� - (T2 - t1)

ln (T1 - t2)

(T2 - t1)

=
�75 - 55� - (65 - 10)

ln (75 - 55)

(65 - 10)

 = 34,59 °C 

 
Kde: T1 – teplota primáru (topné vody) na vstupu do výměníku [°C]  

T2 – teplota primáru (topné vody) na výstupu z výměníku [°C]  
t1 – teplota zahřívané látky (teplé vody) na vstupu do výměníku [°C]  
t2 – teplota zahřívané látky (teplé vody) na výstupu z výměníku [°C] 

A = Q1n

U ∙ ∆t
 = 

3 290
420 ∙ 34,59

 = 0,226 m2 

 
Kde: Q1n – jmenovitý tepelný výkon pro ohřev zásobníkem [kW]  

U – součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy [W/m2∙K]  
∆t  – teplotní rozdíl [°C] 

Výhřevná plocha horního výměníku 1,12 m2 je dostatečná. 

Posouzení velikosti spodního výměníku (pro solární kolektor): 

Jmenovitý tepelný výkon pro ohřev: 

Q1n = G ∙ Ƞk ∙ Aks = 850 ∙ 0,54 ∙ 30,512 = 14,01 kW 

Kde: G – sluneční ozáření [W/m2]  
Ƞk – účinnost solárního kolektoru [–] 
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Aks – skutečná aperturní plocha [m2] 

(T1 - T2) =  
Q1n

ρ ∙ c

3 600
 ∙ m

 = 
14 010

1 022 ∙ 3 820

3 600
 ∙ 16 ∙ 0,09

 = 8,97 °C 

T1 - T2 = 8,97 
T2 = 100 - 8,97 = 91,03 °C 
 
Kde: Q1n – jmenovitý tepelný výkon pro ohřev [W]  

Ρ – objemová hmotnost teplonosné látky [kg/m3] 
c  – měrná tepelná kapacita teplonosné látky [J⋅K−1⋅kg−1] 
m – hmotnostní průtok [m3/h] 
T1 – teplota primáru (teplonosné látky) na vstupu do výměníku [°C]  
T2 – teplota primáru (teplonosné látky) na výstupu z výměníku [°C]  

Potřebná teplosměnná plocha (100/91,03): 
 

∆t= 
�T1 - t2� - �T2 - t1�

ln
�T1 - t2�
�T2 - t1�

 = �100 - 55� - �91,03 - 15�
ln

�100 - 55�
�91,03 - 15�

 = 59,16 °C 

Kde: T1 – teplota primáru (teplonosné látky) na vstupu do výměníku [°C]  
T2 – teplota primáru (teplonosné látky) na výstupu z výměníku [°C]  
t1 – teplota zahřívané látky (teplé vody) na vstupu do výměníku [°C]  
t2 – teplota zahřívané látky (teplé vody) na výstupu z výměníku [°C] 

A = Q1n

U ∙ ∆t
 = 14 010

600 ∙ 59,16
= 0,394m2 

 
Kde: Q1n – jmenovitý tepelný výkon pro ohřev zásobníkem [kW]  

U  – součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy [W/m2∙K]  
∆t  – teplotní rozdíl [°C] 

Výhřevná plocha spodního výměníku 2,45 m2 je dostatečná. 
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14.4  ENERGETICKÝ POSUDEK 
Dle vyhl. 480/2012 Sb., novela 309/2016 Sb. 

Předmět energetického posudku: Posouzení přípravy teplé vody v letním období 
fotovoltaickými panely a solárními kolektory 

 

Zpracovatel energetického posudku 

Energetický specialista: Bc. Jiří Vozdecký 

Číslo oprávnění: XYZ 

Evidenční číslo energetického posudku: XYZ.X 

Datum zpracování energetického posudku: prosinec 2020 

Razítko a podpis: 
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14.4.1 Identifikační údaje 
14.4.1.1 Identifikační údaje o stavebníkovi 
Městys Drnholec 
Kostelní 368 
691 83 Drnholec 
IČO: 00283142 

Statutární orgán: 
Jan Ivičič, starosta obce 
Telefon: +420 519 520 972  

14.4.1.2 Identifikační údaje o předmětu energetického 
posudku 
Novostavba obecního domu  
Katastrální území: Drnholec 
Parcely, na kterých bude stavba umístěna: 571/1 a 571/5  

14.4.1.3 Situační plán 
Katastrální území: Drnholec 
Parcely, na kterých bude stavba umístěna: 571/1 a 571/5 
Nadmořská výška objektu: 175,000 m n.m. 
Teplota exteriéru v zimním období θe,z = –12 °C (Drnholec, okr. Břeclav) 
Střední venkovní teplota v době topné sezóny: 3,3 °C 

 

 
Obrázek 38 Koordinační situace objektu – navrhovaný stav 
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14.4.2 Účel zpracování energetického posudku 
Účelem energetického posudku je hodnocení ohřevu teplé vody v letním 

období pro novostavbu obecního domu v Drnholci. Hodnoceny budou dvě 
varianty ohřevu teplé vody pomocí fotovoltaických panelů, který byl navržen 
v části Technika prostředí stavby. Jako alternativa byl navržen ohřev pomocí 
solárních kolektorů. Rozhodujícími kritérii pro vhodnější zdroj budou: 

1. Hodnocení technické proveditelnosti 
2. Hodnocení ekonomické proveditelnosti 
3. Ekologické hledisko 

14.4.3 Popis výchozího stavu 
14.4.3.1 Popis objektu energetického posudku 

Navrhovaná novostavba obecního domu je objektem nevýrobního 
charakteru o dvou nadzemních podlažích s částečným podsklepením. Půdorys je 
obdélníkového tvaru s půdorysnými rozměry 19,6 × 35,2 m a výškou horní hrany 
atiky 9,26 m nad upraveným terénem, respektive 6,75 m při zastřešení sálu. 
Zastavěná plocha činí 592,12 m2. Objekt je situován spíše v okrajové části obce 
Drnholec, nedaleko sportovního areálu. 

V suterénu objektu se nachází skladovací prostory, úklidová místnost a 
dále kotelna s vestavěným zásobníkem na pelety.  

V prvním nadzemním podlaží se nachází komunikační prostory – zádveří, 
kterému přiléhá šatna a dále vstupní hala. Dále se zde nachází hygienické 
zázemí, restaurace, kuchyň s přiléhajícími prostory – denní místnost 
zaměstnanců, kancelář a skladovací prostory. V prvním nadzemním podlaží se 
také nachází sál určený ke konání společenských akcí. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází dvě klubovny určené pro 
volnočasové aktivity, dále se zde nachází hygienické zázemí a strojovna 
vzduchotechniky. 

Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic tl.300 mm 
s kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z čedičové vlny tl.200 mm. 

Geometrické charakteristiky budovy: 
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím: 4 297,5 m3 

Celková plocha hodnocené obálky budovy: 2 059,6 m2 
Objemový faktor tvaru budovy: 0,48 m2/m3 
Celková energeticky vztažná plocha budovy: 971,9 m2 
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14.4.3.2 Obvodové konstrukce 
Tabulka 70: Součinitele prostupu tepla navržených konstrukcí 

Konstrukce Hodnoty pro 
budovy s téměř 

nulovou spotřebou 
energie 0,7 ∙ UN,20 

[W/m2∙K] 

Navržené 
hodnoty U 

[W/m2∙K] 

Splnění 
hodnot 

Obvodová stěna 0,21 0,144 Splněno 
Stěna mezi 
vytápěným a 
temperovaným 
prostorem 

0,53 0,507 Splněno 

Vegetační střecha 0,17 0,120 Splněno 
Jednoplášťová 
plochá střecha 

0,17 0,121 Splněno 

Podlaha přilehlá 
k zemině (keramická 
dlažba) 

0,32 0,255 Splněno 

Podlaha přilehlá 
k zemině – sál 

0,32 0,230 Splněno 

Podlaha nad 
podsklepením 

0,42 0,230 Splněno 

Okna 1,05 0,64 Splněno 
Dveře 1,19 0,87 Splněno 

Podrobné výpočty a posouzení navržených konstrukcí jsou uvedeny v části 
Stavební fyzika. 

14.4.4 Popis technických zařízení 
14.4.4.1 Vytápění  

Jako zdroj tepla byl navržen automatický kotel na dřevěné pelety řady 
VERNER A602 s jmenovitým výkonem 60 kW. Kotel je umístěn v kotelně v 1.S. 
Dodávka pelet je zajištěna z vestavěného zásobníku pelet, odkud jsou podávány 
automatickým podavačem přímo do kotle.  

Navržený topný systém je teplovodní s nuceným oběhem otopné vody. 
Navržený systém je dvoutrubkový. Jako otopná plocha v jednotlivých 
místnostech jsou navrženy deskové radiátory. Otopná tělesa jsou opatřeny 
regulačními ventily s termostatickou hlavicí a uzavíratelným šroubením. 

14.4.4.2 Příprava teplé vody 
V topné sezóně bude teplá voda ohřívána otopnou vodou, která bude 

připravovaná v zásobníkovém ohřívači Dražice LX OKC 500 NTRR/BP o objemu 
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447 l. V letním období bude TV ohřívána pomocí fotovoltaického systému 
umístěného na střeše objektu. Na střeše objektu se nachází celkem 34 kusů 
polykrystalických fotovoltaických panelů s výkonem Wp= 280 W. V případě 
špatného počasí bude připravována pomocí elektrické topné jednotky 
s příkonem 7,5 kW. 

• Denní potřeba teplé vody: 725 l 
• Denní potřeba tepla pro přípravu TV: 49,32 kWh 
• Objem zásobníkového ohřívače: 447 l 

14.4.4.3 Větrání  
V objektu se nacházejí celkem tři zóny, které budou větrány nuceně. Pro 

nucené větrání je navržena jednotka DUPLEX 6500 Multi, která bude nuceně 
větrat zónu se společenským sálem a pódiem. Vzduchotechnická jednotka je 
opatřena chladičem, vodním ohřívačem, deskovým výměníkem ZZT. Dopravu 
vzduchu zajišťují dva ventilátory typu EC3, každý o příkonu 1,1 kW. V jednotce 
se rovněž nachází dva kazetové filtry M5. 

14.4.4.4 Osvětlení 
Objekt je připojený pomocí elektrické přípojky k elektrické síti. Umělé 

osvětlení v objektu bude zajištěno pomocí LED svítidel. 

14.4.4.5 Popis fotovoltaické elektrárny 
Fotovoltaická elektrárna je umístěna na střeše ve sklonu 35° s orientací 

na jih. Elektrárna je tvořena 34 kusy polykrystalických fotovoltaických panelů s 
výkonem Wp= 280 W. Vyrobená energie bude pomocí LXDC SETU ohřívat vodu 
v zásobníkovém ohřívači Dražice LX OKC 500 NTR/BP o objemu 447 l. 
 

Tabulka 71:Technické parametry polykrystalického fotovoltaického panelu [26] 

Technické parametry fotovoltaického panelu 
Maximální výkon fotovoltaického panelu Wp 280 W 
Napětí naprázdno Voc 38,7 V 
Napětí při maximálním výkonu Vmp 31,4 V 
Účinnost fotovoltaického panelu 17,12 % 
Rozměry panelu (v/š/h) 1 650/991/35 

mm 
Hmotnost panelu   18,6 kg 

 

Výhody: 
• Nižší hmotnost panelu proti solárním kolektorům 
• Jednodušší instalace kabelů oproti měděnému potrubí s tepelnou izolací 

u solárních kolektorů 
• Možnost využití elektrické energie jinými spotřebiči při nepotřebě ohřevu 

teplé vody 
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Nevýhody: 
• Ztráta výkonu fotovoltaických článků v průběhu času 
• Nižší účinnost a životnost 

Tabulka 72: Pořizovací náklady fotovoltaické elektrárny 

Pořizovací náklady fotovoltaiky 
34 ks fotovoltaických panelů s výkonem Wp= 280 W 34 ∙ 2 790 = 94 860 Kč 
Logitex LXDC set 1 – 6,9 kW 34 500 Kč 
Kabeláž vč. montáže 10 000 Kč 
Stacionární ohřívač LX OKC 500 NTR/BP 28 000 Kč 
Montáž a zapojení fotovoltaických panelů 34 ∙ 800 = 27 200 Kč 
Celkem  194 560 Kč 

 

14.4.5 Posouzení návrhu přípravy teplé vody pomocí solárních 
kolektorů 

14.4.5.1 Popis přípravy teplé vody solárními kolektory 
Jako alternativa pro přípravu teplé vody pro objekt bylo navrženo 16 

kusů plochých solárních kolektorů. Solární kolektory jsou umístěny na střeše 
objektu ve sklonu 45° s orientací k jihu.  

Tabulka 73: Technické parametry solárních kolektorů KPS1 

Technické parametry solárního kolektoru 
Maximální výkon kolektoru při osvitu 1 000 W/m2 1 481 W 
Lineární součinitel a1 3,93 W/m2∙K 
Kvadratický součinitel a2 0,0066 W/m2∙K 
Účinnost kolektoru ƞ0 70,2 % 
Rozměry kolektoru (v/š/h) 2 037/1 036/90 

mm 
Plocha apertury 1,907 m2 
Hmotnost kolektoru bez kapaliny  38 kg 
Objem pracovní kapaliny 1,4 l 

 

Výhody: 
• Životnost 25 let a více 
• Vyšší účinnost než fotovoltaické panely 

Nevýhody: 
• Vyšší hmotnost solárního kolektoru 
• Obtížnější instalace potrubí s tepelnou izolací pro solární kolektory 
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Tabulka 74: Pořizovací náklady systému solárních kolektorů 

Pořizovací náklady solární soustavy 
16 ks plochých solárních kolektorů KPS1 16 ∙ 11 217 = 

179 472 Kč 
Čerpadlo, směšovač, expansní nádoba 5 000 Kč 
Stacionární zásobník OKC 1000 NTRR/BP 69 000 Kč 
Montáž a zkoušky solárních kolektorů 17 000 Kč 
Izolace potrubí vč. montáže 6 000 Kč 
Potrubí, armatury, kohouty 16 000 Kč 
Práce na montáži vnitřních rozvodů 4 500 Kč 
Solární kapalina (40 l) 4 000 Kč 
Celkem  300 972 Kč 

 
Náklady na pomocnou elektrickou energii pro pohon solární soustavy 

(spotřeba čerpadel, regulace) se u větších solárních soustav pohybují pod 1 % 
tepelného zisku soustavy.  

0,9 ∙ (12 150,14/100) kWh = 109,35 kWh = 0,109 MWh 
109,35 ∙ 4,76 = 521 Kč 

Odhad ročních servisních nákladů na údržbu a oprav ve výši 0,3 – 0,5 % 
z investičních nákladů na pořízení soustavy. 

0,5 ∙ (300 972/100) = 1 505 Kč/ rok 

14.4.6 Posouzení proveditelnosti z technického hlediska 
Technicky je možné nahradit navrženou fotovoltaickou elektrárnu 

solárními kolektory pro přípravu teplé vody. Před instalací je nutné provést a 
zohlednit tyto úpravy: 

o Posoudit zvýšení zatížení na stropní konstrukci 
o Vytvoření nosné konstrukce solárních kolektorů ve sklonu 45° 
o Vytvoření prostupů střešní konstrukcí pro vedení potrubí 
o Vedení potrubí instalační šachtou 

14.4.7 Posouzení ekonomické proveditelnosti 
Pro posouzení ekonomické proveditelnosti byla použita čistá současná 

hodnota NPV, dále reálná doba návratnosti Tsd a vnitřní výnosové procento IRR. 
Diskontní sazba při výpočtu byla uvažována 1,04. Životnost instalovaného 
zařízení je 20 let. 

Ve výpočtu ekonomické proveditelnosti nebyla započítána přípojka 
elektřiny, která se již v objektu využívá k zásobování elektrickým proudem. 

Solární kolektory mají vyšší pokrytí roční potřeby energie (69,48 %) pro 
přípravu teplé vody oproti přípravy teplé vody pomocí fotovoltaiky (54 %). 
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Tabulka 75: Roční úspora provozních nákladů 

 Stávající stav Navrhovaný stav Úspora 
Vyrobená energie 8,23 MWh/rok 10,51 MWh/rok 2,28 MWh/rok 
Uspořené náklady 31 175 Kč/rok 50 028 Kč/rok 18 853 Kč/rok 

 
V energetickém posudku byla uvažována cena elektrické energie 

4,17 Kč/kWh. Ve výchozím stavu je množství vyrobené energie fotovoltaikou 
8,23 MWh/rok. V navrhovaném stavu je množství vyrobené energie solárními 
kolektory 10,51 MWh/rok. 

