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Abstrakt 

Projekt �e�í vytáp�ní a p�ípravu teplé vody pro bytový d�m v Chocni (Pardubický kraj). 

Bytový d�m má t�i nadzemní vytáp�ná podla�í a jedno podzemní nevytáp�né podla�í. 

Zdrojem tepla je zplynovací kotel na d�evo, resp. kotel na pelety, který zárove� slou�í 

pro p�ípravu teplé vody v zimním období, po ostatní �ást roku jsou na p�ípravu teplé 

vody nainstalovány solární kolektory. Zdroj tepla je umíst�n v odd�lené a samostatn�

p�ístupné místnosti, v koteln�. 

Klí�ová slova 

Vytáp�ní, bytový d�m, zplynovací kotel na d�evo, kotel na pelety, desková a trubková 

otopná t�lesa, solární kolektory, p�íprava teplé vody, akumula�ní nádr�. 

Abstract  

The aim of this project is heating and warm water preparation for apartment block in 

Choce� (Pardubice region). Apartment block has three aboveground heated floors and 

one underground unheated floor. The heat source is gasifying firewood boiler or pellet 

boiler which is at the same time used for water heating but only in the winter time. The 

other parts of the year the solar collectors are installed and used for water heating. The 

heat source is located in detached room with its own access, in boiler room. 

Keywords 

Heating, apartment block, gasifying firewood boiler, pellet boiler, plate and tubular 

heating bodies, solar collectors, warm water preparation, water storage tank. 
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Úvod 

V této diplomové práci jsem se rozhodl zabývat kotelnami na biomasu, práce je 

rozd�lena do t�í hlavních tematických celk�. 

V první �ásti, teoretické, jsem se zabýval tématem diplomové práce �Kotelny na 

biomasu�, tedy biomasou, jejím vyu�itím a rozd�lením, slo�ením paliv, vlastnostmi 

paliv, popisem vybraných druh� paliv pevné biomasy, teorií spalování tuhých paliv,

popisem základních typ� spalovacích za�ízení na biomasu a nakonec po�ární 

bezpe�ností p�i pou�ívání kotl� na pevná paliva. 

Ve druhé �ásti, aplikace tématu na zadané budov�, jsem �e�il vytáp�ní 

nízkoenergetického bytového domu. Hlavní my�lenkou bylo navrhnout dv� varianty 

zdroje tepla a s tím související dispozi�ní �e�ení kotelny. Pro první variantu jsem navrhl 

zplynovací kotel na d�evo, pro druhou kotel na pelety, ostatní za�ízení byla �e�ena 

jednotliv� podle variant. Projekt obsahuje v�echny prvky pot�ebné pro funk�nost otopné 

soustavy. 

Ve t�etí �ásti, experimentální �e�ení a zpracování výsledk�, jsem m��il p�ebytek 

vzduchu a slo�ení spalin u starého odho�ívacího kotle. P�i pokusech jsem m�nil r�zné 

druhy paliv, reguloval p�ívod vzduchu a odvod spalin a pozoroval vliv zm�n p�i 

pr�b�hu spalování. Po t�chto experimentech jsem porovnával r�zná paliva p�i stejných 

okrajových podmínkách a zjistil, jaké je nejvhodn�j�í palivo pro tento odho�ívací kotel. 

Nakonec jsem se pokusil kotel zat�ídit do emisních t�íd. 
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KOTELNY NA BIOMASU 



A1 ÚVOD 

V posledních letech se s výrazem biomasa setkáváme stále �ast�ji, nejvíce asi ve 

spojení se slovy �obnovitelné zdroje energie� tzv. �OZE�. Dle mého názoru je�t� do 

nedávné doby nejen b��ná populace lidí nev�d�la, co p�esn� se pod tímto pojmem 

skute�n� skrývá, i kdy� ho pou�ívala. Jen tak na okraj bych cht�l p�ipomenout talkshow 

pana Krause, kam pozvání p�ijala �lenka Strany zelených Kate�ina Jacques, která m�la 

za úkol vysv�tlit, co je to ta �biomasa�. Výsledkem bylo, �e by si paní Jacques pom�rn�

vá�n� doma zatopila v kotli mrkví, a tak se jí poda�ilo pobavit celý národ. 

O biomase se m��eme do�íst na webových stránkách nebo ti�t�ných katalozích 

výrobc� kotl�, kde se zpravidla jedná o oby�ejné d�evo, které se k topení vyu�ívá u� od 

nepam�ti. Tomuto tématu se u� v�novala celá �ada odborník�, a proto také existuje 

spousta kni�ních publikací zabývajících se druhy biomasy �i spalovacími za�ízeními na 

jejich vyu�ití. 

Spalování d�eva, p�edev�ím kusového, má dlouholetou tradici zvlá�t� vesnicích.  

S nár�stem cen fosilních paliv a energií v minulých letech za�al výrazný nár�st zájmu  

o obnovitelné zdroje. U biomasy se vedle tradi�ního vyu�ívání kusového d�eva stále 

více vyu�ívá d�evní odpad ve form� pilin a �t�pky a novým fenoménem v této oblasti 

jsou pelety �i lisované brikety. 

  



A2 BIOMASA 

V podstat� se pod pojmem biomasa neskrývá nic nového, lidé se p�stováním 

biomasy zabývají u� n�kolik tisíc let, av�ak to co je nového, je vyu�ití biomasy pro 

ú�ely výroby energie.

Jedna zmo�ných definic biomasy je, �e se jedná hmotu organického p�vodu 

(rostlinná �i �ivo�i�ná). Energie biomasy má p�vod ve slune�ním zá�ení a lze ji oproti 

energii z fosilních paliv obnovovat, proto pat�í mezi obnovitelné zdroje energie. Pro 

energetické ú�ely se vyu�ívá cílen� p�stovaná rostlinná biomasa (tzv. fytomasa)  

a odpady ze zem�d�lské, lesní a pr�myslové produkce. 

Teoretické propo�ty r�zných odborník� uvád�jí ro�ní celosv�tovou produkci 

biomasy na úrovni 100 miliard tun, její� energetický potenciál se pohybuje kolem  

l 400 EJ1. To je tém�� p�tkrát více, ne� �iní ro�ní sv�tová spot�eba fosilních paliv  

(300 EJ1). �ím je tedy limitováno vyu�ití biomasy k energetickým ú�el�m a vy�e�ení 

jednoho z globálních problém� lidstva? [9] 

Produkce biomasy pro energetické ú�ely konkuruje dal�ím zp�sob�m vyu�ití 

biomasy (nap�. k potraviná�ským a krmivá�ským ú�el�m), zaji�t�ní surovin pro 

pr�myslové ú�ely, uplatn�ní mimo produk�ní funkce biomasy. Zvy�ování produkce 

biomasy vy�aduje roz�i�ovat produk�ní plochy nebo zvy�ovat intenzitu výroby 

biomasy, co� p�iná�í pot�ebu zvy�ovat investice do výroby biomasy. Získávání energie 

z biomasy v sou�asných podmínkách s obtí�emi ekonomicky konkuruje vyu�ití 

klasických energetických zdroj�. Tato skute�nost m��e být postupn� m�n�na tlakem 

ekologické legislativy. Maximální vyu�ití zdroj� biomasy k energetickým ú�el�m  

z celosv�tového hlediska je problematické vzhledem k rozmíst�ní zdroj� biomasy  

a spot�ebi�� energie, vzhledem k potí�ím s akumulací, transportem a distribucí získané 

energie. Na druhé stran� existují nesporné výhody vyu�ití biomasy k energetickým 

ú�el�m -  men�í negativní dopady na �ivotní prost�edí a zdroj energie má obnovitelný 

charakter. [9] 

  

���������������������������������������� �������������������
1 1 EJ = 1.1018 J (exa) 



A2.1 Zp�soby vyu�ití biomasy k energetickým ú�el�m 

Zp�sob vyu�ití biomasy k energetickým ú�el�m je do zna�né míry p�edur�en 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi biomasy. Velmi d�le�itým parametrem je 

vlhkost, resp. obsah su�iny v biomase. Hodnota 50 % su�iny je p�ibli�ná hranice mezi 

mokrými procesy (obsah su�iny je men�í ne� 50 %) a suchými procesy (obsah su�iny je 

v�t�í ne� 50 %). Z principiálního hlediska lze rozli�it n�kolik zp�sob� získávání energie 

z biomasy a p�ípravy biomasy pro energetické vyu�ití: 

a) termochemická p�em�na biomasy (suché procesy): 

• spalování biomasy 

• zplynování biomasy  

• pyrolýza biomasy  

b) biochemická p�em�na biomasy (mokré procesy): 

• alkoholové kva�ení 

• metanové kva�ení 

c) fyzikální a chemická p�em�na biomasy: 

• mechanicky (�típání, drcení, lisování, peletace, mletí apod.), 

• chemicky (esterifikace surových bio-olej�). 

d) získávání odpadního tepla p�i zpracování biomasy (nap�. p�i kompostování, 

aerobním �i�t�ní odpadních vod, anaerobní fermentaci pevných organických odpad�

apod.). P�esto�e existuje více zp�sob� vyu�ití biomasy k energetickým ú�el�m, v praxi 

p�evládá ze suchých proces� spalování biomasy, z mokrých proces� výroba bioplynu 

anaerobní fermentací. Z ostatních zp�sob� dominuje výroba metylesteru, kyselin,  

bio-olej�, získávaných v surovém stavu ze semen olejnatých rostlin. [9] 

K energetickým ú�el�m lze vyu�ít v �R cca 8 mil. tun biomasy. 

  



Tab. 1: Zdroje energeticky vyu�itelné biomasy v �R. [9] 

BIOPALIVO mil. tun 
Odpadní a palivové d�evo 1,7 
Obilní a �epková sláma 2,7 
Rychle rostoucí d�eviny a energetické plodiny 1,0 
Komunální odpad 1,5 
Spalitelný odpad z pr�myslné výroby 1,0 

CELKEM 7,9 

A2.2 Rozd�lení biomasy dle druhu 

• �ivo�i�ný p�vod 

o exkrementy - zem�d�lská produkce, stájová zví�ata 

o odpady � skládkování, �istírenské kaly 

• rostlinný (= fytomasa) 

o d�evní hmota (odpady) � palivové d�evo, v�tve, �t�pka, pelety, brikety, piliny, 

hobliny 

o stébelniny, sláma, traviny � balíky, agropelety 

o energetické plodiny  

� cílen� p�stované d�eviny (topoly, vrby, ol�e, atd.), obiloviny a traviny 

(sloní tráva, �ínský rákos, atd.) 

� olejniny (�epka olejná, slune�nice, atd.) 

� �krobno-cukernaté plodiny (brambory, kuku�ice cukrová �epa, obilí, atd.) 

  



A3 SLO�ENÍ PALIV 

V�echna biologická i fosilní paliva se skládají ze t�í základních slo�ek: 

• ho�lavina 

• popelovina 

• voda 

Jinými slovy paliva obsahují ho�lavé a neho�lavé látky. Zástupcem ho�lavých 

látek v palivu je tzv. ho�lavina, mno�ství ho�laviny v palivu se ur�í z jejího 

procentuálního podílu. �ím v�t�í podíl ho�lavina v palivu zaujímá, tím je pochopiteln�

palivo hodnotn�j�í a má vy��í výh�evnost. 

Slo�ení tuhých paliv lze vyjád�it obecným vztahem: h + A + W = 1 (kg/kg)  

nebo také: h + A + W = 100 (%), 

kde  h � pom�rný obsah ho�laviny (kg/kg), (%) 

A � pom�rný obsah popeloviny (kg/kg), (%) 

W � pom�rný obsah vody (kg/kg), (%) 

Slo�ení paliv se ur�uje dv�ma zp�soby: 

• hrubým rozborem, kterým se stanoví pom�rný obsah prchavé ho�laviny, 

popela, vody (%) a výh�evnost paliva (kJ/kg) 

• prvkovým rozborem ho�laviny, kterým se zjistí pom�rný obsah jednotlivých 

prvk�, tzn. obsah uhlíku, vodíku, síry, dusíku a kyslíku (%) 

Ho�lavina skládá z aktivních prvk� (uhlík, vodík a síra) a z pasivních prvk�

(kyslík a dusík). Uhlík s vodíkem jsou nejcenn�j�í ho�laviny, proto�e se p�i spalování 

slu�ují s atmosférickým kyslíkem a uvol�ují nejv�t�í mno�ství tepelné energie za 

vzniku vedlej�ích produkt� ho�ení. Ho�lavina se u tuhých paliv skládá z: 

• prchavé �ásti, která tvo�í plynné slou�eniny (uhlovodíky) a ty jsou 

charakteristické pro krátké ho�ení jasným plamen nad palivem 

• neprchavé �ásti, kterou tvo�í nespálený tuhý uhlík po rychlém vyho�ení 

prchavé �ásti, m��eme ho najít ve spalinách nebo v popelu 

Prchavé látky v ho�lavin� zahajují zapalování paliva a stabilizují proces ho�ení ve 

spalovací komo�e. �ím je palivo geologicky mlad�í, tím je obsah prchavé �ásti 

ho�laviny vy��í a taková paliva se zapalují rychleji ne� ta star�í. 

  



Tab. 2: Obsah prchavé �ásti ho�laviny ve vybraných palivech. [1] 

Druh paliva Obsah prchavé �ásti ho�laviny (%) 
D�evo 75 - 95 

Hn�dé uhlí 45 - 60 
�erné uhlí 5 - 45 

Tab. 3: Slo�ení ho�laviny ve vybraných palivech. [1] 

Prvek ho�laviny (%) Uhlík Vodík Síra Kyslík Dusík 
D�evo 49,8 5,9 0,0 44,0 0,3 

Hn�dé uhlí 75,2 6,3 2,2 15,2 1,2 
�erné uhlí 82,0 5,4 1,5 9,5 1,6 

Neho�lavé látky v palivech jsou hlavn� voda a popelovina, které zhor�ují pr�b�h 

spalování bez vývinu tepla, a proto bývají �asto ozna�ovány jako p�ít��. Popelovinu 

tvo�í minerální látky, a� 95 % to jsou jílovité minerály, sulfidy a uhli�itany. Zbytek 

tvo�í halogenové a akcesorické minerály. Popelovina se do paliva n�kolika zp�soby, 

nej�ast�j�í je p�i t��b� �i manipulaci s palivem (doprava, skladování), kde se minerální 

p�ím�si rozlo�í na povrchu, av�ak jejich velká �ást je snadno odd�litelná. Popeloviny 

sni�ují výh�evnost, sni�ují zapalování a ho�ení paliv, ale p�edev�ím zaná�í výh�evné 

plochy kotl�, �ím� sni�ují jejich ú�innost. Voda sama o sob� je nespalitelná, p�i 

spalování se uvol�uje ve form� vodní páry, která se odvede komínem do venkovního 

prost�edí nebo m��e být dále je�t� vyu�ita. Obsah vody v palivech op�t souvisí 

geologickým stá�ím, �ím je palivo mlad�í, tím je i obsah vody vy��í. Voda se v palivu 

vá�e r�znými zp�soby, a proto rozeznáváme tyto základní druhy: 

• p�imísená � nap�. p�i manipulaci s palivem, je neodd�litelná 

• povrchová � p�ilnutá k povrchu zrn paliva, mechanicky neodd�litelná 

• hrubá � �ást volné vody, která se odpa�í volným su�ením v okolí 

• zbytková � �ást vody, která z�stává i po vysu�ení paliva 

• okludovaná � nepatrné mno�ství adsorp�n� vázaná na ho�lavinu 

• hydrátová � nepatrné mno�ství, které se vá�e na krystalickou m�í�ku 

minerálních látek, p�i�azuje se tedy k popelovin�

Síra se v palivech vyskytuje v r�zných formách, její mno�ství je dáno celkovým 

sou�tem spalitelné a nespalitelné síry. Spalitelná (organická) se vá�e na ho�lavinu  

a nespalitelná (anorganická) na popelovinu. 

  



A4 DRUHY A ROZD�LENÍ PALIV 

Obecn� se palivem nazývá libovolná látka, která má schopnost za vhodných 

podmínek za�ít a udr�et chemickou reakci spalování. P�i spalování se 

p�em��uje chemická energie obsa�ená v palivu a na tepelnou energii, kterou je mo�né 

dál vyu�ít a na vedlej�í produkty. Vyu�itelnost energie z paliv souvisí s jejich 

vlastnostmi, technologií spalování, ale také s technickým rozvojem lidstva. Paliva 

m��eme rozeznávat podle skupenství, tedy tuhá, kapalná a plynná, nebo podle p�vodu, 

v tom p�ípad� mluvíme o palivech p�írodních a um�lých. V této práci se budu dále 

zabývat tuhými p�írodními palivy. 

A4.1 Charakteristické vlastnosti paliv 

Jednotlivé druhy paliv se navzájem li�í a tím rozhodují o volb� druhu a konstrukci 

spalovacího za�ízení. Vlastnosti paliv je mo�né rozd�lit do následujících skupin: 

• fyzikální a chemické vlastnosti 

• energetické vlastnosti 

• pyrotechnické vlastnosti 

• spalovací vlastnosti 

A4.1.1 Fyzikální a chemické vlastnosti 

Mezi tyto vlastnosti pat�í absorpce, adsorpce, difuze a toxicita. 

Absorpce je schopnost kapaliny pohlcovat molekuly plyn�, této vlastnosti se 

vyu�ívá p�i kontrole spalovacího procesu, ke zji�	ování obsahu oxidu uhli�itého ve 

spalinách. Tento jev vyu�ívají analyzátory spalin, nap�. Orsat�v analyzátor, který 

pracuje na principu absorpce obsahu oxidu uhli�itého roztokem hydroxidu draselného. 

Adsorpce je pohlcování molekul plynu na povrchu tuhých látek, této vlastnosti se 

vyu�ívá k odd�lení jednotlivých �ástí chemických prvk�, nap�. k vysu�ování plyn�, kde 

se vá�ou molekuly vodní páry. 

P�i difúzi dochází k vzájemnému prolínání plyn�, nebo	 jsou rozpínavé, tohoto se 

vyu�ívá k zisku plynných sm�sí stejného slo�ení v celém svém objemu. 



Toxicita neboli jedovatost je velmi podstatná vlastnost pro zdraví �lov�ka. 

Jedovatou látkou je oxid uhelnatý, který vzniká nedokonalým spalováním paliv. 

A4.1.2 Energetické vlastnosti 

Nejd�le�it�j�ími energetickými vlastnostmi, které nás zajímají, jsou výh�evnost  

a spalné teplo. Výh�evnost je hlavní kvalitativní vlastnost, podle které se rozli�ují 

jednotlivé druhy paliv. 

Výh�evnost Hu je mno�ství tepla, které vznikne dokonalým spálením 

jednotkového mno�ství paliva (1 kg) p�i normálním tlaku 101 325 Pa v adiabatických 

podmínkách za p�edpokladu, �e se spaliny ochladí na teplotu výchozích látek a vodní 

pára obsa�ená ve spalinách z�stane v plynném stavu. [1] 

Spalné teplo Ho je mno�ství tepla, které vznikne dokonalým spálením 

jednotkového mno�ství paliva (1 kg) p�i normálním tlaku 101 325 Pa v adiabatických 

podmínkách za p�edpokladu, �e se spaliny ochladí na teplotu výchozích látek a vodní 

pára obsa�ená ve spalinách je v kapalném stavu, tedy zkondenzuje. [1] 

Vztah mezi t�mito dv�ma vlastnostmi lze vyjád�it vztahem: 

Hu = Ho � Hp

kde  Hu � výh�evnost paliva (kJ/kg) 

Ho � spalné teplo paliva (kJ/kg) 

Hp � mno�ství tepla pot�ebné ke zkondenzování vodní páry (kJ/kg) 

Tab. 2: Energetické vlastnosti vybraných druh� paliv. [1] 

Druh paliva 
Výh�evnost Hu

(MJ/kg) 
Spalné teplo Ho

(MJ/kg) 
D�evo 17 19 - 20 

Hn�dé uhlí 15 - 17 22 - 24 
�erné uhlí 32 31 - 34 

A4.1.3 Pyrotechnické vlastnosti 

Pyrotechnické vlastnosti paliv mají význam p�i �ízení spalovacího procesu  

u tuhých paliv, ovliv�ují návrh druhu a konstrukci spalovací komory. Mezi hlavní 

vlastnosti pat�í ho�ení paliva a rychlost �í�ení plamene.  



Ho�ení tuhých paliv je ve vrstv�, fluidní vrstv� nebo v prostorových ohniskách. 

Ho�ení paliva ve vrstv� m��e být bez nuceného vzájemného promísení nebo s nuceným 

promísením jednotlivých �áste�ek paliva, zpravidla v ro�tových kotlích. Fluidní ho�ení 

paliva je charakteristické tím, �e palivo na ro�tu se nachází ve stavu podobném kyp�ní 

kapalin. Podstata fluidního ho�ení je zalo�ena na intenzivním p�ívodu vzduchu pod ro�t 

tak, �e vrstva není stabilní, ale pohyblivá. Ho�ení paliv v prostorových ohniskách 

pohyblivými ro�ty probíhá v letu nebo ve vznosu, kde jsou jednotlivé �áste�ky paliva 

v pohybu. [1] 

A4.1.4 Spalovací vlastnosti 

Mezi spalovací vlastnosti �adíme zápalnou teplotu, mez zápalnosti a rychlost 

spalování. Zápalná teplota je nejni��í teplota vzduchu, proudícího kolem vzorku, p�i 

které dojde ke vznícení ho�lavé sm�si bez p�ítomnosti vn�j�ího zápalného zdroje. Mez 

zápalnosti se d�lí na dolní a horní. Dolní hranice zápalnosti p�edstavuje minimální 

koncentraci ho�lavého plynu ve sm�si se vzduchem, která u� sta�í ke vznícení, naopak 

horní hranice zápalnosti zna�í maximální objemovou koncentraci ho�lavého plynu se 

vzduchem, kdy je�t� probíhá spalování. 

Tab. 3: Zápalné teploty vybraných druh� paliv. [1] 

Druh paliva Zápalná teplota (°C) 
D�evo 200 - 300 

Hn�dé uhlí 250 - 450 
�erné uhlí 300 - 500 

A4.2 Základní vlastnosti jednotlivých druh� paliv pevné biomasy 

A4.2.1 D�evo 

D�evo pat�í k nejstar�ím zdroj�m tepelné energie, je� lidstvo vyu�ívá. Ani  

v konkurenci modern�j�ích paliv se ale neztrácí. Vyu�ívání d�eva k topení má dlouhou 

tradici zejména na venkov�, kde je jako zdroj tepla nejsnáze dostupné a je také nejmén�

problém� s jeho skladováním. Sou�asný trh ale nabízí n�které sofistikované produkty 

(d�ev�né brikety, pelety), které �logistické� potí�e �e�í. Také sortiment topných za�ízení 

umo��uje vybrat optimální �e�ení pro topení d�evem. [22] 



Topení d�evem má tak jako jiné druhy paliv �adu výhod i nevýhod, které je p�i 

volb� topného systému zvá�it. S nár�stem cen fosilních paliv a energií vzrostl o tento 

druh paliva zna�n� zájem a roz�í�il se sortiment produkt�. Vedle tradi�ního kusového 

d�eva se vyu�ívá d�evní odpad ve form� pilin a �t�pky a relativn� novým produktem 

jsou pak pelety a d�ev�né brikety. Tím roste konkurenceschopnost kotl� na biomasu � 

dosahuje a� 85% ú�innosti a rovn�� komfort obsluhy je srovnatelný nap�. s plynovým 

vytáp�ním. K výhodám topení d�evem pat�í skute�nost, �e jde o obnovitelný zdroj, 

spalování produkuje nízké mno�ství popela a popel lze kompostovat. [22] 

Forem, v jakých lze d�evo pro topení získat, je �ada. U v�ech je ale podstatnou 

vlastností, která ovliv�uje efektivitu topení výh�evnosti � vlhkost d�eva. Naopak druh 

d�eva výh�evnost p�íli� neovliv�uje, neplatí tedy, �e tvrdá d�eva jsou výrazn�

výh�evn�j�í ne� m�kká. [22] 

Tab. 4: Výh�evnost r�zných druh� d�eva [23] 

Druh d�eva Obsah vody Výh�evnost 
[%] [MJ/kg] [kWh/kg] 

listnaté d�evo 15 14,61 4,06 
jehli�naté d�evo 15 15,58 4,33 

borovice 20 18,40 5,11 
vrba 20 16,90 4,69 
ol�e 20 16,70 4,64 
habr 20 16,70 4,64 
akát 20 16,30 4,53 
dub 20 15,90 4,42 
jedle 20 15,90 4,42 
jasan 20 15,70 4,36 
buk 20 15,50 4,31 
smrk 20 15,30 4,25 
b�íza 20 15,00 4,17 

mod�ín 20 15,00 4,17 

topol 20 12,90 3,58 

  



Graf 1: Závislost výh�evnosti na obsahu vody [24] 

Obr. 1: M�kké palivové d�evo �típané [25] 

A4.2.2 �t�pka 

Zelená �t�pka vzniká zpracováním materiálu obsahujícího asimila�ní orgány 

(jehli�í a listí), jedná se p�edev�ím o �erstvý klest z lesních t��eb. Jediné vyu�ití zelené 

�t�pky spo�ívá ve spalování v elektrárnách a spalovnách. Hlavní nevýhodou je rychlej�í 

ztráta kvality, p�edev�ím z d�vodu vysokého obsahu vody. Tato �t�pka tedy není 

vhodná pro dlouhodob�j�í skladování. [11] 

Hn�dá �t�pka vzniká p�i zpracování materiálu bez asimila�ních orgánu (jehli�í  

a listí), ale s v�t�ím podílem k�ry.  Vstupním materiálem m��e být nap�íklad star�í klest 

z lesních t��eb, drobný listnatý klest bez asimila�ních orgán�. Tato �t�pka je vhodná pro 



energetické vyu�ití, p�edev�ím z d�vodu ni��í vlhkosti a tím také vy��í výh�evnosti. 

Zárove� díky ni��í vlhkosti m��e být skladována del�í dobu bez výrazn�j�í ztráty 

kvality. [11] 

Bílá �t�pka vzniká p�i �t�pkování krajin a dal�ího odkorn�ného materiálu na 

pila�ských závodech vybavených odkor�ova�i. Bílá �t�pka se pou�ívá p�edev�ím p�i 

výrob� d�evot�ískových desek. Vzhledem k vy��í cen� se pro energetické ú�ely 

nepou�ívá. [11] 

�t�pka je svou velikostí (1-10 cm) vhodná do automatických kotl�, výh�evnost se 

pohybuje podle druhu d�eviny mezi 14 a� 19 MJ/kg. 

Obr. 2: Sklad d�evní �t�pky [10] 

Obr. 3: D�evní �t�pka [10] 

A4.2.3 Brikety 

D�ev�né brikety se vyráb�jí z d�ev�ného odpadu (nap�. pilin, hoblin, výjime�n�  

z k�ry) vysokotlakým lisováním bez p�idaných chemických pojiv. D�le�ité je, aby se 

nerozpadávaly, jinak je lze pou�ívat jen p�i spalování spolu s kusovým d�evem nebo 



hn�dým uhlím. Nespornou výhodou briket je, �e materiál pro jejich výrobu je tuzemský, 

obvykle se p�epravuje na minimální vzdálenosti. V�t�ina výrobc� d�evních briket má lis 

pro jejich výrobu napojen p�ímo na truhlá�ský nebo pila�ský provoz. Samoz�ejmostí je, 

jako u v�ech t�chto paliv, jejich obnovitelnost. Materiál pro jejich výrobu stále dor�stá  

a navíc tento materiál vzniká p�i jiných �innostech jako odpadní. Ani popel vzniklý p�i 

spalování briket není nijak nebezpe�ný a lze ho pou�ít jako vynikající kompostový 

materiál. Men�í brikety lze dopravovat závitovým dopravníkem, v�t�í jsou vhodné jen 

pro ru�ní p�ikládání. Jejich vlhkost a tím i výh�evnost je dána vlhkostí vstupního 

materiálu, tedy pilin a hoblin z pila�ské výroby. Výh�evnost se pohybuje podle druhu 

d�eviny okolo 17 a� 19 MJ/kg. [11] 

Obr. 4: Sortiment d�ev�ných briket [18]

Agrobrikety jsou nov� se roz�i�ujícím palivem pat�ícím do kategorie biomasa  

s výh�evností na úrovní uhlí. Oproti surové biomase jsou agrobrikety preferované pro 

sv�j výrazn� men�í objem (a� 10x). Jsou vyráb�ny pouze z p�írodních materiál� bez 

p�ím�sí, kde pojivem je p�írodní organická slou�enina, lignin, obsa�ená v bun��né 

stavb� rostlin. Výroba spo�ívá ve stla�ení suchých rostlin (slámy, sena, atd.) 

rozsekaných na jemnou frakci do briket o velikosti 6x6x6 cm. Tyto brikety jsou velmi 

koncentrovaným palivovým materiálem s m�rnou hmotností 1,4 kg/dm3 (t���í a hutn�j�í 

ne� d�evo). Mají výborné vlastnosti p�i spalování ve v�ech kotlích na uhlí, d�evo,  

v krbových kamnech i automatických kotlích. Výh�evnost agrobriket je 12 a� 18 MJ/kg. 