Tabulka 76: Ekonomické vyhodnocení posuzovaných projektů 

Parametr Jednotka Výchozí stav Alternativa 
Přínosy projektu 
celkem 

Kč -31 175 -50 028 

Z toho tržby za teplo a 
elektřinu 

Kč – – 

Investiční výdaje 
projektu celkem 

Kč 194 560 300 972 

Z toho:    
Náklady na přípravu 
projektu 

Kč – – 

Náklady na 
technologická zařízení 
a stavbu 

Kč 194 560 300 972 

Náklady na přípojky Kč – – 
Provozní náklady 
celkem 

Kč/rok 1 500 2 026 

Z toho:    
Náklady na energii Kč/rok – 521 
Náklady na opravu a 
údržbu 

Kč/rok 1 500 1 505 

Osobní náklady (mzdy, 
pojistné) 

Kč/rok – – 

Ostatní provozní 
náklady  

Kč/rok – – 

Náklady na emise a 
odpady 

Kč/rok – – 

Doba hodnocení roky 20 20 
Diskont -- 1,04 1,04  
NPV tis. Kč 209 352 
Tds roky 7 7 
IRR % 14 15 
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14.4.7.1 Závěr ekonomického hodnocení 
V ekonomickém hodnocení byl systém solárních kolektorů posouzen 

z hlediska čisté současné hodnoty (NPV), reálné doby návratnosti (Tsd) a 
vnitřního výnosového procenta (IRR). Ve výpočtu byla uvažována doba 
hodnocení 20 let a diskontní faktor 1,04. 

Ve výchozím stavu byl pro přípravu teplé vody navržen systém 
fotovoltaických panelů s pořizovací cenou 194 500 Kč. V alternativním řešení byl 
navržen systém solárních kolektorů s pořizovací cenou 300 972 Kč. Čistá 
současná hodnota (NPV) výchozího projektu vyšla 209 tis. Kč. V alternativním 
řešení přípravy teplé vody vyšla čistá současná hodnota (NPV) 352 tis. Kč. 
Výnosnost alternativního projektu vyšla vyšší, z tohoto hlediska lze tento projekt 
doporučit k realizaci. 

Reálná doba návratnosti obou projektů (Tsd) je shodně 7 let. Čím je doba 
návratnosti projektu vyšší, tím méně lze projekt doporučit k realizaci. 

Vnitřní výnosové procento (IRR) výchozího projektu vyšlo 14 %. U 
alternativního řešení je vnitřní výnosové procento (IRR) 15 %. Z hlediska 
vnitřního výnosového procenta je výhodnější navrhovaná alternativa s přípravou 
teplé vody pomocí solárních kolektorů.  

Z ekonomického pohledu vyšla výhodněji varianta přípravy teplé vody 
pomocí solárních termických kolektorů. Tuto variantu lze doporučit k realizaci. 

14.4.8 Ekologické hodnocení 
V ekologickém hodnocení jsou posouzeny obě navrhované varianty přípravy 
teplé vody z hlediska emisí, které jsou spojeny s energií dodávanou při 
nedostatečném výkonu navržených variant (především v zimním období). 

Tabulka 77: Množství energie, které není pokryté sluneční energií 

Varianta Elektřina Dřevěné pelety Celkem 
kWh/ 
rok 

MWh/ 
rok 

GJ/ 
rok 

kWh/ 
rok 

MWh/ 
rok 

GJ/ 
rok 

MWh/ 
rok 

Výchozí 
stav 

1 715 1,72 6,27 5 182 5,18 18,45 6,90 

Alterna-
tiva 

229 0,23 0,83 4 496 4,50 16,2 4,73 
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Tabulka 78: Emisní faktory [30] 

Parametr Elektřina 
[kg/MWh] 

Dřevěné 
pelety [kg/t 

paliva] 
TZL 0,0368 0,264 
PM10 0 99,8 % 
PM2,5 0,02208 99,8 % 
SO2 0,84124 0,16 
NOx 0,56764 1,49 
NH3   
VOC 0,00249 0,355 
CO2 281 kg/GJ 0 

Tabulka 79: Množství vyprodukovaných emisí dle zdrojů energie 

Parametr Výchozí stav 
(fotovoltaika) 

Alternativa (solární 
kolektory) 

Pelety Elektřina Pelety Elektřina 
t/rok t/rok t/rok t/rok 

TZL 0,000271 0,00006329 0,000238 0,00000846 
PM10 0,00000027 0 0,00000023 0 
PM2,5 0,00000027 0,00003797 0,00000023 0,00000507 
SO2 0,164 0,00144693 0,000144 0,00019348 
NOx 0,001527 0,00097634 0,001341 0,00013055 
NH3     
VOC 0,000364 0,00000428 0,00032 0,00000057 
CO2 0 1,76187 0 0,23323 

Tabulka 80: Celkové množství vyprodukovaných emisí pro jednotlivé systémy 

Parametr Výchozí stav 
celkem 

Alternativa 
celkem 

Rozdíl 

t/rok t/rok t/rok 
TZL 0,00033389 0,00024604 -0,00008785 
PM10 0,00000027 0,00000023 -0,00000004 
PM2,5 0,00003824 0,00000532 -0,00003292 
SO2 0,16544693 0,000337 -0,16510993 
NOx 0,00250359 0,001472 -0,00103159 
NH3    
VOC 0,00036815 0,00032057 -0,00004758 
CO2 1,76187 0,23323 -1,52864 



144 
 

14.4.8.1 Závěr ekologického hodnocení 
Ekologické vyhodnocení obou variant bylo provedeno pomocí emisních 

faktorů, které uvádí Věstník Ministerstva životního prostředí a ve vyhlášce 
480/2012 Sb., novela 309/2016 Sb. 

Dle vyhodnocení ekologického hlediska je více ekologická alternativa se 
solárními kolektory, protože kolektory mají vyšší účinnost a jsou schopny více 
pokrýt roční spotřebu tepla pro ohřev teplé vody. Z toho důvodu je i nižší 
množství energie, která je potřeba pro přípravu teplé vody v měsících s nižším 
slunečním svitem. Vlivem nižšího množství energie, které je nutné dodat z jiných 
zdrojů pro přípravu teplé vody pomocí solárních kolektorů je nižší i produkce 
emisí.     

Z pohledu produkce emisí je vhodnější varianta se solárními termickými 
kolektory a lze ji doporučit k realizaci. 

14.4.9  Podmínky proveditelnosti 
Při zpracování posudku bylo uvažováno následujících podmínek. Jedná se 

o podmínky spojené s lokalitou a klimatem, cenou energie a pořizovacími 
náklady obou systémů.  

14.4.9.1 Klimatické okrajové podmínky 
Katastrální území: Drnholec 
Orientace panelů (kolektorů): jih 
Nadmořská výška objektu: 175,000 m n.m. 
Teplota exteriéru v zimním období θe,z = -12 °C (Drnholec, okr. Břeclav) 

14.4.9.2 Ekonomické podmínky 
V energetickém posudku byla uvažována cena elektrické energie 

4,17 Kč/kWh. 

Roční provozní a servisní náklady fotovoltaické soustavy: 
Náklady na údržbu fotovoltaiky byla odhadnuta na 1 500 Kč za rok. 

Roční provozní a servisní náklady solární soustavy: 
Náklady na pomocnou elektrickou energii pro pohon solární soustavy 

(spotřeba čerpadel, regulace) se u větších solárních soustav pohybují pod 1 % 
tepelného zisku soustavy.  

0,9 ∙ (12 150,14/100) kWh = 109,35 kWh = 0,109 MWh 
109,35 ∙ 4,76 = 521 Kč 

Odhad ročních servisních nákladů na údržbu a oprav ve výši 0,3 – 0,5 % 
z investičních nákladů na pořízení soustavy. 

0,5 ∙ (300 972/100) = 1 505 Kč/ rok 
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Pořizovací náklady jednotlivých systémů: 

Tabulka 81: Pořizovací náklady fotovoltaické elektrárny 

Pořizovací náklady fotovoltaiky 
16 ks plochých solárních kolektorů KPS1 34 ∙ 2 790 = 94 860 Kč 
Logitex LXDC set 1 – 6,9 kW 34 500 Kč 
Kabeláž vč. montáže 10 000 Kč 
Stacionární ohřívač LX OKC 500 NTR/BP 28 000 Kč 
Montáž a zapojení fotovoltaických panelů 34 ∙ 800 = 27 200 Kč 
Celkem  194 560 Kč 

Tabulka 82: Pořizovací náklady systému solárních kolektorů 

Pořizovací náklady solární soustavy 
16 ks plochých solárních kolektorů KPS1 16 ∙ 11 217 = 

179 472 Kč 
Čerpadlo, směšovač, expansní nádoba 5 000 Kč 
Stacionární zásobník OKC 1000 NTRR/BP 69 000 Kč 
Montáž a zkoušky solárních kolektorů 17 000 Kč 
Izolace potrubí vč. montáže 6 000 Kč 
Potrubí, armatury, kohouty 16 000 Kč 
Práce na montáži vnitřních rozvodů 4 500 Kč 
Solární kapalina (40 l) 4 000 Kč 
Celkem  300 972 Kč 

 

14.5  Evidenční list energetického posudku 

 

c) popis předmětu EP

Navrhovaná novostavba obecního domu je objektem nevýrobního charakteru o dvou nadzemních podlažích s částečným podsklepením.V
V prvním nadzemním podlaží se nachází komunikační prostory – zádveří, kterému přiléhá šatna a dále vstupní hala. Dále se zde nachází hygienické zázemí, 
restaurace, kuchyň s přiléhajícími prostory – denní místnost zaměstnanců, kancelář a skladovací prostory. V prvním nadzemním podlaží se také nachází sál 
určený ke konání společenských akcí. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází dvě klubovny určené pro volnočasové aktivity

Novostavba obecního domu - Posouzení přípravy teplé vody v letním období fotovoltaickými panely a solárními kolektory
b) adresa
Parcely č. 571/1 a 571/5 v k.ú. Drnholec

5. Předmět energetického posudku
a) název

Jan Ivičič 519 520 972

4. Údaje o statutárním orgánu
a) jméno b) kontakt

283142

3. Identifikační číslo

g) telefon
Drnholec 691 83 podatelna@obecdrnholec.cz 519 519 210

Kostelní 368

d) obec e) PSČ f) e-mail

2. Adresa trvalého bydliště / sídlo, případně adresa pro doručování
a) ulice b) č.p./č.o. c) část obce

1. Část - Identifikační údaje

1. Jméno (jména), příjmení / název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EP
Obec Drnholec

Evidenční list energetického posudku
podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo XXXXX/X
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Stávající stav
6,9

13,288

6,9

1,72

5,18

100

20 %

352

7

15

2022

CO2 1,76187 0,23323 1,52864

VOC 0,00036815 0,00032057 0,00004758

NH3 0 0 0

NOX 0,00250359 0,001472 0,00103159

SO2 0,16544693 0,000337 0,16510993

PM2,5 0,00003824 0,00000532 0,00003292

PM10 0,00000027 0,00000023 0,00000004

Tuhé znečišťující látky (TZL) 0,00033389 0,00024604 0,00008785
Parametr

Výchozí stav Varianta I Rozdíl Varianta II Rozdíl
t/rok t/rok t/rok

6. Ekologické hodnocení

IRR %

Rok realizace

tis. Kč

reálná doba návratnosti
roků cash flow tis. Kč/r

doba hodnocení roků diskontní míra 4

NPV tis. Kč investiční náklady 300,9

Budovy - technické systémy 100% Ostatní

5. Ekonomické hodnocení

Budovy - úprava obálky Technologie

KVET Ostatní

Ostatní

Náklady při spotřebě energie

OZE Rozvody tepla

Náklady při výrobě energie Náklady při distribuci energie

4. Podíl z celkových investičních nákladů (%)

MWh

Ostatní MWh MWh 0 MWh

PHM MWh MWh 0

DZE MWh MWh 0 MWh

OZE MWh 4,5 MWh 0,68 MWh

Uhlí MWh MWh 0 MWh

TO MWh MWh 0 MWh

ZP MWh MWh 0 MWh

SZTE MWh MWh 0 MWh

MWh
Stávající stav Navrhovaný stav Úspory

Elektřina MWh 0,23 MWh 1,49

3. Dosažená úspora energie podle jednotlivých energonositelů

MWh/rTechnologie MWh/r MWh/r 0

Osvětlení MWh/r MWh/r 0 MWh/r

Úprava vlhkosti MWh/r MWh/r 0 MWh/r

Větrání MWh/r MWh/r 0 MWh/r

Příprava TV MWh/r 4,73 MWh/r 2,17 MWh/r

Chlazení MWh/r MWh/r 0 MWh/r

Vytápění MWh/r MWh/r 0 MWh/r

MWh/r

Stávající stav Navrhovaný stav Úspory
Ztráty ve vlastních 
zdrojích a rozvodech MWh/r MWh/r 0

Spotřeba energie

Náklady tis. Kč/r 5,59 tis. Kč/r 7,698 tis. Kč/r

2. Úspory energie a nákladů

Spotřeba a náklady na energii - celkem
Navrhovaný Úspory

Energie MWh/r 4,73 MWh/r 2,17 MWh/r

1. Popis doporučených opatření energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek

K realizaci lze doporučit nově navrženou variantu přípravy TV pomocí solárních kolektorů. Solární kolektory mají vyšší prokryjí roční potřeby 
energie pro přípravu TV, čím je nižší i produkované množství emisí. Z ekonomického hlediska jsou solární kolektory také výhodnější.

2.   Část – Doporučená varianta navrhovaných opatření
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3.   Část – Údaje o energetickém specialistovi

XYZ XX.YY.XYXY
4. Podpis 5. Datum

04.01.2021

1. Jméno (jména) a příjmení Titul
Jiří Vozdecký Bc.

2. Číslo oprávnění v seznamu energ. specialistů 3. Datum vydání oprávnění
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15  Závěr 
Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout energetiky úspornou 

novostavbu obecního domu. Projekt jsem navrhl z hlediska architektonicky–
stavebního řešení a z hlediska techniky prostředí staveb. Ve volitelné části jsem 
zpracoval Energetický posudek přípravy teplé vody v letním období pomocí 
fotovoltaiky a solárních termických kolektorů.  

V části architektonicko-stavebního řešení bylo navrženo dispoziční řešení, 
materiálové a konstrukční řešení objektu. Navržený objekt má celkem dvě 
nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. V suterénu se nachází skladovací 
prostory, kotelna a vestavěný zásobník pelet. V 1.NP se nachází vstupní hala, 
hygienické zázemí, společenský sál s podiem, restaurace, kuchyň se zázemím. 
V 2.NP se nachází hygienické zázemí, strojovna vzduchotechniky a dvě klubovny 
pro volnočasové aktivity. Konstrukční systém objektu byl navržen jako stěnový. 
Svislé nosné i nenosné konstrukce byly navrženy z keramických tvárnic.  
Vodorovné nosné konstrukce byly navrženy z předpjatých stropních panelů 
SPIROLL.  

V části technika prostředí staveb bylo koncepčně navrženo umělé 
osvětlení pomocí LED svítidel ve třech vybraných místnostech. Dále v této části 
bylo navrženo nucené větrání společenského sálu pomocí vzduchotechnické 
jednotky DUPLEX 6 500 Multi. Jako zdroj tepla pro vytápění byl navržen 
automatický kotel na pelety VERNER A602 s jmenovitým výkonem 60 kW. Pro 
skladování pelet byl navržen vestavěný zásobník. Pro ohřev teplé vody byl 
navržen stacionární zásobníkový ohřívač LX OKC 500 NTR/BP o objemu 447 l. 
Příprava teplé vody v topné sezóně bude probíhat pomocí otopné vody. 
V letním období bude teplá vody ohřívaná pomocí 34 ks polykrystalických 
fotovoltaických panelů s výkonem Wp= 280 W, které jsou umístěny na střeše 
objektu. V případě špatného počasí bude teplá voda ohřívána pomocí elektrické 
topné jednotky instalované v zásobníku. Pro chlazení restaurace a sálu byl 
navržen systém VRV. Venkovní kondenzační jednotka ASE-120AH s výkonem 
35 kW je osazena na střeše objektu. V sále bylo navrženo 6 kazetových jednotek 
ASC–12BI s výkonem 3,5 kW a v restauraci byly navrženy 4 nástěnné jednotky 
ASF–12BI s výkonem 3,5 kW. Pro zachycení dešťové vody dopadající na střechu 
objektu byla navržena nádrž na dešťovou vodu o objemu 12 m3. Dešťová voda 
bude používána na zalévání travnatých ploch a na splachování toalet.  

Ve třetí části byl zpracován Energetický posudek, který se zabýval 
přípravou teplé vody pomocí fotovoltaiky, která byla navržena v rámci části 
techniky prostředí staveb. Energetický posudek byl zpracován podle platných 
zákonů a vyhlášek v době zadání závěrečné práce. Jako alternativa bylo 
navrženo 16 kusů plochých solárních kolektorů KPS1 o maximálním výkonu 
1 481 W při osvitu 1 000 W/m2. Pro přípravu teplé vody byl navržen 
nepřímotopný stacionární zásobník se dvěma výměníky OKC 1000 NTRR/BP o 
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objemu 930 l. Obě varianty byly posouzeny z hlediska technických, 
ekonomických a ekologických aspektů. 

Čistá současná hodnota (NPV) výchozího projektu vyšla 209 tis. Kč. 
V alternativním řešení přípravy teplé vody vyšla čistá současná hodnota (NPV) 
352 tis. Kč. Výnosnost alternativního projektu vyšla vyšší, z tohoto hlediska lze 
tento projekt doporučit k realizaci. Reálná doba návratnosti obou projektů (Tsd) 
je shodně 7 let. Čím je doba návratnosti projektu vyšší, tím méně lze projekt 
doporučit k realizaci. Vnitřní výnosové procento (IRR) výchozího projektu vyšlo 
14 %. U alternativního řešení je vnitřní výnosové procento (IRR) 15 %. 
Z ekonomického hlediska je výhodnější varianta se solárními kolektory.  

Z ekologického hlediska je vhodnější varianta se solárními kolektory, 
protože kolektory mají vyšší účinnost a jsou schopny více pokrýt roční spotřebu 
tepla pro ohřev teplé vody. Z toho důvodu je i nižší množství energie, která je 
potřeba pro přípravu teplé vody v měsících s nižším slunečním svitem. Vlivem 
nižšího množství energie, které je nutné dodat z jiných zdrojů pro přípravu teplé 
vody pomocí solárních kolektorů je nižší i produkce emisí.   
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17  Seznam použitých zkratek a symbolů 
Zkratka Význam zkratky 
1.S   Suterén 
1.NP   1.nadzemní podlaží 
2.NP   2. nadzemní podlaží 
m n.m.  Metrů nad mořem 
B.p.v.  Balt po vyrovnání 
S–JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
U.T.  Upravený terén 
P.T.  Původní terén  
DR.  Drenáž 
ČSN  Česká technická norma 
Vyhl.   Vyhláška 
O  Ostatní odpad (Katalog odpadů) 
N  Nebezpečný odpad (Katalog odpadů) 
č.   Číslo 
čl.  Článek 
sb.  Sbírky 
p.č.   Parcelní číslo 
k.ú.  Katastrální území 
NTL  Nízkotlaký plynovod 
VZT   Vzduchotechnika 
EPS   Expandovaný polystyren 
XPS   Extrudovaný polystyren 
HDPE   Vysokohustotní polyethylen 
DN   Jmenovitá světlost 
PP   Polypropylen 
PVC   Polyvinylchlorid 
HT  High temperature (polypropylen) – polypropylen pro vysoké 

teploty 
R+S   Rozdělovač a sběrač 
ZZT   Zpětné získávání tepla 
VRV   Variabilní průtok chladiva 
MaR  Měření a regulace 
SBS   Styrén-butadien-styrén 
Vzpp  Ve znění pozdějších předpisů 
ETICS   External thermal insulation composite systém 
NÚC  Nechráněná úniková cesta  
CHÚC   Chráněná úniková cesta 
HZS  hasičský záchranný sbor 
PHP   přenosné hasicí přístroje 
PBŘ  Požárně bezpečnostní řešení 
HJ  hasicí jednotky 
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NPV  Čistá současná hodnota 
Tds  Diskontovaná doba návratnosti 
IRR  Vnitřní výnosové procento 
TZL  Tuhé znečišťující látky 
PM10  Pevné částice 
PM2,5  Pevné částice 
SO2  Oxid siřičitý 
NOx  Oxidy dusíku 
NH3  Amoniak 
VOC  Těkavé organické látky 
CO2  Oxid uhličitý 
Ø  Průměr 
tl. [mm]  Tloušťka 
is [mm∙min-1] Index šíření plamene 
E [–]  Počet evakuovaných osob 
s   Součinitel zohledňující podmínky evakuace 
k   Počet evakuovaných v jednom únikovém pruhu 
u [–]  Počet únikových pruhů 
hs [m]  Průměrná světlá výška požárního úseku 
lu [m]  Délka únikové cesty 
Ku [–]  Jednotková kapacita 
vu [m/s] Rychlost pohybu osob 
tu [min] Předpokládaná doba evakuace 
te [min] Maximální doba evakuace 
E1 [–]  Počet osob schopných samostatného pohybu 
E2 [–]  Počet osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
E3 [–]  Počet osob neschopných samostatného pohybu 
S [m2]   Plocha 
V [m/s]  Rychlost 
Q [l/s]  Rychlost proudění  
pv [kg/m2] Výpočtové požární zatížení 
nHJ  Požadované hasící jednotky 
Urec,20 Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla 
Wp [W] Míra nominálního výkonu solárního panelu v laboratorních 

světelných podmínkách 
Ri [m2∙K/W] Tepelný odpor i–té vrstvy 
di [m]  Tloušťka i–té vrstvy 
λi [W/m∙K] Součinitel tepelné vodivosti 
Rsi [m2∙K/W] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  
R [m2∙K/W] Tepelný odpor všech vrstev konstrukce 
Rse [m2∙K/W] Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 
RT [m2∙K/W] Tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla  
U [W/m2∙K] Součinitel prostupu tepla konstrukce 
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R´w,N [dB] Normová hodnota vzduchové neprůzvučnosti 
R´w [dB] Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost 
L´n,w [dB] Vážená stavební kročejová neprůzvučnost 
L´n,w,N [dB] Normová hodnota kročejové neprůzvučnosti  
m´2 [kg/m2] Plošná hmotnost roznášecí vrstvy 
s´[MN/m3] Dynamická tuhost kročejové izolace 
h [m]  Tloušťka kročejové izolace 
k [dB]  Korekční součinitel  
k [–]  Prostorový index 
a,b [m]  Rozměry místnosti 
h [m]  Výška svítidla nad srovnávací rovinou 
Φ [lm]  Světelný tok 
E [lx]  Udržovaná osvětlenost (místně průměrná a časově minimální) 
A [m2]  Osvětlovaná plocha 
Ƞ [–]  Účinnost, činitel využití 
z [–]  Udržovací činitel 
LED  Light-EmittingDiode = elektroluminiscenční dioda 
p  Počet osob 
D [m3/h] Dávka vzduchu na osobu 
V [m3/h] Průtok vzduchu 
Vpl [m3/h] Dávka vzduchu přívodní výústě 
Vo [m3/h] Dávka vzduchu odvodní výústě 
A [m]  Šířka potrubí 
B [m]  Výška potrubí 
ΦV,build [kW] Tepelná ztráta větráním 
ΦT,build [kW] Tepelná ztráta prostupem 
ΦHL,build[kW] Tepelná ztráta zjednodušenou obálkovou metodou 
Ak [m2] Plocha k–té konstrukce 
Uk [W/m2∙K] Součinitel prostupu tepla k–té konstrukce 
UTB [W/m2∙K] Přirážka na vliv tepelných mostů  
fx,k[–]  Opravný činitel 
θint, build [°C] Průměrná vnitřní teplota v objektu 
θe [°C]  Venkovní návrhová teplota 
ρ [kg/m3]  Objemová hmotnost 
c [J/kg∙K]  Měrná tepelná kapacita 
qv,min,i [m3]  Objem místností 
θint [°C] Teplota interiéru 
ni  Počet jednotek 
Vd [m3] Objem vody na jednotku 
Vo [m3] Denní potřeba teplé vody pro mytí osob 
Vp [m3] Denní potřeba teplé vody pro mytí nádobí 
Vu [m3] Denní potřeba teplé vody pro mytí podlah 
V2p [m3] Celková denní potřeba teplé vody 
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t1 [°C]  Teplota zahřívané látky (teplé vody) na vstupu do výměníku  
t2 [°C]   Teplota zahřívané látky (teplé vody) na výstupu z výměníku 
Q2t [kWh] Teplo odebrané  
Q2z [kWh]  Teplo ztracené  
z [–]  Poměrná ztráta tepla při ohřevu a dopravě teplé vody 
ΔQmax [kWh] Maximální rozdíl křivek dodávky a odběru 
Vz [m3]  Objem zásobníku 
Q1n [kW] Jmenovitý výkon pro ohřev 
Q1 [kWh] Teplo dodané ohřívačem za čas t  
t [h]  Doba provozu ohřívače  
T1 [°C]  Teplota primáru (topné vody) na vstupu do výměníku  
T2 [°C]  Teplota primáru (topné vody) na výstupu z výměníku  
∆t [°C]  Teplotní rozdíl 
QVZT [kW] Požadavek výkonu pro vzduchotechniku 
QTV [kW] Požadavek výkonu pro ohřev teplé vody 
QTECH [kW] Požadavek výkonu technologie 
d [–]   Počet dní otopného období  
Ƞzdroj [–] Účinnost zdroje 
Ƞdistr [–] Účinnost distribuční soustavy 
et [–] Součinitel vyjadřující snížení vlivem přerušovaného vytápění v noci 

nebo o sobotách a nedělích 
ed [–] Součinitel zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v 

provozu 
tis [°C]  Průměrná teplota vytápěných místností 
tes [°C]  Průměrná venkovní teplota otopného období 
Dv [–]  Počet dennostupňů 
HT+1 [W/K] Měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací 
h [–]  Počet provozních hodin 
e [–] Součinitel vyjadřující snížení vlivem přerušovaného vytápění v noci 

nebo o sobotách a nedělích 
ε [–]  Součinitel vyjadřující nesoučasnost infiltrace během roku  
φ [–]  Účinnost zpětného získávání tepla 
Hv [W/K] Měrná tepelná ztráta větráním 
E [kg]  Roční spotřeba pelet 
H [MJ/kg] Výhřevnost paliva 
λ [–]  Součinitel přebytku kyslíku 
Vo [m3] Objem vody v otopné soustavě 
n [–]  Koeficient tepelné roztažnosti vody 
Ve [m3] Expansní objem 
php [kPa] Předběžný nejvyšší provozní přetlak 
pd [kPa] Nejnižší provozní přetlak 
ph [kPa] Horní provozní přetlak 
pddov [kPa] Nejnižší dovolený přetlak soustavy 
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phdov [kPa] Nejvyšší dovolený přetlak soustavy 
pk [kPa] Minimální konstrukční přetlak jednotlivých prvků soustavy 
h [m]  Výška otopné soustavy 
hMR [m] Výška manometrické roviny 
g [m/s2] Tíhové zrychlení  
s [–]  Stínící součinitel 
AV [m2] Plocha oken 

I [W/m2] Intenzita sluneční radiace 
IDV [W]  Tepelný zisk  
Vp [m3/h] Průtok vzduchu 
qs  Specifická denní potřeba vody na měrnou jednotku 
n  Počet měrných jednotek 
Qdp [l/den] Průměrná denní potřeba vody 
Qdp [l/den] Průměrná denní potřeba vody 
kd [–]  Součinitel denní nerovnoměrnosti 
Qhmax [l/den] Maximální hodinová potřeba vody 
Qdmax [l/den] Maximální denní potřeba vody  
t [hod]  Doba provozu budovy během dne 
kh [–]  Součinitel hodinové nerovnoměrnosti  
qrok  Směrné číslo roční potřeby vody na měrnou jednotku 
n   Počet měrných jednotek 
Qrok [m3/rok] Roční potřeba vody 
qrok  Směrné číslo roční potřeby vody na měrnou jednotku 
Df,d [l/den] Maximální denní potřeba nepitné vody pro zalévání nebo kropení 
DN,d  Denní potřeba nepitné vody 
∑A [m2] Půdorysný průmět odvodňované plochy 
h [mm] Dlouhodobý srážkový normál 
e [–]  Součinitel vytíženosti sběrné plochy 
ƞ [–]  Hydraulická účinnost čištění srážkové vody 
P [kWh] Maximální odběr 
Hnm [Wh/m2] Maximální ozáření 
Ƞ [–]  Předběžná účinnost výroby elektrické energie 
AFV [m2] Celková plocha fotovoltaiky 
Ƞ [%]   Předběžná účinnost fotovoltaických panelů 
A1P [m2] Plocha jednoho panelu 
PMMP [Wh] Vyrobená elektřina 
tes [°C]  Střední měsíční teplota v době slunečního svitu 
Gm [W/m2] Střední intenzita slunečního zářenídané orientace a sklonu 
Ƴ  Teplotní součinitel výkonu (%/K) – dle výrobce 
nref Účinnost při normových zkušebních podmínkách (1000 W/m2 a 

tref = 25 °C), dle výrobce panelu 16,6 % 
τr [–]  Poměrná doba slunečního svitu 
ƞk [–]  Účinnost kolektorů 
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Ak [m2]  Aperturní plocha 
p [–]  Ztráty solární soustavy 
Ak, duben [m2] Aperturní plocha v dubnu 
A1k [m2] Aperturní plocha jednoho kolektoru  
Pk  Počet kolektorů 
a1 [W/m2∙K] Lineární součinitel 
a2 [W/m2∙K] Kvadratický součinitel  
ƞo [–]  Účinnost solárního kolektoru při nulovém teplotním spádu 
tm [°C]  Střední teplota teplonosné látky v kolektoru 
te [°C]  Teplota vzduchu v okolí kolektoru 
G [W/m2] Sluneční ozáření přední strany kolektoru  
Ƞk [–]  Účinnost solárního kolektoru 
n  Počet dní v měsíci 
Aks [m2] Skutečná aperturní plocha 
Qp,c [kWh] Celková roční potřeba tepla pro krytí solární soustavou 
f [%]  Solární pokrytí za rok 
m  Hmotnostní průtok [m3/h] 
qzal [l/m2∙den]   Potřeba nepitné vody pro zalévání nebo kropení 
DN,7d [m3/týden]  Týdenní spotřeba nepitné vody 
Evzt,sk [MWh/rok]  Roční spotřeba energie pro vzduchotechniku 
Eut [MWh/rok]   Požadovaná energie pro vytápění 
ETV,d [kWh/den]   Jmenovitá denní tepelná energie ohřevu vody 
ETV [MWh/rok]   Roční potřeba tepelná energie ohřevu vody 
ETV,sk [MWh/rok]  Skutečná roční spotřeba tepelná energie ohřevu 

vody 
Hnm [Wh/m2∙hod]  Výkon dopadajícího záření  
HT, den [kWh/m²∙den]  Denní dávka ozáření plochy 

HT, den, teor [kWh/m²∙den] Teoretická denní dávka ozáření plochy 
HT, den, dif [kWh/m²∙den] Denní dávka difúzního slunečního záření 
qk [kWh/m²∙den]  Denní měrný tepelný zisk 
HT,den [kWh/m2∙den]  Denní dávka na plochu dané orientace a sklonu 
HT,den [kWh/m²∙den]  Denní dávka ozáření plochy 
Qk,u [kWh/ měsíc] Měsíční teoretický využitelný tepelný zisk 

kolektorové plochy 
QTV, den [kWh/den]  Denní potřeba tepla na přípravu teplé vody 
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19  Přílohy 
• Návrh rozměrů základových pásů z prostého betonu 

• Posouzení tepelné stability místností v letním období 

• Návrh vzduchotechnické jednotky 

• Průkaz energetické náročnosti budovy 
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Návrh rozměrů základových pásů z prostého 

betonu 
 

Návrh základového pásu pod obvodovou stěnu – nepodsklepená 

část 

Charakteristické zatížení 

 

 
Návrhové zatížení 

 
 

Návrh rozměrů základového pásu 
Šířka základu: 
b = Ned/Rdt 
b = 201,07/180 = 1,117 m 
b =1,2 m 

Šířka [m] Výška [m] Délka [m] Jednotnová tíha Celková tíha 

1 1 1,5

Pospis zatížení
Rozměry

Výměra
Hodnota zatížení 

Počet kcí
Zatížení celkem 

[kN/mb]

Zdivo z ker.tvárnic 

PTH -2.NP
0,3 3,5 1 1,05 m3

37,5

Svislé 

nosné kce

Zdivo z 

keramic.tvárnic PTH -
0,3 3,25 1 0,975 m3 8 kN/m3

m3 25 kN/m3 37,5 kN 1Základ 1,5

8 kN/m3 8,4 kN 1 8,4

7,8 kN 1 7,8

1,6

ŽB věnec 0,3 0,18 1 0,054 m3 25 kN/m3 1,35

m3 25 kN/m3 0,8 kN 2ŽB věnec 0,1 0,32 1 0,032

kN/m2 19,3575 kN 2 38,715

kN 2 2,7

Stropní panely Spiroll 4,35 0,32 1 4,35 m2 4,45

0,17 kN 1 0,17
Kročejová izolace z z 

kamenné vlny
4,25 0,04 1 0,17 m3 1 kN/m3

22 kN/m3 8,1345 kN 1 8,1345Anhydrit 4,25 0,087 1 0,36975 m3

2,5 kN/m3 0,159375 kN 1 0,159375Desky hobra 4,25 0,015 1 0,06375 m3

kN 1 0,6664Vlysy 4,25 0,028 1 0,119 m3

Střešní 

kce

Asfaltová 

hydroizolace
4,25 0,004 1 4,25

5,6 kN/m3 0,6664

0,2

0,782

Tepelná izolace z 

EPS
4,25 0,24 1 1,02 m3 0,2 kN/m3 0,204

m2 0,046 kN/m2 0,1955 kN 4

0,1615 kN 1 0,1615

Celkem 110,592775

kN 1 0,204

Příčky a omítky 10% 11,0592775

Stálé zatížení celkem 121,6520525

Podlahy

Vodrovné 

nosné kce

Základ

Ztracené bednění 0,3 0,5 1

kN/m3Spádové klíny EPS -

průměrná výška 
4,25 0,19 1 0,8075 m3

1 3,60,15 m3 24 kN/m3 3,6 kN

Proměnné zatížení

18,75
Užitné zatížení - sály

3,75 0 1 3,75 m2

0,7 kN/m2

Sníh
8,3 0 1 8,3 m2

5 kN/m2

Proměnné zatížení 

celkem
24,56

5,81 kN 1 5,81

18,75 kN 1

121,6521 kN 164,2303 kN

24,56 kN 36,84 kN

Celkem Ned 201,0703 kN

Proměnné zatížení 1,5

Charakteristické 

hodnoty zatížení 
Součinité zatížení

Návrhové hodnoty 

zatížení 

Stálé zatížení 1,35
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a = 0,5 ∙ (1,2 - 0,3) = 0,45 m 