[12]



Obr. 5: Ra�elino
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Výroba d�evních pelet 

P�íjem suroviny � v p�edvstupní �ásti prob�hne podrcení kulatiny na pilinovou 

frakci. Ve vstupní �ásti výrobní linky je surovina dopravena do dávkovacího 

dopravníku a poté na t�ídi�. Na t�ídi�i dojde k vyt�íd�ní v�t�ích kus� hrubého odpadu 

(k�ra, od�ezky), které jsou následn� podrceny v drti�i a dopraveny do zásobníku u 

vytáp�cího kotle su�árny. Vyt�íd�né jemné piliny jsou pak dopravníkem p�esunuty do 

bubnové su�árny.  

Su�ení suroviny � v bubnové su�árn� je surovina vysu�ena na p�esn� p�edepsanou 

vlhkost a pneumaticky dopravena potrubím s ventilátorem do hlavního cyklonu su�iny a 

odtud do vyrovnávacího zásobníku lisu.  

Lisování a chlazení � po vylisování do stanoveného pr�m�ru mají pelety na 

výstupu z lisu vysokou teplotu (90°C) a k�ehkost. Proto jsou dopraveny do chladícího 

za�ízení, které pelety zchladí na teplotu vhodnou k transportu do balící �ásti. 

Balení � je poslední �ástí výrobní linky, kde dochází k balení pelet dle váhy do 

p�íslu�ných typ� obal� a ukládány na palety. [14] 

 Obr. 7: D�evní pelety bez k�ry [16] Obr. 8: D�evní pelety s k�rou [16] 

Agropelety jsou nov� se roz�i�ujícím palivem pat�ícím do kategorie biomasa 

s výh�evností na úrovní uhlí. Oproti surové biomase jsou agropelety preferované pro 

sv�j výrazn� men�í objem (a� 10x). Jsou vyráb�ny pouze z p�írodních materiál� bez 

p�ím�sí, kde pojivem je p�írodní organická slou�enina lignin, obsa�ená v bun��né 

stavb� rostlin. [15] 

Vlastnosti agropelet se li�í dle druhu zpracovaných rostlin, výh�evnost se 

pohybuje mezi 15 a� 18 MJ/kg, sypká hmotnost 550 - 750 kg/m3, obsah popela  

cca 3 � 7 % a nízký obsah vody, max. 10 %. 



Výroba agropelet 

Výroba spo�ívá ve stla�ení suchých rostlin (slámy, sena, apod.) rozsekaných na 

jemnou frakci do granulí o pr�m�ru 6, 8 a 12 mm a délce 20 � 40 mm. Tyto granule 

jsou velmi koncentrovaným palivovým materiálem s m�rnou hmotností a� 1200 kg/m3

(t���í a hutn�j�í ne� d�evo). Mají výborné vlastnosti p�edev�ím p�i spalování  

v automatických kotlích, proto�e umo��ují snadnou manipulaci, automatické dávkování 

a dlouhodobou regulaci výkonu kotle s minimálními nároky na údr�bu. [15] 

Agropelety jsou vhodné pro kotle v domácnostech, ve spalovnách biomasy, 

pr�myslových podnicích atd. 

 Obr. 9: Agropelety z �epky [16] Obr. 10: Agropelety ze slune�nice [16] 

 Obr. 11: Agropelety ze �	ovíku [16] Obr. 12: Agropelety ze sena [16] 

Doprava pelet 

Dá se �íct, �e na trhu existují 3 základní typy dopravy pelet, jedním zp�sobem je 

doprava voln� lo�ených pelet pomocí speciální cisterny, ze které je mo�né �p�e�erpat� 

pelety na cílové místo uskladn�ní. Dal�í mo�ností dopravy jsou ob�í textilní pytle  



tzv. Big Bag (800 � 1000 kg). Posledním zp�sobem je paletová doprava, na paletách 

jsou jednotlivé PE pytle s hmotností pohybující se v rozmezí 10 � 25 kg. 

Obr. 13: Cisterna na pelety plnící sklad [17] 

A4.2.5 Sláma 

Energetický potenciál spalitelných materiál� biologického p�vodu ze zem�d�lské 

výroby, p�edev�ím stébelnin, zejména pak slámy obilovin, které se vyskytují v �R  

a které v�t�inou a� dosud nebyly k energetickým ú�el�m vyu�ívány, je zna�ný. Jejich 

spole�ným znakem je zna�ná rozptýlenost po území státu, av�ak relativní blízkost  

a vyu�itelnost v rámci venkovského osídlení a zem�d�lských podnik�. Odhaduje se, �e 

by mohly krýt 40 - 50 % výroby tepla pro vytáp�ní byt� na venkov� a su�árenské 

pot�eby v zem�d�lství, respektive, �e by mohly nahradit tímto podílem p�edev�ím hn�dé 

uhlí. [19] 

V sou�asné dob� z�stává nevyu�ita zna�ná �ást produkce slámy ve stozích, kde 

postupn� podléhá zkáze. Je to d�sledek vysokého podílu obilovin na orné p�d�, 

vysokého podílu bezstelivového ustájení dobytka a v neposlední �ad� i omezení jeho 

chovu. [19]  

U slámy, sena a podobných travin se naopak pou�ívá lisování balík�, které se pak 

p�ikládají jako celek. Balíky se spalují ve velkých topeni�tích speciálních kotl�. Taková 

za�ízení mají ov�em velké výkony, a jsou tedy ur�eny spí�e pro centrální zásobování 

teplem, nikoli pro vytáp�ní jednotlivých dom�. Pro kotle men�ího výkonu lze pou�ít 

za�ízení pro rozdru�ování balík� a vzniklé krat�í kousky slámy jsou pak p�ikládány do 

topeni�t� kotle automatickým �nekovým za�ízením. Z vysu�ené a rozdrcené slámy �i 

sena lze také lisovat agrobrikety nebo agropelety, které jsou popsány vý�e. 



Nej�ast�ji je sláma (p�evá�n� obilná a �epková) dodávána ve form� velkých 

hranolovitých nebo kulatých balících, na které jsou p�izp�sobeny spalovací za�ízení. 

Sláma je výh�evností podobná hn�dému uhlí, obilná v suchém stavu dosahuje  

a� 15,6 MJ/kg a �epková a� 17,5 MJ/kg. Obsah popela �iní cca 6%. B��né balíky mají 

po stla�ení 150 kg/m3. 

  

 Obr. 14: Kulatý balík slámy [20] Obr. 15: Hranolovitý balík slámy [20] 

  



A5 SPALOVÁNÍ TUHÝCH PALIV 

Spalování tuhých paliv je d�j, p�i kterém se uvol�uje chemicky vázaná energie  

v palivu a m�ní se na energii tepelnou a vedlej�í produkty ho�ení (spaliny a popeloviny) 

za dostate�ného p�ístupu kyslíku. Takto získanou tepelnou energii je mo�né vyu�ít pro 

vytáp�ní, oh�ev vody, jiné technologické procesy nebo pro výrobu elektrické energie. 

Spalování probíhá, pokud je dostatek paliva se schopností ho�et s dostate�nou 

výh�evností, je p�ítomný kyslík a pokud je ve spalovací komo�e taková teplota, p�i které 

není nutné p�ivád�t energii z okolí, tedy zápalná teplota paliva. Spalování je slo�itý 

proces, p�i n�m� probíhá �ada chemických reakcí jednotlivých ho�lavých slo�ek 

s okysli�ovadlem. S tím souvisí i slo�ení paliv, kterému byla v�nována kapitola vý�e. 

Celkové slo�ení paliv m��eme vyjád�it jako sou�et jednotlivých prvk� a slo�ek tímto 

výrazem: 

Cr + Hr + Or + Sr + Nr + Ar + Wr = 100%, 

kde  Cr � obsah uhlíku v p�vodním stavu paliva (%) 

Hr � obsah vodíku v p�vodním stavu paliva (%) 

Or � obsah kyslíku v p�vodním stavu paliva (%) 

Sr � obsah síry v p�vodním stavu paliva (%) 

Nr � obsah disíku v p�vodním stavu paliva (%) 

Ar � obsah popeloviny v p�vodním stavu paliva (%) 

Wr � obsah vody v p�vodním stavu paliva (%) 

Podle toho, zda se spálí v�echny ho�lavé slo�ky paliva tak, aby se nevyskytovaly 

ve spalinách, mluvíme o spalování dokonalém a nedokonalém. 

A5.1 Dokonalé spalování 

Dokonalé spalování je proces, p�i kterém dochází k úplnému vyho�ení ho�lavých 

slo�ek paliv a uvoln�ní maximálního mo�ného mno�ství tepla. Mno�ství tepla je závislé 

na podílu ho�laviny, tedy chemickém slo�ení paliva, které se vyjad�uje výh�evností 

nebo hodnotou spalného tepla. Obecn� lze popsat dokonalé spalování t�emi základními 

procesy chemických reakcí, p�i nich� se uvol�uje tepelná energie: 



• slu�ování uhlíku a kyslíku 

C + O2 
 CO2 + 34 MJ/kg 

• slu�ování vodíku a kyslíku 

H2 + ½ O2 
 H2O + 121 MJ/kg 

• slu�ování síry a kyslíku 

S + O2 
 SO2 + 10 MJ/kg 

Dokonalé spalování je podmín�né dostate�ným p�ístupem spalovacího vzduchu, 

který se ur�uje ze spalovacích rovnic podle stechiometrických vztah�. V praktických 

podmínkách je pot�eba pro dokonalé spalování p�ivést v�t�í mno�ství vzduchu, ne� jen 

teoreticky nezbytné minimum, nebo	 �ást kyslíku obsa�eného ve vzduchu se 

nezú�ast�uje chemických reakcí. Z tohoto d�vodu mluvíme o sou�initeli p�ebytku (té� 

nadbytku) vzduchu, n � 1, jeho velikost by m�la být taková, aby docházelo 

k dokonalému spalování p�i minimálním zvý�ení objemu spalin. V praxi se k ur�ení 

p�ebytku vzduchu pou�ívají dva vztahy, podle kterých se ho lze z nam��ených hodnot 

vypo�ítat. 
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kde  CO2,max � nejvy��í mo�ný obsah CO2 ve spalinách u daného paliva (%) 

 CO2 � skute�n� nam��ený obsah CO2 ve spalinách u daného paliva (%) 

 O2 � nam��ený obsah zbytku O2 ve spalinách u daného paliva (%) 

A5.2 Nedokonalé spalování 

P�i nedokonalém spalování dochází k nedostate�nému p�ístupu vzduchu k palivu, 

tím nedojde k vyho�ení ho�lavé �ásti paliva, která uniká spalinami do okolí, sou�asn�

vzniká ne�ádoucí produkt spalování, oxid uhelnatý, který je jedovatý, není vid�t a ani 

cítit. Dále se zhor�uje tepelná ú�innost spalovacích za�ízení, nebo	 vzniká jen omezené 

mno�ství tepla, p�ibli�n� jen t�etina oproti dokonalému spalování. 

C + ½ O2 
 CO + 12 MJ/kg 

  



A5.3 Stechiometrické vztahy pro spalování tuhých paliv 

Referen�ní jednotkou pro vyjád�ení objem� vzduchu a spalin definovanou pro 

teplotu tn = 0 °C a tlak pn = 101 325 Pa je normální metr krychlový (Nm3). 

• objem suchého spalovacího vzduchu (n = 1): 
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• objem suchých spalin (n = 1): 
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• objem vlhkého spalovacího vzduchu (n = 1): 
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kde  v � sou�initel na zv�t�ení objemu v d�sledku vlhkosti (-) 

• objem vlhkých spalin (n = 1): 
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• objem vlhkého spalovacího vzduchu (p�i p�ebytku vzduchu n): 

�� � �� ����������&'
()*+

• objem vlhkých spalin (p�i p�ebytku vzduchu n): 

�� � ������  �� � �� ����������&'
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A5.4 Kontrola spalovacího procesu 

Kontrola spalovacího procesu je d�le�itá pro co nejefektivn�j�í vyu�ití energie 

z paliv. Kontrola se provádí rozborem vzniklých spalin, zejména oxidu uhli�itého, 

oxidu uhelnatého, kyslíku a oxid� dusíku. K t�mto rozbor�m se pou�ívají analyzátory 

kou�ových spalin. Nam��ené hodnoty se poté porovnají s emisními limity, které jsou 

stanoveny v zákon� nebo vyhlá�kách o ochran� ovzdu�í p�ed zne�i�	ujícími látkami. 

Analyzátory spalin mohou být p�enosné nebo p�ímo zabudované v konstrukci kotl�. 

  



A5.5 Spalování d�evní biomasy 

V této �ásti textu bych se rád v�noval základním technologiím spalování  

a zplynování d�eva, které vyu�ívají malé teplovodní zdroje tepla. 

A5.5.1 Proho�ívací kotle 

Proho�ívací kotle byly p�vodn� konstruovány pro spalování koksu, tedy paliva 

bez prchavé �ásti ho�laviny. P�ikládací komora je sou�asn� komorou spalovací a nad ní 

je umíst�n jen malý vým�ník tepla pro odnímání tepla ze spalin, které prakticky 

neobsahují �ádný spalitelný podíl prchavé ho�laviny, proto�e koks neho�í plamenem. 

V�e bez jakékoliv vyzdívky, jejím� ú�elem je tepeln� izolovat plamen od chladných 

st�n. Spalovací vzduch je p�isáván p�edev�ím z pod ro�tu a t�sn� nad ro�t, aby byl 

dostatek kyslíku pro vyho�ení �tuhého� uhlíku vázaného v pevném podílu paliva na 

ro�tu. Mno�ství vzduchu je dáno tahem komína a velice nep�esn� regulováno pouze na 

základ� teploty topné vody. Pokud tedy v tomto typu kotl� budeme spalovat kusové 

d�evo, plamen se bude velice rychle ochlazovat o vodou chlazené st�ny kotle a bude 

docházet k velkým ztrátám, proto�e se zastaví proces vyho�ívání prchavé �ásti 

ho�laviny. Tmavý kou� valící se z komína bývá velice �asto d�sledkem spalování 

vlhkého d�eva v litinových proho�ívacích kotlích, i kdy� je to spí�e p�isuzováno na vrub 

uhlí �i pneumatikám. [2] 

Obr. 16: Schéma proho�ívacího kotle [2] 



A5.5.2 Odho�ívací kotle 

U odho�ívacích kotl� u� bývá v�t�inou pou�ita �áste�ná vyzdívka a i doho�ívací 

cesty bývají v�t�inou dostate�n� dlouhé pro spalování dlouho plamenných paliv, tedy

s vysokým obsahem prchavých látek v palivu.  

Zásadní problém v�ak je v p�ívodu spalovacího vzduchu, jeho� p�isávané 

mno�ství je stejn� jako u proho�ívacího kotle regulován pouze velikostí komínového 

tahu. Za optimálních podmínek v po�áte�ní fázi ho�ení dochází k postupnému 

uvol�ování prchavé ho�laviny a k jejímu relativn� kvalitnímu vyho�ívání. Kotel se 

dob�e rozho�í a proh�átý komín za�ne �táhnout�. Velký tah ov�em je�t� trvá i n�jakou 

dobu ve fázi, kdy ji� rychlost zply�ování zpomaluje a je tedy pot�ebí men�ího mno�ství 

vzduchu. Nedostate�ná regulace nem��e zabránit ochlazení plamene velkým nadbytkem 

nasávaného spalovacího vzduchu a op�t dochází k velkému plynnému nedopalu. Stejn�

�patnou variantou je ov�em uzav�ení otvor� pro p�isávání spalovacího vzduchu 

obsluhou, které má zabránit p�etopení systému. Tím ov�em obsluha zp�sobí �odsátí� 

velkého mno�ství prchavé ho�laviny do komína, nebo	 ta se i po �odstavení� kotle  

v roz�havené p�ikládací komo�e uvol�uje z paliva a prost� nesta�í vyho�et. [2] 

Obr. 17: Schéma odho�ívacího kotle [2] 

  



A5.5.3 Zplynovací kotle 

Zply�ovací kotle mají ventilátorem �ízený p�ívod spalovacího vzduchu. Vhodnou 

konstrukcí násypné (p�ikládací) komory lze docílit toho, �e d�evo se nah�ívá postupn�  

a i prchavá ho�lavina je uvol�ována postupn�. Navíc mají velkou doho�ívací komoru 

vytvo�enou ze �árobetonových tvarovek, ve které je udr�ována dostate�ná teplota pro 

vyho�ení ho�laviny a do které je p�ivád�n v optimálních místech sekundární spalovací 

vzduch. Ve�kerá uvoln�ná prchavá ho�lavina musí projít roz�havenou vrstvou paliva  

a tryskou ve spodní �ásti p�ikládací komory do spodní spalovací komory. Velikost 

trysky je dimenzována tak, �e dovolí pr�chod jen takovému mno�ství ho�laviny, která je 

schopna doho�et v doho�ívací komo�e. �Nadbyte�ná� rychle uvoln�ná ho�lavina se 

hromadí nad palivem v p�ikládací komo�e a postupn� je odtahovým ventilátorem 

dávkována do spalovacího procesu. Mno�ství ventilátorem p�isávaného spalovacího 

vzduchu je �asto �ízeno na základ� údaj� z �idla, které ve spalinách vyhodnocuje 

p�ebytek kyslíku (p�ebytek se obecn� nazývá �, proto se �idlo nazývá �-sonda). Jen �ást 

vzduchu je p�ivád�na k ro�tu pro spalování tuhého podílu, v�t�í �ást je míchána  

s plamenem v trysce �i p�ivád�na do doho�ívací komory. Vytvo�ený d�evoplyn je tak 

zu�itkován s pom�rn� velkou efektivitou. Proto se tyto kotle se v obchodní praxi  

z hlediska teorie spalování nep�esn� ozna�ují titulem zply�ovací. Problém zde v�ak 

nastává p�i spalování d�eva s vlhkostí nad 20 %. Pokud je p�ikládací komora dosti 

studená, m��e se v horní �ásti p�ikládací komory tvo�it agresivní kondenzát, který 

b�hem n�kolika let kotlové t�leso zejména v její horní �ásti dokonale �rozlo�í�. [2] 

Obr. 18: Schéma zplynovacího kotle [2] 



A5.5.4 Automatické kotle 

Nejmodern�j�í technologií spalování biomasy jsou tzv. automatické kotle. Podle 

platné legislativy jsou ozna�ovány jako kotle se samo�innou dodávkou paliva. Z toho 

vyplývá i zásadní rozdíl oproti p�ede�lým technologiím. Zatímco u kotl� s ru�ní 

dodávkou paliva je d�evo p�ilo�eno do násypné (p�ikládací) komory v mno�ství pro 

n�kolikahodinové spalování, u automatických kotl� je palivo do spalovací komory 

pr�b��n� dávkováno dle pot�eby v malém mno�ství z externího zásobníku.  

U �oby�ejných� kotl� se p�ilo�ené palivo s r�znou mírou kontroly odplyní a d�evoplyn 

dle konkrétní technologie s r�znou ú�inností zu�itkuje, je zapot�ebí v�ak mít velkou 

ro�tovou �ást pro doho�ívání vzniklého d�ev�ného uhlí. Výkon kotle se reguluje 

mno�stvím p�ivád�ného spalovacího vzduchu. Naopak p�i samo�inné dodávce paliva je 

výkon regulován mno�stvím p�ivád�ného paliva. Spalováno je v�dy jen minimální 

mno�ství pot�ebné pro po�adovaný okam�itý výkon kotle. Je zapot�ebí relativn� malé 

ro�tové �ásti, na které dochází k rychlému zply�ování i vyho�ení tuhých zbytk� � to v�e 

s vysokým stupn�m �ízení celého spalovacího procesu. Naopak nepom�rn� v�t�í je 

doho�ívací prostor s velkým mno�stvím �árobetonové vyzdívky, která umo�ní dokonalé 

vyho�ení prchavé ho�laviny. Tato technologie ov�em neumo��uje spalovat d�evní 

hmotu ve form� kusového d�íví, ale ve velikosti jednotlivých frakcí paliva v �ádech 

centimetr�, tedy pilin, �t�pky a v malých kotlích p�edev�ím d�evních pelet. [2] 

Obr. 19: Schéma automatického kotle [2] 



A5.6 Emisní t�ídy kotl�

Na zhor�ené kvalit� ovzdu�í v topné sezon� mají hlavní podíl velké pr�myslové 

zdroje, av�ak nezanedbatelný podíl mají na sv�domí malá spalovací za�ízení na tuhá 

paliva. Odhaduje se, �e se ve statisících �eských domácností ro�n� spálí více jak  

3 mil. tun biomasy a 1,8 mil. tun uhlí. Spalování probíhá v malých zdrojích tepla, 

p�edev�ím se jedná o teplovodní kotle s výkonem nep�esahující 50 kW. Technické 

po�adavky na tyto kotle jsou stanoveny v �SN EN 303-52, která je v �R v ú�innosti od 

1. 3. 2000 a její platnost kon�í 1. 2. 2013. V této norm� jsou teplovodní kotle na pevná 

paliva rozd�leny do 3 základních emisních t�íd (viz tab. 5). 

Tab. 5: Mezní hodnoty emisí CO, prachu a ú�inností kotl� do 50 kW - minimální 

ú�innost je funkcí logaritmu jmenovitého výkonu, proto men�í hodnoty v tabulce platí 

pro výkon 5 kW, vy��í naopak pro výkon 50 kW [30] 

P�i pohledu na tabulku si na první pohled m��eme v�imnout velkých rozdíl� mezi 

t�ídami v ú�innostech kotl� a v mezních hodnotách emisí CO, které souvisí 

s technologií spalování a tím i mírou zne�i�t�ní ovzdu�í. Technologie spalování 

v malých zdrojích tepla je popsána v p�ede�lé podkapitole. Proho�ívací kotle s ru�ní 

dodávkou paliva odpovídají nejhor�í 1. t�íd�, jejich ú�innost se pohybuje kolem 50 %. 

Paradoxem je, �e jsou tyto kotle u nás nejroz�í�en�j�í i p�es negativní dopad na �ivotní 

prost�edí. Odho�ívací kotle s ru�ní dodávkou paliva lze emisn� za�adit do 2. t�ídy, jejich 

ú�innost je cca 65 %. V�t�ina zplynovacích kotl� s ru�ní dodávkou paliva odpovídá  

3. emisní t�íd�, ú�innost se pohybuje mezi 75 � 90 %. Nejmodern�j�í jsou automatické 

kotle se samo�innou dodávkou paliva, které p�ekra�ují emisní limity 3. t�ídy, jejich 

ú�innost je mezi 80 � 90 %. 

���������������������������������������� �������������������

2 �SN EN 303-5: Kotle pro úst�ední vytáp�ní na pevná paliva, s ru�ní nebo samo�innou dodávkou, o 
jmenovitém tepelném výkonu nejvý�e 300 kW - Terminologie, po�adavky, zkou�ení a zna�ení 



1. 9. 2012 vy�la v platnost novela zákona o ochran� ovzdu�í pro zlep�ení situace 

s ovzdu�ím, která zastaralé kotle spadající do 1. a 2. t�ídy zakazuje od 1.1.2014 prodávat 

a od roku 2022 se nesmí ani provozovat. Od 1. 1. 2018 nastane zákaz prodeje kotl�  

3. t�ídy a bude povoleno prodávat kotle 4. a vy��í t�ídy. Sou�asn� norma na�izuje od 

�ervence 2017 nutnost pravidelných revizí kotl� na tuhá paliva, za nep�edlo�ení revizí 

hrozí sankce.  

Tab. 6: P�ipravovaná aktualizace normy �SN EN 303-5, která úpln� ru�í t�ídy 1 a 2, 

dále zavádí nové t�ídy 4 a 5 [31] 

Je patrné, �e dojde k podstatnému zp�ísn�ní emisních limit�, co� je velice slibný 

krok ke zlep�ení sou�asné situace.  

  



A6 PO�ÁRNÍ BEZPE�NOST 

Úkolem komínu je dopravit toxické spaliny z interiéru, kde vznikají ho�ením látek 

v topidle, co nejdále od lidí. A�koli komínové t�leso na první pohled vypadá jednodu�e, 

jsou na n�j kladeny vysoké nároky, a to p�edev�ím díky modernizaci úsporných topidel 

i sou�asných stavebních konstrukcí. Musí plnit více d�le�itých funkcí najednou, a pouze 

pokud má dob�e vyvá�ené parametry, bude podporovat výkon a ú�innost topidla  

a optimalizovat spot�ebu paliva. Ka�dý komín pak musí být dostate�n� mechanicky 

odolný a stabilní, v p�ípad� po�áru bezpe�ný a jeho provoz musí spl�ovat hygienické 

p�edpisy a vyhovovat po�adavk�m na bezpe�nost. [28] 

Z na�ízení vlády �. 91/2010 Sb. o podmínkách po�ární bezpe�nosti p�i provozu 

komín�, kou�ovod� a spot�ebi�� paliv vyplývá, �e p�i provozu komína, kou�ovodu  

a spot�ebi�e paliv nesmí docházet ke vzniku po�áru. �kody zp�sobené po�árem na 

jakékoliv nemovitosti nejsou rozhodn� nic p�íjemného, a proto by se nem�lo nic 

podce�ovat a m�lo by se dbát na pravidelnou údr�bu, �ist�ní a revize spalinových cest3

a spot�ebi��. 

Kontrolu spalinové cesty provádí odborn� zp�sobilá osoba, kterou je dr�itel 

�ivnostenského oprávn�ní v oboru kominictví. U této kontroly se posuzuje umíst�ní 

ho�lavých stavebních konstrukcí a materiál� v návaznosti na konstruk�ní provedení 

spalinové cesty, provozuschopnost komína, zaji�t�ní bezpe�ného p�ístupu ke komínu  

a jeho kontrolním míst�m a v neposlední �ad� prostupy stavebními konstrukcemi. 

�ist�ní spalinové cesty provádí odborn� zp�sobilá osoba, kterou je dr�itel 

�ivnostenského oprávn�ní v oboru kominictví. �i�t�ní spalinové cesty je mo�né 

provád�t svépomocí, a to v p�ípad� jedná-li se spot�ebi�e na pevná paliva o jmenovitém 

výkonu do 50 kW v�etn�. Samotné �ist�ní se provádí pom�ckami k tomuto ú�elu 

nejvhodn�j�ími, principem je odstran�ní pevných usazenin ve spalinové cest� a jejich 

následné vybraní z neú�inné vý�ky komína. 

• Rizika p�i zanedbání 

Pokud kv�li nevy�i�t�nému nebo zanedbanému komínu vznikne v budov� po�ár  

a hasi�i na tuto skute�nost p�ijdou, vystavujeme se pokut� a� 25 000 K�. To platí i pro 

p�ípad, �e potvrzení o kontrole je pro�lé (k revizi komína nedo�lo do 12 m�síc� od 
���������������������������������������� �������������������
3 spalinová cesta = komín + kou�ovod  



kontroly p�ede�lé). P�i u�ívání zanedbaného komína hrozí nebezpe�í otravy oxidem 

uhelnatým, který se spolu se spalinami nedostane p�es zanesený komín a vrací se zp�t 

do prostoru. P�i vy�et�ování po�áru poji�	ovna vychází ze zprávy, kterou vypracovali 

hasi�i. Pokud po�ár vznikl kv�li zanedbání pé�e o komín, m��e poji�	ovna vyplatit 

mén�, ne� bude vy�íslená �koda, nebo také v�bec nic. [27]  

Lh�ty kontroly a �i�t�ní spalinové cesty b�hem jejího provozu jsou uvedeny  

tab. 2. 

Tab. 7: Lh�ty kontrol a �i�t�ní spalinové cesty, vybíraní pevných zne�i�	ujících �ástí a 

kondenzátu a �i�t�ní spot�ebi�e paliv za období jednoho roku [8] 

Revizi spalinové cesty provádí odborn� zp�sobilá osoba, která je dr�itelem 

�ivnostenského oprávn�ní v oboru kominictví, a která je zárove�: 

• revizním technikem komín�, 

• specialistou bezpe�nosti práce - revizním technikem komínových systém�, 

• revizním technikem spalinových cest. 

Revize se provádí p�ed uvedením spalinové cesty do provozu nebo p�i jakékoliv 

stavební úprav� komína, p�i zm�n� druhu paliva p�ipojeného spot�ebi�e, p�ed vým�nou 

nebo novou instalací spot�ebi�e paliv, dále pak také po komínovém po�áru nebo p�i 

vzniku trhlin ve spalinové cest�. 

O provedených kontrolách, �i�t�ní a revizích spalinové cesty je nutné u�init 

písemnou zprávu, kterou vydá odborn� zp�sobilá osoba. P�i �i�t�ní spalinové cesty 



svépomocí u�iní majitel nemovitosti záznam do po�ární knihy nebo jiné dokumentace, 

kterou p�edlo�í odborn� zp�sobilé osob� p�i provád�ní kontroly. 

Dal�í mo�ností odstra�ování pevných usazenin ve spalinové cest� je  

tzv. vypalování komína, jedná se o kontrolované spalování dehtových usazenin 

v pr�duchu komína. Av�ak toto opat�ení se provádí pouze, pokud není mo�né pevné 

usazeniny ze spalin odstranit jiným zp�sobem a pokud je komín odolný v��i ú�ink�m 

ho�ení. Komín m��e vypalovat pouze odborn� zp�sobilá osoba, kterou je dr�itel 

�ivnostenského oprávn�ní v oboru kominictví nebo revizní technik komín�, a to je�t�  

s pomocí dal�í k tomu zp�sobilé osoby. Vypalování komína je také nutné p�edem 

nahlásit na p�íslu�né odd�lení hasi�ského záchranného sboru. 

Ukázky nevyhovujících komín� viz obr. 20, obr. 21, obr. 22 a obr. 23. 

  

Obr. 20: Prasklý komín na p�d� [26] Obr. 21: Komín puklý uprost�ed [26] 

  

Obr. 22: Nestabilní komín, bez kotvení [26] Obr. 23: Rozpadající se komín [26] 
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B1 � Analýza a koncep�ní �e�ení vytáp�ní objektu 

P�edlo�ený projekt �e�í úst�ední vytáp�ní a p�ípravu teplé vody v objektu 

bytového domu v Chocni (Pardubický kraj). Nadmo�ská vý�ka cca 290 m. n. m.  

Po�et byt� je celkem 12, z toho 1 byt pro ZTP. 

Jedná se o nízkoenergetickou budovu, z �eho� vyplývá i její konstruk�ní systém. 

BD je rozd�len na suterénní �ást, která je nevytáp�ná a na vytáp�nou �ást s byty. 

Suterén je zd�ný, byty jsou d�evostavba s plochou st�echou. 

P�dorysné rozm�ry BD jsou p�ibli�n� 35,55 x 10,40 m. Zastav�ná plocha �iní cca 

450 m2. BD je �e�en jako t�ípodla�ní, 4 byty v ka�dém pat�e, polovina budovy je 

nepodsklepená le�ící na terénu. Budova je situována jako voln� stojící BD, bez umíst�ní 

v zástavb�. 

Provoz je uva�ován celoro�ní se 100 % vyu�itím byt�. 

V celém objektu je uva�ováno nucené v�trání s rekuperací. Ka�dý byt má sv�j 

rekupera�ní vým�ník, který je napojen na p�ívodní vzduch z p�ívodní �achty a na 

odvodní vzduch z odvodní �achty. 

Venkovní výpo�tová teplota je -15°C. Otopný systém objektu je navr�en jako 

uzav�ená dvou-trubková soustava s nuceným ob�hem a horizontálním rozvodem otopné 

vody. Tepelné ztráty prostupem a v�tráním jsou kryty pomocí deskových a trubkových 

otopných t�les. Navr�ený teplotní spád otopné soustavy je 50/40 °C. Jako zdroj tepla 

pro vytáp�ní objektu jsou navr�eny dv� varianty. Varianta A � zplynovací kotel na 

d�evo a varianta B � kotel na pelety. Ob� varianty jsou dopln�ny akumula�ní nádr�í. 

Pro p�ípravu teplé vody jsou navr�eny solární kolektory, které by m�li pokrýt 

pot�ebu tepla v období od kv�tna do zá�í. Po zbytek roku tj. v období od �íjna do dubna 

je �e�en doh�ev teplé vody ze zdroje tepla pro vytáp�ní dle variant. Jedná se 

zásobníkový oh�ev teplé vody, uva�ována je té� cirkulace. 

Zdroje tepla v�etn� pojistných za�ízení, akumula�ních nádr�í, sklad� paliv dle 

variant a zásobník� pro p�ípravu TV jsou umíst�ny v nov� p�istav�né zd�né budov�

vedle BD.�



B2 � Výpo�et sou�initele prostupu tepla konstrukcí 

 Popis konstrukce UK UN, 20 

• Obvodová st�na do exteriéru [W/m2.K] [W/m2.K] 

 S1 � St�na do exteriéru 0,11 0,30 

• Obvodová st�na do nevytáp�ného prostoru 

 S1a � St�na do chrán�ného p�ístupového prostoru 0,11 0,60 

 S11 - St�na do nevytáp�ného suterénu 0,20 0,60 

 S13 - St�na do nevytáp�né p�dy 0,14 0,30 

• Podlaha na zemin�

 S9 - Podlaha na zemin� 0,13 0,45 

 S9 - Podlaha na zemin� (Uequiv) 0,15 0,45 

• Podlaha nad nevytáp�ným prostorem 

 S10 - Podlaha nad suterénem 0,14 0,60 

• Strop (vnit�ní) 

 S7 - Strop 0,15 2,20 

• Strop do nevytáp�ného prostoru 

 S12 - Strop pod nevytáp�nou p�dou 0,11 0,30 

• St�echa do exteriéru 

 S8 - St�echa 0,11 0,24 

• St�na vnit�ní 

 S2 - St�na mezi budovami 0,14 1,05 

 S3 � Mezibytová st�na 0,15 2,70 

 S4 - St�na mezi místnostmi 0,27 2,70 

 S5 - P�í�ka 100 0,47 2,70 

 S6 - P�í�ka 125 0,37 2,70 

• Okna a dve�e 

 O1, O1a � D�evohliníková okna s izola�ními trojskly 0,75 1,50 

 O2a - D�evohliníkové dve�e s izola�ními trojskly 0,75 1,70 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

• Název konstrukce:   S1 � St�na do exteriéru 

Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  � [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzav�ená vzduch. dutina tl. 50  0,060       0,325  0,17 
   3  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   4  Rockwool Airrock HD  0,140       0,039  3,55 
   5  Rockwool Airrock HD  0,140       0,039  3,55 
   6  Rockwool Airrock HD  0,080       0,039  3,55 
   7  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   8  Uzav�ená vzduch. dutina tl. 50  0,040       0,434  0,25 
   9  Keramický obklad  0,014       1,010  200,0 

Po�adavek: U,N  =   0,30 W/(m2.K) 

Vypo�tená hodnota: U =   0,11 W/(m2.K) 

Pozn. Vypo�ítané U v�etn� vlivu tepelných most� v konstrukci. 

U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

• Název konstrukce:   S1a � St�na do chrán�ného p�ístupového prostoru 

Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  � [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzav�ená vzduch. dutina tl. 50  0,060       0,325  0,17 
   3  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   4  Rockwool Airrock HD  0,140       0,039  3,55 
   5  Rockwool Airrock HD  0,140       0,039  3,55 
   6  Rockwool Airrock HD  0,080       0,039  3,55 
   7  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   8  Uzav�ená vzduch. dutina tl. 50  0,040       0,434  0,25 
   9  Keramický obklad  0,014       1,010  200,0 

Po�adavek: U,N  =   0,60 W/(m2.K) 

Vypo�tená hodnota: U =   0,11 W/(m2.K) 

Pozn. Vypo�ítané U v�etn� vlivu tepelných most� v konstrukci. 

U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

• Název konstrukce:   S2 - St�na mezi budovami 

Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  � [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzav�ená vzduch. dutina tl. 50  0,060       0,294  0,2 



   3  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   4  Rockwool Airrock HD  0,140       0,039  3,55 
   5  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   6  OSB desky  0,050       0,130  50,0 
   7  Rockwool Airrock HD  0,140       0,039  3,55 
   8  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   9  Uzav�ená vzduch. dutina tl. 50  0,060       0,294  0,2 
   10  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 

Po�adavek: U,N  =   1,05 W/(m2.K) 

Vypo�tená hodnota: U =   0,14 W/(m2.K) 

Pozn. Vypo�ítané U v�etn� vlivu tepelných most� v konstrukci. 

U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

• Název konstrukce:   S3 � Mezibytová st�na 

Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  � [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Isover Merino  0,060       0,043  1,0 
   3  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   4  Rockwool Airrock HD  0,140       0,039  3,55 
   5  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   6  Isover Merino  0,060       0,043  1,0 
   7  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 

Po�adavek: U,N  =   2,70 W/(m2.K) 

Vypo�tená hodnota: U =   0,15 W/(m2.K) 

U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

• Název konstrukce:   S4 - St�na mezi místnostmi 

Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  � [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   3  Isover Merino  0,140       0,043  1,0 
   4  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   5  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 

Po�adavek: U,N  =   2,70 W/(m2.K) 

Vypo�tená hodnota: U =   0,27 W/(m2.K) 

U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

  



• Název konstrukce:   S5 - P�í�ka 100 

Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  � [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Isover Merino  0,075       0,043  1,0 
   3  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 

 Po�adavek: U,N  =   2,70 W/(m2.K) 

 Vypo�tená hodnota: U =   0,47 W/(m2.K) 

 U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

• Název konstrukce:   S6 - P�í�ka 125 

Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  � [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Isover Merino  0,100       0,043  1,0 
   3  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 

Po�adavek: U,N  =   2,70 W/(m2.K) 

Vypo�tená hodnota: U =   0,37 W/(m2.K) 

U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

• Název konstrukce:   S7 - Strop 

Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  � [W/mK]  Mi [-] 

   1  Vlysy  0,020       0,180  157,0 
   2  MDF desky 2  0,030       0,100  10,0 
   3  OSB desky  0,020       0,130  50,0 
   4  MDF desky 3  0,050       0,180  30,0 
   5  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
   6  Rockwool Rockmin  0,120       0,043  2,0 
   7  Rockwool Rockmin  0,100       0,043  2,0 
   8  Isover Merino  0,080       0,043  1,0 
   9  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0 

Po�adavek: U,N  =   2,20 W/(m2.K) 

Vypo�tená hodnota: U =   0,15 W/(m2.K) 

Pozn. Vypo�ítané U v�etn� vlivu tepelných most� v konstrukci. 

U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

  



• Název konstrukce:   S8 - St�echa 

Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  � [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0 
   2  Isover Orsil Uni  0,300       0,040  1,0 
   3  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,100       0,037  30,0 
   5  Uzav�ená vzduch. dutina tl. 100  0,100       0,588  0,1 
   6  OSB desky  0,044       0,130  50,0 

Po�adavek: U,N  =   0,24 W/(m2.K) 

Vypo�tená hodnota: U =   0,11 W/(m2.K) 

Pozn. Vypo�ítané U v�etn� vlivu tepelných most� v konstrukci. 

U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

• Název konstrukce:   S9 - Podlaha na zemin�

Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  � [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dla�ba keramická  0,015       1,010  200,0 
   2  OSB desky  0,040       0,130  50,0 
   3  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
   4  Rockwool Rockmin  0,150       0,043  2,0 
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,150       0,037  30,0

Po�adavek: U,N  =   0,45 W/(m2.K) 

Vypo�tená hodnota: U =   0,13 W/(m2.K) 

Hodnota: Uequiv,bf =   0,15 W/(m2.K) 

Pozn. Vypo�ítané U v�etn� vlivu tepelných most� v konstrukci. 

U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

• Název konstrukce:   S10 - Podlaha nad suterénem 

Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  � [W/mK]  Mi [-] 

   1  Vlysy  0,020       0,180  157,0 
   2  MDF desky 1  0,030       0,070  5,0 
   3  OSB desky  0,050       0,130  50,0 
   4  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
   5  Rockwool Rockmin  0,300       0,043  2,0 
   6  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0 

Po�adavek: U,N  =   0,60 W/(m2.K) 

Vypo�tená hodnota: U =   0,14 W/(m2.K) 



Pozn. Vypo�ítané U v�etn� vlivu tepelných most� v konstrukci. 

U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

• Název konstrukce:   S11 - St�na do nevytáp�ného suterénu 

Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  � [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzav�ená vzduch. dutina tl. 50  0,060       0,294  0,2 
   3  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   4  Rockwool Airrock HD  0,140       0,039  3,55 
   5  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   6  Isover HW-M  0,050       0,039  1,2 
   7  �elezobeton 2  0,300       1,580  29,0 
   8  Malta vápenná  0,001       0,870  9,0 

Po�adavek: U,N  =   0,60 W/(m2.K) 

Vypo�tená hodnota: U =   0,20 W/(m2.K) 

Pozn. Vypo�ítané U v�etn� vlivu tepelných most� v konstrukci. 

U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

• Název konstrukce:   S12 - Strop pod nevytáp�nou p�dou 

Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  � [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,150       0,220  9,0 
   2  Isover Orsil Uni  0,300       0,040  1,0 
   3  OSB desky  0,042       0,130  50,0 
   4  MDF desky 2  0,080       0,100  10,0 
   5  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
   6  Uzav�ená vzduch. dutina tl. 30  0,240       1,765  0,03 
   7  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
   8  MDF desky 3  0,080       0,180  30,0 
   9  OSB desky  0,022       0,130  50,0 

Po�adavek: U,N  =   0,30 W/(m2.K) 

Vypo�tená hodnota: U =   0,11 W/(m2.K) 

Pozn. Vypo�ítané U v�etn� vlivu tepelných most� v konstrukci. 

U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

• Název konstrukce:   S13 - St�na do nevytáp�né p�dy 

Skladba konstrukce 
  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  � [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzav�ená vzduch. dutina tl. 50  0,060       0,294  0,2 



   3  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   4  Rockwool Airrock HD  0,140       0,039  3,55 
   5  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   6  Isover HW-M  0,050       0,039  1,2 
   7  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   8  Rockwool Airrock HD  0,140       0,039  3,55 
   9  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   10  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 

Po�adavek: U,N  =   0,30 W/(m2.K) 

Vypo�tená hodnota: U =   0,14 W/(m2.K) 

Pozn. Vypo�ítané U v�etn� vlivu tepelných most� v konstrukci. 

U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

• Název konstrukce:   O1, O1a � D�evohliníková okna s izola�ními trojskly 

Po�adavek: U,N  =   1,50 W/(m2.K) 

Výrobcem uvád�ná hodnota: U =   0,75 W/(m2.K) 

U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

• Název konstrukce:   O2a - D�evohliníkové dve�e s izola�ními trojskly 

Po�adavek: U,N  =   1,70 W/(m2.K) 

Vypo�tená hodnota: U =   0,75 W/(m2.K) 

U < U,N ... PO�ADAVEK JE SPLN�N. 

Pozn. 1 � V�echny konstrukce spl�ují po�adavky na sou�initel prostupu tepla  

dle �SN 730540-2 (2011). 

Pozn. 2 � P�i výpo�tu p�esných ztrát tepla prostupem je k hodnot� sou�initele 

prostupu tepla U p�i�tena hodnota 0,02 jako korekce tepelných most�. 



B3 � Energetický �títek obálky budovy 

Protokol k energetickému �títku obálky budovy 

Identifika�ní údaje      

Druh stavby D�evostavba bytový d�m Choce�
Adresa (místo, ulice, �íslo, PS�) Choce�
Katastrální území a katastrální �íslo  
Provozovatel, pop�. budovoucí provozovatel  

Vlastník nebo spole�enství vlastník�, pop�. stavebník 
Adresa (místo, ulice, �íslo, PS�)  
Telefon / E-mail 

Charakteristika budovy      
Objem budovy V - vn�j�í objem vytáp�né zóny budovy, nezahrnuje lod�ie, �ímsy, atiky a 
základy 

3527,3 
m3

Celková plocha A - sou�et vn�j�ích ploch ochlazovaných konstrukcí ohrani�ujících objem 
budovy 

1744,3 
m2

Geometrická charakteristika budovy A/V 0,49 

P�eva�ující vnit�ní teplota v otopném obodobí θim 20 °C 

Vn�j�í návrhová teplota v zimním období θe - 15 °C 

Charakteristika energeticky významných údaj� ochlazovaných konstrukcí 
Ochlazovaná konstrukce Plocha Sou�initel 

prostupu 
tepla 

Po�adovaný 
(doporu�ený) 

sou�initel 
prostupu 

tepla 

�initel 
teplotní 
redukce 

M�rná 
ztráta 

konstrukce 
prostupem 

tepla 

Ai Ui UN bi Hti =Ai.Ui.bi

m2 W/(m2.K) W/(m2.K) - W/K 
S1 � St�na 636,3� 0,11 (0,20) 0,30 1,00 70,0 
S1a � St�na 229,1 0,11 (0,20) 0,30 0,74 18,6 
S8 � St�echa 286,1 0,11 (0,16) 0,24 1,00 31,5 

S9 � Podlaha na zemin� 172,2 0,13 (0,30) 0,45 0,43 9,6 

S10 � Podlaha nad suterénem 169,0 0,14 (0,40) 0,60 0,49 11,6 

S11 � St�na do nevytáp�ného suterénu 9,5 0,20 (0,40) 0,60 0,49 0,9 

S12 � Strop pod nevytáp�nou p�dou 53,1 0,11 (0,20) 0,30 0,74 4,3 
S13 � St�na do nevytáp�né p�dy 11,2 0,14 (0,20) 0,30 0,74 1,2 

O1 � Okna 139,8 0,75 (1,20) 1,50 1,00 104,9 

O1a � Okna 9,4 0,75 (1,20) 1,50 0,74 5,2 

O2a � Dve�e 28,8 0,75 (1,20) 1,70 0,74 16,0 

Tepelné mosty 1744,3 0,02 - - 34,9 

Sou�et 1744,3    308,7 

V�echny konstrukce spl�ují po�adavky na sou�initele prostupu tepla podle �SN 73 0540-2 (2011). 



Stanovení prostupu tepla obálkou

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla Uem = HT/A W.K-1 0,18 
Po�adovaný sou�initel prostupu tepla Uem,N W.m-2.K-1 0,42 

Klasifika�ní t�ídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy
Klasifika�ní 

t�ídy 
Pr�m�rný sou�initel prostupu 

tepla budovy 
Uem [W/(m2.K)] 

Slovní vyjád�ení klasifika�ní t�ídy Klasifika�ní 
ukazatel 

A Uem � 0,5. Uem,N Velmi úsporná 
      

0,5
B 0,5.Uem,N < Uem � 0,75. Uem,N Úsporná       0,75 
C 0,75.Uem,N < Uem � Uem,N Vyhovující       1,0 
D Uem,N < Uem � 1,5.Uem,N Nevyhovující       1,5 
E 1,5.Uem,N < Uem � 2,0.Uem,N Nehospodárná       2,0 
F 2,0.Uem,N < Uem � 2,5.Uem,N Velmi nehospodárná       2,5 
G Uem > 2,5.Uem,N Mimo�ádn� nehospodárná  

Klasifikace: A � Velmi úsporná

Datum vystavení energetického �títku: 11 / 1/ 2013 

Zpracovatel energetického �títku obálky budovy: Bc. Du�an Egerle 

Adresa zpracovatele: Vohan�ice 35, Ti�nov 666 01 

I�O: - 

Zpracoval: Du�an Egerle, Bc. Podpis: 

Tento protokol a energetický �títek odpovídá sm�rnici evropského parlamentu a rady �. 

2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s �SN 73 0540 a podle 

projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 



 Referen�ní budova Hodnocená budova 
Konstrukce Plocha 

A 
[m2] 

Sou�initel 
prostupu 

tepla 
U 

[W/(m2.K)] 

Reduk�ní 
�initel 

b 
[--] 

M�rná 
ztráta 

prostupem 
tepla 
HT

Plocha 

A 
[m2] 

Sou�initel 
prostupu 

tepla 
U 

[W/(m2.K)] 

Reduk�ní 
�initel 

b 
[--] 

M�rná 
ztráta 

prostupem 
tepla 
HT

Celkem 
zapo�itatelná 
plocha výplní 

otvor� 1) 

139,8 
9,4 

28,8 

1,5 
1,5 
1,7 

1,00 
0,74 
0,74 

209,7 
10,4 
36,2 

139,8 
9,4 

28,8 

0,75 
0,75 
0,75 

1,00 
0,74 
0,74 

104,9 
5,2 
16,0 

Celkem 
obvodové st�ny 

po ode�tení 
výpln� otvor�

636,3 
229,1 
11,2 
9,5 

0,3 
0,3 
0,3 
0,6 

1,00 
0,74 
0,74 
0,49 

190,9 
50,9 
2,5 
2,8 

636,3 
229,1 
11,2 
9,5 

0,11 
0,11 
0,14 
0,20 

1,00 
0,74 
0,74 
0,49 

70,0 
18,6 
1,2 
0,9 

Zbývající �ást 
plochy výpln�

otvor�
zapo�tená jako 
obvodová st�na 

1) 

0 - - 0 0 - - 0 

St�echa 286,1 0,24 1,00 68,7 286,1 0,11 1,00 31,5 
Strop pod p�dou 53,1 0,30 0,74 11,8 53,1 0,11 0,74 4,3 

Podlaha na 
zemin�

172,2 0,45 0,43 33,3 172,2 0,13 0,43 9,6 

Podlaha nad 
suterénem 

169,0 0,60 0,49 49,7 169,0 0,14 0,49 11,6 

Celkem 1744,3 - - 666,9 1744,3 - - 273,8 
Tepelné vazby 2) 1744,3 0,02 - 34,9 1744,3 0,02 - 34,9 
Celková m�rná 

ztráta prostupem 
tepla 

   701,2    308,7 

Pr�m�rný 
sou�initel 

prostupu tepla 
podle 5.3.4 a 

tab. 5 

Po�ad. 701,2/1744,3+0,02=0,42 
A/V=0,49 

Doporu�. 0,75*0,42=0,32 

0,42 

0,32 
308,7/1744,3=0,17 0,18 

Klasifika�ní t�ída obálky budovy podle p�ílohy C 0,18/0,42=0,43 T�ída A - Velmi úsporná
1) Zapo�itatelnost velkých ploch výplní otvor� viz 5.3.3 
2) V p�ípad� referen�ní budovy je vliv tepelných vazeb podle 5.3.4 stanoven konstantní p�irá�kou 0,02. V p�ípad�

hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlep�ím dostupným výpo�tem v souladu s �SN 73 0540-4.



ENERGETICKÝ �TÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

D�evostavba bytový d�m Choce�
Hodnocení obálky 

budovy 

Celková podlahová plocha: 817,3 m2 stávající doporu�ení

  
  

KLASIFIKACE      T�ída A � Velmi úsporná   

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálky budovy 
Uem,  ve W/(m2.K)   Uem = HT/A

0,18  

Po�adovaná hodnota pr�m�rného sou�initele prostupu tepla 
obálky budovy podle �SN 73 0540-2 Uem,N ve W/(m2.K) 

0,42  

Klasifika�ní ukazatel CI a jím odpovídající hodnoty Uem

CI 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 
Uem 0,210 0,315 0,420 0,630 0,840 1,050 

Platnost �títku do: 11.1.2023 Datum: 11.1.2013 

Vypracoval: Bc. Du�an Egerle 

0,43 A

B

C

D

E

 F

G

CI      Velmi úsporná

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

Mimo�ádn� nehospodárná



B4 - Výpo�et tepelné ztráty prostupem a v�tráním

Venkovní výpo�tová teplota: �e = -15 °C

Vnit�ní výpo�tové teploty (dle �SN EN 12 831):

1

Teploty v sousedních nevytáp�ných prostorech �u (dle �SN 060210) p�i �e = -15 °C:

Teplota p�ilehlé zeminy ke stavebním konstrukcím �g p�i �e = -15 °C:

Násobnost vým�ny vzduchu - hygienické minimum:

Koeficient chrán�ní ei:

kuchyn�
koupelny
klozety
vytáp�né vedlej�í místnosti (p�edsí
, chodby aj.)
vytáp�ná schodi�t�

0,05

0,03

0,020,01

0,02

0,03

Vstupní hodnoty:

1.1

Výpo�tová vnit�ní 
teplota

obývací místnosti, tj. obývací pokoje, lo�nice, jídelny,                     
jídelny s kuchy
ským koutem, pracovny, d�tské pokoje

�int,i [°C]

Druh vytáp�né místnosti

Obytné budovy

10
15
20
24
20

20

Trvale u�ívané

Korek�ní �initel vý�ky �i = 1,0 (Vý�ka vytáp�ného prostoru nad terénem (st�ed vý�ky místnosti): 0 - 10 m)

Obytné místnosti s kuchy
ským koutem
Koupelny, klozety
Obytné místnosti

Typ místnosti

Podst�e�ní prostory (p�dy) - t�sná krytina, bez tepelné izolace: �u = -6 °C

Sklepy a jiné suterénní nevytáp�né místnosti - �aste�n� nad terénem, nev�trané: �u = 3 °C

Teplota p�ilehlé zeminy pod podlahou p�i výpo�tové venkovní teplot�: �g = 5 °C

nmin [h
-1]

0,8
1,5
0,5

Stupe
 t�snosti obvodového plá�t�: n50 = 0,6 (Nucené v�trání se ZZT pro objekty se zvlá�t� nízkou 

pot�ebou tepla pro vytáp�ní):

velmi chrán�né (stejn� vysoké ve m�st�, v lese)

pr�m�rn� chrán�né (v krajin� se stromy nebo 
stejn� vysoké budovy, p�edm�stí)

nechrán�ná (budovy ve v�trné oblasti, vysoké v 
centru apod.)

T�ída zastín�ní
ei

místnost bez oken s 1 oknem s více okny

0,00

0,00

0,00



�.k.

SO01

OZ01

�.k.

SO01
DO01

�.k.

SN01

SN02

�.k. Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw

Pdl 8,58 0,17

O1 � D�evohliníkové okno 1,26 0,75 1,00 0,95

1,54

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K)

3,51

16,58 13,85 15 8,29

Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

O2a � D�evohliníkové dve�e 2,40

0,37 -0,30 -0,88

S5 - P�í�ka 100

Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce

Popis Ak. Uequiv,bf fg1. fg2.Gw

1,46

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

0,70

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig

0,03

0,31

Popis Ak

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K)

Ak.Uk.fij

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Hv,i �int,i - �e

1,46
1,45 0,33 1,00 0,48

(	k Ak.Uequiv,bf)

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 2,64

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

0,75 0,70 1,26

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Uk fij

Hygienické po�adavky

-1,38

6,34 0,47 -0,17 -0,50

S9 - Podlaha na zemin�

30

Celková m�rná  tepelná ztráta zeminou                HT,ig= (	k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

1 0,6

Výpo�et tepelné ztráty prostupem a v�tráním pro byt �. 01

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 3,13 0,13 0,70 0,28

�int,i

15

�e

-15

�int,i- �e

30

HT,i

3,51

Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

105,28

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.1.1 - p�edsí�, 15 °C

S6 - P�í�ka 125 7,96

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.1.1 - p�edsí�, 15 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 13,04 0,13 1,00 1,70

0,50,04

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Vým�na         

n (h-1)

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

1,00

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

0,60

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

0,00

Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

9,33

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)

0,91

Objem 
místnosti Vm 

(m3)



�.k.
SN01
DN01
SN02
DN02
SN03
DN03

�.k. Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw

Pdl 5,20 0,17

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

13,27 20 15 18,76

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

0 0,6 0 0,00 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

-3,13 -1,06 -31,89

�int,i - �e

30

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -5,41
�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

15 -15 30 -5,41 -162,38

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.1.1 o teplot� �int,i = 15 °C, a objemu V = 8,29 m3/h

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.1.4 o teplot� �int,i = 20 °C, a objemu V = 18,76 m3/h

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.1.2 - chodba, 15 °C

-0,17 0,5

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

1,00

Popis Ak. Uequiv,bf fg1. fg2.Gw

S9 - Podlaha na zemin� 0,88
1,45 0,33 1,00 0,48

S5 - P�í�ka 100 8,19 0,47 -0,17

S4 - St�na mezi místnostmi 3,31 0,27 -0,17 -0,15
Dve�e 90 2,05 3,00 -0,17 -1,03

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -5,84

-0,64

Celková m�rná  tepelná ztráta zeminou                HT,ig= (	k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,43

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak

(	k Ak.Uequiv,bf) 0,88

Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.1.2 - chodba, 15 °C

Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 8,19 0,47 -0,30 -1,15

Dve�e 90 2,05 3,00 -0,17 -1,03

3,00 -0,30 -1,85Dve�e 90 2,05



�.k.

SN01
SN02
SN03
DN03
SN04
Str

�.k. Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw

Pdl 7,73 0,17

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

6,24 2,12 39 82,77

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

17,30 15 24 0,23 1,5 27,05

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

S9 - Podlaha na zemin� 1,31
1,45

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.1.3 - koupelna + WC, 24 °C
Objem 

místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

S6 - P�í�ka 125 7,96 0,37 0,23 0,68
S5 - P�í�ka 100 8,19 0,47 0,23 0,89

1,42

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 3,40

Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce

Popis Ak. Uequiv,bf

0,49 1,00 0,71
(	k Ak.Uequiv,bf) 1,31

Celková m�rná  tepelná ztráta zeminou                HT,ig= (	k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,93

fg1. fg2.Gw

S4 - St�na mezi místnostmi 8,04 0,27 0,10 0,22

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.1.3 - koupelna + WC, 24 °C
Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

Dve�e 90 2,05 3,00 0,23
S3 � Mezibytová st�na 10,24 0,15 0,10 0,16
S7 - Strop 2,26 0,15 0,10 0,03

168,88

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.1.2 o teplot� �int,i = 15 °C, a objemu V = 27,05 m3/h

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,33

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

24 -15 39 4,33



�.k.

SO01
OZ01

OZ02

�.k.