Výška základu: 
h = tgα∙a 
h = 1,5 ∙ 450 = 0,675 m  
h = 0,7 m 

Návrh základového pásu pod obvodovou stěnu – část se sálem 

Charakteristické zatížení 
 

 
 

Návrhové zatížení 

 
Návrh rozměrů základového pásu 
Šířka základu: 
b = Ned/Rdt 
b = 307,88/180 = 1,711 m 
b =1,75 m 
a = 0,5 ∙ (1,75 - 0,3) = 0,725 m 

  

Šířka [m] Výška [m] Délka [m] Jednotnová tíha Celková tíha 

Proměnné zatížení

Základ

Ztracené bednění 0,3 0,5 1 0,15

Hodnota zatížení 
Počet kcí

Zatížení celkem 

[kN/mb]

Základ 1,5 1 1 1,5

Pospis zatížení
Rozměry

Výměra

34,2 kN 1 34,2

37,5m3 25 kN/m3 37,5 kN 1

m3 24 kN/m3 3,6 kN 1 3,6

1,5

ŽB věnec 0,3 0,1 1 0,03 m3 25 kN/m3 0,75

m3 25 kN/m3 1,5 kN 1ŽB věnec 0,15 0,4 1 0,06

35,178 kN 3 105,534

kN 1 0,75

Stropní panely Spiroll 7,15 1,32 1 7,15 m2 4,92

1 8,3950,73 m3 11,5 kN/m3 8,395 kN

1,3432

1,752 m3 0,2 kN/m3 0,3504

m2 0,046 kN/m2 0,3358 kN 47,3

kN 1 0,3504

Příčky a omítky 15% 29,00655

Stálé zatížení celkem 222,38355

kN/m3 0,2044 kN 1 0,2044

Celkem 193,377

Proměnné zatížení 

celkem
5,11

0,7 kN/m2 5,11 kN 1 5,11Sníh 7,3 0 1 7,3 m2

kN/m324m31,42514,750,3
Zdivo z keramic. 

tvárnic PTH

kN/m2

Spádové klíny EPS -

průměrná výška 
7,3 0,14 1 1,022 m3 0,2

Tepelná izolace z 

EPS
7,3 0,24 1

Asfaltová 

hydroizolace

Svislé 

nosné kce

Vegetační substrát 7,3 0,1 1

Střešní 

kce

Vodrovné 

nosné kce

7,3 0,004 1

222,3836 kN 300,2178 kN

5,11 kN 7,665 kN

Celkem Ned 307,8828 kN

1,35

Proměnné zatížení

Stálé zatížení

1,5

Charakteristické 

hodnoty zatížení 
Součinité zatížení

Návrhové hodnoty 

zatížení 
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Výška základu: 
h = tgα∙a 
h = 1,5 ∙ 0,725 = 1,08 m  
h = 1,1 m 

Návrh základového pásu pod obvodovou stěnu – podsklepená 

část 

Charakteristické zatížení 

 
 

Návrhové zatížení 

 
 

Návrh rozměrů základového pásu 
Šířka základu: 
b = Ned/Rdt 

Šířka [m] Výška [m] Délka [m] Jednotnová tíha Celková tíha 

Proměnné zatížení

Hodnota zatížení 
Počet kcí

Zatížení celkem 

[kN/mb]

Základ Základ 1,3 0,6 1 0,78

Pospis zatížení
Rozměry

Výměra

19,5

Zdivo z 

keramic.tvárnic PTH -
0,3 3,25 1 0,975 m3 8 kN/m3

m3 25 kN/m3 19,5 kN 1

23,4m3 24 kN/m3 23,4

kN 3 4,05

4,8

ŽB věnec 0,3 0,18 1 0,054 m3 25 kN/m3 1,35

m3 25 kN/m3 1,6 kN 30,06410,320,2ŽB věnec 

1 0,45 m3

51,3975

Kročejová izolace z 

kamenné vlny
3,75 0,04 1 0,15 m3 1 kN/m3

m2 4,45 kN/m2 17,1325 kN 3Stropní panely Spiroll 3,85 1,32 1 3,85

0,2 kN/m3 0,09 kN 1 0,09

0,15 kN 1 0,15

22 kN/m3 7,1775 kN 1 7,1775Anhydrit 3,75 0,087 1 0,32625 m3

22 kN/m3 9,57 kN 1 9,57Anhydrit 3,75 0,116 1 0,435 m3

22 kN/m3 1,155 kN 2 2,31Dlažba + lepidlo 3,75 0,014 1 0,0525 m3

0,7452

Tepelná izolace z 

EPS
4,05 0,24 1 0,972 m3 0,2 kN/m3 0,1944

m2 0,046 kN/m2 0,1863 kN 4
Asfaltová 

hydroizolace
4,05 0,004 1 4,05

kN/m2 18,75 kN 2 37,5

Příčky a omítky 15% 20,960775

Stálé zatížení celkem 160,699275

0,7 kN/m2 2,835 kN 1 2,835
Sníh

4,05 0 1 4,05 m2

0,7695

Střešní 

kce

Tepelná izolace z 

EPS
3,75 0,12

Proměnné zatížení 

celkem
40,335

m2

kN/m3 0,1539 kN 1 0,1539

Celkem 139,7385

kN 1 0,1944

m3 0,2

5

8,4

7,8 kN 1 7,8
Svislé 

nosné kce

Zdivo ze ztraceného 

bednění
0,3 3,25 1 0,975

Vodrovné 

nosné kce

Podlahy

Užitné zatížení 3,75 0 1 3,75

Spádové klíny EPS -

průměrná výška 
4,05 0,19 1

Zdivo z ker.tvárnic 

PTH -2.NP
0,3

kN 1

8 kN/m3 8,4 kN 13,5 1 1,05 m3

160,6993 kN 216,944 kN

40,335 kN 60,5025 kN

Celkem Ned 277,4465 kN

Stálé zatížení 1,35

Charakteristické 

hodnoty zatížení 
Součinité zatížení

Návrhové hodnoty 

zatížení 

Proměnné zatížení 1,5
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b = 277,45/180 = 1,54 m 
b =1,50 m 
a = 0,5 ∙ (1,5 - 0,3) = 0,60 m 

Výška základu: 
h = tgα∙a 
h = 1,5 ∙ 0,60 = 0,930 m  
h = 0,95 m 

Návrh základového pásu pod střední nosnou stěnu – 

nepodsklepená část 

Charakteristické zatížení 

 
 

Výpočet základu pod střední nosnou stěnou - nepodsklepená část

Šířka [m] Výška [m] Délka [m] Jednotnová tíha Celková tíha 

Proměnné zatížení

Základ

Celkem

Příčky a omítky 10%

Stálé zatížení celkem

25 kN/m3 19,5 kN 1

0,24 1 1,992 m3

kN/m2 0,3818 kN 4

1

Svislé 

nosné kce

Vodrovné 

nosné kce

8 kN/m3 8,4 kN

19,5Základ 1,3 0,6 1 0,78 m3

Podlahy

0,046

Střešní 

kce

Spádové klíny EPS -

průměrná výška 
8,3 0,19 1 1,577 m3

0,2 kN/m3 0,3984 kN 1 0,3984
Tepelná izolace z 

EPS
8,3

145,64814

13,24074

132,4074

0,2 kN/m3 0,3154 kN 1 0,3154

1,5272

0,588 kN 1 0,588

Asfaltová 

hydroizolace
8,3 0,004 1 8,3 m2

0,6664

Vlysy 3,75 0,028 1 0,105 m3 5,6 kN/m3

0,119 m3 5,6 kN/m3 0,6664 kNVlysy 4,25 0,028 1

1 8,4
Zdivo z ker.tvárnic 

PTH -2.NP
0,3 3,5 1 1,05 m3

2,5 kN/m3 0,140625 kN 1 0,140625Desky hobra 3,75 0,015 1 0,05625 m3

2,5 kN/m3 0,159375 kN 1 0,159375Desky hobra 4,25 0,015 1 0,06375 m3

22 kN/m3 7,1775 kN 1 7,1775Anhydrit 3,75 0,087 1 0,32625 m3

22 kN/m3 8,1345 kN 1 8,1345Anhydrit 4,25 0,087 1 0,36975 m3

1 kN/m3 0,15 kN 1 0,15
Kročejová izolace z z 

kamenné vlny
3,75 0,04 1 0,15 m3

kN 1 0,17
Kročejová izolace z z 

kamenné vlny
4,25 0,04 1 0,17 m3

38,715Stropní panely Spiroll 4,35 0,32 1 4,35 m2

4,45 kN/m2 17,1325 kN 2 34,265Stropní panely Spiroll 3,85 1,32 1 3,85 m2

2,7ŽB věnec 0,3 0,18 1 0,054 m3

25 kN/m3 0,8 kN 2 1,6ŽB věnec 0,1 0,32 1 0,032 m3

Zatížení celkem 

[kN/mb]
Výměra

Zdivo z 

keramic.tvárnic PTH -

Užitné zatížení - sály
4,25 0 1 4,25 m2 5 kN/m2 21,25 kN 1 21,25

kN/m3 7,8 kN 1 7,80,3 3,25 1 0,975

3,75 m2 5 kN/m2 18,75

Rozměry
Pospis zatížení

Hodnota zatížení 
Počet kcí

m3 8

25 kN/m3 1,35 kN 2

4,45 kN/m2 19,3575 kN 2

1 kN/m3 0,17

Proměnné zatížení 

celkem
45,81

kN 1 18,75

Sníh
8,3 0 1 8,3 m2 0,7 kN/m2 5,81 kN 1 5,81

Užitné zatížení - sály
3,75 0 1
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Návrhové zatížení 

 
 

Návrh rozměrů základového pásu 
Šířka základu: 
b = Ned/Rdt 
b = 265,34/180 = 1,463 m 
b =1,50 m 
a = 0,5 ∙ (1,5 - 0,3) = 0,60 m 

Výška základu: 
h = tgα∙a 
h = 1,5 ∙ 0,60 = 0,930 m  
h = 0,90 m 

 

145,6481 kN 196,625 kN

45,81 kN 68,715 kN

Celkem Ned 265,34 kN

Charakteristické 

hodnoty zatížení 
Součinité zatížení

Návrhové hodnoty 

zatížení 

Stálé zatížení

Proměnné zatížení

1,35

1,5



Tepelná technika KOMFORT
verze 2.1.0

Posouzení tepelné stability místnosti dle ČSN 73 0540-2

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje o budově

Název budovy: Obecní dům Drnholec

Ulice: Lidická

PSČ: 691 83

Město: Drnholec

Stručný popis budovy

Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy

Identifikační údaje o zpracovateli

Název zpracovatele:

Ulice:

PSČ:

Město zpracovatele:

 

Datum zpracování:

Informace o použitém výpočetním nástroji

Výpočetní nástroj: DEKSOFT Komfort

Verze: 2.1.0

Bližší informace na: www.deksoft.eu

Nastavení výpočtu

Měrná tepelná kapacita vzduchu v letním období ca 1010 J/(kg.K)

Stanovit hustotu vzduchu Výpočtem

Zahrnout do výpočtu činitel solární ztráty ANO

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Protokol 1
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Tepelná technika KOMFORT
verze 2.1.0

MIS-1 Sál

Způsob výpočtu

Hodnocení Letní stabilita

Výpočet letní stability RC-model se třemi uzly (ČSN
EN ISO 13792)

Základní údaje

Objem vzduchu v místnosti Vs 2394,
84 m3

Podlahová ploch místnosti Af 227,2 m2

Násobnost výměny vzduchu v místnosti v letním období Zadat vlastní hodnoty

Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [h-1] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Hodina 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

n [h-1] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,5 0,5

Typ okolní zástavby Venkovské oblasti

Činitel okamžitého zisku ze slunečního záření do vzduchu fsa 0,1 -

Hodnocený den 21.08

Zeměpisná šířka φ 48,85 °

Okrajové podmínky

Průběh teploty v letním období Dle ČSN 73 0540-3

Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θe [°C] 16,9 16,2 16 16,2 16,9 18,1 19,5 21,2 23 24,8 26,5 27,9

Hodina 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

θe [°C] 29,1 29,8 30 29,8 29,1 28 26,5 24,8 23 21,2 19,5 18,1

Intenzita slunečního záření v letním období Dle ČSN 73 0540-3 (bez
rozdělení na složky záření)

Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I - JV [W/m2] 0 0 0 0 0 178 432 608 699 708 644 516

I - JZ [W/m2] 0 0 0 0 0 37 69 95 116 151 345 516

I - SZ [W/m2] 0 0 0 0 0 37 69 95 116 132 142 145

I - H [W/m2] 0 0 0 0 0 92 248 415 567 687 764 790

Hodina 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

I - JV [W/m2] 345 151 116 95 69 37 0 0 0 0 0 0

I - JZ [W/m2] 644 708 699 608 432 178 0 0 0 0 0 0

I - SZ [W/m2] 142 132 270 376 384 219 0 0 0 0 0 0

I - H [W/m2] 764 687 567 415 248 92 0 0 0 0 0 0

Vnitřní zisky

Stanovení teplot v místnosti Bez vnitřních zisků

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Protokol 2
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Konstrukce

PDL - 1

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Podlaha

Umístění konstrukce Polonekonečná

Plocha konstrukce A 227,2 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Podlaha - sál

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti
Měrná tepelná

kapacita
Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Vlysy 0,0280 0,180 2 510 600

2 Dřevovláknité desky
měkké 0,0150 0,046 1 380 230

3
Samonivelační
anhydritový potěr 20MPa
- 110

0,0830 1,250 1 550 2 050

4 PE fólie 0,0001 0,350 1 470 1 200

5 EPS 150 0,1200 0,035 1 270 28

6 SBS modifikovaný
asfaltový pás 0,0040 0,210 1 470 1 200

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,26 W/(m2

.K)

Tepelná kapacita konstrukce C 34,74 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,35 -

Výpočet tepelného toku zeminou dle ČSN EN ISO 13370

Tepelná vodivost zeminy λs 1,5 W/(m.K)

Objemová tepelná kapacita zeminy ρc 3000000 J/(K.m3)

Exponovaný obvod podlahy P 64 m

Celková tloušťka obvodových stěn w 0,5155 m

Svislá okrajová izolace

Návrhový součinitel tepelné vodivosti izolace λn 0,035 W/(m.K)

Hloubka svislé okrajové izolace D 0,250 m

Tloušťka svislé okrjaové izolace dn 0,020 m

Vodorovná okrajová izolace

Návrhový součinitel tepelné vodivosti izolace λn 0,035 W/(m.K)

Šířka vodorovné okrajové izolace D - m

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Protokol 3
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Tloušťka vodorovné okrajové izolace dn - m

STN - 2

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 41,2 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Obvodová stěna

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti
Měrná tepelná

kapacita
Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

2 Porotherm 30 Profi 0,30000 0,180 1 000 825

3 BAUMIT openContact lepicí,
stěrková hmota 0,00250 0,880 900 1 500

4 BAUMIT Minerální fasádní
deska 0,20000 0,043 1 000 100

5 BAUMIT openContact lepicí,
stěrková hmota 0,00250 0,880 900 1 500

6 BAUMIT SilikatTop omítka 0,00200 0,770 900 1 800

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,17 W/(m2

.K)

Tepelná kapacita konstrukce C 37,30 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,30 -

Orientace konstrukce JV

Činitel pohltivosti přímého slunečního záření vnějšího povrchu αsr 0,30 -

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Protokol 4
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VYP - 3

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Výplň

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 13,5 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Okna

Tepelná kapacita konstrukce C - kJ/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla výplně včetně rámu (zimní / letní) Uw 0,64 0,63 W/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla zasklení (zimní / letní) Ug 0,70 0,69 W/(m2.K)

Podíl plochy neprůsvitných části výplně ku celkové ploše výplně fF - W/(m2.K)

Celková propustnost slunečního záření zasklením g 0,70 -

Propustnost přímého slunečního záření zasklením τe 0,61 -

Odrazivost přímého sluněčního záření na straně dopadajícího záření ρe - -

Odrazivost přímého slunečního záření na straně odvrácené od dopadajícího záření ρ´e - -