SN01
SN02

DN02

�.k. Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw

Pdl 17,28 0,17

1,00 2,25 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

5,55 1,89 35 66,02

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 6,34 0,47 0,14 0,43

Dve�e 90 2,05 3,00 0,14 0,88

S5 - P�í�ka 100 8,19 0,47 0,14 0,55

8,20 287,00

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K)

Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce

Popis Ak. Uequiv,bf

S9 - Podlaha na zemin� 2,94
1,45 0,43 1,00

37,52 13,85 20 0,18 0,5 18,76

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

2 0,6 0,05

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.1.4 - pokoj, 20 °C
Objem 

místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 4,52

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.1.4 - pokoj, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 26,13 0,13 1,00 3,40

O1 � D�evohliníkové okno 0,78 0,75 1,00 0,59

O1 � D�evohliníkové okno 0,72 0,75 1,00 0,54

0,62

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15

fg1. fg2.Gw

1,85

8,20

(	k Ak.Uequiv,bf) 2,94

Celková m�rná  tepelná ztráta zeminou                HT,ig= (	k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,82

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig

35



�.k.

SO01
OZ01
OZ02

OZ03

�.k.

SN01
DN01
SN02

�.k. Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw

Pdl 40,02 0,17

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

18,72 6,36 35 222,75

93,32 13,85 20 0,18 0,8 74,66

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

3 0,6 0,05 1,00 5,60 0,00

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.1.5 - pokoj + kk, 20 °C
Objem 

místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

0,14 0,88
S4 - St�na mezi místnostmi 8,04 0,27 -0,11 -0,25

20 -15 35 16,14 565,02

2,05 3,00

Celková m�rná  tepelná ztráta zeminou                HT,ig= (	k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 4,23

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 16,14

Stavební konstrukce

Popis Ak. Uequiv,bf fg1. fg2.Gw

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S9 - Podlaha na zemin� 6,80
1,45 0,43 1,00 0,62

(	k Ak.Uequiv,bf) 6,80

Dve�e 90

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 0,76

Tepelné ztráty zeminou

S1 � St�na do exteriéru 32,52 0,13 1,00

O1 � D�evohliníkové okno 4,83 0,75 1,00 3,62

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 11,16

4,23

S4 - St�na mezi místnostmi 3,31 0,27 0,14 0,13

O1 � D�evohliníkové okno 1,26 0,75 1,00 0,95
O1 � D�evohliníkové okno 3,15 0,75 1,00 2,36

Ak.Ukc.ekUkc ek

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.1.5 - pokoj + kk, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak



Celkem 963,80 348,97 0,00 1312,77

1.1.2 -162,38 -31,89 0,00 -194,28
1.1.3 168,88 82,77 0,00 251,66
1.1.4 287,00 66,02 0,00 353,02
1.1.5 565,02 222,75 0,00 787,76

Celková tepelná ztráta pro byt �. 01

Místnost
Tepelný výkon pro 

tepelné ztráty 
prostupem �T,i  (W)

Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 

v�tráním �V,i  (W)

Zátopový tepelný 
výkon �RH,i  (W)

Celkový tepelný 
výkon �HL,i  (W)

1.1.1 105,28 9,33 0,00 114,61



�.k.
SO01

DO01

�.k.
SN01
DN01
SN02
DN02
SN03
DN03
SN03

DN03

�.k. Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw

Pdl 9,44 0,17

Výpo�et tepelné ztráty prostupem a v�tráním pro byt �. 02

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.2.1 - p�edsí�, 15 °C

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,97

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 4,37 0,47 -0,30 -0,62

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 7,84 0,13 0,70 0,71

O2a � D�evohliníkové dve�e 2,40 0,75 0,70 1,26

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -6,13

Tepelné ztráty zeminou
Stavební konstrukce

Popis Ak. Uequiv,bf fg1. fg2.Gw

S9 - Podlaha na zemin� 1,60
1,45 0,33 1,00 0,48

(	k Ak.Uequiv,bf) 1,60

Celková m�rná  tepelná ztráta zeminou                HT,ig= (	k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,78

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -3,38

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

15 -15 30 -3,38 -101,33

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.2.1 - p�edsí�, 15 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

26,43 20 15 -0,17 0,5 22,36

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,32 0,00

Dve�e 70 1,64 3,00 -0,30 -1,48
S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 -0,17 -0,22
Dve�e 70 1,64 3,00 -0,17 -0,82

-0,92-0,173,001,85Dve�e 80

S4 - St�na mezi místnostmi 8,19 0,27 -0,17 -0,37
Dve�e 90 2,05 3,00 -0,17 -1,03
S5 - P�í�ka 100 8,72 0,47 -0,17 -0,68

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.2.4, 1.2.5 o teplot� �int,i = 20 °C a objemu V = 22,36 m3/h

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

-3,41 -1,16 30 -34,78



�.k.
SO01

OZ01

�.k.

SN01

DN01

SN02

�.k. Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw

Pdl 4,63 0,17

fij Ak.Uk.fij

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.2.2 - koupelna, 24 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S5 - P�í�ka 100 4,37 0,47 0,23 0,47

Dve�e 70 1,64 3,00 0,23 1,14

S6 - P�í�ka 125 8,94 0,37 0,10 0,34

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 16,12 0,13 0,77 1,61

O1a � D�evohliníkové okno 0,78 0,75 0,77 0,45

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 2,06

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,95

Tepelné ztráty zeminou

Stavební konstrukce

Popis Ak. Uequiv,bf fg1. fg2.Gw

S9 - Podlaha na zemin� 0,79
1,45 0,49 1,00 0,71

(	k Ak.Uequiv,bf) 0,79

Celková m�rná  tepelná ztráta zeminou                HT,ig= (	k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,56

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,57

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

24 -15 39 4,57 178,11

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.2.2 - koupelna, 24 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

12,96 15 24 0,23 1,5 22,36

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,16 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

5,32 1,81 39 70,48

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.2.1 o teplot� �int,i = 15 °C a objemu V = 22,36 m3/h



�.k.

SO01

�.k.

SN01

DN01

SN02

�.k. Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw

Pdl 2,46 0,17

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 2,44 0,13 0,74 0,24

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,24

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.2.3 - WC, 20 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 0,14 0,18

Dve�e 70 1,64 3,00 0,14 0,70

S6 - P�í�ka 125 8,94 0,37 -0,11 -0,38

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 0,51

Tepelné ztráty zeminou

Stavební konstrukce

Popis Ak. Uequiv,bf fg1. fg2.Gw

S9 - Podlaha na zemin� 0,42
1,45 0,43 1,00 0,62

(	k Ak.Uequiv,bf) 0,42

Celková m�rná  tepelná ztráta zeminou                HT,ig= (	k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,26

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 1,00

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 1,00 35,16

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.2.3 - WC, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

1,44 0,49 35 17,16

5,38 13,74 20 0,18 1,5 8,06

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00



�.k.
SO01

OZ01

�.k.

SN01

DN01

SN02

�.k. Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw

Pdl 15,97 0,17

�int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.2.4, 1.2.5 - pokoj, �atna, 20 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

O1a � D�evohliníkové okno 0,78 0,75 0,74 0,43

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,71

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 13,20 0,13 0,74 1,27

44,72 13,74 20 0,18 0,5 22,36

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,18

Tepelné ztráty zeminou

Stavební konstrukce

Popis Ak. Uequiv,bf fg1. fg2.Gw

S9 - Podlaha na zemin� 2,71
1,45 0,43 1,00 0,62

(	k Ak.Uequiv,bf) 2,71

Celková m�rná  tepelná ztráta zeminou                HT,ig= (	k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,69

4,57

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig

S3 � Mezibytová st�na 10,24 0,15 -0,11 -0,18

160,11

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.2.4, 1.2.5 - pokoj, �atna, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 8,39 0,47 0,14 0,56

Dve�e 80 1,85 3,00 0,14 0,79

4,57

�int,i �e

0,6 0,01 0,54 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

4,54 1,54 35 53,97

�int,i - �e

1,001



�.k.

SO01
OZ01

OZ02

�.k.

SO01

�.k.

SN01

DN01

SN02

�.k. Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw

Pdl 29,86 0,17

0,6 0,05 1,00 5,02 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

13,52 4,60 160,88

�int,i - �e

35

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.2.7 o teplot� �int,i = 20 °C a objemu V = 19,35 m3/h

2

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,15

Tepelné ztráty zeminou

Stavební konstrukce

Popis Ak. Uequiv,bf fg1. fg2.Gw

S9 - Podlaha na zemin� 5,08
1,45

Stavební konstrukce

Ak.Uk.fij

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,85

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

S11 � St�na do nevytáp. suterénu 8,00 0,22 0,49 0,85

Ak Uk fij

S4 - St�na mezi místnostmi 8,19 0,27

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.2.6 - pokoj + KK, 20 °C

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 7,39

O1 � D�evohliníkové okno 4,83 0,75 1,00 3,62

0,43 1,00 0,62
(	k Ak.Uequiv,bf) 5,08

Celková m�rná  tepelná ztráta zeminou                HT,ig= (	k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 3,15

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 12,55

HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 12,55 439,21

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.2.6 - pokoj + KK, 20 °C

�int,i �e �int,i- �e

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

83,61 13,74 20 0,18 0,8 47,54

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

S2 � St�na mezi budovami 3,04 0,14 -0,11 -0,05

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 13,43 0,13 1,00 1,75

O1 � D�evohliníkové okno 2,70 0,75 1,00 2,03

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis

0,14 0,32

Dve�e 90 2,05 3,00 0,14 0,88



�.k.

SO01

OZ01

�.k. Ak Uequiv,bf fg1 fg2 Gw

Pdl 13,82 0,17

20 -15 35 4,72 165,14

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.2.7 - pokoj, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

38,70

1,00

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

4,85 1,65 35 57,76

Celková tepelná ztráta pro byt �. 02

Místnost
Celkový tepelný 
výkon �HL,i  (W)

1.2.1 -101,33 -34,78 0,00 -136,11
1.2.2 178,11

�int,i - �e

Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 

prostupem �T,i  (W)

Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 

v�tráním �V,i  (W)

Zátopový tepelný 
výkon �RH,i  (W)

Tepelné ztráty zeminou

Stavební konstrukce

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 3,26

O1 � D�evohliníkové okno 2,70 0,75 1,00 2,03

Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 9,49 0,13 1,00 1,23

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.2.7 - pokoj, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí

Popis Ak. Uequiv,bf fg1. fg2.Gw

S9 - Podlaha na zemin� 2,35
1,45 0,43 1,00 0,62

(	k Ak.Uequiv,bf) 2,35

Celková m�rná  tepelná ztráta zeminou                HT,ig= (	k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,46

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,72

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

13,74 20 0,18 0,5 19,35

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,03 1,39 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

70,48 0,00 248,59
1.2.3 35,16 17,16 0,00 52,33

1.2.4, 1.2.5 160,11 53,97 0,00 214,09

1.2.7 165,14 57,76 0,00 222,90

Celkem 876,40 325,48 0,00 1201,88

1.2.6 439,21 160,88 0,00 600,09



�.k.
SO01
DO01

Pdl

�.k.
SN01
DN01
SN02
DN02
SN03
DN03
SN03

DN03

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

-0,17 0,5

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.3.1 - p�edsí�, 15 °C

Stavební konstrukce
Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

Stavební konstrukce

-0,55

O2a � D�evohliníkové dve�e 2,40 0,75 0,70 1,26

2,23

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 3,89 0,47 -0,30

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

-0,82

-1,03Dve�e 90 2,05 3,00 -0,17
S5 - P�í�ka 100 7,91 0,47 -0,17 -0,62

Dve�e 80 1,85 3,00 -0,17

Výpo�et tepelné ztráty prostupem a v�tráním pro byt �. 03

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K)

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 5,73 0,13 0,70 0,52

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.3.1 - p�edsí�, 15 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem

S10 � Podlaha nad suterénem 7,06 0,16 0,40 0,45

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -5,91

Dve�e 70 1,64 3,00 -0,30 -1,48
S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 -0,17 -0,22
Dve�e 70 1,64 3,00 -0,17
S4 - St�na mezi místnostmi 6,40 0,27 -0,17 -0,29

-0,92

-3,76 -1,28 30 -38,33

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.3.4, 1.3.5 o teplot� �int,i = 20 °C a objemu V = 23,97 m3/h

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -3,68

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

15 -15 30 -3,68 -110,43

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

19,77 20 15 23,97

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,24 0,00

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)



�.k.
SO01

OZ01

Pdl

�.k.

SN01

DN01

SN02

SN03

O1a � D�evohliníkové okno

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.3.2 - koupelna, 24 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 7,18 0,13 0,77 0,72

0,77 0,45

1,78

S2 � St�na mezi budovami 7,31 0,14 0,10

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

S10 � Podlaha nad suterénem 7,06 0,16 0,54 0,61

0,78 0,75

Stavební konstrukce

0,42

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K)

Popis Ak Uk fij

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 3,89 0,47 0,23

Dve�e 70 1,64 3,00 0,23 1,14

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 3,79

HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

3,79 147,80

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.3.2 - koupelna, 24 °C

0,35

0,11

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,01

S6 - P�í�ka 125 9,26 0,37 0,10

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

11,76 15 24 0,23 1,5 23,97

24 -15 39

�int,i �e �int,i- �e

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,14 0,00

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

5,67 1,93 39 75,22

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.3.1 o teplot� �int,i = 15 °C a objemu V = 23,97 m3/h



�.k.

Pdl

�.k.

SN01

DN01

SN02

0,16 0,49 0,19

S6 - P�í�ka 125 9,26 0,37 -0,11 -0,39

0,50

35

1,64 3,00 0,14 0,70

0,19

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,68

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.3.3 - WC, 20 °C

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K)

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K)

S10 � Podlaha nad suterénem 2,43

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 0,14 0,18

Dve�e 70

20 -15 0,68 23,96

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.3.3 - WC, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

4,87 13,98 20 0,17 1,5 7,31

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

1,26 0,43 35 14,96



�.k.
SO01

OZ01

Pdl

�.k.

SN01

DN01

SN02

1,33

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,21

Stavební konstrukce

S3 � Mezibytová st�na 6,50 0,15 -0,11

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

47,94 13,98 20 0,17 0,5 23,97

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig

�int,i �e �int,i- �e Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 4,47 156,42

Hv,i

1,60

-0,11

Dve�e 80 1,85 3,00 0,14 0,79

4,47

HT,i

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.3.4, 1.3.5 - pokoj, �atna, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.3.4, 1.3.5 - pokoj, �atna, 20 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 15,47 0,13 0,74 1,49

S10 � Podlaha nad suterénem 17,12 0,16 0,49

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 3,26

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 7,91 0,47 0,14 0,53

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,58 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
�int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

4,70 35 55,90

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

O1a � D�evohliníkové okno 0,78 0,75 0,74 0,43



�.k.

SO01
OZ01

OZ02

�.k.

Pdl

�.k.

SN01

DN01

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.3.6 - pokoj + KK, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

13,98 20

20 -15 35 12,09 423,17

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

0,17

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,13

Stavební konstrukce

Dve�e 90 2,05 3,00 0,14 0,88

Stavební konstrukce

2,24

12,09

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.3.6 - pokoj + KK, 20 °C

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

S1 � St�na do exteriéru 23,67 0,13 1,00 3,08
O1 � D�evohliníkové okno 4,83 0,75 1,00 3,62

O1 � D�evohliníkové okno 2,70 0,75 1,00 2,03

S4 - St�na mezi místnostmi 6,40 0,27 0,14 0,25

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 8,72

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S10 � Podlaha nad suterénem 28,83 0,16 0,49 2,24

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K)

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

0,8

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1,00 4,84 0,00

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
�int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

12,72 35 151,34

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.3.7 o teplot� �int,i = 20 °C a objemu V = 18,80 m3/h

4,32

2 0,6 0,05

Hv,i

45,78

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

80,72



�.k.

SO01

OZ01

�.k.

Pdl

Celkem

�int,i - �e

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,30

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.3.7 - pokoj, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 9,49 0,13 1,00 1,23

O1 � D�evohliníkové okno 2,70 0,75 1,00 2,03

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 3,26

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 4,30 150,57

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.3.7 - pokoj, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

20 0,17 0,5 18,80

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

4,59 1,56 54,5935

1.3.4, 1.3.5 156,42 55,90 0,00 212,32

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,03 1,00 1,35 0,00

37,60 13,98

1.3.6 423,17 151,34 0,00 574,51

Celková tepelná ztráta pro byt �. 03

1.3.7 150,57 54,59 0,00 205,17

Místnost
Tepelný výkon pro 

tepelné ztráty 
prostupem �T,i  (W)

Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 

v�tráním �V,i  (W)

Zátopový tepelný 
výkon �RH,i  (W)

Celkový tepelný 
výkon �HL,i  (W)

1.3.1 -110,43 -38,33 0,00 -148,76
1.3.2 147,80

38,92

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S10 � Podlaha nad suterénem 13,43 0,16 0,49 1,04

791,49 313,68 0,00 1105,17

75,22 0,00 223,02
1.3.3 23,96 14,96 0,00

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,04



�.k.

SO01

�.k.
SO01
DO01

Pdl

�.k.

SN01

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 1,99

S10 � Podlaha nad suterénem 3,07 0,16 0,40 0,20

Stavební konstrukce

2,40 0,75 0,70 1,26

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,68

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S6 - P�í�ka 125 7,15 0,37 -0,30 -0,79

Výpo�et tepelné ztráty prostupem a v�tráním pro byt �. 04

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.4.1 - p�edsí�, 15 °C

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 2,48 0,13 0,70 0,23
O2a � D�evohliníkové dve�e

4,30

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,10 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -0,79

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

15 -15 30 1,99 59,60

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.4.1 - p�edsí�, 15 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 8,45 0,13 1,00 1,10

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 1,10

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

0,29 0,10 30 2,95

8,60 13,7 15 0,04 0,5



�.k.
SO01

DO01

�.k.

Pdl

�.k.
SN01
DN01
SN02
DN02
SN03
DN03
SN04

DN04

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.4.5 o teplot� �int,i = 20 °C a objemu V = 18,14 m3/h

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.4.1 o teplot� �int,i = 15 °C a objemu V = 4,30 m3/h

S4 - St�na mezi místnostmi 3,64 0,27 -0,17 -0,16
Dve�e 90 2,05 3,00 -0,17 -1,03
S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 -0,17

Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

O1 � D�evohliníkové okno 1,26 0,75 1,00 0,95

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 1,52

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis

-0,22
Dve�e 70 1,64 3,00 -0,17 -0,82
S5 - P�í�ka 100 3,72 0,47 -0,30

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.4.2 - chodba, 15 °C

Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S10 � Podlaha nad suterénem 7,43 0,16 0,40 0,48

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,48

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

Dve�e 70 1,64 3,00 -0,30 -1,48

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K)

0,03 1,00 0,75 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -4,15
�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

15 -15 30 -4,15 -124,57

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.4.2 - chodba, 15 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

S1 � St�na do exteriéru 4,43 0,13 1,00 0,58

S5 - P�í�ka 100 12,78 0,47
Dve�e 80 1,85 3,00

-0,17
-0,17

-1,00
-0,92

20,80 20 15 -0,17 0,5 18,14

-6,15

-0,52

n50

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

-2,27 -0,77 30 -23,20

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6



�.k.

Pdl

�.k.

SN01

SN02

DN02

SN03

SN04

S6 - P�í�ka 125 7,15 0,37 0,23 0,61

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.4.3 - koupelna, 24 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Stavební konstrukce

24

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.4.3 - koupelna, 24 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S10 � Podlaha nad suterénem 3,72 0,16 0,54 0,32

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,32

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 3,72 0,47 0,23 0,40

Dve�e 70 1,64 3,00 0,23 1,14

S6 - P�í�ka 125 7,96 0,37 0,10 0,30

S3 � Mezibytová st�na 6,50 0,15 0,10 0,10

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,55

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,87

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

-15 39 2,87 112,02

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

15 24 0,23 1,5 15,62

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

10,42

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

3,61 1,23 39 47,81

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.4.2 o teplot� �int,i = 15 °C a objemu V = 15,62 m3/h



�.k.

Pdl

�.k.

SN01

DN01

SN02

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.4.2 o teplot� �int,i = 15 °C a objemu V = 6,82 m3/h

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.4.4 - WC, 20 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S10 � Podlaha nad suterénem 2,17 0,16 0,49 0,17

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,17

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 0,14 0,18

Dve�e 70 1,64 3,00 0,14 0,70

S6 - P�í�ka 125 7,96 0,37 -0,11 -0,34

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 0,55

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,72

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 0,72 25,17

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.4.4 - WC, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

4,17 15 20 0,14 1,5 6,82

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

0,97 0,33 35 11,59



�.k.

SO01

OZ01

�.k.

Pdl

�.k.

SN01

DN01

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.4.5 - pokoj, 20 °C

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem

0,13 1,00 3,34

ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 25,68

Stavební konstrukce
Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

O1 � D�evohliníkové okno 1,62 0,75 1,00 1,22

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 4,55

S10 � Podlaha nad suterénem 12,96 0,16 0,49 1,01

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,01

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 12,78 0,47 0,14 0,86

Dve�e 80 1,85 3,00 0,14 0,79

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,65

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 7,21

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 7,21 252,33

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.4.5 - pokoj, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

36,29 13,7 20 0,18 0,5 18,14

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,03 1,00 1,31 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

4,57 1,55 35 54,41



�.k.

SO01
OZ01
OZ02

OZ03

�.k.

Pdl

�.k.

SN01

DN01

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 1.4.6 - pokoj + KK, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 30,85 0,13 1,00 4,01
O1 � D�evohliníkové okno 2,25 0,75 1,00 1,69

O1 � D�evohliníkové okno 2,70 0,75 1,00 2,03

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 11,34

O1 � D�evohliníkové okno 4,83 0,75 1,00 3,62

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S10 � Podlaha nad suterénem 32,50 0,16 0,49 2,53

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 2,53

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S4 - St�na mezi místnostmi 3,64 0,27 0,14 0,14

Dve�e 90 2,05 3,00 0,14 0,88

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,02

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 14,89

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 14,89 521,13

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 1.4.6 - pokoj + KK, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

91,00 13,7 20 0,18 0,8 72,80

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

3 0,6 0,05 1,00 5,46 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

18,56 6,31 35 220,91



0,00 36,77
1.4.5 252,33 54,41 0,00 306,74

Celková tepelná ztráta pro byt �. 04

Místnost
Tepelný výkon pro 

tepelné ztráty 
prostupem �T,i  (W)

Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 

v�tráním �V,i  (W)

Zátopový tepelný 
výkon �RH,i  (W)

Celkový tepelný 
výkon �HL,i  (W)

1.4.1 59,60 2,95 0,00 62,55

1.4.6 521,13 220,91 0,00 742,04

Celkem 845,68 314,48 0,00 1160,16

1.4.2 -124,57 -23,20 0,00 -147,77
1.4.3 112,02 47,81 0,00 159,83
1.4.4 25,17 11,59



�.k.

SO01

�.k.

SO01
DO01

�.k.

SN01

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

0,34 0,12 30 3,51

9,52 13,55 15 0,05 0,5 4,76

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,11 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 1,78

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

15 -15 30 1,78 53,40

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.1.1 - p�edsí�, 15 °C
Objem 

místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -0,88

O2a � D�evohliníkové dve�e 2,40 0,75 0,70 1,26

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,54

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S6 - P�í�ka 125 7,96 0,37 -0,30 -0,88

1,00 1,12

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 1,12

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ukc bu Ak.Ukc.bu

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 3,13 0,13 0,70 0,28

Výpo�et tepelné ztráty prostupem a v�tráním pro byt �. 05

Ak

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.1.1 - p�edsí�, 15 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 8,61 0,13

Ak



�.k.

SO01

OZ01

�.k.
SN01
DN01
SN02
DN02
SN03
DN03
SN04
DN04

-0,17 -0,16
Dve�e 90 2,05 3,00 -0,17 -1,03

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

O1 � D�evohliníkové okno 1,26 0,75 1,00 0,95

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 1,48

S1 � St�na do exteriéru 4,10 0,13 1,00 0,53

S4 - St�na mezi místnostmi 3,48 0,27

-2,52 -0,86 30 -25,71

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.1.1 o teplot� �int,i = 15 °C, a objemu V = 4,76 m3/h

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.1.5 o teplot� �int,i = 20 °C, a objemu V = 19,52 m3/h

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,03 1,00 0,73 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

15 -15 30 -4,30 -129,05

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.1.2 - chodba, 15 °C
Objem 

místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

20,36 20 15 -0,17 0,5 19,52

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -4,30
�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

S5 - P�í�ka 100 13,43 0,27 -0,17 -0,60
Dve�e 80 1,85 3,00 -0,17 -0,92

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -5,78

S5 - P�í�ka 100 3,89 0,47 -0,30 -0,55
Dve�e 70 1,64 3,00 -0,30 -1,48
S5 - P�í�ka 100 2,91 0,47 -0,17 -0,23
Dve�e 70 1,64 3,00 -0,17 -0,82

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.1.2 - chodba, 15 °C

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij



�.k.

SN01
SN02
SN03
DN03
SN04

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

3,95 1,34 39 52,44

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.1.2 o teplot� �int,i = 15 °C, a objemu V = 17,14 m3/h

11,42 15 24 0,23 1,5 17,14

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,62

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

24 -15 39 2,62 102,35

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.1.3 - koupelna, 24 °C
Objem 

místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,62

S6 - P�í�ka 125 8,61 0,37 0,10 0,33
S5 - P�í�ka 100 3,89 0,47 0,23 0,42
Dve�e 70 1,64 3,00 0,23 1,14
S6 - P�í�ka 125 7,48 0,37 0,23 0,64

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.1.3 - koupelna, 24 °C
Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S3 � Mezibytová st�na 6,66 0,15 0,10 0,10



�.k.

SN02
SN03
DN03
Str

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

1,02 0,35 35 12,14

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.1.2 o teplot� �int,i = 15 °C, a objemu V = 7,14 m3/h

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.1.4 - WC, 20 °C
Objem 

místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

4,76 15 20 0,14 1,5 7,14

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

0,70
S7 - Strop 2,26 0,15 -0,11 -0,04

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 0,50

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,50

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 0,50 17,34

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.1.4 - WC, 20 °C
Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S6 - P�í�ka 125 8,61 0,37 -0,11 -0,36
S5 - P�í�ka 100 2,91 0,47 0,14 0,20
Dve�e 70 1,64 3,00 0,14



�.k.

SO01
OZ01

OZ02

�.k.

SN01

DN01

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

5,85 1,99 35 69,60

37,52 13,55 20 0,18 0,5 19,52

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

2 0,6 0,05 1,00 2,25 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 6,55

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 6,55 229,20

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.1.5 - pokoj, 20 °C
Objem 

místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Dve�e 80 1,85 3,00 0,14 0,79

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,69

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 13,43 0,47 0,14 0,90

S1 � St�na do exteriéru 25,59 0,13 1,00 3,33
O1 � D�evohliníkové okno 1,26 0,75 1,00 0,95

O1 � D�evohliníkové okno 0,78 0,75 1,00 0,59

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 4,86

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.1.5 - pokoj, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek



�.k.

SO01
OZ01
OZ02

OZ03

�.k.

SN01
DN01

2.1.5 229,20 69,60 0,00 298,79

2.1.3 102,35 52,44 0,00 154,79
2.1.4 17,34 12,14 0,00 29,48

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�

2.1.6 462,42 230,36 0,00 692,79

Celkem 735,67 342,33 0,00 1078,00

19,36 6,58 35 230,36

Celková tepelná ztráta pro byt �. 05

Místnost
Tepelný výkon pro 

tepelné ztráty 
prostupem �T,i  (W)

Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 

v�tráním �V,i  (W)

Zátopový tepelný 
výkon �RH,i  (W)

Celkový tepelný 
výkon �HL,i  (W)

2.1.1 53,40 3,51 0,00 56,92
2.1.2 -129,05 -25,71 0,00 -154,76

n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

3 0,6 0,05 1,00 5,60 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

20 -15 35 13,21 462,42

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.1.6 - pokoj + kk, 20 °C
Objem 

místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

93,32 13,55 20 0,18 0,8 74,66

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 13,21

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,01

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 12,20

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S4 - St�na mezi místnostmi 3,48 0,27 0,14 0,13
Dve�e 90 2,05 3,00 0,14 0,88

S1 � St�na do exteriéru 30,84 0,13 1,00 4,01
O1 � D�evohliníkové okno 1,26 0,75 1,00 0,95
O1 � D�evohliníkové okno 4,83 0,75 1,00 3,62

O1 � D�evohliníkové okno 4,83 0,75 1,00 3,62

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.1.6 - pokoj + kk, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek



�.k.
SO01

DO01

�.k.
SN01
DN01
SN02
DN02
SN03
DN03
SN03

DN03

-3,41 -1,16 30 -34,78

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.2.4, 2.2.5 o teplot� �int,i = 20 °C a objemu V = 22,36 m3/h

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,32 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

15 -15 30 -4,15 -124,60

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.2.1 - p�edsí�, 15 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

26,43 20 15 -0,17 0,5 22,36

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -4,15

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

S5 - P�í�ka 100 8,72 0,47 -0,17 -0,68

Dve�e 80 1,85 3,00 -0,17 -0,92

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -6,13

S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 -0,17 -0,22
Dve�e 70 1,64 3,00 -0,17 -0,82
S4 - St�na mezi místnostmi 8,19 0,27 -0,17 -0,37
Dve�e 90 2,05 3,00 -0,17 -1,03

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,97

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 4,37 0,47 -0,30 -0,62
Dve�e 70 1,64 3,00 -0,30 -1,48

Výpo�et tepelné ztráty prostupem a v�tráním pro byt �. 06

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.2.1 - p�edsí�, 15 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 7,84 0,13 0,70 0,71

O2a � D�evohliníkové dve�e 2,40 0,75 0,70 1,26



�.k.
SO01

OZ01

�.k.

SN01

DN01

SN02

5,32 1,81 39 70,49

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.2.1 o teplot� �int,i = 15 °C a objemu V = 22,36 m3/h

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,16 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

24 -15 39 4,01 156,42

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.2.2 - koupelna, 24 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

12,99 15 24 0,23 1,5 22,36

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,01

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

Dve�e 70 1,64 3,00 0,23 1,14

S6 - P�í�ka 125 8,94 0,37 0,10 0,34

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,95

O1a � D�evohliníkové okno 0,78 0,75 0,77 0,45

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 2,06

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 4,37 0,47 0,23 0,47

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.2.2 - koupelna, 24 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 16,12 0,13 0,77 1,61



�.k.

SO01

�.k.

SN01

DN01

SN02

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

1,34 0,45 35 15,91

4,98 13,74 20 0,18 1,5 7,48

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,74

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 0,74 26,07

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.2.3 - WC, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

S6 - P�í�ka 125 8,94 0,37 -0,11 -0,38

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 0,51

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,24

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 0,14 0,18

Dve�e 70 1,64 3,00 0,14 0,70

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.2.3 - WC, 20 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 2,44 0,13 0,74 0,24



�.k.
SO01

OZ01

�.k.

SN01

DN01

SN02

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

4,54 1,54 35 53,97

44,72 13,74 20 0,18 0,5 22,36

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,54 0,00

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 2,95 103,21

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.2.4, 2.2.5 - pokoj, �atna, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,95

S5 - P�í�ka 100 8,39 0,47 0,14 0,56

Dve�e 80 1,85 3,00 0,14 0,79

S3 � Mezibytová st�na 6,66 0,15 -0,11 -0,11

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,24

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 13,20 0,13 0,74 1,27

O1a � D�evohliníkové okno 0,78 0,75 0,74 0,43

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,71

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.2.4, 2.2.5 - pokoj, �atna, 20 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu



�.k.

SO01
OZ01

OZ02

�.k.

SN01

DN01

SN02

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

13,52 4,60 35 160,88

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.2.7 o teplot� �int,i = 20 °C a objemu V = 19,35 m3/h

83,61 13,74 20 0,18 0,8 47,54

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

2 0,6 0,05 1,00 5,02 0,00

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 8,54 298,88

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.2.6 - pokoj + KK, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 8,54

S4 - St�na mezi místnostmi 8,19 0,27 0,14 0,32

Dve�e 90 2,05 3,00 0,14 0,88

S2 � St�na mezi budovami 3,04 0,14 -0,11 -0,05

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,15

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S1 � St�na do exteriéru 13,43 0,13 1,00 1,75
O1 � D�evohliníkové okno 4,83 0,75 1,00 3,62

O1 � D�evohliníkové okno 2,70 0,75 1,00 2,03

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 7,39

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.2.6 - pokoj + KK, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek



�.k.

SO01

OZ01

Celkem 574,02 324,23 0,00 898,26

2.2.3 26,07 15,91 0,00 41,98
2.2.4, 2.2.5 103,21 53,97 0,00 157,18

2.2.6 298,88 160,88 0,00 459,76
2.2.7 114,04 57,76 0,00 171,80

4,85 1,65 35 57,76

Celková tepelná ztráta pro byt �. 06

Místnost
Tepelný výkon pro 

tepelné ztráty 
prostupem �T,i  (W)

Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 

v�tráním �V,i  (W)

Zátopový tepelný 
výkon �RH,i  (W)

Celkový tepelný 
výkon �HL,i  (W)

2.2.1 -124,60 -34,78 0,00 -159,38
2.2.2 156,42 70,49 0,00 226,91

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,03 1,00 1,39 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

20 -15 35 3,26 114,04

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.2.7 - pokoj, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

38,70 13,74 20 0,18 0,5 19,35

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 3,26

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

S1 � St�na do exteriéru 9,49 0,13 1,00 1,23

O1 � D�evohliníkové okno 2,70 0,75 1,00 2,03

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 3,26

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.2.7 - pokoj, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek



�.k.
SO01

DO01

�.k.
SN01
DN01
SN02
DN02
SN03
DN03
SN03

DN03

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

-3,76 -1,28 30 -38,35

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.3.4, 2.3.5 o teplot� �int,i = 20 °C a objemu V = 23,98 m3/h

19,77 20 15 -0,17 0,5 23,98

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,24 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -5,91

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -4,13

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

15 -15 30 -4,13 -123,98

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.3.1 - p�edsí�, 15 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

S4 - St�na mezi místnostmi 6,40 0,27 -0,17 -0,29
Dve�e 90 2,05 3,00 -0,17 -1,03
S5 - P�í�ka 100 7,91 0,47 -0,17 -0,62

Dve�e 80 1,85 3,00 -0,17 -0,92

S5 - P�í�ka 100 3,89 0,47 -0,30 -0,55
Dve�e 70 1,64 3,00 -0,30 -1,48
S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 -0,17 -0,22
Dve�e 70 1,64 3,00 -0,17 -0,82

O2a � D�evohliníkové dve�e 2,40 0,75 0,70 1,26

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,78

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

Výpo�et tepelné ztráty prostupem a v�tráním pro byt �. 07

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.3.1 - p�edsí�, 15 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 5,73 0,13 0,70 0,52



�.k.
SO01

OZ01

�.k.

SN01

DN01

SN02

SN03

5,68 1,93 39 75,26

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.3.1 o teplot� �int,i = 15 °C a objemu V = 23,98 m3/h

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,14 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

24 -15 39 3,18 124,08

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.3.2 - koupelna, 24 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

11,82 15 24 0,23 1,5 23,98

S6 - P�í�ka 125 9,26 0,37 0,10 0,35

S2 � St�na mezi budovami 7,31 0,14 0,10 0,11

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,01

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 3,18

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 3,89 0,47 0,23 0,42

Dve�e 70 1,64 3,00 0,23 1,14

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 7,18 0,13 0,77 0,72

O1a � D�evohliníkové okno 0,78 0,75 0,77 0,45

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,17

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.3.2 - koupelna, 24 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu



�.k.

SN01

DN01

SN02

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

1,24 0,42 35 14,79

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.3.3 - WC, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

4,82 13,98 20 0,17 1,5 7,22

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

S6 - P�í�ka 125 9,26 0,37 -0,11 -0,39

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 0,50

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,50

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 0,50 17,35

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 0,14 0,18

Dve�e 70 1,64 3,00 0,14 0,70

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.3.3 - WC, 20 °C



�.k.
SO01

OZ01

�.k.

SN01

DN01

SN02

1 0,6 0,01 1,00 0,58 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

4,70 1,60 35 55,94

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.3.4, 2.3.5 - pokoj, �atna, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

47,96 13,98 20 0,17 0,5 23,98

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

S3 � Mezibytová st�na 6,50 0,15 -0,11 -0,11

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,21

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 3,14

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 3,14 109,85

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,93

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 7,91 0,47 0,14 0,53

Dve�e 80 1,85 3,00 0,14 0,79

Stavební konstrukce
Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 15,47 0,13 0,74 1,49

O1a � D�evohliníkové okno 0,78 0,75 0,74 0,43

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.3.4, 2.3.5 - pokoj, �atna, 20 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem



�.k.

SO01
OZ01

OZ02

�.k.

SN01

DN01

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

12,72 4,32 35 151,34

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.3.7 o teplot� �int,i = 20 °C a objemu V = 18,80 m3/h

80,72 13,98 20 0,17 0,8 45,78

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

2 0,6 0,05 1,00 4,84 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 9,85

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 9,85 344,75

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.3.6 - pokoj + KK, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S4 - St�na mezi místnostmi 6,40 0,27 0,14 0,25

Dve�e 90 2,05 3,00 0,14 0,88

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,13

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 8,72

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 23,67 0,13 1,00 3,08
O1 � D�evohliníkové okno 4,83 0,75 1,00 3,62

O1 � D�evohliníkové okno 2,70 0,75 1,00 2,03

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.3.6 - pokoj + KK, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí



�.k.

SO01

OZ01

2.3.6 344,75 151,34 0,00 496,09
2.3.7 114,04 54,59 0,00 168,64

Celkem 586,09 313,57 0,00 899,66

2.3.1 -123,98 -38,35 0,00 -162,33
2.3.2 124,08 75,26 0,00 199,34
2.3.3 17,35 14,79 0,00 32,13

2.3.4, 2.3.5 109,85 55,94 0,00 165,79

1 0,6 0,03 1,00 1,35 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

4,59 1,56 35 54,59

Celková tepelná ztráta pro byt �. 07

Místnost
Tepelný výkon pro 

tepelné ztráty 
prostupem �T,i  (W)

Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 

v�tráním �V,i  (W)

Zátopový tepelný 
výkon �RH,i  (W)

Celkový tepelný 
výkon �HL,i  (W)

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.3.7 - pokoj, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

37,60 13,98 20 0,17 0,5 18,80

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 3,26

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 3,26 114,04

S1 � St�na do exteriéru 9,49 0,13 1,00 1,23

O1 � D�evohliníkové okno 2,70 0,75 1,00 2,03

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 3,26

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.3.7 - pokoj, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek



�.k.

SO01

�.k.
SO01

DO01

�.k.

SN01

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

0,29 0,10 30 2,95

8,60 13,7 15 0,04 0,5 4,30

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,10 0,00

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

15 -15 30 1,79 53,70

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.4.1 - p�edsí�, 15 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S6 - P�í�ka 125 7,15 0,37 -0,30 -0,79

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -0,79

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 1,79

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 2,48 0,13 0,70 0,23

O2a � D�evohliníkové dve�e 2,40 0,75 0,70 1,26

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,49

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 8,45 0,13 1,00 1,10

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 1,10

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

Výpo�et tepelné ztráty prostupem a v�tráním pro byt �. 08

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.4.1 - p�edsí�, 15 °C



�.k.
SO01

DO01

�.k.
SN01
DN01
SN02
DN02
SN03
DN03
SN04

DN04

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

-2,27 -0,77 30 -23,20

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.4.5 o teplot� �int,i = 20 °C a objemu V = 18,14 m3/h

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.4.1 o teplot� �int,i = 15 °C a objemu V = 4,30 m3/h

20,80 20 15 -0,17 0,5 18,14

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,03 1,00 0,75 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -4,63
�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

15 -15 30 -4,63 -138,83

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.4.2 - chodba, 15 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Dve�e 70 1,64 3,00 -0,17 -0,82
S5 - P�í�ka 100 3,72 0,47 -0,30 -0,52

Dve�e 70 1,64 3,00 -0,30 -1,48

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -6,15

Dve�e 80 1,85 3,00 -0,17 -0,92
S4 - St�na mezi místnostmi 3,64 0,27 -0,17 -0,16
Dve�e 90 2,05 3,00 -0,17 -1,03
S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 -0,17 -0,22

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 12,78 0,47 -0,17 -1,00

S1 � St�na do exteriéru 4,43 0,13 1,00 0,58

O1 � D�evohliníkové okno 1,26 0,75 1,00 0,95

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 1,52

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.4.2 - chodba, 15 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek



�.k.

SN01

SN02

DN02

SN03

SN04

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

3,61 1,23 39 47,81

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.4.2 o teplot� �int,i = 15 °C a objemu V = 15,62 m3/h

10,42 15 24 0,23 1,5 15,62

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,55

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,55

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

24 -15 39 2,55 99,52

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.4.3 - koupelna, 24 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

S5 - P�í�ka 100 3,72 0,47 0,23 0,40

Dve�e 70 1,64 3,00 0,23 1,14

S6 - P�í�ka 125 7,96 0,37 0,10 0,30

S3 � Mezibytová st�na 6,50 0,15 0,10 0,10

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S6 - P�í�ka 125 7,15 0,37 0,23 0,61

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.4.3 - koupelna, 24 °C



�.k.

SN01

DN01

SN02

0,97 0,33 35 11,59

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.4.2 o teplot� �int,i = 15 °C a objemu V = 6,82 m3/h

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

20 -15 35 0,55 19,27

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.4.4 - WC, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

4,17 15 20 0,14 1,5 6,82

Dve�e 70 1,64 3,00 0,14 0,70

S6 - P�í�ka 125 7,96 0,37 -0,11 -0,34

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 0,55

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,55

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 0,14 0,18

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.4.4 - WC, 20 °C



�.k.

SO01

OZ01

�.k.

SN01

DN01

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

4,57 1,55 35 54,41

36,29 13,7 20 0,18 0,5 18,14

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,03 1,00 1,31 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,65

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 6,20

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 6,20 217,08

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.4.5 - pokoj, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 12,78 0,47 0,14 0,86

Dve�e 80 1,85 3,00 0,14 0,79

O1 � D�evohliníkové okno 1,62 0,75 1,00 1,22

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 4,55

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.4.5 - pokoj, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 25,68 0,13 1,00 3,34



�.k.

SO01
OZ01
OZ02

OZ03

�.k.

SN01

DN01

2.4.6 432,73 220,91 0,00 653,64

2.4.3 99,52 47,81 0,00 147,33
2.4.4 19,27 11,59 0,00 30,87
2.4.5 217,08

Celkem 683,47 314,48 0,00 997,95

2.4.2 -138,83 -23,20 0,00 -162,03

54,41 0,00 271,49

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

18,56 6,31 35 220,91

Celková tepelná ztráta pro byt �. 08

Místnost
Tepelný výkon pro 

tepelné ztráty 
prostupem �T,i  (W)

Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 

v�tráním �V,i  (W)

Zátopový tepelný 
výkon �RH,i  (W)

Celkový tepelný 
výkon �HL,i  (W)

2.4.1 53,70 2,95 0,00 56,65

91,00 13,7 20 0,18 0,8 72,80

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

3 0,6 0,05 1,00 5,46 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 12,36

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 12,36 432,73

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.4.6 - pokoj + KK, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S4 - St�na mezi místnostmi 3,64 0,27 0,14 0,14

Dve�e 90 2,05 3,00 0,14 0,88

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,02

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 11,34

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

S1 � St�na do exteriéru 30,85 0,13 1,00 4,01
O1 � D�evohliníkové okno 2,25 0,75 1,00 1,69
O1 � D�evohliníkové okno 4,83 0,75 1,00 3,62

O1 � D�evohliníkové okno 2,70 0,75 1,00 2,03

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 2.4.6 - pokoj + KK, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek



�.k.

SO01

Sch

�.k.

SO01
DO01

�.k.

SN01

S1 � St�na do exteriéru 8,61 0,13 1,00 1,12

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

0,34 0,12 30 3,51

9,52 13,55 15 0,05 0,5 4,76

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,11 0,00

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

15 -15 30 2,35 70,47

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.1.1 - p�edsí�, 15 °C
Objem 

místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S6 - P�í�ka 125 7,96 0,37 -0,30 -0,88

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -0,88

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,35

Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 3,13 0,13 0,70 0,28
O2a � D�evohliníkové dve�e 2,40 0,75 0,70 1,26

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,54

Výpo�et tepelné ztráty prostupem a v�tráním pro byt �. 09

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.1.1 - p�edsí�, 15 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S8 � St�echa 4,38 0,13 1,00 0,57

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 1,69

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem



�.k.

SO01

OZ01

Sch

�.k.
SN01
DN01
SN02
DN02
SN03
DN03
SN04
DN04

O1 � D�evohliníkové okno 1,26 0,75 1,00 0,95

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

-2,52 -0,86 30 -25,71

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.1.1 o teplot� �int,i = 15 °C, a objemu V = 4,76 m3/h

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.1.5 o teplot� �int,i = 20 °C, a objemu V = 19,52 m3/h

20,36 20 15 -0,17 0,5 19,52

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,03 1,00 0,73 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -5,78

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -3,25
�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

15 -15 30 -3,25 -97,52

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.1.2 - chodba, 15 °C
Objem 

místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

S4 - St�na mezi místnostmi 3,48 0,27 -0,17 -0,16
Dve�e 90 2,05 3,00 -0,17 -1,03
S5 - P�í�ka 100 13,43 0,27 -0,17 -0,60
Dve�e 80 1,85 3,00 -0,17 -0,92

S5 - P�í�ka 100 3,89 0,47 -0,30 -0,55
Dve�e 70 1,64 3,00 -0,30 -1,48
S5 - P�í�ka 100 2,91 0,47 -0,17 -0,23
Dve�e 70 1,64 3,00 -0,17 -0,82

S1 � St�na do exteriéru 4,10 0,13 1,00 0,53

S8 � St�echa 8,09 0,13 1,00 1,05

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 2,53

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.1.2 - chodba, 15 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek



�.k.

Sch

�.k.

SN01
SN02
SN03
DN03
SN04

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

3,95 1,34 39 52,44

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.1.2 o teplot� �int,i = 15 °C, a objemu V = 17,14 m3/h

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 2.1.3 - koupelna, 24 °C
Objem 

místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

11,42 15 24 0,23 1,5 17,14

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

S6 - P�í�ka 125 7,48 0,37 0,23 0,64

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,62

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 3,25

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

24 -15 39 3,25 126,69

S3 � Mezibytová st�na 6,66 0,15 0,10 0,10
S6 - P�í�ka 125 8,61 0,37 0,10 0,33
S5 - P�í�ka 100 3,89 0,47 0,23 0,42
Dve�e 70 1,64 3,00 0,23 1,14

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.1.3 - koupelna, 24 °C

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S8 � St�echa 4,80 0,13 1,00 0,62

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,62



�.k.

Sch

�.k.

SN02
SN03
DN03

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

1,02 0,35 35 12,14

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.1.2 o teplot� �int,i = 15 °C, a objemu V = 7,14 m3/h

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

20 -15 35 0,92 32,16

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.1.4 - WC, 20 °C
Objem 

místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

4,76 15 20 0,14 1,5 7,14

Dve�e 70 1,64 3,00 0,14 0,70

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 0,53

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,92

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S6 - P�í�ka 125 8,61 0,37 -0,11 -0,36
S5 - P�í�ka 100 2,91 0,47 0,14 0,20

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.1.4 - WC, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S8 � St�echa 2,96 0,13 1,00 0,38

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,38



�.k.

SO01
OZ01
OZ02

Sch

�.k.

SN01

DN01

O1 � D�evohliníkové okno 1,26 0,75 1,00 0,95
O1 � D�evohliníkové okno 0,78 0,75 1,00 0,59

5,85 1,99 35 69,60

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

2 0,6 0,05 1,00 2,25 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

20 -15 35 8,59 300,63

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.1.5 - pokoj, 20 °C
Objem 

místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

37,52 13,55 20 0,18 0,5 19,52

S5 - P�í�ka 100 13,43 0,47 0,14 0,90

Dve�e 80 1,85 3,00 0,14 0,79

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,69

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 8,59

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 6,90

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.1.5 - pokoj, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 25,59 0,13 1,00 3,33

S8 � St�echa 15,70 0,13 1,00 2,04



�.k.

SO01
OZ01
OZ02
OZ03

Sch

�.k.

SN01
DN01

3.1.6 631,82 230,36 0,00 862,18

Celkem 1064,25 342,33 0,00 1406,58

3.1.2 -97,52 -25,71 0,00 -123,23
3.1.3 126,69 52,44 0,00 179,12
3.1.4 32,16 12,14 0,00 44,30
3.1.5 300,63 69,60 0,00 370,23

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

19,36 6,58 35 230,36

Celková tepelná ztráta pro byt �. 09

Místnost
Tepelný výkon pro 

tepelné ztráty 
prostupem �T,i  (W)

Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 

v�tráním �V,i  (W)

Zátopový tepelný 
výkon �RH,i  (W)

Celkový tepelný 
výkon �HL,i  (W)

3.1.1 70,47 3,51 0,00 73,98

93,32 13,55 20 0,18 0,8 74,66

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

3 0,6 0,05 1,00 5,60 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,01

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 18,05

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 18,05 631,82

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.1.6 - pokoj + kk, 20 °C
Objem 

místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S4 - St�na mezi místnostmi 3,48 0,27 0,14 0,13
Dve�e 90 2,05 3,00 0,14 0,88

O1 � D�evohliníkové okno 1,26 0,75 1,00 0,95
O1 � D�evohliníkové okno 4,83 0,75 1,00 3,62
O1 � D�evohliníkové okno 4,83 0,75 1,00 3,62

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 17,04

S8 � St�echa 37,23 0,13 1,00 4,84

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.1.6 - pokoj + kk, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 30,84 0,13 1,00 4,01



�.k.
SO01
DO01

Str

�.k.
SN01
DN01
SN02
DN02
SN03
DN03
SN03

DN03

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

-3,41 -1,16 30 -34,78

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.2.4, 3.2.5 o teplot� �int,i = 20 °C a objemu V = 22,36 m3/h

26,43 20 15 -0,17 0,5 22,36

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,32 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -6,13

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -3,18

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

15 -15 30 -3,18 -95,36

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.2.1 - p�edsí�, 15 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

S4 - St�na mezi místnostmi 8,19 0,27 -0,17 -0,37
Dve�e 90 2,05 3,00 -0,17 -1,03
S5 - P�í�ka 100 8,72 0,47 -0,17 -0,68

Dve�e 80 1,85 3,00 -0,17 -0,92

S5 - P�í�ka 100 4,37 0,47 -0,30 -0,62
Dve�e 70 1,64 3,00 -0,30 -1,48
S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 -0,17 -0,22
Dve�e 70 1,64 3,00 -0,17 -0,82

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 7,84 0,13 0,70 0,71
O2a � D�evohliníkové dve�e 2,40 0,75 0,70 1,26

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 2,95

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S12 � Strop pod p�dou 10,71 0,13 0,70 0,97

Výpo�et tepelné ztráty prostupem a v�tráním pro byt �. 10

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.2.1 - p�edsí�, 15 °C



�.k.
SO01

OZ01

Str

�.k.

SN01

DN01

SN02

5,32 1,81 39 70,49

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.2.1 o teplot� �int,i = 15 °C a objemu V = 22,36 m3/h

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,16 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

24 -15 39 4,61 179,74

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.2.2 - koupelna, 24 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

12,99 15 24 0,23 1,5 22,36

Dve�e 70 1,64 3,00 0,23 1,14

S6 - P�í�ka 125 8,94 0,37 0,10 0,34

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,95

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,61

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 2,66

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S12 � Strop pod p�dou 5,98 0,13 0,77 0,60

S5 - P�í�ka 100 4,37 0,47 0,23 0,47

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 16,12 0,13 0,77 1,61

O1a � D�evohliníkové okno 0,78 0,75 0,77 0,45

Ak.Ukc.bubuUkcAkPopis
Stavební konstrukce
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.2.2 - koupelna, 24 °C



�.k.
SO01

Str

�.k.

SN01

DN01

SN02

1,34 0,45 35 15,91

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

20 -15 35 1,05 36,61

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.2.3 - WC, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

4,98 13,74 20 0,18 1,5 7,48

Dve�e 70 1,64 3,00 0,14 0,70

S6 - P�í�ka 125 8,94 0,37 -0,11 -0,38

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 0,51

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 1,05

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,54

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 0,14 0,18

S12 � Strop pod p�dou 3,12 0,13 0,74 0,30

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.2.3 - WC, 20 °C
Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 2,44 0,13 0,74 0,24



�.k.
Sch

�.k.
SO01

OZ01

Str

�.k.

SN01

DN01

SN02

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�

4,54 1,54 35 53,97

n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,54 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

20 -15 35 5,33 186,59

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.2.4, 3.2.5 - pokoj, �atna, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

44,72 13,74 20 0,18 0,5 22,36

Dve�e 80 1,85 3,00 0,14 0,79

S3 � Mezibytová st�na 6,66 0,15 -0,11 -0,11

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,24

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 5,33

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

O1a � D�evohliníkové okno 0,78 0,75 0,74 0,43

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,76

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 8,39 0,47 0,14 0,56

S12 � Strop pod p�dou 0,52 0,13 0,74 0,05

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.2.4, 3.2.5 - pokoj, �atna, 20 °C

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 13,20 0,13 0,74 1,27

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S8 � St�echa 17,94 0,13 1,00 2,33

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 2,33



�.k.

SO01
OZ01
OZ02

Sch

�.k.

Str

�.k.

SN01

DN01

SN02

S8 � St�echa 2,82 0,13 1,00 0,37

83,61 13,74 20 0,18 0,8 47,54

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

2 0,6 0,05 1,00 5,02

S12 � Strop pod p�dou 30,50 0,13 0,74 2,95

O1 � D�evohliníkové okno 4,83 0,75 1,00 3,62
O1 � D�evohliníkové okno 2,70 0,75 1,00 2,03

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 7,76

1,75

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

13,52 4,60 35 160,88

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.2.7 o teplot� �int,i = 20 °C a objemu V = 19,35 m3/h

0,00

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 11,85

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 11,85 414,80

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.2.6 - pokoj + KK, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

S4 - St�na mezi místnostmi 8,19 0,27 0,14 0,32

Dve�e 90 2,05 3,00 0,14 0,88

S2 � St�na mezi budovami 3,04 0,14 -0,11 -0,05

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,15

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem

Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 2,95

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.2.6 - pokoj + KK, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 13,43 0,13 1,00



�.k.

SO01
OZ01

Sch

S1 � St�na do exteriéru 9,49 0,13 1,00 1,23
O1 � D�evohliníkové okno 2,70 0,75 1,00 2,03

Celkem 908,23 324,23 0,00 1232,47

3.2.3 36,61 15,91 0,00 52,53
3.2.4, 3.2.5 186,59 53,97 0,00 240,57

3.2.6 414,80 160,88 0,00 575,68
3.2.7 185,84 57,76 0,00 243,60

4,85 1,65 35 57,76

Celková tepelná ztráta pro byt �. 10

Místnost
Tepelný výkon pro 

tepelné ztráty 
prostupem �T,i  (W)

Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 

v�tráním �V,i  (W)

Zátopový tepelný 
výkon �RH,i  (W)

Celkový tepelný 
výkon �HL,i  (W)

3.2.1 -95,36 -34,78 0,00 -130,14
3.2.2 179,74 70,49 0,00 250,23

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,03 1,00 1,39 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

20 -15 35 5,31 185,84

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.2.7 - pokoj, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

38,70 13,74 20 0,18 0,5 19,35

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 5,31

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 5,31

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.2.7 - pokoj, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S8 � St�echa 15,78 0,13 1,00 2,05



�.k.

Sch

�.k.
SO01

DO01

�.k.
SN01
DN01
SN02
DN02
SN03
DN03
SN03

DN03

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

-3,76 -1,28 30 -38,35

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.3.4, 3.3.5 o teplot� �int,i = 20 °C a objemu V = 23,98 m3/h

19,77 20 15 -0,17 0,5 23,98

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,24 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -3,08

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

15 -15 30 -3,08 -92,30

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.3.1 - p�edsí�, 15 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Dve�e 90 2,05 3,00 -0,17 -1,03
S5 - P�í�ka 100 7,91 0,47 -0,17 -0,62

Dve�e 80 1,85 3,00 -0,17 -0,92

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -5,91

Dve�e 70 1,64 3,00 -0,30 -1,48
S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 -0,17 -0,22
Dve�e 70 1,64 3,00 -0,17 -0,82
S4 - St�na mezi místnostmi 6,40 0,27 -0,17 -0,29

O2a � D�evohliníkové dve�e 2,40 0,75 0,70 1,26

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,78

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 3,89 0,47 -0,30 -0,55

Výpo�et tepelné ztráty prostupem a v�tráním pro byt �. 11

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.3.1 - p�edsí�, 15 °C

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 5,73 0,13 0,70 0,52

S8 � St�echa 8,13 0,13 1,00 1,06

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 1,06

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek



�.k.

Sch

�.k.
SO01

OZ01

SO02

�.k.

SN01

DN01

SN02

SN03

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

5,68 1,93 39 75,26

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.3.1 o teplot� �int,i = 15 °C a objemu V = 23,98 m3/h

11,82 15 24 0,23 1,5 23,98

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,14 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,96

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,29

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

24 -15 39 4,29 167,37

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.3.2 - koupelna, 24 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

S5 - P�í�ka 100 3,89 0,47 0,23 0,42

Dve�e 70 1,64 3,00 0,23 1,14

S6 - P�í�ka 125 9,26 0,37 0,10 0,35

S2 � St�na mezi budovami 3,60 0,14 0,10 0,05

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 7,18 0,13 0,77 0,72

O1a � D�evohliníkové okno 0,78 0,75 0,77 0,45

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,61

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S13 � St�na do nevytáp�né p�dy 3,60 0,16 0,77 0,44

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.3.2 - koupelna, 24 °C

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S8 � St�echa 5,54 0,13 1,00 0,72

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,72



�.k.

Sch

�.k.

SO01

�.k.