Emisivita vnějšího povrchu zasklení ε - -

Orientace výplně JV

STN - 4

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnitřní

Plocha konstrukce A 56 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Stěna vnitřní

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

2 Porotherm 30 Profi 0,30000 0,180 1 000 825

3 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

Tepelná kapacita konstrukce C 36,40 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,30 -

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Protokol 5
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STN - 5

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 40,075 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Obvodová stěna

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti
Měrná tepelná

kapacita
Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

2 Porotherm 30 Profi 0,30000 0,180 1 000 825

3 BAUMIT openContact
lepicí, stěrková hmota 0,00250 0,880 900 1 500

4 BAUMIT Minerální fasádní
deska 0,20000 0,043 1 000 100

5 BAUMIT openContact
lepicí, stěrková hmota 0,00250 0,880 900 1 500

6 BAUMIT SilikatTop omítka 0,00200 0,770 900 1 800

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,17 W/(m2

.K)

Tepelná kapacita konstrukce C 37,30 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,30 -

Orientace konstrukce JZ

Činitel pohltivosti přímého slunečního záření vnějšího povrchu αsr 0,30 -

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Protokol 6
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VYP - 6

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Výplň

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 10,125 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Okna

Tepelná kapacita konstrukce C - kJ/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla výplně včetně rámu (zimní / letní) Uw 0,64 0,63 W/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla zasklení (zimní / letní) Ug 0,70 0,69 W/(m2.K)

Podíl plochy neprůsvitných části výplně ku celkové ploše výplně fF - W/(m2.K)

Celková propustnost slunečního záření zasklením g 0,70 -

Propustnost přímého slunečního záření zasklením τe 0,61 -

Odrazivost přímého sluněčního záření na straně dopadajícího záření ρe - -

Odrazivost přímého slunečního záření na straně odvrácené od dopadajícího záření ρ´e - -

Emisivita vnějšího povrchu zasklení ε - -

Orientace výplně SZ

VYP - 7

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Výplň

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 4,5 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Dveře

Tepelná kapacita konstrukce C - kJ/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla výplně včetně rámu (zimní / letní) Uw 0,87 0,85 W/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla zasklení (zimní / letní) Ug 0,70 0,69 W/(m2.K)

Podíl plochy neprůsvitných části výplně ku celkové ploše výplně fF - W/(m2.K)

Celková propustnost slunečního záření zasklením g 0,70 -

Propustnost přímého slunečního záření zasklením τe 0,61 -

Odrazivost přímého sluněčního záření na straně dopadajícího záření ρe - -

Odrazivost přímého slunečního záření na straně odvrácené od dopadajícího záření ρ´e - -

Emisivita vnějšího povrchu zasklení ε - -

Orientace výplně SZ

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Protokol 7
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STR - 8

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Strop nebo střecha

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 227,2 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Vegetační střecha

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti
Měrná tepelná

kapacita
Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

2 Dutinový železobetonový
stropní panel 0,4000 1,200 1 020 1 200

3 Asfaltový pás s Al nebo Cu
fólií - tl. méně než 1 mm 0,0040 0,210 1 470 1 270

4 spádové klíny EPS 150 0,02000 0,035 1 270 28

5 EPS 150 0,1200 0,035 1 270 28

6 EPS 150 0,1200 0,035 1 270 28

7 SBS modifikovaný asfaltový
pás 0,0030 0,210 1 470 1 200

8 SBS modifikovaný asfaltový
pás 0,0040 0,210 1 470 1 200

9 SBS modifikovaný asfaltový
pás 0,0040 0,210 1 470 1 200

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,14 W/(m2

.K)

Tepelná kapacita konstrukce C 62,48 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,80 -

Orientace konstrukce H

Činitel pohltivosti přímého slunečního záření vnějšího povrchu αsr 0,40 -
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STN - 9

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 30 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Obvodová stěna

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti
Měrná tepelná

kapacita
Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

2 Porotherm 30 Profi 0,30000 0,180 1 000 825

3 BAUMIT openContact lepicí,
stěrková hmota 0,00250 0,880 900 1 500

4 BAUMIT Minerální fasádní
deska 0,20000 0,043 1 000 100

5 BAUMIT openContact lepicí,
stěrková hmota 0,00250 0,880 900 1 500

6 BAUMIT SilikatTop omítka 0,00200 0,770 900 1 800

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,17 W/(m2

.K)

Tepelná kapacita konstrukce C 37,30 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,30 -

Orientace konstrukce JZ

Činitel pohltivosti přímého slunečního záření vnějšího povrchu αsr 0,30 -
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STN - 10

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnitřní

Plocha konstrukce A 55,1 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Příčka

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

2 Porotherm 11,5 Profi 0,11500 0,260 1 000 830

3 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

Tepelná kapacita konstrukce C 25,95 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,30 -
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Výsledky výpočtu letní tepelné stability

Tepelná kapacita obalových konstrukcí Cm 29 707,76 kJ/K

Celková plocha kosntrukcí ve styku s vnitřním prostředím At 704,90 m2

Ekvivalentní akumulační plocha Am 618,32 m2

Hodina Centrální uzlová teplota Teplota hmoty
Teplota

vnitřního
vzduchu

Operativní teplota

od do θs [°C] θm [°C] θai [°C] θop [°C]

0 1 26,42 25,84 24,55 25,44

1 2 26,05 25,44 24,11 25,03

2 3 25,68 25,08 23,77 24,67

3 4 25,32 24,76 23,53 24,38

4 5 25,01 24,51 23,42 24,17

5 6 24,86 24,53 23,65 24,26

6 7 24,93 24,78 24,15 24,59

7 8 25,16 25,19 24,79 25,06

8 9 25,51 25,67 25,49 25,61

9 10 25,93 26,18 26,18 26,18

10 11 26,37 26,66 26,82 26,71

11 12 26,79 27,14 27,54 27,27

12 13 27,17 27,58 28,24 27,79

13 14 27,45 27,85 28,65 28,10

14 15 27,80 28,24 28,99 28,47

15 16 28,17 28,56 29,13 28,74

16 17 28,46 28,71 28,95 28,79

17 18 28,56 28,56 28,39 28,51

18 19 28,42 28,14 27,49 27,93

19 20 28,18 27,68 26,54 27,33

20 21 27,85 27,12 25,49 26,61

21 22 27,42 26,49 24,38 25,83

22 23 27,12 26,66 25,63 26,34

23 24 26,79 26,26 25,09 25,89

Minimální hodnota 24,86 24,51 23,42 24,17

Průměrná hodnota 26,73 26,57 26,04 26,40

Maximální hodnota 28,56 28,71 29,13 28,79
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verze 2.1.0

Posouzení s požadavky ČSN 73 0540-2

Letní stabilita

Druh budovy Nevýrobní

Budova vybavena strojním chlazením ANO

Požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max,N 32 °C

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max 29,13 °C

Hodnocení: Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období splňuje požadavek dle ČSN 73 0540-
2.

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Protokol 12



Tepelná technika KOMFORT
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MIS-2 Restaurace

Způsob výpočtu

Hodnocení Letní stabilita

Výpočet letní stability RC-model se třemi uzly (ČSN
EN ISO 13792)

Základní údaje

Objem vzduchu v místnosti Vs 302,7
4 m3

Podlahová ploch místnosti Af 95,20 m2

Násobnost výměny vzduchu v místnosti v letním období Zadat vlastní hodnoty

Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [h-1] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - -

Hodina 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

n [h-1] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Typ okolní zástavby Venkovské oblasti

Činitel okamžitého zisku ze slunečního záření do vzduchu fsa 0,1 -

Hodnocený den 21.08

Zeměpisná šířka φ 48,85 °

Okrajové podmínky

Průběh teploty v letním období Dle ČSN 73 0540-3

Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θe [°C] 16,9 16,2 16 16,2 16,9 18,1 19,5 21,2 23 24,8 26,5 27,9

Hodina 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

θe [°C] 29,1 29,8 30 29,8 29,1 28 26,5 24,8 23 21,2 19,5 18,1

Intenzita slunečního záření v letním období Dle ČSN 73 0540-3 (bez
rozdělení na složky záření)

Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I - JV [W/m2] 0 0 0 0 0 178 432 608 699 708 644 516

I - JZ [W/m2] 0 0 0 0 0 37 69 95 116 151 345 516

Hodina 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

I - JV [W/m2] 345 151 116 95 69 37 0 0 0 0 0 0

I - JZ [W/m2] 644 708 699 608 432 178 0 0 0 0 0 0

Vnitřní zisky

Stanovení teplot v místnosti Bez vnitřních zisků
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Konstrukce

STN - 1

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 15,21 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Obvodová stěna

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti
Měrná tepelná

kapacita
Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

2 Porotherm 30 Profi 0,30000 0,180 1 000 825

3 BAUMIT openContact lepicí,
stěrková hmota 0,00250 0,880 900 1 500

4 BAUMIT Minerální fasádní
deska 0,20000 0,043 1 000 100

5 BAUMIT openContact lepicí,
stěrková hmota 0,00250 0,880 900 1 500

6 BAUMIT SilikatTop omítka 0,00200 0,770 900 1 800

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,17 W/(m2

.K)

Tepelná kapacita konstrukce C 37,30 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,30 -

Orientace konstrukce JV

Činitel pohltivosti přímého slunečního záření vnějšího povrchu αsr 0,30 -
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VYP - 2

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Výplň

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 7,88 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Okna

Tepelná kapacita konstrukce C - kJ/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla výplně včetně rámu (zimní / letní) Uw 0,64 0,63 W/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla zasklení (zimní / letní) Ug 0,70 0,69 W/(m2.K)

Podíl plochy neprůsvitných části výplně ku celkové ploše výplně fF - W/(m2.K)

Celková propustnost slunečního záření zasklením g 0,70 -

Propustnost přímého slunečního záření zasklením τe 0,61 -

Odrazivost přímého sluněčního záření na straně dopadajícího záření ρe - -

Odrazivost přímého slunečního záření na straně odvrácené od dopadajícího
záření ρ´e - -

Emisivita vnějšího povrchu zasklení ε - -

Orientace výplně JV

Zařízení prostisluneční ochrany

Stanovení vlastností zařízení protisluneční ochrany Typické hodnoty dle ČSN EN
13363-1

Umístění zařízení prostisluneční ochrany Vnitřní

Průsvitnost zařízení protislunení ochrany Neprůsvitný

Barevnost zařízení protisluneční ochrany Bílá

Sluneční propustnost zařízení protisluneční ochrany τe,B 0,00 -

Sluneční odrazivost na osluněné straně zařízení protisluneční ochrany ρe,B 0,70 -

Sluneční odrazivost na odvrácené straně protisluneční ochrany ρ´e,B 0,70 -

Zařizením protislunenčí ochrany jsou žaluzie otevřené pod úhlem 45° NE

Přídavný tepelný odpor zařízení protisluneční ochrany ΔR - m2.K/W
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VYP - 3

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Výplň

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 3,94 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Dveře

Tepelná kapacita konstrukce C - kJ/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla výplně včetně rámu (zimní / letní) Uw 0,87 0,85 W/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla zasklení (zimní / letní) Ug 0,70 0,69 W/(m2.K)

Podíl plochy neprůsvitných části výplně ku celkové ploše výplně fF - W/(m2.K)

Celková propustnost slunečního záření zasklením g 0,70 -

Propustnost přímého slunečního záření zasklením τe 0,61 -

Odrazivost přímého sluněčního záření na straně dopadajícího záření ρe - -

Odrazivost přímého slunečního záření na straně odvrácené od dopadajícího záření ρ´e - -

Emisivita vnějšího povrchu zasklení ε - -

Orientace výplně JV
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STN - 4

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 10,18 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Obvodová stěna

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti
Měrná tepelná

kapacita
Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

2 Porotherm 30 Profi 0,30000 0,180 1 000 825

3 BAUMIT openContact lepicí,
stěrková hmota 0,00250 0,880 900 1 500

4 BAUMIT Minerální fasádní
deska 0,20000 0,043 1 000 100

5 BAUMIT openContact lepicí,
stěrková hmota 0,00250 0,880 900 1 500

6 BAUMIT SilikatTop omítka 0,00200 0,770 900 1 800

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,17 W/(m2

.K)

Tepelná kapacita konstrukce C 37,30 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,30 -

Orientace konstrukce JZ

Činitel pohltivosti přímého slunečního záření vnějšího povrchu αsr 0,30 -
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STN - 5

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnitřní

Plocha konstrukce A 24,49 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Stěna vnitřní

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

2 Porotherm 30 Profi 0,30000 0,180 1 000 825

3 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

Tepelná kapacita konstrukce C 36,40 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,30 -

STN - 6

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnitřní

Plocha konstrukce A 27,03 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Stěna vnitřní

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

2 Porotherm 30 Profi 0,30000 0,180 1 000 825

3 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

Tepelná kapacita konstrukce C 36,40 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,30 -

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Protokol 18



Tepelná technika KOMFORT
verze 2.1.0

STN - 7

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnitřní

Plocha konstrukce A 35,62 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Stěna vnitřní

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

2 Porotherm 30 Profi 0,30000 0,180 1 000 825

3 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

Tepelná kapacita konstrukce C 36,40 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,30 -
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PDL - 8

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Podlaha

Umístění konstrukce Polonekonečná

Plocha konstrukce A 95,2 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Podlaha - restaurace

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti
Měrná tepelná

kapacita
Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Keramická dlažba 0,0090 1,010 840 2 000

2
Lepicí a stěrková
disperzní hmota HARD -
705

0,0020 0,540 1 380 1 550

3
Samonivelační
anhydritový potěr 20MPa
- 110

0,1080 1,250 1 550 2 050

4 PE fólie 0,0001 0,350 1 470 1 200

5 EPS 150 0,1200 0,035 1 270 28

6 SBS modifikovaný
asfaltový pás 0,0040 0,210 1 470 1 200

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,29 W/(m2

.K)

Tepelná kapacita konstrukce C 80,21 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,35 -

Výpočet tepelného toku zeminou dle ČSN EN ISO 13370

Tepelná vodivost zeminy λs 1,5 W/(m.K)

Objemová tepelná kapacita zeminy ρc 3000000 J/(K.m3)

Exponovaný obvod podlahy P 39,4 m

Celková tloušťka obvodových stěn w 0,5155 m

Svislá okrajová izolace

Návrhový součinitel tepelné vodivosti izolace λn 0,035 W/(m.K)

Hloubka svislé okrajové izolace D 0,250 m

Tloušťka svislé okrjaové izolace dn 0,02 m

Vodorovná okrajová izolace

Návrhový součinitel tepelné vodivosti izolace λn 0,035 W/(m.K)

Šířka vodorovné okrajové izolace D - m
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Tloušťka vodorovné okrajové izolace dn - m

STR - 9

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Strop nebo střecha

Umístění konstrukce Vnitřní

Plocha konstrukce A 95,2 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Podlaha 2.NP

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti
Měrná tepelná

kapacita
Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 BAUMIT MPI 25 omítka 0,00850 0,495 900 1 300

2 Dutinový železobetonový
stropní panel 0,3200 1,200 1 020 1 200

3 ISOVER T-N 0,0400 0,040 800 40

4 PE fólie 0,0001 0,350 1 470 1 200

5 Samonivelační anhydritový
potěr 20MPa - 110 0,0870 1,250 1 550 2 050

6 Dřevovláknité desky měkké 0,0150 0,046 1 380 230

7 Vlysy 0,0280 0,180 2 510 600

Tepelná kapacita konstrukce C 62,88 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,30 -
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Výsledky výpočtu letní tepelné stability

Tepelná kapacita obalových konstrukcí Cm 17 741,37 kJ/K

Celková plocha kosntrukcí ve styku s vnitřním prostředím At 314,75 m2

Ekvivalentní akumulační plocha Am 276,17 m2

Hodina Centrální uzlová teplota Teplota hmoty
Teplota

vnitřního
vzduchu

Operativní teplota

od do θs [°C] θm [°C] θai [°C] θop [°C]

0 1 29,27 28,99 28,44 28,82

1 2 29,07 28,78 28,21 28,60

2 3 28,87 28,58 28,01 28,40

3 4 28,68 28,40 27,84 28,23

4 5 28,50 28,24 27,72 28,08

5 6 28,45 28,46 28,03 28,33

6 7 28,56 28,97 28,63 28,86

7 8 28,80 29,49 29,24 29,41

8 9 29,12 29,97 29,80 29,92

9 10 29,46 30,36 30,26 30,33

10 11 29,81 30,73 30,87 30,77

11 12 30,09 30,83 30,94 30,87

12 13 30,27 30,68 30,55 30,64

13 14 30,34 30,52 30,46 30,50

14 15 30,34 30,32 30,28 30,31

15 16 30,33 30,30 30,24 30,28

16 17 30,30 30,24 30,10 30,20

17 18 30,25 30,13 29,87 30,05

18 19 30,16 29,97 29,55 29,84

19 20 30,04 29,76 29,16 29,57

20 21 29,93 29,78 29,48 29,69

21 22 29,80 29,61 29,23 29,49

22 23 29,65 29,42 28,97 29,28

23 24 29,47 29,21 28,71 29,06

Minimální hodnota 28,45 28,24 27,72 28,08

Průměrná hodnota 29,57 29,66 29,36 29,56

Maximální hodnota 30,34 30,83 30,94 30,87
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Posouzení s požadavky ČSN 73 0540-2

Letní stabilita

Druh budovy Nevýrobní

Budova vybavena strojním chlazením ANO

Požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max,N 32 °C

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max 30,94 °C

Hodnocení: Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období splňuje požadavek dle ČSN 73 0540-
2.
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Souhrnná tabulka - letní stabilita

Místnost

Ozn. Název θai,max,N θai,max Hod.