SN01

DN01

SN02

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

1,24 0,42 35 14,79

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.3.3 - WC, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

4,82 13,98 20 0,17 1,5 7,22

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

-0,11 -0,39

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 0,50

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 1,08

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 1,08 37,84

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.3.3 - WC, 20 °C

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S8 � St�echa 3,04 0,13 1,00 0,40

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,40

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem

Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S13 � St�na do nevytáp�né p�dy 1,60 0,16 0,74 0,19

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,19

S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 0,14 0,18

Dve�e 70 1,64 3,00 0,14 0,70

S6 - P�í�ka 125 9,26 0,37



�.k.

Sch

�.k.
SO01

OZ01

�.k.

SN01

DN01

SN02

1 0,6 0,01 1,00 0,58 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

4,70 1,60 35 55,94

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.3.4, 3.3.5 - pokoj, �atna, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

47,96 13,98 20 0,17 0,5 23,98

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

S3 � Mezibytová st�na 6,50 0,15 -0,11 -0,11

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,21

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 5,73

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 5,73 200,62

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,93

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 7,91 0,47 0,14 0,53

Dve�e 80 1,85 3,00 0,14 0,79

Stavební konstrukce
Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 2,59

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 15,47 0,13 0,74 1,49

O1a � D�evohliníkové okno 0,78 0,75 0,74 0,43

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.3.4, 3.3.5 - pokoj, �atna, 20 °C

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí

Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S8 � St�echa 19,95 0,13 1,00 2,59



�.k.
SO01
OZ01
OZ02

Sch

�.k.

SO01

�.k.

SN01

DN01

12,72 4,32 35 151,34

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.3.7 o teplot� �int,i = 20 °C a objemu V = 18,80 m3/h

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

2 0,6 0,05 1,00 4,84 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

20 -15 35 14,44 505,39

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.3.6 - pokoj + KK, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

80,72 13,98 20 0,17 0,8 45,78

S4 - St�na mezi místnostmi 6,40 0,27 0,14 0,25

Dve�e 90 2,05 3,00 0,14 0,88

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,13

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 14,44

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 12,91

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

0,41

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 0,41

S8 � St�echa 32,16 0,13 1,00 4,18

Stavební konstrukce
Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 23,67 0,13 1,00 3,08
O1 � D�evohliníkové okno 4,83 0,75 1,00 3,62
O1 � D�evohliníkové okno 2,70 0,75 1,00 2,03

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.3.6 - pokoj + KK, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S13 � St�na do nevytáp�né p�dy 3,44 0,16 0,74



�.k.

SO01
OZ01

Sch

Celkem 1002,81 313,57 0,00 1316,37

3.3.3 37,84 14,79 0,00 52,62
3.3.4, 3.3.5 200,62 55,94 0,00 256,56

3.3.6 505,39 151,34 0,00 656,73
3.3.7 183,89 54,59 0,00 238,48

4,59 1,56 35 54,59

Celková tepelná ztráta pro byt �. 11

Místnost
Tepelný výkon pro 

tepelné ztráty 
prostupem �T,i  (W)

Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 

v�tráním �V,i  (W)

Zátopový tepelný 
výkon �RH,i  (W)

Celkový tepelný 
výkon �HL,i  (W)

3.3.1 -92,30 -38,35 0,00 -130,64
3.3.2 167,37 75,26 0,00 242,63

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,03 1,00 1,35 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

20 -15 35 5,25 183,89

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.3.7 - pokoj, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

37,60 13,98 20 0,17 0,5 18,80

O1 � D�evohliníkové okno 2,70 0,75 1,00 2,03

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 5,25

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 5,25

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

S8 � St�echa 15,35 0,13 1,00 2,00

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.3.7 - pokoj, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 9,49 0,13 1,00 1,23



�.k.
SO01

Sch

�.k.
SO01

DO01

�.k.

SN01

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

0,29 0,10 30 2,95

8,60 13,7 15 0,04 0,5 4,30

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,01 1,00 0,10 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -0,79

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,31

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

15 -15 30 2,31 69,38

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.4.1 - p�edsí�, 15 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

0,23

O2a � D�evohliníkové dve�e 2,40 0,75 0,70 1,26

Celková m�rná  tepelná ztráta p�es nevytáp�ný prostor           HT,iue =	k Ak.Ukc.bu (W/K) 1,49

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S6 - P�í�ka 125 7,15 0,37 -0,30 -0,79

Výpo�et tepelné ztráty prostupem a v�tráním pro byt �. 12

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.4.1 - p�edsí�, 15 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 8,45 0,13 1,00 1,10

S8 � St�echa 4,02 0,13 1,00 0,52

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 1,62

Tepelné ztráty nevytáp�ným prostorem
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc bu Ak.Ukc.bu

S1a � St�na do p�ístupového prostoru 2,48 0,13 0,70



�.k.
SO01

DO01

Sch

�.k.
SN01
DN01
SN02
DN02
SN03
DN03
SN04

DN04

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

-2,27 -0,77 30 -23,20

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.4.5 o teplot� �int,i = 20 °C a objemu V = 18,14 m3/h

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.4.1 o teplot� �int,i = 15 °C a objemu V = 4,30 m3/h

20,80 20 15 -0,17 0,5 18,14

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,03 1,00 0,75 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) -6,15

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -3,54
�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

15 -15 30 -3,54 -106,31

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.4.2 - chodba, 15 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 -0,17 -0,22
Dve�e 70 1,64 3,00 -0,17 -0,82
S5 - P�í�ka 100 3,72 0,47 -0,30 -0,52

Dve�e 70 1,64 3,00 -0,30 -1,48

S5 - P�í�ka 100 12,78 0,47 -0,17 -1,00
Dve�e 80 1,85 3,00 -0,17 -0,92
S4 - St�na mezi místnostmi 3,64 0,27 -0,17 -0,16
Dve�e 90 2,05 3,00 -0,17 -1,03

S1 � St�na do exteriéru 4,43 0,13 1,00 0,58

O1 � D�evohliníkové okno 1,26 0,75 1,00 0,95

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 2,60

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.4.2 - chodba, 15 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S8 � St�echa 8,34 0,13 1,00 1,08



�.k.

Sch

�.k.

SN01

SN02

DN02

SN03

SN04

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

3,61 1,23 39 47,81

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.4.2 o teplot� �int,i = 15 °C a objemu V = 15,62 m3/h

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.4.3 - koupelna, 24 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

10,42 15 24 0,23 1,5 15,62

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

S3 � Mezibytová st�na 6,50 0,15 0,10 0,10

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 2,55

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 3,12

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

24 -15 39 3,12 121,83

S6 - P�í�ka 125 7,15 0,37 0,23 0,61

S5 - P�í�ka 100 3,72 0,47 0,23 0,40

Dve�e 70 1,64 3,00 0,23 1,14

S6 - P�í�ka 125 7,96 0,37 0,10 0,30

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.4.3 - koupelna, 24 °C

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S8 � St�echa 4,40 0,13

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

1,00 0,57

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,57



�.k.

Sch

�.k.

SN01

DN01

SN02

0 0,6 0 1,00 0,00 0,00

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

0,97 0,33 35 11,59

Pozn. do místnosti bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.4.2 o teplot� �int,i = 15 °C a objemu V = 6,82 m3/h

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.4.4 - WC, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

4,17 15 20 0,14 1,5 6,82

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

S6 - P�í�ka 125 7,96 0,37 -0,11 -0,34

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 0,55

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,90

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 0,90 31,56

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 2,75 0,47 0,14 0,18

Dve�e 70 1,64 3,00 0,14 0,70

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.4.4 - WC, 20 °C

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 0,35

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S8 � St�echa 2,70 0,13 1,00 0,35



�.k.

SO01

OZ01

Sch

�.k.

SN01

DN01

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

4,57 1,55 35 54,41

36,29 13,7 20 0,18 0,5 18,14

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

1 0,6 0,03 1,00 1,31 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,65

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 8,19

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 8,19 286,51

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.4.5 - pokoj, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 6,54

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S5 - P�í�ka 100 12,78 0,47 0,14 0,86

Dve�e 80 1,85 3,00 0,14 0,79

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S1 � St�na do exteriéru 25,68 0,13 1,00 3,34

O1 � D�evohliníkové okno 1,62 0,75 1,00 1,22

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.4.5 - pokoj, 20 °C

S8 � St�echa 15,26 0,13 1,00 1,98



�.k.

SO01
OZ01
OZ02
OZ03

Sch

�.k.

SN01

DN01

3.4.6 599,32 220,91 0,00 820,23

Celkem 1002,28 314,48 0,00 1316,76

3.4.2 -106,31 -23,20 0,00 -129,51
3.4.3 121,83 47,81 0,00 169,64
3.4.4 31,56 11,59 0,00 43,15
3.4.5 286,51 54,41 0,00 340,92

Výpo�et tepelné ztráty v�tráním

Vi = Vinf,i + Vsu,i . fv,i + Vmech,inf,i 

(m3/h)
Hv,i �int,i - �e Návrhová tepelná ztráta v�tráním �V,i  (W)

18,56 6,31 35 220,91

Celková tepelná ztráta pro byt �. 12

Místnost
Tepelný výkon pro 

tepelné ztráty 
prostupem �T,i  (W)

Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 

v�tráním �V,i  (W)

Zátopový tepelný 
výkon �RH,i  (W)

Celkový tepelný 
výkon �HL,i  (W)

3.4.1 69,38 2,95 0,00 72,33

91,00 13,7 20 0,18 0,8 72,80

Po�et 
nechrán�ných 

otvor�
n50

�initel 
zaclon�ní        

e

Vý�kový 
korek�ní �initel   

�

Mno�ství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m
3/h)

P�ebytek z nucen�
odvád�ného vzduchu 

Vmech,inf,i (m
3/h)

3 0,6 0,05 1,00 5,46 0,00

Celková m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou       HT,ij = 	k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,02

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 17,12

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W)

20 -15 35 17,12 599,32

Tepelná ztráta v�tráním � nucené v�trání pro místnost �. 3.4.6 - pokoj + KK, 20 °C

Objem 
místnosti Vm 

(m3)

Teplota 
p�ivád�ného 
vzduchu �su,i

Výpo�tová 
vnit�ní teplota 

�int,i

Teplotní 
reduk�ní �initel 

fv,i

Hygienické po�adavky

Vým�na         

n (h-1)

Nucen� p�ivád�ný vzduch   Vsu,i 

(m3/h)

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí    HT,ie =  	k Ak.Ukc.ek (W/K) 16,10

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty

Stavební konstrukce

Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

S4 - St�na mezi místnostmi 3,64 0,27 0,14 0,14

Dve�e 90 2,05 3,00 0,14 0,88

S1 � St�na do exteriéru 30,85 0,13 1,00 4,01
O1 � D�evohliníkové okno 2,25 0,75 1,00 1,69
O1 � D�evohliníkové okno 4,83 0,75 1,00 3,62
O1 � D�evohliníkové okno 2,70 0,75 1,00 2,03

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost �. 3.4.6 - pokoj + KK, 20 °C
Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí
Stavební konstrukce

Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

S8 � St�echa 36,61 0,13 1,00 4,76



Zátopový tepelný 
výkon �RH,i  (W)

Celkový tepelný 
výkon �HL,i  (W)

Celková tepelná ztráta pro bytový d�m

01 963,80 348,97 0,00 1312,77
02
03
04
05
06
07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

683,47
1064,25
908,23

1002,81
1002,28

325,48
313,68
314,48
342,33
324,23
313,57
314,48
342,33
324,23
313,57
314,48

Byt
Tepelný výkon pro 

tepelné ztráty 
prostupem �T,i  (W)

Tepelný výkon pro 
tepelné ztráty 

v�tráním �V,i  (W)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1201,88
1105,17
1160,16
1078,00
898,26
899,66
997,95

1406,58
1232,47
1316,37
1316,76

Celkem 10034,19 3891,84 0,00 13926,03

08
09
10
11
12

876,40
791,49
845,68
735,67
574,02
586,09



P
lo

ch
a

V
ý�

ka

O
bj

em
 m

ís
tn

os
ti

H
yg

ie
ni

ck
á 

vý
m
�n

a

N
uc

en
� 

p�
iv

ád
�n

ý 
vz

du
ch

 (
po

�a
do

va
ný

)

N
uc

en
� 

p�
iv

ád
�n

ý 
vz

du
ch

 (
sk

ut
e�

ný
)

N
uc

en
� 

od
vá

d�
ný

 
vz

du
ch

 (
sk

ut
e�

ný
)

T
ep

lo
ta

 o
dv

ád
�n

éh
o 

vz
du

ch
u 

z 
m

ís
tn

os
ti

P
om

oc
ný

 v
zt

ah
 p

ro
 

vý
po
�e

t v
á�

en
éh

o 
pr
�m
�r

u

A h Vm n Vsu,i Vsu,i Vsu,i �int,i Vsu,i . �int,i

[m2] [m] [m3] [h-1] [m3h-1] [m3h-1] [m3h-1] [°C] [m3h-1K]

1.1.1 5,92 2,8 16,58 0,5 8,29 8,29 0,00 15 0,0
1.1.2 4,74 2,8 13,27 0,5 6,64 27,05 0,00 15 0,0
1.1.3 6,18 2,8 17,30 1,5 25,96 27,05 27,05 24 649,2
1.1.4 13,4 2,8 37,52 0,5 18,76 18,76 0,00 20 0,0
1.1.5 33,33 2,8 93,32 0,8 74,66 74,66 74,66 20 1493,2

� 101,71 � 2142,35

Výpo�et teploty vzduchu získané z rekupera�ního vým�níku pro byt �. 01

B5 - Výpo�et teploty p�ivád�ného vzduchu do místností

Pozn. do místnosti 1.1.2 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.1.1 a 1.1.4

�vstup

[°C]

21,06

[°C]

�e

M
ís

tn
os

t

Teplota vzduchu získaná 
z rekupera�ního 

vým�níku

13,85

[°C]

�výstup

Ú�innost rekupera�ního 
vým�níku ThermWet Helix 

150 (viz graf)

Výpo�tová 
teplota 

venkovního 
vzduchu

�Helix 150

[%]

80-15,00

Teplota p�ivád�ného 
vzduchu do rekupera�ního 

vým�níku

Pozn. do místnosti 1.1.3 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.1.2

21,06 13,8580-15,00
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A h Vm n Vsu,i Vsu,i Vsu,i �int,i Vsu,i . �int,i

[m2] [m] [m3] [h-1] [m3h-1] [m3h-1] [m3h-1] [°C] [m3h-1K]

1.2.1 9,44 2,8 26,43 0,5 13,22 22,36 0,00 15 0,0
1.2.2 4,63 2,8 12,96 1,5 19,45 22,36 22,36 24 536,6
1.2.3 1,92 2,8 5,38 1,5 8,06 8,06 8,06 20 161,3
1.2.4
1.2.5
1.2.6 29,86 2,8 83,61 0,8 66,89 47,54 66,89 20 1337,7
1.2.7 13,82 2,8 38,70 0,5 19,35 19,35 0,00 20 0,0

� 97,31 � 2035,60

�vstup �e �Helix 150 �výstup

Výpo�et teploty vzduchu získané z rekupera�ního vým�níku pro byt �. 02

M
ís

tn
os

t

22,360,544,72

[°C] [°C] [%] [°C]

Pozn. do místnosti 1.2.1 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.2.4 a 1.2.5

Teplota p�ivád�ného 
vzduchu do rekupera�ního 

vým�níku

Výpo�tová 
teplota 

venkovního 
vzduchu

Ú�innost rekupera�ního 
vým�níku ThermWet Helix 

150 (viz graf)

Teplota vzduchu získaná 
z rekupera�ního 

vým�níku

Pozn. do místnosti 1.2.2 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.2.1
Pozn. do místnosti 1.2.6 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.2.7

15,97 2,8 0,0200,0022,36

20,92 -15,00 80 13,74

[°C] [°C] [%] [°C]
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[m2] [m] [m3] [h-1] [m3h-1] [m3h-1] [m3h-1] [°C] [m3h-1K]

1.3.1 7,06 2,8 19,77 0,5 9,88 23,97 0,00 15 0,0
1.3.2 4,20 2,8 11,76 1,5 17,64 23,97 23,97 24 575,2
1.3.3 1,74 2,8 4,87 1,5 7,31 7,31 7,31 20 146,2
1.3.4
1.3.5
1.3.6 28,83 2,8 80,72 0,8 64,58 45,78 64,58 20 1291,6
1.3.7 13,43 2,8 37,60 0,5 18,80 18,80 0,00 20 0,0

� 95,86 � 2012,98

[°C] [°C] [%] [°C]

�vstup �e �Helix 150 �výstup

Pozn. do místnosti 1.3.1 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.3.4 a 1.3.5
Pozn. do místnosti 1.3.2 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.3.1

Výpo�et teploty vzduchu získané z rekupera�ního vým�níku pro byt �. 03

M
ís

tn
os

t

Pozn. do místnosti 1.3.6 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.3.7

Teplota p�ivád�ného 
vzduchu do rekupera�ního 

vým�níku

Výpo�tová 
teplota 

venkovního 
vzduchu

Ú�innost rekupera�ního 
vým�níku ThermWet Helix 

150 (viz graf)

Teplota vzduchu získaná 
z rekupera�ního 

vým�níku

17,12 2,8 47,94 0,5 23,97 23,97 0,00 20 0,0

[°C] [°C] [%] [°C]

21,00 -15,00 80,5 13,98
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[m2] [m] [m3] [h-1] [m3h-1] [m3h-1] [m3h-1] [°C] [m3h-1K]

1.4.1 3,07 2,8 8,60 0,5 4,30 4,30 0,00 15 0,0
1.4.2 7,43 2,8 20,80 0,5 10,40 22,44 0,00 15 0,0
1.4.3 3,72 2,8 10,42 1,5 15,62 15,62 15,62 24 375,0
1.4.4 1,49 2,8 4,17 1,5 6,26 6,82 6,82 20 136,4
1.4.5 12,96 2,8 36,29 0,5 18,14 18,14 0,00 20 0,0
1.4.6 32,50 2,8 91,00 0,8 72,80 72,80 72,80 20 1456,0

� 95,24 � 1967,34

[°C] [°C] [%] [°C]

20,66 -15,00 80,5 13,70

Pozn. do místnosti 1.4.3 a 1.4.4 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.4.2

Teplota p�ivád�ného 
vzduchu do rekupera�ního 

vým�níku

Výpo�tová 
teplota 

venkovního 
vzduchu

Ú�innost rekupera�ního 
vým�níku ThermWet Helix 

150 (viz graf)

Teplota vzduchu získaná 
z rekupera�ního 

vým�níku

�vstup �e �Helix 150 �výstup

Pozn. do místnosti 1.4.2 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 1.4.1 a 1.4.5

Výpo�et teploty vzduchu získané z rekupera�ního vým�níku pro byt �. 04

M
ís

tn
os

t
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[m2] [m] [m3] [h-1] [m3h-1] [m3h-1] [m3h-1] [°C] [m3h-1K]

2.1.1 3,40 2,8 9,52 0,5 4,76 4,76 0,00 15 0,0
2.1.2 7,27 2,8 20,36 0,5 10,18 24,28 0,00 15 0,0
2.1.3 4,08 2,8 11,42 1,5 17,14 17,14 17,14 24 411,3
2.1.4 1,70 2,8 4,76 1,5 7,14 7,14 7,14 20 142,8
2.1.5 13,40 2,8 37,52 0,5 18,76 19,52 0,00 20 0,0
2.1.6 33,33 2,8 93,32 0,8 74,66 74,66 74,66 20 1493,2

� 98,94 � 2047,25

Výpo�et teploty vzduchu získané z rekupera�ního vým�níku pro byt �. 05

M
ís

tn
os

t

Pozn. do místnosti 2.1.2 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.1.1 a 2.1.5
Pozn. do místnosti 2.1.3 a 2.1.4 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.1.2

Teplota p�ivád�ného 
vzduchu do rekupera�ního 

vým�níku

Výpo�tová 
teplota 

venkovního 
vzduchu

Ú�innost rekupera�ního 
vým�níku ThermWet Helix 

150 (viz graf)

Teplota vzduchu získaná 
z rekupera�ního 

vým�níku

�vstup �e �Helix 150 �výstup

[°C] [°C] [%] [°C]

20,69 -15,00 80 13,55
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[m2] [m] [m3] [h-1] [m3h-1] [m3h-1] [m3h-1] [°C] [m3h-1K]

2.2.1 9,44 2,8 26,43 0,5 13,22 22,36 0,00 15 0,0
2.2.2 4,64 2,8 12,99 1,5 19,49 22,36 22,36 24 536,6
2.2.3 1,78 2,8 4,98 1,5 7,48 7,48 7,48 20 149,5
2.2.4
2.2.5
2.2.6 29,86 2,8 83,61 0,8 66,89 47,54 66,89 20 1337,7
2.2.7 13,82 2,8 38,70 0,5 19,35 19,35 0,00 20 0,0

� 96,72 � 2023,84

Výpo�et teploty vzduchu získané z rekupera�ního vým�níku pro byt �. 06

M
ís

tn
os

t

15,97 2,8 44,72 0,5 22,36 22,36 0,00 20 0,0

Pozn. do místnosti 2.2.1 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.2.4 a 2.2.5
Pozn. do místnosti 2.2.2 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.2.1
Pozn. do místnosti 2.2.6 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.2.7

Teplota p�ivád�ného 
vzduchu do rekupera�ního 

vým�níku

Výpo�tová 
teplota 

venkovního 
vzduchu

Ú�innost rekupera�ního 
vým�níku ThermWet Helix 

150 (viz graf)

Teplota vzduchu získaná 
z rekupera�ního 

vým�níku

�vstup �e �Helix 150 �výstup

[°C] [°C] [%] [°C][°C] [°C] [%] [°C]

20,92 -15,00 80 13,74
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[m2] [m] [m3] [h-1] [m3h-1] [m3h-1] [m3h-1] [°C] [m3h-1K]

2.3.1 7,06 2,8 19,77 0,5 9,88 23,98 0,00 15 0,0
2.3.2 4,22 2,8 11,82 1,5 17,72 23,98 23,98 24 575,6
2.3.3 1,72 2,8 4,82 1,5 7,22 7,22 7,22 20 144,5
2.3.4
2.3.5
2.3.6 28,83 2,8 80,72 0,8 64,58 45,78 64,58 20 1291,6
2.3.7 13,43 2,8 37,60 0,5 18,80 18,80 0,00 20 0,0

� 95,79 � 2011,63

Výpo�et teploty vzduchu získané z rekupera�ního vým�níku pro byt �. 07

M
ís

tn
os

t

17,13 2,8 47,96 0,5 23,98 23,98 0,00 20 0,0

Pozn. do místnosti 2.3.1 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.3.4 a 2.3.5
Pozn. do místnosti 2.3.2 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.3.1
Pozn. do místnosti 2.3.6 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.3.7

Teplota p�ivád�ného 
vzduchu do rekupera�ního 

vým�níku

Výpo�tová 
teplota 

venkovního 
vzduchu

Ú�innost rekupera�ního 
vým�níku ThermWet Helix 

150 (viz graf)

Teplota vzduchu získaná 
z rekupera�ního 

vým�níku

�vstup �e �Helix 150 �výstup

[°C] [°C] [%] [°C][°C] [°C] [%] [°C]

21,00 -15,00 80,5 13,98
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A h Vm n Vsu,i Vsu,i Vsu,i �int,i Vsu,i . �int,i

[m2] [m] [m3] [h-1] [m3h-1] [m3h-1] [m3h-1] [°C] [m3h-1K]

2.4.1 3,07 2,8 8,60 0,5 4,30 4,30 0,00 15 0,0
2.4.2 7,43 2,8 20,80 0,5 10,40 22,44 0,00 15 0,0
2.4.3 3,72 2,8 10,42 1,5 15,62 15,62 15,62 24 375,0
2.4.4 1,49 2,8 4,17 1,5 6,26 6,82 6,82 20 136,4
2.4.5 12,96 2,8 36,29 0,5 18,14 18,14 0,00 20 0,0
2.4.6 32,50 2,8 91,00 0,8 72,80 72,80 72,80 20 1456,0

� 95,24 � 1967,34

Výpo�et teploty vzduchu získané z rekupera�ního vým�níku pro byt �. 08

M
ís

tn
os

t

Pozn. do místnosti 2.4.2 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.4.1 a 2.4.5
Pozn. do místnosti 2.4.3 a 2.4.4 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 2.4.2

Teplota p�ivád�ného 
vzduchu do rekupera�ního 

vým�níku

Výpo�tová 
teplota 

venkovního 
vzduchu

Ú�innost rekupera�ního 
vým�níku ThermWet Helix 

150 (viz graf)

Teplota vzduchu získaná 
z rekupera�ního 

vým�níku

�vstup �e �Helix 150 �výstup

[°C] [°C] [%] [°C]

20,66 -15,00 80,5 13,70
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[m2] [m] [m3] [h-1] [m3h-1] [m3h-1] [m3h-1] [°C] [m3h-1K]

3.1.1 3,40 2,8 9,52 0,5 4,76 4,76 0,00 15 0,0
3.1.2 7,27 2,8 20,36 0,5 10,18 24,28 0,00 15 0,0
3.1.3 4,08 2,8 11,42 1,5 17,14 17,14 17,14 24 411,3
3.1.4 1,70 2,8 4,76 1,5 7,14 7,14 7,14 20 142,8
3.1.5 13,40 2,8 37,52 0,5 18,76 19,52 0,00 20 0,0
3.1.6 33,33 2,8 93,32 0,8 74,66 74,66 74,66 20 1493,2

� 98,94 � 2047,25

Výpo�et teploty vzduchu získané z rekupera�ního vým�níku pro byt �. 09

M
ís

tn
os

t

Pozn. do místnosti 3.1.2 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.1.1 a 3.1.5
Pozn. do místnosti 3.1.3 a 3.1.4 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.1.2

Teplota p�ivád�ného 
vzduchu do rekupera�ního 

vým�níku

Výpo�tová 
teplota 

venkovního 
vzduchu

Ú�innost rekupera�ního 
vým�níku ThermWet Helix 

150 (viz graf)

Teplota vzduchu získaná 
z rekupera�ního 

vým�níku

�vstup �e �Helix 150 �výstup

[°C] [°C] [%] [°C]

20,69 -15,00 80 13,55
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[m2] [m] [m3] [h-1] [m3h-1] [m3h-1] [m3h-1] [°C] [m3h-1K]

3.2.1 9,44 2,8 26,43 0,5 13,22 22,36 0,00 15 0,0
3.2.2 4,64 2,8 12,99 1,5 19,49 22,36 22,36 24 536,6
3.2.3 1,78 2,8 4,98 1,5 7,48 7,48 7,48 20 149,5
3.2.4
3.2.5
3.2.6 29,86 2,8 83,61 0,8 66,89 47,54 66,89 20 1337,7
3.2.7 13,82 2,8 38,70 0,5 19,35 19,35 0,00 20 0,0

� 96,72 � 2023,84

Výpo�et teploty vzduchu získané z rekupera�ního vým�níku pro byt �. 10

M
ís

tn
os

t

15,97 2,8 44,72 0,5 22,36 22,36 0,00 20 0,0

[°C] [°C] [%] [°C]

Pozn. do místnosti 3.2.1 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.2.4 a 3.2.5
Pozn. do místnosti 3.2.2 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.2.1
Pozn. do místnosti 3.2.6 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.2.7

Teplota p�ivád�ného 
vzduchu do rekupera�ního 

vým�níku

Výpo�tová 
teplota 

venkovního 
vzduchu

Ú�innost rekupera�ního 
vým�níku ThermWet Helix 

150 (viz graf)

Teplota vzduchu získaná 
z rekupera�ního 

vým�níku

�vstup �e �Helix 150 �výstup

[°C] [°C] [%] [°C]

20,92 -15,00 80 13,74
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[m2] [m] [m3] [h-1] [m3h-1] [m3h-1] [m3h-1] [°C] [m3h-1K]

3.3.1 7,06 2,8 19,77 0,5 9,88 23,98 0,00 15 0,0
3.3.2 4,22 2,8 11,82 1,5 17,72 23,98 23,98 24 575,6
3.3.3 1,72 2,8 4,82 1,5 7,22 7,22 7,22 20 144,5
3.3.4
3.3.5
3.3.6 28,83 2,8 80,72 0,8 64,58 45,78 64,58 20 1291,6
3.3.7 13,43 2,8 37,60 0,5 18,80 18,80 0,00 20 0,0

� 95,79 � 2011,63

[°C] [°C] [%] [°C]

Pozn. do místnosti 3.3.1 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.3.4 a 3.3.5
Pozn. do místnosti 3.3.2 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.3.1
Pozn. do místnosti 3.3.6 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.3.7

Teplota p�ivád�ného 
vzduchu do rekupera�ního 

vým�níku

Výpo�tová 
teplota 

venkovního 
vzduchu

Ú�innost rekupera�ního 
vým�níku ThermWet Helix 

150 (viz graf)

Teplota vzduchu získaná 
z rekupera�ního 

vým�níku

�vstup �e �Helix 150 �výstup

Výpo�et teploty vzduchu získané z rekupera�ního vým�níku pro byt �. 11
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17,13 2,8 47,96 0,5 23,98 23,98 0,00 20 0,0

[°C] [°C] [%] [°C]

21,00 -15,00 80,5 13,98
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[m2] [m] [m3] [h-1] [m3h-1] [m3h-1] [m3h-1] [°C] [m3h-1K]