[-] [-] [°C] [°C] [-]

MIS-1 Sál 32,00 29,13 +

MIS-2 Restaurace 32,00 30,94 +

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě
+ ... vyhovuje požadované hodnotě
θai,max,N ... Požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období
θai,max ... Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období
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Technická specifikace

Nabídka č.: 

Akce:

Verze programu: 8.97.450 / CZ / 0 Soubor: vzt jednotka.adu
ze dne: 15.2.2020 Datum tisku: 13.4.2020



DUPLEX 6500 MultiJednotka Specifikace:

DUPLEX 6500 Multi /10/0 -Me.116.EC3 -Mi.116.EC3 -S7.C -Fe.K5 -Fi.K5
-B.LM24A -T.3 -CHW.3 -CO.TCH -Ke.LF24 -RE-TPO4.LM24A-SR -R-
CHW3.TR 24-SR -He1.500/500 -He2.710/900 -Hi1.500/500 -Hi2.710/900
-FT -RD5 -RD4-IO -PFe -PFi -SW -CM.s -CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,
2018

Typ jednotky
- Vnitřní s protiproudým rekuperátorem
- Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.

Provedení  10/0  parapetní     pohled z čela (ze strany dveří)
Hmotnost: cca 564 kg, Dodávka jednotky vcelku

hrdlo druh rozměr příslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 500 x 500 mm uzavírací klapka, 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
e2 e2 - přiváděný vzduch (SUP) 710 x 900 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
i1 i1 - odváděný vzduch (ETA) 500 x 500 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 710 x 900 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
K výstup kondenzátu Ø 32/40 mm sifon
T Vodní ohřívač 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel

CHW Vodní chladič 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel
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Manipulační prostor

A otvírání dveří min. 1300 mm
C regulační uzel min. 800 mm
D odvod kondenzátu min. 200 mm

A

C
D

Akustické parametry:
Hladina akustického výkonu LwA (dB)

Frekvence [Hz] Total
dB (A)

63
dB(A)

125
dB(A)

250
dB(A)

500
dB(A)

1 k
dB(A)

2 k
dB(A)

4 k
dB(A)

8 k
dB(A)

sání e1 67 49 54 64 62 55 46 39 33

výtlak e2 92 72 78 84 90 86 79 72 62

sání i1 65 42 52 60 63 50 39 26 <25

výtlak i2 92 70 78 85 89 84 76 69 59

plášť do okolí 66 43 46 64 58 57 48 45 33
Akustický výkon do okolí je vypočten pro současný provoz obou ventilátorů a je změřen podle normy ISO
3744. Akustický výkon na hrdlech je změřen podle normy ISO 5136.
Hladina akustického tlaku LpA (dB)

plášť do okolí 45 <25 26 43 38 36 28 <25 <25
Hladina akustického tlaku do okolí je uváděna ve vzdálenosti 3 m pro současný provoz obou ventilátorů a je
změřena podle normy ISO 3744.

Výkonová charakteristika jednotky:
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Zimní provoz:

e-přívod (400 V), i-odvod (400 V), B-by-pass

emax-přívod (400 V), imax-odvod (400 V)
Jednotka obsahuje ventilátory vybavené EC technologií. Tyto ventilátory jsou plynule regulovatelné v celé vyznačené oblasti.

Ventilátory přívod odvod

Vzduchové množství m3/h 4800 4800
Externí statický tlak jednotky Pa 200 200
Napětí (jmenovité) V 400 400
Příkon (v pracovním bodě) kW 1,1 1,1
Počet otáček (v pracovním bodě) 1/min 1948 1919
Max. příkon (pro dimenzování) kW 3,3 3,3
Max. proud (pro dimenzování) A 5,4 5,4
SFP W.h/m3 0,238 0,228
Typ ventilátorů Me.116 Mi.116
Druh ventilátoru (s proměnlivými
otáčkami)

EC3 EC3 0 2000 4000 6000 8000
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Ventilátor: e - Me.116.EC3 (400 V), i - Mi.116.EC3 (400 V)
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DUPLEX 6500 MultiJednotka Specifikace:

DUPLEX 6500 Multi /10/0 -Me.116.EC3 -Mi.116.EC3 -S7.C -Fe.K5 -Fi.K5
-B.LM24A -T.3 -CHW.3 -CO.TCH -Ke.LF24 -RE-TPO4.LM24A-SR -R-
CHW3.TR 24-SR -He1.500/500 -He2.710/900 -Hi1.500/500 -Hi2.710/900
-FT -RD5 -RD4-IO -PFe -PFi -SW -CM.s -CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,
2018

Připojovací prvky přívod odvod

Vstupní hrdla e1, i1 mm 500x500 500x500
  připojení pevné pevné
Výstupní hrdla e2, i2 mm 710x900 710x900
  připojení pevné pevné
Odvod kondenzátu K mm 3 x Ø32/40

Regulační a uzavírací klapky Typ servopohonu

Uzavírací klapka e1 (součást jednotky) LF24
By-passová klapka (integrovaná v jednotce) LM24A

Rekuperační výměník přívod odvod

Vzduchové množství m3/h 4800 4800
Vstupní teplota °C -12 20
Výstupní teplota °C 17 -2
Vstupní vlhkost % r.h. 90 40
Výstupní vlhkost % r.h. 10 100
Účinnost rekuperace zimní (letní) % 90 (82)
Výkon výměníku zimní (letní) kW 47,9 (8,2)
Tvorba kondenzátu l/h 15,6
Typ rekuperačního výměníku S7.C rekuperační
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zimní letní

 Příslušenství (součástí dodávky)
  A protimrazový termostat 016-H6929-109 - 6m 2)

  B odkalovací ventil zátka 2)

  C odkalovací ventil zátka 2)

Regulační uzel: RE-TPO4.LM24A-SR

  D směšovací ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)

  E servopohon LM24A-SR 2)

  F kulový ventil 1" vnitřní 2)

  G čerpadlo WILO YONOS PARA RS
20/ 6- RKC

2)

1 - dodáváno samostatně

2 - osazeno a připojeno

Vodní ohřívač přívod

Topné médium voda
Vzduchové množství m3/h 4800
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 17
Výstupní teplota (za ohřívačem) °C 21
Topný výkon kW 7,7
Teplotní spád topného média °C 70 / 50
Průtok média (ze zdroje) l/h 333
Tlaková ztráta média
  ve výměníku kPa 0,79
  ve ventilu kPa 1,64
Připojovací rozměr (regulační uzel) 1" vnitřní
Typ ohřívače T 6500 3R / typ 2

vestavěný
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DUPLEX 6500 MultiJednotka Specifikace:

DUPLEX 6500 Multi /10/0 -Me.116.EC3 -Mi.116.EC3 -S7.C -Fe.K5 -Fi.K5
-B.LM24A -T.3 -CHW.3 -CO.TCH -Ke.LF24 -RE-TPO4.LM24A-SR -R-
CHW3.TR 24-SR -He1.500/500 -He2.710/900 -Hi1.500/500 -Hi2.710/900
-FT -RD5 -RD4-IO -PFe -PFi -SW -CM.s -CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,
2018

Vodní chladič přívod

Chladící médium etylenglykol 25%
Vzduchové množství m3/h 4800
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 27
Výstupní teplota (za chladičem) °C 20
Vstupní vlhkost (za rekuperací) % r.h. 47
Výstupní vlhkost (za chladičem) % r.h. 70
Chladící výkon kW 10,8
Tvorba kondenzátu l/h 0
Teplotní spád vody °C 6 / 12
Průtok média (při max. výkonu) l/h 1840
Tlaková ztráta média
  ve výměníku kPa 6,32
  ve ventilu kPa 3,32
Připojovací rozměr 1" vnitřní
Typ chladiče W 6500 3R / typ 2

vestavěný

Příslušenství (součástí dodávky)
  B odkalovací ventil zátka 2)

Regulační uzel: R-CHW3.TR 24-SR

  D třícestný kulový kohout R3020-B1 2)

  E servopohon TR 24-SR 2)

  F kulový ventil 1" vnitřní 2)

Ostatní:

  G čerpadlo 3)

  L zkratový obtok 3)

  K výměník voda/
etylenglykol

3)

1 - dodáváno samostatně

2 - osazeno a připojeno

3 - není součástí dodávky
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etylenglykol 25% výkon max. výkon reg.

Filtrace přívod odvod

Typ kazetový kazetový
Třída filtrace ePM10 50%

(M5)
ePM10 50%

(M5)
Počet filtrů ks 2 2
Rozměr kazety mm 750x495x96 750x495x96

Příslušenství (součástí dodávky)

Manostat PFe pro signalizaci zanesení přívodního filtru
Manostat PFi pro signalizaci zanesení odvodního filtru

Regulace: Digitální regulace
Základní funkce jednotky RD5 400V-EC / 400V-EC
Umístění regulačního modulu na jednotce

standardní poloha
Celkový příkon  (v pracovním bodě) 2,2 kW
Expandery RD4-IO
Ovládání CP Touch (B) barva bílá
Hlavní vypínač SW

Čidla (součástí dodávky)

Čidlo teploty venkovního vzduchu (ODA) ADS TEa
Čidlo teploty odváděného vzduchu (ETA) ADS TEb
Čidlo teploty odpadního vzduchu (EHA) ADS TU2
Čidlo teploty přiváděného vzduchu (SUP) ADS TU1

Upozornění:
Jednotka je určena do prostorů normálních s teplotou od 5 do 55 °C (nesmí být vystavena povětrnostním vlivům, zejména dešti nebo sněhu !).
V případě, že je jednotka umístěna v prostoru normálním s teplotou klesající pod +5 °C, je nutno dostatečně tepelně chránit:
- topný okruh vodního ohřívače nemrznoucí náplní s odpovídající tepelnou odolností
- vývod kondenzátu topným kabelem, který se automaticky spíná termostatem
Instalace ohřívače T je přípustná zásadně do temperovaných prostorů,s minimální teplotou +5°C. Ohřívaný vzduch musí být filtrován a nesmí
obsahovat korozivně působící látky.

Technický popis
Nominální hodnoty
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DUPLEX 6500 MultiJednotka Specifikace:
DUPLEX 6500 Multi /10/0 -Me.116.EC3 -Mi.116.EC3 -S7.C -Fe.K5 -Fi.K5 -B.LM24A -T.3 -CHW.3 -CO.TCH -Ke.LF24 -RE-TPO4.LM24A-SR -
R-CHW3.TR 24-SR -He1.500/500 -He2.710/900 -Hi1.500/500 -Hi2.710/900 -FT -RD5 -RD4-IO -PFe -PFi -SW -CM.s -CPTOUCH.B.Wh -ErP
2016,2018

hrdlo druh rozměr příslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 500 x 500 mm uzavírací klapka, 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
e2 e2 - přiváděný vzduch (SUP) 710 x 900 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
i1 i1 - odváděný vzduch (ETA) 500 x 500 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 710 x 900 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
K výstup kondenzátu Ø 32/40 mm sifon
T Vodní ohřívač 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel

CHW Vodní chladič 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel

Při osazování jednotky dbejte na minimální manipulační prostor - viz technický popis.

Poznámky: 
- Dodávka jednotky vcelku
- dveře - 2 části
- Schéma je určeno pouze pro základní informaci,závazné rozměry

obdržíte s dodávkou zařízení,případně na vyžádání od výrobce.
- otvory pro šrouby pro připojení potrubí (pro jedno hrdlo): 4x M6

Provedení  10/0  parapetní     pohled z čela (ze strany dveří)
Hmotnost: cca 564 kg
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DUPLEX 6500 MultiJednotka Specifikace:

DUPLEX 6500 Multi /10/0 -Me.116.EC3 -Mi.116.EC3 -S7.C -Fe.K5 -Fi.K5
-B.LM24A -T.3 -CHW.3 -CO.TCH -Ke.LF24 -RE-TPO4.LM24A-SR -R-
CHW3.TR 24-SR -He1.500/500 -He2.710/900 -Hi1.500/500 -Hi2.710/900
-FT -RD5 -RD4-IO -PFe -PFi -SW -CM.s -CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,
2018

Zimní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA)

i1 - odváděný vzduch (ETA)

e2 - přiváděný vzduch (SUP)

i2 - odpadní vzduch (EHA)

400 V

1,14 kW

7,7 kW

voda 70/50°C

333 l/h

S7.C

90 %

47,9 kW

filtrace M5filtrace M5

400 V

1,10 kW

B

Ke

Me.116.EC3 CHW3 T3

R-CHW3 RE-TPO4

ePM10 50% (M5) kazetovýePM10 50% (M5) kazetový

Mi.116.EC3

-12 °C

90 %-12 °C

90 %

17 °C

10 %

21 °C

8 %

21 °C

8 %
4800 m3/h

200 Pa

22 °C

7 %

4800 m3/h

200 Pa

20 °C

40 %

20 °C

40 %

-2 °C

100 % -1 °C

96 %

venkovní

vzduch

e1

přiváděný

vzduch

e2

odváděný

vzduch

i1

odpadní

vzduch

i2

Poznámka: Schématické znázornění funkcí jednotky. Umístění vstupů a výstupů nemusí přesně souhlasit se skutečným provedením a konfigurací hrdel.

Letní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA)

i1 - odváděný vzduch (ETA)

e2 - přiváděný vzduch (SUP)

i2 - odpadní vzduch (EHA)

400 V

1,14 kW

10,8 kW

etylenglykol 25% 6/12°C

1840 l/h

S7.C

82 %

8,2 kW

filtrace M5filtrace M5

400 V

1,10 kW

B

Ke

Me.116.EC3 CHW3 T3

R-CHW3 RE-TPO4

ePM10 50% (M5) kazetovýePM10 50% (M5) kazetový

Mi.116.EC3

32 °C

35 %32 °C

35 %

27 °C

47 %

27 °C

47 %

20 °C

70 %
4800 m3/h

200 Pa

21 °C

67 %

4800 m3/h

200 Pa

26 °C

50 %

26 °C

50 %

31 °C

37 % 31 °C

36 %

venkovní

vzduch

e1

přiváděný

vzduch

e2

odváděný

vzduch

i1

odpadní

vzduch

i2

Poznámka: Schématické znázornění funkcí jednotky. Umístění vstupů a výstupů nemusí přesně souhlasit se skutečným provedením a konfigurací hrdel.

Vzduchotechnické schéma
Nominální hodnoty
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DUPLEX 6500 MultiJednotka Specifikace:

DUPLEX 6500 Multi /10/0 -Me.116.EC3 -Mi.116.EC3 -S7.C -Fe.K5 -Fi.K5
-B.LM24A -T.3 -CHW.3 -CO.TCH -Ke.LF24 -RE-TPO4.LM24A-SR -R-
CHW3.TR 24-SR -He1.500/500 -He2.710/900 -Hi1.500/500 -Hi2.710/900
-FT -RD5 -RD4-IO -PFe -PFi -SW -CM.s -CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,
2018

Zimní provoz
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Přívod

popis t [°C] rh [%]

e1 venkovní vzduch -12,0 90

eR rekuperace 16,8 10

e2 ohřev 22,0 7

Odvod

popis t [°C] rh [%]

i1 odváděný vzduch 20,0 40

i2 rekuperace -1,5 96

Letní provoz
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Přívod

popis t [°C] rh [%]

e1 venkovní vzduch 32,0 35

eR rekuperace 27,2 47

e2 chlazení 21,0 67

Odvod

popis t [°C] rh [%]

i1 odváděný vzduch 26,0 50

i2 rekuperace 31,4 36

h-x diagram
Nominální hodnoty
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DUPLEX 6500 MultiJednotka Specifikace:

DUPLEX 6500 Multi /10/0 -Me.116.EC3 -Mi.116.EC3 -S7.C -Fe.K5 -Fi.K5
-B.LM24A -T.3 -CHW.3 -CO.TCH -Ke.LF24 -RE-TPO4.LM24A-SR -R-
CHW3.TR 24-SR -He1.500/500 -He2.710/900 -Hi1.500/500 -Hi2.710/900
-FT -RD5 -RD4-IO -PFe -PFi -SW -CM.s -CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,
2018

Elektro
Napětí 400 V
Proud 10,8 A
Doporučené odjištění 3x 16A (char. C)
Typ a dimenze kabelů viz schéma el. zapojení

 Příslušenství (součástí dodávky)
  A protimrazový termostat 016-H6929-109 - 6m 2)

  B odkalovací ventil zátka 2)

  C odkalovací ventil zátka 2)

Regulační uzel: RE-TPO4.LM24A-SR

  D směšovací ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)

  E servopohon LM24A-SR 2)

  F kulový ventil 1" vnitřní 2)

  G čerpadlo WILO YONOS PARA RS
20/ 6- RKC

2)

1 - dodáváno samostatně

2 - osazeno a připojeno

Vytápění
Topné médium voda
Topný výkon 7,74 kW
Teplotní spád topného média 70 / 50 °C
Průtok média (ze zdroje) 333 l/h
Tlaková ztráta média 0,79 kPa *)
Připojovací rozměr (regulační uzel) 1" vnitřní

*) Tlaková ztráta výměníku je pokryta regulačním uzlem RE-TPO4.

Příslušenství (součástí dodávky)
  B odkalovací ventil zátka 2)

Regulační uzel: R-CHW3.TR 24-SR

  D třícestný kulový kohout R3020-B1 2)

  E servopohon TR 24-SR 2)

  F kulový ventil 1" vnitřní 2)

Ostatní:

  G čerpadlo 3)

  L zkratový obtok 3)

  K výměník voda/
etylenglykol

3)

1 - dodáváno samostatně

2 - osazeno a připojeno

3 - není součástí dodávky

D,E

F

F

A

B

G

L

K

Chlazení (vodní chladič)
Chladící médium etylenglykol 25%
Chladící výkon 10,77 kW
Průtok média (při max. výkonu) 1840 l/h
Teplota média ze zdroje / Teplota zpátečky 6 / 12 °C
Tlaková ztráta výměníku 6,32 kPa
Připojovací rozměr (regulační uzel) 1" vnitřní

Zdravotní technika
Odvod kondenzátu počet 3 Umístění odvodů kondenzátu viz rozměrový nákres
Odvod kondenzátu průměr potrubí DN 32/40
Tvorba kondenzátu (letní) 0,5 l/h
Tvorba kondenzátu (zimní) 15,6 l/h

Požadavky na stavbu
pro instalaci jednotky
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DUPLEX 6500 MultiJednotka Specifikace:

DUPLEX 6500 Multi /10/0 -Me.116.EC3 -Mi.116.EC3 -S7.C -Fe.K5 -Fi.K5
-B.LM24A -T.3 -CHW.3 -CO.TCH -Ke.LF24 -RE-TPO4.LM24A-SR -R-
CHW3.TR 24-SR -He1.500/500 -He2.710/900 -Hi1.500/500 -Hi2.710/900
-FT -RD5 -RD4-IO -PFe -PFi -SW -CM.s -CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,
2018

Stavba
Rozměry jednotky délka 2500 mm

výška (bez podstavných noh) 1600 mm
hloubka 1065 mm

Hmotnost cca 564 kg

Rozměrový nákres:

Provedení  10/0  parapetní     pohled z čela (ze strany dveří)

hrdlo druh rozměr příslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 500 x 500 mm uzavírací klapka, 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
e2 e2 - přiváděný vzduch (SUP) 710 x 900 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
i1 i1 - odváděný vzduch (ETA) 500 x 500 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 710 x 900 mm 4x závit M6 pro přírubu 20 mm
K výstup kondenzátu Ø 32/40 mm sifon
T Vodní ohřívač 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel

CHW Vodní chladič 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel

 K  K  K 

e1

i2

i1

e2

50
0x

50
0

10
0

71
0x

90
0

55
50

0x
50

0
10

0

71
0x

90
0

55 90
35

1420405 x 305

815 545 455

2500

16
00

1
8

0
0

 K  K  K 

e1

i2

500

50
0

300

10
0

900

71
0

55

55

1065

Manipulační prostor

A otvírání dveří min. 1300 mm
C regulační uzel min. 800 mm
D odvod kondenzátu min. 200 mm

A

C D

Podstavné nohy

Požadavky na stavbu
pro instalaci jednotky

Nabídka č.: 
Akce: 

Pozice: Jednotka 1
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DUPLEX 6500 MultiJednotka Specifikace:

DUPLEX 6500 Multi /10/0 -Me.116.EC3 -Mi.116.EC3 -S7.C -Fe.K5 -Fi.K5
-B.LM24A -T.3 -CHW.3 -CO.TCH -Ke.LF24 -RE-TPO4.LM24A-SR -R-
CHW3.TR 24-SR -He1.500/500 -He2.710/900 -Hi1.500/500 -Hi2.710/900
-FT -RD5 -RD4-IO -PFe -PFi -SW -CM.s -CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,
2018

použitíkabelsvorky
regulace

kontrola

P
E

N L
1

 (
U

)
L

2
 (

V
)

L
3

 (
W

)

Silové napájení

SW
jištění 3x 16A (char. C)

CYKY 5Jx2,5
Me.116.EC3, 400V/5,4A
Mi.116.EC3, 400V/5,4A

Ovládání a komunikace

paralelní zapojení více ovladačů
    - viz uživatelský návod)
maximální délka kabelu - 50 m

SYKFY 2x2x0,5
PW
CANH
CANL
GND

PW
CANH
CANL
GND

Ovladač CP Touch

Osvětlení, Tlačítko
(WC, Koupelna)

Osvětlení, Tlačítko
(WC, Koupelna)
Osvětlení, Tlačítko
(WC, Koupelna)

Spínač

Externí vstupy
(pro signály 230 V)

CYKY 2Ox1,5

CYKY 2Ox1,5

CYKY 2Ox1,5

CYKY 2Ox1,5

D1

D2

D3

D4

N1

N2

N3

N4

STP
GND

Havarijní STOP kontakt
SYKFY 2x2x0,5

UTP CAT 5e

RJ45

Ethernet rozhraní, TCP/IP, vč. Modbus TCP protokolu
- z výroby nastavena IP adresa 172.20.20.20
- volitelně: "https://control.atrea.eu"

SDB
GND

Univerzální poruchový výstup
(24V DC, max. 100mA)

SYKFY 2x2x0,5

SYKFY 2x2x0,5 SM
GND

Výstup informace o provozu ventilátorů
(24V DC, max. 100mA)

Ohřívače a chladiče

SYKFY 2x2x0,5YV1
GND

Ovládání kotle
(výstupní signál 24V DC / max. 150 mA)

CYKY 3Ox1,5SC
C

Povolení chodu chladiče - sepnuto
(spínací kontakt, max. 8 A)

Externí klapky

1

2

3

GND
24V
SV

SI 24V, max. 2W (Belimo )
CYKY 3Ox1,5

(není součástí dodávky)

Servopohon klapky - odváděný vzduch (ETA)

Schéma zapojení

Nabídka č.: 
Akce: 

Pozice: Jednotka 1
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DUPLEX 6500 MultiJednotka Specifikace:

DUPLEX 6500 Multi /10/0 -Me.116.EC3 -Mi.116.EC3 -S7.C -Fe.K5 -Fi.K5
-B.LM24A -T.3 -CHW.3 -CO.TCH -Ke.LF24 -RE-TPO4.LM24A-SR -R-
CHW3.TR 24-SR -He1.500/500 -He2.710/900 -Hi1.500/500 -Hi2.710/900
-FT -RD5 -RD4-IO -PFe -PFi -SW -CM.s -CPTOUCH.B.Wh -ErP 2016,
2018

použitíkabelsvorky
regulace

kontrola

Externí čidla

SYKFY 2x2x0,5IN1
GND

Čidlo 0-10V (CO2, vlhkost, diferenční tlak a pod.)
nebo beznapěťový spínací kontakt

SYKFY 2x2x0,5IN2
GND

Čidlo 0-10V (CO2, vlhkost, diferenční tlak a pod.)
nebo beznapěťový spínací kontakt

Schéma zapojení uvádí pouze svorky pro připojení externích vodičů a zařízení.
Svorky zapojené z výroby uváděné nejsou.
Slaboporudé kabely se nesmí vést v souběhu se silovými ! (viz příslušné normy).

Schéma zapojení

Nabídka č.: 
Akce: 

Pozice: Jednotka 1
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program ENERGETIKA
verze 6.0.4

                                      

Lidická, parc. 571/5
69183, Drnholec

Drnholec (632520), 571/5
Budova pro kulturu

972

112

168

223

321

419

517

91.3

Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

0.18

53.1

134

92.0

2.19

20.2

-

15.6

3.90

DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1



program ENERGETIKA
verze 6.0.4

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec: Drnholec Část obce: Drnholec

Ulice: Lidická Č.p / č. or. (č.ev.)

Katastrální území: Drnholec (632520) Převládající typ
využití: Budova pro kulturu

Parcelní číslo
pozemku: 571/5 Památková ochrana

budovy: Bez památkové ochrany

Orientační období
výstavby: 2022 Památková ochrana

území: Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce,
využití objektu.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota

Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím m3 4 297,5

Celková plocha hodnocené obálky budovy m2 2 059,6

Objemový faktor tvaru budovy m2/m3 0,48

Celková energeticky vztažná plocha budovy m2 971,9

Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí % 13,0

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón.
Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle
ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn. Označení zóny Typ zóny dle ČSN 73 0331-1
Úprava vnitřního

prostředí

Návrhová
vnitřní
teplota

pro
vytápění

Energ.
vztažná
plocha

Vytápění Chlazení °C m2

Z1 Zóna č.1 - Společenský sál (m) Ostatní provozy - hlediště (divadla,
kina) 20 297,8

Z2 Zóna č.2 - Restaurace a
hygienické zázemí Definuj vlastní profil 20 237,9

Z3 Zóna č.3 - Kuchyň se zázemím (m) Ubytovací zařízení - přípravy jídel 20 96,6

Z4 Zóna č.4 - 2.NP (m) Budovy pro vzdělávání - učebny,
kabinety 20 339,7

NZ5 Zóna č.5 - Suterén - - -

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. 2



program ENERGETIKA
verze 6.0.4

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel.
Vypočtená spotřeba energie vychází  z  potřeby energie pro zajištění  typického užívání  budovy se zahrnutím účinností  technického
systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do
výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel

Vytápění Chlazení Nucené
větrání

Úprava
vlhkosti

Příprava
teplé
vody

Osvětlení
vnitřního
prostoru
budovy

Ostatní Celkem

% pokrytí

Dodaná energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo,
zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina
0,4% 1,6% 15,1% --- 0,3% 2,9% --- 20,3%

0.52 2.13 19.6 --- 0.38 3.79 --- 26.5

dřevěné peletky
68,3% --- --- --- 8,3% --- --- 76,6%

88.9 --- --- --- 10.8 --- --- 99.7

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná
pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Energie okolního
prostředí

--- --- --- --- 3,0% --- --- 3,0%

--- --- --- --- 3.92 --- --- 3.92

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl 68,7% 1,6% 15,1% --- 11,6% 2,9% --- 100,0%

kWh/m2rok 92,0 2,2 20,2 --- 15,6 3,9 --- 133,9

MWh/rok 89.4 2.13 19.6 --- 15.1 3.79 --- 130

Podíl dodané energie dle účelu Podíl dodané energie dle energonositele

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. 3



program ENERGETIKA
verze 6.0.4

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích
(např.  elektrárny, teplárny apod.)  se zohledněním účinnosti  výroby a distribuce pro užití  v hodnocené budově. Faktorem primární  energie z
neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel

Fa
kt

or
 p

ri
m

ár
ní

en
er

gi
e

z 
ne

ob
no

vi
te

ln
ýc

h
zd

ro
jů

 e
ne

rg
ie Vytápění Chlazení Nucené

větrání
Úprava
vlhkosti

Příprava
teplé vody

Osvětlení
vnitřního
prostoru
budovy

Ostatní Celkem

% pokrytí

Dodaná energie v MWh/rok

ENERGONOSITELE

elektřina 2,6
1,5% 6,2% 57,5% --- 1,1% 11,1% --- 77,5%

1.36 5.53 51.1 --- 0.99 9.85 --- 68.8

dřevěné peletky 0,2
20,0% --- --- --- 2,4% --- --- 22,5%

17.8 --- --- --- 2.17 --- --- 19.9

Energie okolního
prostředí 0,0

--- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- ---

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl 21,6% 6,2% 57,5% --- 3,6% 11,1% --- 100,0%

kWh/m2rok 19,7 5,7 52,5 --- 3,2 10,1 --- 91,3

MWh/rok 19.1 5.53 51.1 --- 3.16 9.85 --- 88.7

Podíl dodané energie dle účelu Podíl dodané energie dle energonositele

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. 4



program ENERGETIKA
verze 6.0.4

D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELŮ

Dodaná energie v MWh/rok

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Celkem 20.0 18.3 15.6 7.88 5.47 3.59 4.06 4.20 5.16 13.3 13.7 18.9

elektřina 2.18 1.85 2.05 1.98 2.07 2.28 2.84 2.87 2.01 2.05 2.07 2.21

dřevěné
peletky 17.6 16.1 13.2 5.54 3.04 0.94 0.88 0.95 2.79 10.9 11.4 16.5

Energie
okolního
prostředí

0.23 0.34 0.38 0.35 0.36 0.37 0.35 0.38 0.36 0.36 0.27 0.19

Roční průběh dodané energie podle energonositelů

BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

Dodaná energie v MWh/rok

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Celkem 20.0 18.3 15.6 7.88 5.47 3.59 4.06 4.20 5.16 13.3 13.7 18.9

Vytápění 16.7 15.3 12.3 4.72 2.18 0.04 0.00 0.00 1.95 10.1 10.6 15.7

Chlazení 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.34 0.85 0.88 0.03 0.00 0.00 0.00

Nucené
větrání 1.67 1.51 1.67 1.61 1.67 1.61 1.67 1.67 1.61 1.67 1.61 1.67

Úprava
vlhkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Příprava
teplé vody 1.29 1.19 1.33 1.24 1.27 1.28 1.22 1.33 1.25 1.26 1.25 1.22

Osvětlení 0.32 0.29 0.32 0.31 0.32 0.31 0.32 0.32 0.31 0.32 0.31 0.32

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. 5



program ENERGETIKA
verze 6.0.4

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním
netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu
energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Prostup tepla obálkou budovy

MWh/rok

30.3 Solární zisky

MWh/rok

15.7

Větrání 51.2 Vnitřní zisky - lidé 13.4

Netěsnosti obálky - infiltrace 9.51
Vnitřní zisky - osvětlení a
technologie a z přilehlých
nevytápěných prostor

17.4

Celkem 91.0 Celkem 46.4

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ MWh/rok 51,6 kWh/m2.rok 53,1

Bilance ztrát energie (%) Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. 6



program ENERGETIKA
verze 6.0.4

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Celkové tepelné zisky budovy jsou tvořeny vnitřními zisky (lidé, osvětlení, přístroje, ventilátory, rozvody teplé vody, akumulační nádoby) a
solárními zisky přes průsvitné konstrukce. Dále jsou zahrnuty zisky prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a
neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné zisky jsou sníženy o využitelné tepelné ztráty, kdy je teplota exteriéru nižší než
teplota interiéru (zejména v nočních hodinách). Zbývající tepelné zisky tvoří potřebu energie na chlazení budovy, kterou je nutné dodat
soustavou chlazení.

ZISKY ENERGIE VYUŽITELNÉ ZTRÁTY ENERGIE - PŘEDCHLAZENÍ

Vnitřní zisky (lidé, osvětlení,
spotřebiče atd.)