3.4.1 3,07 2,8 8,60 0,5 4,30 4,30 0,00 15 0,0
3.4.2 7,43 2,8 20,80 0,5 10,40 22,44 0,00 15 0,0
3.4.3 3,72 2,8 10,42 1,5 15,62 15,62 15,62 24 375,0
3.4.4 1,49 2,8 4,17 1,5 6,26 6,82 6,82 20 136,4
3.4.5 12,96 2,8 36,29 0,5 18,14 18,14 0,00 20 0,0
3.4.6 32,50 2,8 91,00 0,8 72,80 72,80 72,80 20 1456,0

� 95,24 � 1967,34

�vstup �e �Helix 150 �výstup

[°C] [°C] [%] [°C]

20,66 -15,00 80,5 13,70
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t

Pozn. do místnosti 3.4.2 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.4.1 a 3.4.5
Pozn. do místnosti 3.4.3 a 3.4.4 bude p�ivád�n vzduch z místnosti 3.4.2

Teplota p�ivád�ného 
vzduchu do rekupera�ního 

vým�níku

Výpo�tová 
teplota 

venkovního 
vzduchu

Ú�innost rekupera�ního 
vým�níku ThermWet Helix 

150 (viz graf)

Teplota vzduchu získaná 
z rekupera�ního 

vým�níku

Výpo�et teploty vzduchu získané z rekupera�ního vým�níku pro byt �. 12



Pro místnost platí

�Q Tskut �  Q HL,i  

Skute�ný výkon otopných t�les

Q Tskut  = Q T  . � . z 1  . z 2 . z 3 

QT je výkon t�lesa pro návrhové podmínky

	 sou�initel na zp�sob p�ipojení t�les, viz obr.

desková otopná t�lesa - RADIK VK, VKL, VKU

trubková otopná t�lesa - KORALUX LINEAR CLASSIC 

z1 sou�initel na úpravu okolí;  z1 = 1,0 (v�echna t�lesa bez zákrytu)

z2 sou�initel na po�et �lánku; z2 = 1,0 (pro v�echna t�lesa)

z3 sou�initel na umíst�ní t�lesa v místnosti; viz obr.

z  = 0,90

B6 - Návrh otopných t�les

z  = 1,00 z  = 0,95

P�evody výkon� deskových otopných t�les v programu pro p�epo�et tepelných výkon� RADIK dostupné z

http://www.korado.cz/file/cs/vyrobky/radik/program-pro-prepocet-tepelnych-vykonu-radik.xls

P�evody výkon� trubkových otopných t�les v programu na www.tzb-info.cz dostupné z

http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/42-prepocet-tepelnych-vykonu-otopnych-teles

z3 = 0,90z3 = 1,00 z3 = 0,95



Teplotní rozdíl (tw1 /tw2): 50/40
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Typ otopného t�lesa

1.1.1 p�edsí� 15 114,6 1,0 1,0 1,0 0,9 127 144 144 11 VK - 400/400
1.1.2 chodba 15 -194,3 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
1.1.3 koupelna + WC 24 251,7 1,0 1,0 1,0 0,9 280 311 311 KLC 1820.600

281 11 VK - 400/1000
112 11 VKL - 400/400
305 11 VK - 300/1400
215 22 VKU - 200/800
305 11 VKL - 300/1400

1673

1.1.3 937 [W] (75/65/20 [°C], n=1.25) = 311 [W] (50/40/24 [°C])
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Typ otopného t�lesa

Tabulka výkon� otopných t�les pro byt �. 01

Tabulka výkon� otopných t�les pro byt �. 02

393

825

Instalovaný tepelný výkon t�les pro byt �. 01

787,820pokoj + KK1.1.5

P�evody výkon� t�les v programu na www.tzb-info.cz

7881,01,01,01,0

353,020pokoj1.1.4 3531,01,01,01,0
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1.2.1 p�edsí� 15 -136,1 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
1.2.2 koupelna 24 248,6 1,0 1,0 1,0 1,0 249 269 269 11 VKL - 500/1000
1.2.3 WC 20 52,3 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �

1.2.4 pokoj

1.2.5 �atna
268 22 VKU - 200/1000
348 11 VKL - 300/1600

1.2.7 pokoj 222,9 1,0 1,0 1,0 1,0 223 239 239 11 VKL - 300/1100

1342Instalovaný tepelný výkon t�les pro byt �. 02

218 11 VKL - 300/1000

1,0 1,0 1,0 600 6161.2.6 pokoj + KK 20 600,1 1,0

20 214,1 1,0 1,0 1,0 1,0 214 218



Teplotní rozdíl (tw1 /tw2): 50/40
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Typ otopného t�lesa

1.3.1 p�edsí� 15 -148,8 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
1.3.2 koupelna 24 223,0 1,0 1,0 1,0 1,0 223 269 269 11 VK - 500/1000
1.3.3 WC 20 38,9 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �

1.3.4 pokoj

1.3.5 �atna
268 22 VKU - 200/1000
348 11 VK - 300/1600

1.3.7 pokoj 205,2 1,0 1,0 1,0 1,0 205 218 218 11 VKL - 300/1000

1321

�
ís

lo
 m

ís
tn

os
ti

Ú
�e

l m
ís

tn
os

ti

� i
nt

,i 
[°

C
]

T
ep

el
ná

 z
tr

át
a 

m
ís

tn
os

ti
 Q

H
L

,i 
 [

W
]

	
 [

-]

z 1
 [

-]

z 2
 [

-]

z 3
 [

-]

P
o�

ad
ov

an
ý 

vý
ko

n 
t�

le
sa

 Q
 [

W
]

S
ku

te
�n

ý 
vý

ko
n 

t�
le

sa
 Q

T
sk

ut
 [

W
]

S
ku

te
�n

ý 
vý

ko
n 

t�
le

s 
Q

T
sk

ut
 [

W
]

Typ otopného t�lesa

Tabulka výkon� otopných t�les pro byt �. 03

Instalovaný tepelný výkon t�les pro byt �. 03

1,0 1,0 1,0 575 6161.3.6 pokoj + KK 20 574,5 1,0

Tabulka výkon� otopných t�les pro byt �. 04

20 212,3 1,0 1,0 1,0 1,0 212 218 218 11 VK - 300/1000
m

1.4.1 p�edsí� 15 62,5 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
1.4.2 chodba 15 -147,8 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
1.4.3 koupelna 24 159,8 1,0 1,0 1,0 0,9 178 198 198 KLC 1500.450
1.4.4 WC 20 36,8 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
1.4.5 pokoj 20 306,7 1,0 1,0 1,0 1,0 307 305 305 11 VK - 300/1400

305 11 VKL - 300/1400
215 22 VKU - 200/800
261 11 VKL - 300/1200

1284

1.4.3 597 [W] (75/65/20 [°C], n=1.25) = 198 [W] (50/40/24 [°C])

Instalovaný tepelný výkon t�les pro byt �. 04

P�evody výkon� t�les v programu na www.tzb-info.cz

1,0 1,0 1,0 742 7811.4.6 pokoj + KK 20 742,0 1,0



Teplotní rozdíl (tw1 /tw2): 50/40
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Typ otopného t�lesa

2.1.1 p�edsí� 15 56,9 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
2.1.2 chodba 15 -154,8 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
2.1.3 koupelna 24 154,8 1,0 1,0 1,0 0,9 172 198 198 KLC 1500.450
2.1.4 WC 20 29,5 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
2.1.5 pokoj 20 298,8 1,0 1,0 1,0 1,0 299 309 309 11 VKL - 400/1100

348 11 VK - 300/1600
215 22 VKU - 200/800
215 22 VKU - 200/800

1285

2.1.3 597 [W] (75/65/20 [°C], n=1.25) = 198 [W] (50/40/24 [°C])
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Typ otopného t�lesa

Tabulka výkon� otopných t�les pro byt �. 06

Tabulka výkon� otopných t�les pro byt �. 05

Instalovaný tepelný výkon t�les pro byt �. 05

P�evody výkon� t�les v programu na www.tzb-info.cz

2.1.6 pokoj + KK 20 692,8 1,0 1,0 1,0 1,0 693 778
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Typ otopného t�lesa

2.2.1 p�edsí� 15 -159,4 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
2.2.2 koupelna 24 226,9 1,0 1,0 1,0 1,0 227 222 222 11 VKL - 400/1000
2.2.3 WC 20 42,0 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
2.2.4 pokoj
2.2.5 �atna

215 22 VKU - 200/800
305 11 VKL - 300/1400

2.2.7 pokoj 171,8 1,0 1,0 1,0 1,0 172 218 218 11 VKL - 300/1000

1156Instalovaný tepelný výkon t�les pro byt �. 06

1,0 1,0 1,0 460 5202.2.6 pokoj + KK 20 459,8 1,0

20 157,2 1,0 1,0 1,0 1,0 157 196 196 11 VKL - 300/900



Teplotní rozdíl (tw1 /tw2): 50/40
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Typ otopného t�lesa

2.3.1 p�edsí� 15 -162,3 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
2.3.2 koupelna 24 199,3 1,0 1,0 1,0 1,0 199 222 222 11 VK - 400/1000
2.3.3 WC 20 32,1 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
2.3.4 pokoj
2.3.5 �atna

215 22 VKU - 200/800
305 11 VK - 300/1400

2.3.7 pokoj 168,6 1,0 1,0 1,0 1,0 169 218 218 11 VKL - 300/1000

1156
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Typ otopného t�lesa

Instalovaný tepelný výkon t�les pro byt �. 07

Tabulka výkon� otopných t�les pro byt �. 08

1,0 1,0 1,0 496 5202.3.6 pokoj + KK 20 496,1 1,0

Tabulka výkon� otopných t�les pro byt �. 07

20 165,8 1,0 1,0 1,0 1,0 166 196 196 11 VK - 300/900
m S
k

2.4.1 p�edsí� 15 56,7 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
2.4.2 chodba 15 -162,0 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
2.4.3 koupelna 24 147,3 1,0 1,0 1,0 0,9 164 198 198 KLC 1500.450
2.4.4 WC 20 30,9 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
2.4.5 pokoj 20 271,5 1,0 1,0 1,0 1,0 271 305 305 11 VK - 300/1400

239 11 VKL - 300/1100
215 22 VKU - 200/800
239 11 VKL - 300/1100

1196

2.4.3 597 [W] (75/65/20 [°C], n=1.25) = 198 [W] (50/40/24 [°C])

Instalovaný tepelný výkon t�les pro byt �. 08

P�evody výkon� t�les v programu na www.tzb-info.cz

2.4.6 pokoj + KK 20 653,6 1,0 1,0 1,0 1,0 654 693



Teplotní rozdíl (tw1 /tw2): 50/40
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Typ otopného t�lesa

3.1.1 p�edsí� 15 74,0 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
3.1.2 chodba 15 -123,2 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
3.1.3 koupelna 24 179,1 1,0 1,0 1,0 0,9 199 198 198 KLC 1500.450
3.1.4 WC 20 44,3 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
3.1.5 pokoj 20 370,2 1,0 1,0 1,0 1,0 370 375 375 11 VK - 500/1100

348 11 VK - 300/1600
268 22 VKU - 200/1000
268 22 VKU - 200/1000

1457

3.1.3 597 [W] (75/65/20 [°C], n=1.25) = 198 [W] (50/40/24 [°C])
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Typ otopného t�lesa

Instalovaný tepelný výkon t�les pro byt �. 09

P�evody výkon� t�les v programu na www.tzb-info.cz

Tabulka výkon� otopných t�les pro byt �. 10

Tabulka výkon� otopných t�les pro byt �. 09

3.1.6 pokoj + KK 20 862,2 1,0 1,0 1,0 1,0 862 884
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s Typ otopného t�lesa

3.2.1 p�edsí� 15 -130,1 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
3.2.2 koupelna 24 250,2 1,0 1,0 1,0 1,0 250 269 269 11 VKL - 500/1000
3.2.3 WC 20 52,5 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
3.2.4 pokoj
3.2.5 �atna

268 22 VKU - 200/1000
305 11 VKL - 300/1400

3.2.7 pokoj 243,6 1,0 1,0 1,0 1,0 244 261 261 11 VKL - 300/1200

1356Instalovaný tepelný výkon t�les pro byt �. 10

1,0 1,0 1,0 576 5733.2.6 pokoj + KK 20 575,7 1,0

20 240,6 1,0 1,0 1,0 1,0 241 253 253 11 VKL - 400/900



Teplotní rozdíl (tw1 /tw2): 50/40
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Typ otopného t�lesa

3.3.1 p�edsí� 15 -130,6 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
3.3.2 koupelna 24 242,6 1,0 1,0 1,0 1,0 243 269 269 11 VK - 500/1000
3.3.3 WC 20 52,6 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
3.3.4 pokoj
3.3.5 �atna

268 22 VKU - 200/1000
393 11 VK - 400/1400

3.3.7 pokoj 238,5 1,0 1,0 1,0 1,0 238 239 239 11 VKL - 300/1100
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Typ otopného t�lesa

Instalovaný tepelný výkon t�les pro byt �. 11

Tabulka výkon� otopných t�les pro byt �. 12

1,0 1,0 1,0 657 6613.3.6 pokoj + KK 20 656,7 1,0

Tabulka výkon� otopných t�les pro byt �. 11

20 256,6 1,0 1,0 1,0 1,0 257 253 253 11 VK - 400/900

m P
o

S
k

3.4.1 p�edsí� 15 72,3 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
3.4.2 chodba 15 -129,5 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
3.4.3 koupelna 24 169,6 1,0 1,0 1,0 0,9 188 198 198 KLC 1500.450
3.4.4 WC 20 43,2 1,0 1,0 1,0 1,0 � � � �
3.4.5 pokoj 20 340,9 1,0 1,0 1,0 1,0 341 348 348 11 VK - 300/1600

305 11 VKL - 300/1400
268 22 VKU - 200/1000
261 11 VKL - 300/1200

1380

3.4.3 597 [W] (75/65/20 [°C], n=1.25) = 198 [W] (50/40/24 [°C])

Instalovaný tepelný výkon t�les pro byt �. 12

P�evody výkon� t�les v programu na www.tzb-info.cz

3.4.6 pokoj + KK 20 820,2 1,0 1,0 1,0 1,0 820 834
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B7 � Návrh p�ípravy teplé vody 

Bilance pot�eby TV  

Stavba pro ubytování � BD → 50 l/osoba.den (st�ední standart) 

Rozlo�ení denní pot�eby TV 

5-17 hod  35% 

17-20 hod  50% 

20-24 hod  15% 

Denní pot�eba TV 

30 osob (12 byt�) 

V2P = 30.50 = 1500 l = 1,5 m3 

Teplo odebrané 

kWh
cV

Q P
t 49,78

3600

)1055.(186,4.1000.5,1

3600

).(.. 122
2 =

−
=

−
=

θθρ

� [kg/m3] - hustota vody, � =1000 kg/m3

c [kJ/kg.K] - m�rná tepelná kapacita vody, c = 4,186 kJ/kg.K 

�2 [°C] - teplota teplé vody  

�1 [°C] - teplota studené vody 

Teplo ztracené 

Q2z = Q2t.z = 78,49.0,25 = 19,63 kWh 

z [-] - p�irá�ka na tepelné ztráty p�i p�íprav� a provozu TV; z = 25 % 

Teplo celkem 

Q2p = Q2t + Q2z = 78,49 + 19,63 = 98,13 kWh 

Výpo�et: 

  teplo odebrané teplo ztracené teplo celkem 

5-17 hod  35 % 27,47 kWh 6,87 kWh 34,34 kWh 

17-20 hod  50 % 39,25 kWh 9,82 kWh 49,07 kWh 

20-24 hod  15 % 11,77 kWh 2,94 kWh 14,71 kWh 

Celkem 100% 78,49 kWh 19,63 kWh 98,13 kWh 



Graf spot�eby TV v BD:

Rozd�lení odb�ru TV b�hem �asové periody: 

�as
[h] 

�as
[h] 

Podíl z 
celkové 
pot�eby 

[%] 

Spot�eba 
TV 
[l] 

Spot�eba 
TV 
[m3] 

Q2t

[kWh] 
Q2z

[kWh]
Q2p

[kWh]

Kumulativní 
Q2z

[kWh] 

Kumulativní 
Q2p

[kWh] 

Oh�ev 
Q1p

[kWh]

Kumulativní 
oh�ev Q1p

[kWh] 

Rozdíl 
Q1p - 
Q2p

[kWh]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0-1 0 0 0,00 0,00 0,82 0,82 0,82 0,82 12,27 12,27 11,45 

2 1-2 0 0 0,00 0,00 0,82 0,82 1,64 1,64 0,00 12,27 10,63 

3 2-3 0 0 0,00 0,00 0,82 0,82 2,45 2,45 0,00 12,27 9,81 

4 3-4 0 0 0,00 0,00 0,82 0,82 3,27 3,27 0,00 12,27 9,00 

5 4-5 0 0 0,00 0,00 0,82 0,82 4,09 4,09 0,00 12,27 8,18 

6 5-6 3 44 0,04 2,29 0,82 3,11 4,91 7,20 0,00 12,27 5,07 

7 6-7 3 44 0,04 2,29 0,82 3,11 5,72 10,30 0,00 12,27 1,96 

8 7-8 3 44 0,04 2,29 0,82 3,11 6,54 13,41 0,00 12,27 -1,14 

9 8-9 3 44 0,04 2,29 0,82 3,11 7,36 16,52 0,00 12,27 -4,25 

10 9-10 3 44 0,04 2,29 0,82 3,11 8,18 19,63 0,00 12,27 -7,36 

11 10-11 3 44 0,04 2,29 0,82 3,11 9,00 22,73 0,00 12,27 -10,47

12 11-12 3 44 0,04 2,29 0,82 3,11 9,81 25,84 0,00 12,27 -13,57

13 12-13 3 44 0,04 2,29 0,82 3,11 10,63 28,95 0,00 12,27 -16,68

14 13-14 3 44 0,04 2,29 0,82 3,11 11,45 32,06 0,00 12,27 -19,79

15 14-15 3 44 0,04 2,29 0,82 3,11 12,27 35,16 0,00 12,27 -22,90

16 15-16 3 44 0,04 2,29 0,82 3,11 13,08 38,27 0,00 12,27 -26,00

17 16-17 3 44 0,04 2,29 0,82 3,11 13,90 41,38 0,00 12,27 -29,11

18 17-18 17 250 0,25 13,08 0,82 13,90 14,72 55,28 12,27 24,53 -30,75

19 18-19 17 250 0,25 13,08 0,82 13,90 15,54 69,18 12,27 36,80 -32,38

20 19-20 17 250 0,25 13,08 0,82 13,90 16,35 83,08 12,27 49,06 -34,02

21 20-21 4 56 0,06 2,94 0,82 3,76 17,17 86,84 12,27 61,33 -25,51

22 21-22 4 56 0,06 2,94 0,82 3,76 17,99 90,60 12,27 73,60 -17,01

23 22-23 4 56 0,06 2,94 0,82 3,76 18,81 94,37 12,27 85,86 -8,50 

24 23-24 4 56 0,06 2,94 0,82 3,76 19,63 98,13 12,27 98,13 0,00 

� 100 1500 1,50 78,5 19,6 98,1 �Qmax = 45,5 
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K�ivky dodávky a odb�ru tepla na p�ípravu TV v BD:

Velikost zásobníku 

lm
c

Q
VZ 869869,0

)1055.(186,4

6,3.5,45

).(

6,3. 3

12

max ==
−

=
−

∆
=

θθ
�

Jmenovitý tepelný výkon oh�evu: 

kW
Q

Q n 27,12
8

13,98
)( max

1
1 ===

τ
�

Pro zásobníkový oh�ev na p�ípravu TV p�eru�ovanou dodávkou tepla z otopné vody 

navrhuji nep�ímotopný 1x oh�íva� DZ Dra�ice OKC 1000 NTR/1MPa, ale s ohledem 

na p�ípravu TV v letních m�sících, která bude zaji�t�na teplem ze solárních kolektor�, 

navrhuji je�t� 1x oh�íva� DZ Dra�ice OKC 1000 NTR/1MPa, celkový objem 

zásobník� je 1950 l. (viz B8 - Návrh solárních kolektor� pro p�ípravu TV). 
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Graf dodávky tepla na p�ípravu TV v BD

Kumulativní Q2z [kWh]

Kumulativní Q2p [kWh]

Kumulativní oh�ev Q1p [kWh]

Posunutý kumulativní oh�ev Q1p [kWh]

�Qmax = 45,5 kWh



B8 - Návrh solárních kolektor� pro p�ípravu TV

M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

GT,st� 463 509 500 437 394 379 381 411 461 488 462 436

tes 1,6 2,4 6,0 10,7 15,9 18,9 20,7 20,8 18,0 12,7 7,2 3,3

�k 0,561 0,586 0,605 0,612 0,631 0,647 0,660 0,669 0,665 0,641 0,599 0,560

tes [°C] - St�ední teplota v dob� slune�ního svitu pro Hradec Králové

tm [°C] - St�ední teplota teplonosné látky (40°C)

�k [-] - Ú�innost solárních kolektor� Reflex RSK II 25

Solární kolektory Reflex RSK II 25
Optická ú�innost �0 = 78 %

Lineární sou�initel tepelné ztráty kolektoru Q1 = 2,097 W/(m2K)

Kvadratický sou�initel tepelné ztráty kolektoru Q2 = 0,014 W/(m2K2)

Celková plocha A = 2,51 m2

Ú�inná (aperturní) plocha Ak,1 = 2,19 m2

M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

n 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
VTV,den 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

QTV,den 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1

QTV,m 3041 2747 3041 2943 3041 2943 3041 3041 2943 3041 2943 3041

n - po�et dní v m�síci

VTV,den [m
3] - Denní pot�eba TV, 50 l/(osoba.den) (st�ední standart)

QTV,den [kWh/den] - Denní pot�eba tepla pro p�ípravu TV

Q  [kWh] - M�sí�ní pot�eba tepla pro p�ípravu TV

Denní a m�sí�ní pot�eba tepla pro p�ípravu TV

Ú�innost kolektor� pro jednotlivé m�síce

GT,st� [W/m2] - St�ední intenzita slune�ního zá�ení - pro m�sta, azimutový úhel oslun�né plochy � = ± 0 ° (orientace 

na jih), úhel sklonu oslun�né plochy 	 = 75 °

( )

st�T

esm
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esm
k G

tt
Q
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tt
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−
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−

−=ηη
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−
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ρ

QTV,m [kWh] - M�sí�ní pot�eba tepla pro p�ípravu TV

tTV - teplota teplé vody (55°C)

tSV - teplota studené vody (10°C)
z [-] - p�irá�ka na tepelné ztráty p�i p�íprav� a provozu TV (cca 25 %)

M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

HT,den,dif 0,42 0,61 0,94 1,31 1,60 1,73 1,68 1,45 1,11 0,75 0,48 0,36
HT,den,teor 3,90 4,99 5,86 5,93 6,01 6,08 5,97 5,84 5,72 5,12 4,10 3,46

r 0,18 0,27 0,40 0,44 0,50 0,51 0,52 0,54 0,52 0,37 0,19 0,17

HT,den 1,05 1,79 2,91 3,34 3,81 3,95 3,91 3,82 3,51 2,37 1,17 0,89

qk 0,59 1,05 1,76 2,05 2,40 2,55 2,58 2,56 2,33 1,52 0,70 0,50

Ak 183,7 102,7 61,3 52,8 44,9 42,3 41,8 42,2 46,3 71,1 154,4 217,2

Pk 83,9 46,9 28,0 24,1 20,5 19,3 19,1 19,3 21,1 32,5 70,5 99,2

Aks 52,56 52,56 52,56 52,56 52,56 52,56 52,56 52,56 52,56 52,56 52,56 52,56

Vz 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

Návrh solárního systému pro p�ípravu TV

Navrhuji 2x oh�íva� DZ Dra�ice OKC 1000 NTR/1MPa o objemu 975 l, resp. 1950 l.

Na pokrytí pot�eby tepla na p�ípravu TV pro období duben - zá�í navrhuji 24 ks kolektor�

HT,den,teor [kWh/m2] - Teoreticky mo�ná dávka ozá�ení dopadající za den v jednotlivých m�sících - pro m�sta, 

azimutový úhel oslun�né plochy � = ± 0 ° (orientace na jih), úhel sklonu oslun�né plochy 	 = 75 °

HT,den,dif [kWh/m2] - Teoreticky mo�ná dávka difuzního ozá�ení dopadající za den v jednotlivých m�sících - pro 

m�sta, úhel sklonu oslun�né plochy 	 = 75 °

denTVmTV QnQ ,, .=

6
,

, 10.6,3

).(..
)1( SVTVdenTV

denTV

ttcV
zQ

−
+=

ρ




r [-] - Pom�rná doba slune�ního svitu pro Hradec Králové

HT,den [kWh/m2] - Denní dávka na plochu dané orientací a sklonu

qk [kWh/m2] - Denní m�rný tepelný zisk

Ak [m
2] - Pot�ebná aperturní plocha pro jednotlivé m�síce, ve kterých po�adujeme solární pokrytí

p [-] - p�irá�ka na ztráty solární soustavy (pro 10 a� 50 m2
→ p = 0,1)

Pk - Pot�ebný po�et kolektor�

Aks [m
2] - Skute�ná aperturní plocha 

Vz [m
3] - Velikost zásobníku pro p�ípravu TV

Bilance solárního systému pro p�ípravu TV
M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

Qk,u 775 1253 2322 2612 3169 3262 3407 3376 2980 2003 893 656

Qss,u 775 1253 2322 2612 3041 2943 3041 3041 2943 2003 893 656

Qk,u [kWh] - M�sí�ní teoretický vyu�itelný tepelný zisk kolektorové plochy pro jednotlivé m�síce

Qss,u [kWh] - Vyu�itelné tepelné zisky solární soustavy pro jednotlivé m�síce

�Qss,u 25525
�QTV,m 35810

f 71,3

f [%] - Solární pokrytí (solární podíl) za rok

M�sí�ní p�ebytek solární soustavy
M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

Qo,m 0 0 0 0 128 319 366 334 37 0 0 0

�Qo,m 1183

K
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=
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Σ
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o,m

Qo,m [kWh] - M�sí�ní p�ebytek tepla

Pozn. Solární kolektory zapojeny v sérii po 6 ks, tzn. 4x6, (max. zapojení v sérii je 7 ks).
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Graf energetické bilance - p�íprava TV
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B9 � Návrh zdroje tepla 

Instalovaný tepelný výkon otopných t�les  

QVYT = 16028 W = 16,028 kW 

Tepelný výkon p�ídavného t�lesa v koteln� � varianta A 

QPT,A = 465 W = 0,465 kW 

Tepelný výkon p�ídavného t�lesa v koteln� � varianta B 

QPT,A = 638 W = 0,638 kW 

Pot�eba tepla pro p�ípravu TV 

QTV = 12270 W = 12,27 kW 

Výkon zdroje tepla � varianta A 

QPRIP,A = 0,7.QVYT + 0,7.QVZT + QTV = 0,7.(16,028+0,465) + 12,27 = 23,82 kW 

QPRIP,A = QVYT = 16,5 kW 

Po�adovaný výkon zdroje tepla je cca 24 kW. 

Výkon zdroje tepla � varianta B 

QPRIP,B = 0,7.QVYT + 0,7.QVZT + QTV = 0,7.(16,028+0,638) + 12,27 = 23,94 kW 

QPRIP,B = QVYT = 16,7 kW 

Po�adovaný výkon zdroje tepla je cca 24 kW. 