MWh/rok

15.0 Prostup tepla obálkou budovy

MWh/rok

8.87

Solární zisky průsvitnými
konstrukcemi 11.4 Cílené větrání 9.01

Ostatní zisky (prostupem,
větráním, infiltrací) 0.17 Netěsnosti obálky - infiltrace 2.97

Celkem 26.6 Celkem 20.8

POTŘEBA ENERGIE NA CHLAZENÍ MWh/rok 4,9 kWh/m2.rok 5,0

Bilance zisků energie (MWh/rok) Bilance potřeby energie na chlazení (MWh/rok)

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. 7



program ENERGETIKA
verze 6.0.4

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí,
jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově
(SOUS).  Budova může být rozdělena na teplotní  zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové
konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a
konstrukcí na obálce budovy

Návrhová
vnitřní
teplota
zóny

Přiléhající
prostředí

Plocha
konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukce

Vypočtená
hodnota

Požadavek
ČSN 730540-

2
Referenční
hodnota

Dosažená
úroveň -

vypočtená /
referenční
hodnota

Θi --- Aj Uj UN,j UR,j

Ozn. Název °C --- m2 W/m2.K

VNĚJŠÍ STĚNY 687,0

STN-1 Obvodová stěna
(Z1) 20 EXT 89,1 0,144 0,30 0,21 69%

STN-1 Obvodová stěna
(Z2) 20 EXT 13,1 0,144 0,30 0,21 69%

STN-1 Obvodová stěna
(Z3) 20 EXT 25,7 0,144 0,30 0,21 69%

STN-1 Obvodová stěna
(Z4) 20 EXT 58,6 0,144 0,30 0,21 69%

STN-10 Obvodová stěna
(Z1) 20 EXT 77,3 0,144 0,30 0,21 69%

STN-10 Obvodová stěna
(Z2) 20 EXT 15,2 0,144 0,30 0,21 69%

STN-10 Obvodová stěna
(Z3) 20 EXT 39,9 0,144 0,30 0,21 69%

STN-10 Obvodová stěna
(Z4) 20 EXT 40,3 0,144 0,30 0,21 69%

STN-12 Obvodová stěna
(Z1) 20 EXT 88,0 0,144 0,30 0,21 69%

STN-12 Obvodová stěna
(Z2) 20 EXT 5,6 0,144 0,30 0,21 69%

STN-12 Obvodová stěna
(Z4) 20 EXT 18,1 0,144 0,30 0,21 69%

STN-15 Obvodová stěna
(Z2) 20 EXT 43,1 0,144 0,30 0,21 69%

STN-15 Obvodová stěna
(Z4) 20 EXT 75,9 0,144 0,30 0,21 69%

STN-16 Obvodová stěna
(Z2) 20 EXT 9,9 0,144 0,30 0,21 69%

STN-16 Obvodová stěna
(Z4) 20 EXT 54,8 0,144 0,30 0,21 69%

STN-17 Obvodová stěna
(Z2) 20 EXT 26,1 0,144 0,30 0,21 69%

STN-17 Obvodová stěna
(Z4) 20 EXT 6,5 0,144 0,30 0,21 69%

STŘECHY 637,5

STR-5 Vegetační střecha
(Z1) 20 EXT 297,8 0,120 0,24 0,17 71%
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STR-6
Jednoplášťová

plochá střecha (Z4) 20 EXT 339,7 0,121 0,24 0,17 72%

PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTOREM 0,0

- - - EXT - - - - -

KONSTRUKCE K ZEMINĚ 499,8

PDL(z)-3 Podlaha - sál (Z1) 20 ZEM 297,8 0,230 0,45 0,32 73%

PDL(z)-4 Podlaha na terénu
(Z2) 20 ZEM 105,5 0,255 0,45 0,32 81%

PDL(z)-4 Podlaha na terénu
(Z3) 20 ZEM 96,6 0,255 0,45 0,32 81%

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM 132,4

PDL-9 Stropní konstrukce
nad 1.S (Z2-Z5) 20 NZ5 132,4 0,230 0,75 0,53 44%

KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ / PROSTORU 0,0

- - - SOUS - - - - -

VÝPLNĚ OTVORŮ 102,9

VYP-2
Okna plastová s

izolačním trojsklem
(Z1)

20 EXT 13,5 0,640 1,50 1,05 61%

VYP-2
Okna plastová s

izolačním trojsklem
(Z2)

20 EXT 7,9 0,640 1,50 1,05 61%

VYP-2
Okna plastová s

izolačním trojsklem
(Z3)

20 EXT 2,6 0,640 1,50 1,05 61%

VYP-2
Okna plastová s

izolačním trojsklem
(Z4)

20 EXT 15,8 0,640 1,50 1,05 61%

VYP-7 Vstupní dveře (Z1) 20 EXT 4,5 0,870 1,70 1,19 73%

VYP-7 Vstupní dveře (Z2) 20 EXT 3,9 0,870 1,70 1,19 73%

VYP-7 Vstupní dveře (Z3) 20 EXT 2,3 0,870 1,70 1,19 73%

VYP-11
Okna plastová s

izolačním trojsklem
(Z1)

20 EXT 10,1 0,640 1,50 1,05 61%

VYP-11
Okna plastová s

izolačním trojsklem
(Z2)

20 EXT 4,5 0,640 1,50 1,05 61%

VYP-11
Okna plastová s

izolačním trojsklem
(Z3)

20 EXT 4,5 0,640 1,50 1,05 61%

VYP-11
Okna plastová s

izolačním trojsklem
(Z4)

20 EXT 6,0 0,640 1,50 1,05 61%

VYP-13
Okna plastová s

izolačním trojsklem
(Z1)

20 EXT 5,3 0,640 1,50 1,05 61%

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 264/2020 Sb. 9



program ENERGETIKA
verze 6.0.4

VYP-13
Okna plastová s

izolačním trojsklem
(Z2)

20 EXT 1,5 0,640 1,50 1,05 61%

VYP-13
Okna plastová s

izolačním trojsklem
(Z4)

20 EXT 1,5 0,640 1,50 1,05 61%

VYP-14
Okna plastová s

izolačním trojsklem
(Z2)

20 EXT 4,5 0,640 1,50 1,05 61%

VYP-14
Okna plastová s

izolačním trojsklem
(Z4)

20 EXT 9,0 0,640 1,50 1,05 61%

VYP-18 Vstupní dveře (Z2) 20 EXT 4,5 0,870 1,70 1,19 73%

VYP-20
Okna plastová s

izolačním trojsklem
(Z4)

20 EXT 1,1 0,640 1,50 1,05 61%

LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ 0,0

- - - EXT - - - - -

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.

Vliv tepelných vazeb ∆Utb --- 0,020 --- 0,014 143%
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G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě,  že  je  zdrojem tepla  zařízení  pro  kombinovanou výrobu tepla  a  elektřiny  nebo solární  systém jsou bilance uvedeny v
samostatné tabulce.

Ozn. Zdroj tepla1

Systém vytápění uvnitř budovy

Celkový
jmenovitý
tepelný
výkon Palivo

Spotřeba
energie na
vytápění v

palivu

Sezónní
účinnost
výroby
tepla

Sezónní
účinnost

distribuce a
akumulace

tepla

Sezónní
účinnost
sdílení
tepla

Potřeba
energie na
vytápění

kW MWh/rok % COP % %
% pokrytí

MWh/rok

K-1
Automatický
kotel na dřevěné
pelety

60 dřevěné
peletky 88.9 87 ---

Z1: 85%
(85%)

Z2: 85%
Z3: 85%
Z4: 85%

Z1: 77%
(82%)

Z2: 79%
Z3: 79%
Z4: 78%

100%

51.6

CHLAZENÍ

Ozn. Zdroj chladu

Systém chlazení uvnitř budovy

Celkový
jmenovitý
chladící
výkon Palivo

Spotřeba
energie na
chlazení v

palivu

Sezónní
chladící
faktor
zdroje
chladu

Sezónní
účinnost

distribuce
chladu

Sezónní
účinnost

sdílení tepla

Potřeba
energie na

chlazení

kW MWh/rok SEERC,gen,int ηC,dis,int ηC,em

% pokrytí

MWh/rok

CHL-1 Zdroj chladu --- --- --- ---
Z1: 90%
(90%)

Z2: 100%

Z1: 81%
(86%)

Z2: 81%

100%

4.89

Ozn. Zdroj chladu

Systém chlazení mimo budovu - bilance dodávky energie pro hodnocenou budovu

Zdroj chladu mimo budovu Vnější rozvody tepla

Celkový
jmenovitý
chladící
výkon Palivo

Spotřeba
energie na
chlazení v

palivu

Sezónní
chladící

faktor zdroje
chladu

Sezónní účinnost
distribuce chladu

Ztráty ve vnějších
rozvodech

kW MWh SEER % MWh

CHL-1 Zdroj chladu 35 elektřina 2.07 3,10 100 0.00
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NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Ozn.
Systém
nuceného
větrání

Jmenovitý
objemový

průtok
větracího
vzduchu

Průměrný
objemový
průtok při
provozu
systému

Spotřeba
energie pro

provoz
systému

nuceného
větrání

Časový
podíl

provozu
systému

nuceného
větrání

Sezónní
účinnost
zařízení

zpětného
získávání

tepla

Jmenovitý
měrný
příkon

systému
nuceného

větrání

Váhový
činitel

regulace
systému

nuceného
větrání

m3/hod m3/hod MWh/rok % % W.s/m3 %

VZT-1 Vzduchotechnická
jednotka 4 800 2 619,25 5.86 100 75 1 650 55,7

VZT-2 Vzduchotechnická
jednotka 1 000 599,30 4.49 100 60 7 920 38,9

VZT-3 Vzduchotechnická
jednotka 1 000 782,00 7.72 100 60 6 480 62,6

ÚPRAVA VLHKOSTI

Ozn. Zdroj systému
úpravy vlhkosti Účel Palivo

Spotřeba
energie na

úpravu
vlhkosti

Jmenovitý
elektrický /

tepelný
příkon

odvlhčení vlhčení

Průměrná
sezónní
účinnost
odvlhčení

Průměrná
sezónní
účinnost
vlhčení

Průměrná
sezónní
účinnost

ZZV
MWh/rok kW

% % %

- - - - - - - - -

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě,  že  je  zdrojem tepla  zařízení  pro  kombinovanou výrobu tepla  a  elektřiny  nebo solární  systém jsou bilance uvedeny v
samostatné tabulce.

Ozn.
Zdroj pro
přípravu teplé
vody

Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy

Celkový
jmenovitý
tepelný
výkon Palivo

Spotřeba
energie na
přípravu

teplé vody
v palivu

Sezónní
účinnost
výroby
tepla

Sezónní
účinnost

distribuce
teplé vody

Sezónní
potřeba

teplé vody

Potřeba
energie

ohřev teplé
vody

kW MWh % --- % m3/rok
% pokrytí

MWh/rok

K-1 Automatický kotel
na dřevěné pelety 60 dřevěné

peletky 10.8 87 --- TVsys 1: 90,5 155,00
70,0

9.42

K-2
Topná jednotka
pro ohřev teplé
vody

7,5 elektřina 4.30 94 --- TVsys 1: 90,5 66,43
30,0

4.04
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OSVĚTLENÍ

Ozn.
Osvětlovací
soustava /
zóna

Převažující
typ

světelných
zdrojů

Odpovídající
energeticky

vztažná
plocha

Průměrná
požadovaná
osvětlenost

Průměrné korekční činitele soustavy

Typ
světelných

zdrojů
Řízení

soustavy
Konstantní
osvětlenost

Závislost
na denním

světle

--- m2 lux --- --- --- ---

Z1 (L1) Osvětlení zóna 1 referenční 261,92 270 1,10 1,00 1,00 1,00

Z2 (L1) Osvětlení zóny 2
Restaurace referenční 84,81 135 1,10 1,00 1,00 0,77

Z2 (L2) Osvětlení zóny 2
Chodby referenční 28,27 15 1,10 1,00 1,00 1,00

Z2 (L3)
Osvětlení zóny 2
Hygienické
zázemí

referenční 75,38 60 1,10 1,00 1,00 1,00

Z3 (L1) Osvětlení zóna 3 referenční 31,28 160 1,10 1,00 1,00 0,80

Z3 (L2) Osvětlení zóna 3 referenční 15,64 4 1,10 1,00 1,00 1,00

Z3 (L3) Osvětlení zóna 3 referenční 31,28 40 1,10 1,00 1,00 1,00

Z4 (L1) Osvětlení zóny 4 referenční 135,01 150 1,10 1,00 1,00 0,77

Z4 (L2) Osvětlení zóny 4 referenční 54,00 20 1,10 1,00 1,00 1,00

Z4 (L3) Osvětlení zóny 4 referenční 81,00 60 1,10 1,00 1,00 1,00

NZ5 (L1) Osvětlení zóny 5 referenční 95,30 100 1,10 1,00 1,00 1,00

KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA

Ozn.

Zdroj pro
kombinovanou
výrobu
elektřiny a
tepla

Kogenerační jednotka uvnitř budovy

Kogenerační jednotka mimo budovu - bilance dodávky pro hodnocenou budovu

Palivo

Spotřeba
energie v

palivu

Celkový
elektrický

výkon /
sezónní
účinnost

Celkový
tepelný
výkon /
sezónní
účinnost

Celková
sezónní
účinnost

kogenerační
jednotky

Výroba
elektřiny / z

toho pro
neobn.
prim.

energii

Výroba
tepla / z
toho pro
neobn.
prim.

energii

MWh/rok
kWe kWt

% MWh/rok MWh/rok
% %

- - - - - - - - -

SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM

Ozn.
Solární
termická
soustava

Využití
solární

soustavy

Typ
solárních

termických
kolektorů

Celková
plocha

apertury /
počet ks

Objem
solárního
zásobníku

Celkový
roční zisk
soustavy

Celkový
roční

využitý zisk
soustavy

Měrný
využitý zisk

k ploše
apertury

m2

litry MWh/rok MWh/rok kWh/m2.rok
ks

- - - - - - - - -
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FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM

V průkazu je prováděn pouze bilanční výpočet výroby tepla a elektřiny v souladu s vyhláškou pro účely stanovení neobnovitelní primární
energie. Výpočet využití energie pro vlastní spotřebu není relevantní (nejsou obsaženy spotřebiče a technologie).

Ozn. Fotovoltaická
soustava

Využití
solární

soustavy

Výroba Akumulace
Celková

roční
výroba

soustavy

Využito pro
výpočet
neobn.

primární
energie

Celková
účinná
plocha /
počet ks
panelů

Instalovaný
špičkový
výkon /

účinnost
panelu

Objem
zásobníku

vody

Typ
akumulátorů

/ kapacita

m2 kWp
litry

typ
MWh/rok MWh/rok

ks % kWh

FVE 1 Fotovoltaická
elektrárna

ostrovní
(izolovaný)

systém

50,116 6,52
-

-
8,233 3,921

- - -
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H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ
VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních
systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření
včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení
tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody
vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke
zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření Popis návrhu

KROK 1

Zlepšení
konstrukcí a
prvků obálky
budovy vč.
stínění

V této kategorii není navrhováno žádné opatření.

KROK 2
Využití zařízení
pro zpětné
získávání tepla

V této kategorii není navrhováno žádné opatření.

KROK 3
Zlepšení
účinnosti
technických
systémů budovy

V této kategorii není navrhováno žádné opatření.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení
celkové dodané energie.

Alternativní systém
dodávky energie

Proveditelnost
Popis návrhu

Technická Ekonomická Ekologická

KROK 4

Místní systémy
využívající
energie z OZE

ANO ANO ANO

Kombinovaná
výroba elektřiny
a tepla

ANO ANO ANO

Soustava
zásobování
tepelnou energií

ANO ANO ANO

Tepelná
čerpadla ANO ANO ANO
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NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru
opatření

Potřeba energie na
vytápění, chlazení a
přípravu teplé vody

Celková dodaná
energie

Neobnovitelná
primární energie Klasifikační třída

neobnovitelné
primární energiekWh/m2.rok kWh/m2.rok kWh/m2.rok

MWh/rok MWh/rok MWh/rok

Hodnocení budova
69,99 133,85 91,30

68.0 130 88.7

Soubor navržených
opatření

69,99 133,85 91,30

0.00 0.00 0.00

Dosažená úspora
energie

0,00 0,00 0,00
-

68.0 130 88.7
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I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle: Požadavky pro výstavbu nové budovy do
31.12.2021 Splněno: jsou SPLNĚNY

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy: budova s téměř nulovou spotřebou energie do 31.12.2021

Snížení referenční hodnoty
neobnovitelné primární
energie

Druh budovy nebo zóny
Energetická

vztažná plocha

Měrná potřeba
na vytápění
referenční

budovy
Míra snížení

m2 kWh/m2.rok %

Z1 - Zóna č.1 - Společenský sál (ostatní
zóna) 297,8

104,5

10

Z2 - Zóna č.2 - Restaurace a hygienické
zázemí (ostatní zóna) 237,9 10

Z3 - Zóna č.3 - Kuchyň se zázemím
(ostatní zóna) 96,6 10

Z4 - Zóna č.4 - 2.NP (ostatní zóna) 339,7 10

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený
parametr Jednotka Ozn. Hodnocený

prvek budovy

Návrhová
vnitřní
teplota

zóny

Přiléhající
prostředí

Vypočtená
hodnota

Referenční
hodnota Splněno

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle §
6 odst. 2 písm. c)

X --- --- --- --- --- --- --- ---

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle §
6 odst. 2 písm. d)

X --- --- --- --- --- ---

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou
náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný
součinitel
prostupu
tepla
budovy

W/m2.K Budova jako celek 0,18 0,25 ANO
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CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou
náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

Celková
dodaná
energie

kWh/m2.rok Budova jako celek 133,85 187,63 ANO

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Neobnovitel
ná primární
energie

kWh/m2.rok Budova jako celek 91,30 209,39 ANO

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU

Použitý software:  - ENERGETIKA Verze software: 6.0.4

Klimatická data: 2015 - Kuchařovice Metoda výpočtu: Měsíční krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz je součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

Název stavby: Novostavba obecního domu Stupeň PD:
DSP/DOS
(dokumentace pro
povolení/ohlášení
stavby)

Stavebník: Obec Drnholec IČ:

Generální projektant: Bc. Jiří Vozdecký IČ:

Zodpovědný
projektant: Bc. Jiří Vozdecký Č. autorizace:

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Katalog úspor energie: https://www.kataloguspor.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jméno / obchodní
firma: Číslo oprávnění:

Telefon: E-mail:

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je
držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení: - Číslo oprávnění: -
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program ENERGETIKA
verze 6.0.4

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo
do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo
průkazu:

Podpis energetického
specialisty:Datum vyhotovení

průkazu:

Platnost průkazu do: 15.1.2031
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