Varianta A � kotel na d�evo

Navrhuji zplynovací kotel na d�evo Atmos DC 25 GS

Parametr Jednotka Hodnota 

Rozsah výkonu [kW] 17 - 25 

P�edepsané palivo [-] 
suché palivové d�evo  

o výh�evnosti 15-18 MJ/kg 
a vlhkosti 12-20% 

Rozm�ry (b x h x v) [mm] 670 x 770 x 1260 

Celková hmotnost kotle  [kg] 431 

Ú�innost kotle [%] 81 - 90 

Objem standardní násypky [l] 130 

P�edepsaný minimální provozní tah komína [Pa] 23 

Pr�m�r odtahového hrdla spalin [mm] 152 

Minimální pr��ez komína [mm] 152 

Objem vodní nápln� [l] 80 

P�ipojovací nátrubky opné vody [DN] 6/4" 

Maximální provozní p�etlak [MPa] 0,25 

T�ída kotle [-] 3 

  

 Kotel Atmos DC 25 GS �ez kotle Atmos DC 25 GS 



Varianta B � kotel na pelety

Navrhuji kotel na pelety Atmos D 25 P

Parametr Jednotka Hodnota 

Rozsah výkonu [kW] 7 - 24 

P�edepsané palivo [-] 
kvalitní pelety  

o pr�m�ru 6 - 8 mm  
a výh�evnosti 15 - 18 MJ/kg 

Rozm�ry (b x h x v) [mm] 620 x 868 x 1207 

Celková hmotnost kotle  [kg] 254 

Ú�innost kotle [%] 90,2 

Objem standardní násypky [l] 88 

P�edepsaný minimální provozní tah komína [Pa] 22 

Pr�m�r odtahového hrdla spalin [mm] 152 

Minimální pr��ez komína [mm] 152 

Objem vodní nápln� [l] 6,2 

P�ipojovací nátrubky opné vody [DN] 6/4" 

Maximální provozní p�etlak [MPa] 0,25 

T�ída kotle [-] 3 

  

 Kotel Atmos D 25 P �ez kotle Atmos D 25 P 



QL [kW] - celková výpo�tová tepelná ztráta

Qpr [kW] - výpo�tová tepelná ztráta prostupem, viz B4 - Výpo�et tepelné ztráty prostupem a v�tráním

Qve [kW] - výpo�tová tepelná ztráta v�tráním, viz B4 - Výpo�et tepelné ztráty prostupem a v�tráním

Hpr [W/K] - m�rná tepelná ztráta prostupem

Hve [W/K] - m�rná tepelná ztráta v�tráním

Po�et dní v m�síci v provozu a mimo provoz v�etn� pr�m�rné venkovní teploty

M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec
n 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

te -3,1 -1,4 2,2 7,1 12,2 15,3 16,6 16,3 12,7 8 2,5 -1,3

n - po�et dní v m�síci

te [°C] - dlouhodobý pr�m�r pro Pardubický kraj (data z www.chmi.cz)

Základní pot�eba tepla na vytáp�ní

M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

Qpr -158,94 -147,24 -122,47 -88,76 -53,67 x x x -50,23 -82,57 -120,41 -146,55

Qve -61,65 -57,11 -47,50 -34,43 -20,82 x x x -19,48 -32,03 -46,70 -56,85

Qcelkem -220,59 -204,35 -169,98 -123,19 -74,48 x x x -69,71 -114,59 -167,11 -203,40

Qpr [kWh] - tepelná energie prostupem za den

Qve [kWh] - tepelná energie pro v�trání za den

Qcelkem [kWh] - tepelná energie celkem za den

pozn. v �ervnu, �ervenci a srpnu se neuva�uje s vytáp�ním BD

Základní pot�eba tepla na p�ípravu TV

M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

QTV,den 98,11 98,11 98,11 98,11 98,11 98,11 98,11 98,11 98,11 98,11 98,11 98,11

QTV,m�s 3041 2747 3041 2943 3041 2943 3041 3041 2943 3041 2943 3041

QTV,m�s,s 775 1253 2322 2612 3169 3262 3407 3376 2980 2003 893 656

�QTV 2266 1494 719 331 -128 -319 -366 -334 -37 1038 2051 2386

QTV,den [kWh/den] - denní pot�eba tepla pro p�ípravu TV

QTV,m�s [kWh] - m�sí�ní pot�eba tepla pro p�ípravu TV

�QTV [kWh] - m�sí�ní pot�eba tepla pro p�ípravu TV (ze zplynovacího kotle na d�evo)

tTV - teplota teplé vody (55°C)

tSV - teplota studené vody (10°C)

� [kg/m3] - hustota vody, � = 1000 kg/m3

c [kJ/kg.K] - m�rná tepelná kapacita vody, c = 4,186 kJ/kg.K
z [-] - p�irá�ka na tepelné ztráty p�i p�íprav� a provozu TV; z = 25 %
n - po�et dní v m�síci

13,93

QTV,m�s,s [kWh] - m�sí�ní teoretický vyu�itelný tepelný zisk kolektorové plochy (viz B8 - Návrh solárních kolektor� pro p�ípravu 

TV)

B10 - Ro�ní pot�eba tepla
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Solární zisky

Energie dopadajícího slune�ního zá�ení I (kWh/(m2.den)

M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

Sever 0,323 0,581 0,783 1,143 1,453 1,651 1,542 1,251 0,901 0,613 0,3 0,234

Jih 1,106 1,966 2,268 2,435 2,502 2,218 2,324 2,647 2,252 1,832 1,051 0,759

Východ 0,486 0,867 1,34 1,952 2,873 2,852 2,671 2,615 1,618 0,985 0,45 0,347

Západ 0,581 1,126 1,542 2,102 2,413 2,552 2,704 2,357 1,651 1,106 0,567 0,347

Qsol 72,6 129,6 153,7 173,0 186,6 172,5 177,3 191,4 156,0 122,7 68,9 49,8

Plocha oken S [m2]

Sm�r
S

Fp [-] - podíl skla z plochy okna, Fp = 80 % (cca)

g [-] - propustnost okna, g = 0,65 (trojsklo)

Qsol [kWh] - solární zisk ze slune�ní radiace

Pasivní zisky z vnit�ních zdroj�
100 W / osoba ostatní spot�ebi�e celkem 100 W / byt n = 30 osob, m = 12 byt�

qapp 3,67 [W/m2] qapp - zisk

Qint 72 [kWh] Qint - pasivní zisk z vnit�ních zdroj� za den

S 816,78 [m2]

Stupe	 vyu�ití zisk�
Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec


 0,66 0,99 1,33 1,99 3,47 x x x 3,27 1,70 0,84 0,60

Vnit�ní tepelná kapacita budovy

C 428400 [kJ/K]

Cm 100 [kJ/(K.m2)] d�ev�ná rámová konstrukce

S 4284 [m2] plocha vnit�ních konstrukcí (podlaha, strop, p�í�ky)

�asová konstanta budovy
� 0,29908 [h]

Faktor setrva�nosti budovy
a 1,020

Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

�h 0,6098 0,5084 0,4338 0,3377 0,2253 x x x 0,2360 0,3740 0,5478 0,6314

Bilance pot�eby tepla

M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

QH,d 132 102 72 40 16 x x x 16 42 90 127

QH,m 4105 2852 2234 1214 503 x x x 477 1295 2697 3922

�QTV 2266 1494 719 331 x x x x x 1038 2051 2386

 6371 4347 2954 1545 503 x x x 477 2333 4748 6308

QH,d [kWh] - denní pot�eba tepla pro vytáp�ní

QH,m [kWh] - m�sí�ní pot�eba tepla pro vytáp�ní

�QTV [kWh] - m�sí�ní pot�eba tepla pro p�ípravu TV (ze zdroje tepla pro vytáp�ní)

QVYT,r

QTV,r



QVYT,r, [kWh] - ro�ní pot�eba tepla pro vytáp�ní

QTV,r [kWh] - ro�ní pot�eba tepla pro p�ípravu TV

11,61 9,36

60% p�ítomnost

ZápadVýchodJihSever
16,92 111,27
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�e�ení pro variantu A - pro zplynovací kotel na d�evo ATMOS DC 25 GS

Bilance pot�eby tepla

M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

QH,d 132 102 72 40 16 x x x 16 42 90 127

QH,m 4105 2852 2234 1214 503 x x x 477 1295 2697 3922

�QTV 2266 1494 719 331 x x x x x 1038 2051 2386

� 6371 4347 2954 1545 503 x x x 477 2333 4748 6308

QH,d [kWh] - denní pot�eba tepla pro vytáp�ní

QH,m [kWh] - m�sí�ní pot�eba tepla pro vytáp�ní

�QTV [kWh] - m�sí�ní pot�eba tepla pro p�ípravu TV (ze zdroje tepla pro vytáp�ní)

pozn. Hodnoty v tabulce vý�e viz B10 - Ro�ní pot�eba tepla

Ro�ní pot�eba paliva

M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

Pm 1878,4 1281,7 870,9 455,5 148,2 x x x 140,7 687,9 1399,9 1859,8

Pr

Pm [kg] - m�sí�ní pot�eba paliva na vytáp�ní a p�ípravu TV

Pr [kg] - celková ro�ní pot�eba paliva na vytáp�ní a p�ípravu TV

H [MJ/kg] - Výh�evnost paliva, vlhkost d�eva w = 20 % � H = 14,28 MJ/kg 
	 [-] - ú�innost kotle ATMOS DC 25 GS (81-90 %, volím st�ední hodnotu, tzn. 85,5 %)

Mp 69,8 kg

Maximální hodinová pot�eba paliva pro BD

Ph,max 4,11 kg/h

Maximální hodinová pot�eba paliva pro kotel Qk = 25 kW

Ph,k,max 7,37 kg/h

V 24,42 m3


 [kg/m3] - m�rná hmotnost d�eva, pr�m�r jehli�naté a listnaté cca 550 kg/m3

prm [-] prostorový metr, prm = 1,54

Plocha paliva pro BD p�i vý�ce vyrovnání d�eva h = 2,0 m
S 12,21 m2

Objem spalin p�i p�ebytku vzduchu Vs (�=2,0)

Vs 8,22 Nm3/kg

Objem spalin 
V 60,6 m3/h

Objem spalovacího vzduchu Vv,min (�=2,0)

Vv,min 7,46 Nm3

Pr�tok spalovacího vzduchu pro kotel
V 55,0 m3/h

Objem ro�ní pot�eby paliva pro BD

Orienta�ní mno�ství popela za rok

B11.1 - Ro�ní pot�eba paliva
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�e�ení pro variantu B - pro kotel na pelety ATMOS D 25 P

Bilance pot�eby tepla

M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

QH,d 132 102 72 40 16 x x x 16 42 90 127

QH,m 4105 2852 2234 1214 503 x x x 477 1295 2697 3922

�QTV 2266 1494 719 331 x x x x x 1038 2051 2386

� 6371 4347 2954 1545 503 x x x 477 2333 4748 6308

QH,d [kWh] - denní pot�eba tepla pro vytáp�ní

QH,m [kWh] - m�sí�ní pot�eba tepla pro vytáp�ní

�QTV [kWh] - m�sí�ní pot�eba tepla pro p�ípravu TV (ze zdroje tepla pro vytáp�ní)

pozn. Hodnoty v tabulce vý�e viz B10 - Ro�ní pot�eba tepla

Ro�ní pot�eba paliva

M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

Pm 1541,0 1051,4 714,4 373,7 121,5 x x x 115,4 564,3 1148,4 1525,7

Pr

Pm [kg] - m�sí�ní pot�eba paliva na vytáp�ní a p�ípravu TV

Pr [kg] - celková ro�ní pot�eba paliva na vytáp�ní a p�ípravu TV

H [MJ/kg] - Výh�evnost paliva, vlhkost pelet w = 10 % � reálná hodnota H = 16,5 MJ/kg 
	 [-] - ú�innost kotle ATMOS D 25 P, 	 = 90,2%

Mp 14,7 [kg]

Maximální hodinová pot�eba paliva pro BD

Ph,max 3,37 [kg/h]

Maximální hodinová pot�eba paliva pro kotel Qk = 24 kW

Ph,k,max 5,81 [kg/h]

Pot�eba paliva na 1 kW

P = 0,24 [kg/kW]

V 13,01 m3


 [kg/m3] - m�rná hmotnost pelet cca 650 kg/m3

Navrhuji tkaninový zásobník na pelety ÖkoFEN FleXILO Compact KGT2626
Rozm�ry: d x � x v = 2,58 x 2,58 x 1,97 m
Mno�ství nápln�: 7,5 - 9,0 t

Objem spalin p�i p�ebytku vzduchu Vs (�=1,7)

Vs 7,01 Nm3/kg

Objem spalin 
V 40,7 m3/h

Objem spalovacího vzduchu Vv,min (�=1,7)

Vv,min 7,19 Nm3

Pr�tok spalovacího vzduchu pro kotel
V 41,7 m3/h

Objem ro�ní pot�eby paliva pro BD

Orienta�ní mno�ství popela za rok

B11.2 - Ro�ní pot�eba paliva
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Ekvitermní k�ivka - závislost teploty otopné vody a teplotního rozdílu na venkovní teplot�
ti 20

tw1 50
tw2 40
te -15 -10 -5 0 5 10 15 20

tw1 50,0 46,5 42,9 39,1 35,2 31,0 26,3 20,0
tw2 40,0 37,9 35,7 33,4 30,9 28,1 24,9 20,0
tm 45,0 42,2 39,3 36,3 33,0 29,5 25,6 20,0
�t 10,0 8,6 7,1 5,7 4,3 2,9 1,4 0,0

ti [°C] - vnit�ní výpo�tová teplota
te,min [°C] - venkovní výpo�tová teplota
te [°C] - venkovní teploty
tw1 [°C] - teplota vody v p�ívodní potrubí otopné soustavy
tw2 [°C] - teplota vody ve vratném potrubí otopné soustavy
tm [°C] - st�ední teplota otopné vody

�t [°C] - teplotní rozdíl
n [-] - exponent, pro desková otopná t�lesa n = 1,3

B12 - Akumulace tepla do vody
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QL 13,93 [kW]

M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

te [°C] -3,1 -1,4 2,2 7,1 12,2 15,3 16,6 16,3 12,7 8 2,5 -1,3

Q [kW] 9,2 8,5 7,1 5,1 3,1 x x x 2,9 4,8 7,0 8,5

tw1 [°C] 42,8 41,4 38,5 34,3 29,6 x x x 29,1 33,5 38,2 41,3

tw2 [°C] 36,2 35,3 33,4 30,6 27,3 x x x 27,0 30,0 33,2 35,2

tm [°C] 39,5 38,3 35,9 32,4 28,4 x x x 28,0 31,8 35,7 38,3

�t [°C] 6,6 6,1 5,1 3,7 2,2 x x x 2,1 3,4 5,0 6,1

te [°C] - dlouhodobý pr�m�r pro Pardubický kraj (data z www.chmi.cz)

te -15 -10 -5 0 5 10 15 20

a 1,0 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,1 0,0
Q 13,93 11,94 9,95 7,96 5,97 3,98 1,99 0,00

Pom�rná tepelná ztráta Q v jednotlivých m�sících

Pom�rná tepelná ztráta Q

Spot�eba tepla pro vytáp�ní
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�e�ení pro variantu A - pro zplynovací kotel na d�evo ATMOS DC 25 GS

Objem vody pro akumulaci V = 50 ~ 70 l/kW V= 1,5 m3

Navrhuji akumula�ní nádr� Regulus PS 1500 o objemu 1500 l, bez topných had�

M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

�1 2,9 3,0 3,2 3,5 3,9 x x x 3,9 3,6 3,3 3,0

�2 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 x x x 4,4 4,4 4,5 4,6

�3 8,0 8,9 11,5 17,2 31,2 x x x 33,6 18,8 11,7 9,0

�1 [h] - Doba doh�evu zásobníku p�i plném výkonu kotle (25 kW), tzn. bez odb�ru tepla

�2 [h] - Doba nabíjení zásobníku p�i tepelné ztrát� v m�síci, tzn. p�i sou�asném nabíjení a vybíjení

�3 [h] - Doba vybíjení zásobníku p�i tepelné ztrát� v m�síci, tzn. pouze vybíjení

V [m3] - objem vody v akumula�ních nádr�ích

t1 [°C] - teplo vody na vstupu

t2 [°C] - teplo vody na výstupu

c [kJ/kg.K] - m�rná tepelná kapacita vody, c = 4,186 kJ/kg.K
Q [kW] - p�epo�et tepelné ztráty podle venkovní teploty
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Q [kW] - p�epo�et tepelné ztráty podle venkovní teploty

�e�ení pro variantu B - pro kotel na pelety ATMOS D 25 P

Objem vody pro akumulaci V = do 25 l/kW V= 0,5 m3

Navrhuji akumula�ní nádr� Regulus PS 500 o objemu 500 l, bez topných had�

M�síc Leden Únor B�ezen Duben Kv�ten �erven �ervenec Srpen Zá�í �íjen Listopad Prosinec

�1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 x x x 1,4 1,2 1,1 1,1

�2 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 x x x 1,5 1,6 1,6 1,6

�3 2,7 3,0 3,8 5,7 10,4 x x x 11,2 6,3 3,9 3,0

�1 [h] - Doba doh�evu zásobníku p�i plném výkonu kotle (24 kW), tzn. bez odb�ru tepla

�2 [h] - Doba nabíjení zásobníku p�i tepelné ztrát� v m�síci, tzn. p�i sou�asném nabíjení a vybíjení

�3 [h] - Doba vybíjení zásobníku p�i tepelné ztrát� v m�síci, tzn. pouze vybíjení

V [m3] - objem vody v akumula�ních nádr�ích

t1 [°C] - teplo vody na vstupu

t2 [°C] - teplo vody na výstupu

c [kJ/kg.K] - m�rná tepelná kapacita vody, c = 4,186 kJ/kg.K
Q [kW] - p�epo�et tepelné ztráty podle venkovní teploty
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B13.1 � Orienta�ní návrh komínového t�lesa 

�e�ení pro variantu A � pro zplynovací kotel na d�evo ATMOS DC 25 GS 

Výkon zply�ovacího kotle na d�evo ATMOS DC 25 GS Q = 25 kW

Ú�inná vý�ka komína (od zaúst�ní kou�ovodu po horní okraj pr�duchu) h = 13,5 m 

Orienta�ní návrh komínového t�lesa vychází z diagramu od firmy Schiedel. 

P�i ú�inné vý�ce 13,5 m a maximálním výkonu kotle na d�evo 25 kW vychází sv�tlý 

pr��ez  

Ø 16 cm, pro dosa�ení lep�ího tahu v komín� navrhuji vnit�ní Ø 18 cm. 

Navrhuji komínový systém Schiedel KeraStar (keramická vni�ní vlo�ka, nerezový 

plá��) o vnit�ním Ø 18 cm a vn�j�ím Ø 31,8 cm. 



B13.2 � Orienta�ní návrh komínového t�lesa 

�e�ení pro variantu B � pro kotel na pelety ATMOS D 25 P 

Výkon kotle na pelety ATMOS D 25 P Q = 24 kW

Ú�inná vý�ka komína (od zaúst�ní kou�ovodu po horní okraj pr�duchu) h = 13,5 m 

Orienta�ní návrh komínového t�lesa vychází z diagramu od firmy Schiedel. 

P�i ú�inné vý�ce 13,5 m a maximálním výkonu kotle na d�evo 24 kW vychází sv�tlý 

pr��ez  

Ø 14 cm, pro dosa�ení lep�ího tahu v komín� navrhuji vnit�ní Ø 18 cm. 

Navrhuji komínový systém Schiedel KeraStar (keramická vni�ní vlo�ka, nerezový 

plá��) o vnit�ním Ø 18 cm a vn�j�ím Ø 31,8 cm. 



B14.1 � Tepelná bilance kotelny 

�e�ení pro variantu A - zplynovací kotel na d�evo ATMOS DC 25 GS 

Tepelná bilance kotelny v zim�

Tepelný zisk z produkce kotle, potrubních rozvod� a akumula�ních nádr�í do okolí �iní 

cca 4 % z instalovaného výkonu kotle. 

kWWQpQ ZZZ 1100025000.04,0., ====

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost - kotelna - var. A, 10 °C 

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí 

Stavební konstrukce 

�.k. Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

DO01 Dve�e vstupní 3,84 1,20 1,00 4,61 

DO02 Dve�e vstupní 2,88 1,20 1,00 3,46 

SO01 Porotherm 30 P+D + TI 60,88 0,22 1,00 13,39 

Sch �B deska 250 + TI 51,92 0,20 1,00 10,38 

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí          HT,ie =  �k Ak.Ukc.ek (W/K) 31,84 

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

�.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

SN01 Porotherm 30 P+D 16,25 0,24 0,28 1,09 

Celk. m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odli�nou teplotou                  HT,ij = �k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,09 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

�.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw

Pdl P1-dla�ba 51,92 0,19 9,86 
1,45 0,20 1,00 0,29 

(�k Ak.Uequiv,k) 9,86 

Celková m�rná  tepelná ztráta zeminou                          HT,ig= (�k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 2,86 

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem                  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 35,79 

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W) 

10 -15 25 35,79 894,86 

Pr�tok spalovacího vzduchu (viz B11.1) 

smhmVsp /0153,0/0,55 33 ==



Pr�tok vzduchu pro v�trání stanovený z minimální 0,5 násobné vým�ny vzduchu 

smhmOnV Vsp /0165,0/25,595,118.5,0. 33
, ====

Pr�tok vzduchu pro spalování nep�evy�uje pr�tok v�tracího vzduchu. Vzduch pro 

spalování se podílí i na v�trání kotelny.  

Návrh v�tracích otvor�

Plocha otvoru pro p�ívod vzduchu 

2, 0110,0
5,1

0165,0
m

v

V
S Vsp

===

v � rychlost vzduchu 

Pr�m�r otvoru pro p�ívod vzduchu 

m
S

d
d

S 118,0
4.0110,04.

4

. 2

===→=
ππ

π

Navrhuji otvor Ø D = 125 mm → S = 0,0111 m2 pro p�ívod v�tracího a spalovacího 

vzduchu 

M�rná tepelná ztráta kotelny prostupem pro výpo�tovou teplotu kotelny +10 °C, 

venkovní výpo�tová teplota je -15 °C. 

KW
t

Q
HT /79,35

)1015(

86,894
=

+−
=

∆
=

M�rná tepelná ztráta kotelny v�tráním pro pr�tok spalovacího vzduchu 

KWcVHV /45,211300.0165,0.. === ρ

Teplota vzduchu v koteln� za návrhových podmínek 

C
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,

V koteln� je nutné vytáp�ní, aby byla dosa�ena min. p�edepsaná teplota 7,5 °C. To se 

vy�e�í umíst�ním otopného t�lesa. 

Pot�ebný výkon otopného t�lesa p�i návrhové teplot� 10 °C 

( )( ) WttHHQ ZiiVT 429)5,210).(45,2179,35(. , =−+=−+=

W
zzz

Q
Q T

Tskut 452
95,0.1.1.1

429

... 321

===
ϕ

Navrhuji 21 VK 400/800 	 Q = 465 W 

  



Tepelná bilance kotelny v lét�

V lét� nebude v provozu kotel na d�evo, budou pouze fungovat solární kolektory pro 

oh�ev TV, tepelný zisk v koteln� bude �init 1 %. 

Pro �ervenec Qk,u = 3407 kWh → 3407 / 31 = 109,9 kWh → 109,9 / 24 = 4,58 kW 

Qz,L = 0,01.4580 = 46 W 

Pr�tok vzduchu pro v�trání stanovený z minimální 0,5 násobné vým�ny vzduchu 

smhmOnV Vsp /0165,0/25,595,118.5,0. 33
, ====

Návrh v�tracích otvor�

Plocha otvoru pro p�ívod vzduchu 

2, 0110,0
5,1

0165,0
m

v

V
S Vsp

===

v � rychlost vzduchu 

Pr�m�r otvoru pro p�ívod vzduchu 

m
S

d
d

S 118,0
4.0110,04.

4

. 2

===→=
ππ

π

Navrhuji otvor Ø D = 125 mm → S = 0,0111 m2 pro p�ívod v�tracího a spalovacího 

vzduchu 

M�rná tepelná zát�� kotelny v�tráním pro pr�tok v�tracího vzduchu 

KWcVHV /45,211300.0165,0.. === ρ

Teplota vzduchu v koteln� za návrhových podmínek: 

C
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tt
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45,21

46
25,

,

Teplota v koteln� v letním období je 27,2 °C < 35 °C (maximální p�ípustná teplota 

v koteln�). 

Teplota je vyhovující není pot�eba navrhovat �ádná dal�í opat�ení. 



B14.2 � Tepelná bilance kotelny 

�e�ení pro variantu B � pro kotel na pelety ATMOS D 25 P 

Tepelná bilance kotelny v zim�

Tepelný zisk z produkce kotle, potrubních rozvod� a akumula�ních nádr�í do okolí �iní 

cca 3 % z instalovaného výkonu kotle. 

kWWQpQ ZZZ 72,072024000.03,0., ====

Výpo�et tepelné ztráty prostupem pro místnost - kotelna - var. B, 10 °C 

Tepelné ztráty p�ímo do venkovního prost�edí 

Stavební konstrukce 

�.k. Popis Ak Ukc ek Ak.Ukc.ek

DO01 Dve�e vstupní 3,84 1,20 1,00 4,61 

SO01 Porotherm 30 P+D + TI 67,34 0,22 1,00 14,81 

Sch �B deska 250 + TI 61,60 0,20 1,00 12,32 

Celková m�rná tepelná ztráta p�ímo do venkovního prost�edí            HT,ie =  �k Ak.Ukc.ek (W/K) 31,74 

Tepelné ztráty z/do prostor� vytáp�ných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

�.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij

SN01 Porotherm 30 P+D 19,83 0,24 0,28 1,33 

Celk. m�rná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.                                 HT,ij = �k Ak.Uk.fij  (W/K) 1,33 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

�.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1. fg2.Gw

Pdl P1-dla�ba 61,60 0,19 11,70 
1,45 0,20 1,00 0,29 

(�k Ak.Uequiv,k) 11,70 

Celková m�rná  tepelná ztráta zeminou                        HT,ig= (�k Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 3,39 

Celková m�rná tepelná ztráta prostupem                   HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 36,47 

�int,i �e �int,i- �e HT,i Návrhová ztráta prostupem �T,i  (W) 

10 -15 25 36,47 911,70 

Pr�tok spalovacího vzduchu (viz B11.2) 

smhmVsp /0116,0/7,41 33 ==

  



Pr�tok vzduchu pro v�trání stanovený z minimální 0,5 násobné vým�ny vzduchu 

smhmOnV Vsp /0129,0/3,466,92.5,0. 33
, ====

Pr�tok vzduchu pro spalování nep�evy�uje pr�tok v�tracího vzduchu. Vzduch pro 

spalování se podílí i na v�trání kotelny.  

Návrh v�tracích otvor�

Plocha otvoru pro p�ívod vzduchu 

2, 0086,0
5,1
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m
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V
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v � rychlost vzduchu 

Pr�m�r otvoru pro p�ívod vzduchu 
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π

Navrhuji otvor Ø D = 110 mm → S = 0,0086 m2 pro p�ívod v�tracího a spalovacího 

vzduchu 

M�rná tepelná ztráta kotelny prostupem pro výpo�tovou teplotu kotelny +10 °C, 

venkovní výpo�tová teplota je -15 °C. 
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M�rná tepelná ztráta kotelny v�tráním pro pr�tok spalovacího vzduchu 

KWcVHV /77,161300.0129,0.. === ρ

Teplota vzduchu v koteln� za návrhových podmínek 
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V koteln� je nutné vytáp�ní, aby byla dosa�ena min. p�edepsaná teplota 7,5 °C. To se 

vy�e�í umíst�ním otopného t�lesa. 

Pot�ebný výkon otopného t�lesa p�i návrhové teplot� 10 °C 

( )( ) WttHHQ ZiiVT 612))5,1(10).(77,1647,36(. , =−−+=−+=
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Navrhuji 21 VK 600/800 	 Q = 638 W 

  



Tepelná bilance kotelny v lét�

V lét� nebude v provozu kotel na d�evo, budou pouze fungovat solární kolektory pro 

oh�ev TV, tepelný zisk v koteln� bude �init 1 %. 

Pro �ervenec Qk,u = 3407 kWh → 3407 / 31 = 109,9 kWh → 109,9 / 24 = 4,58 kW 

Qz,L = 0,01.4580 = 46 W 

Pr�tok vzduchu pro v�trání stanovený z minimální 0,5 násobné vým�ny vzduchu 

smhmOnV Vsp /0129,0/3,466,92.5,0. 33
, ====

Návrh v�tracích otvor�

Plocha otvoru pro p�ívod vzduchu 

2, 0086,0
5,1

0129,0
m

v

V
S Vsp

===

v � rychlost vzduchu 

Pr�m�r otvoru pro p�ívod vzduchu 

m
S

d
d

S 105,0
4.0086,04.

4

. 2

===→=
ππ

π

Navrhuji otvor Ø D = 110 mm → S = 0,0086 m2 pro p�ívod v�tracího a spalovacího 

vzduchu 

M�rná tepelná zát�� kotelny v�tráním pro pr�tok v�tracího vzduchu 

KWcVHV /77,161300.0129,0.. === ρ

Teplota vzduchu v koteln� za návrhových podmínek: 
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Teplota v koteln� v letním období je 27,7 °C < 35 °C (maximální p�ípustná teplota 

v koteln�). 

Teplota je vyhovující není pot�eba navrhovat �ádná dal�í opat�ení. 



�. Q M l DN R w R.l �� Z R.l+Z+�pRV �pDIS

ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m
]

[m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]

1 268 23 9,6 15x1 6 0,049 57,6 8,2 9,7 187,3 187

2 616 53 5,8 15x1 23 0,112 132,5 0,9 5,6 138,2 325

3 991 85 26,3 15x1 50 0,178 1315,0 16,5 261,4 1576 1902

4 1189 102 5,2 15x1 70 0,216 364,0 3,9 91,0 455 2357

5 1457 125 6,9 18x1 36 0,175 248,4 4,9 75,0 3823 6180

6 2742 236 4,2 22x1 38 0,210 160,9 4,9 108,0 269 6449

7 4415 380 15,0 22x1 88 0,339 1314,0 14,1 810,2 2124 8573

8 8269 711 31,7 28x1,5 90 0,404 2853,0 14,3 1167,0 4020 12593

9 12168 1046 17,6 35x1,5 55 0,364 968,0 8,9 589,6 1558 14151

10 16028 1378 16,0 35x1,5 89 0,480 1428,8 8,7 1002,2 2431 16582

11 16493 1418 5,4 35x1,5 94 0,494 507,6 20,6 2513,6 7771 24353

11 16666 1433 5,4 35x1,5 96 0,499 516,8 20,6 2564,7 8081 24664

B15 - Dimenzování a hydraulické posouzení potrubí, návrh 
ob�hových �erpadel

Dimenzování základního okruhu k t�lesu 00, 3.1.6, 22 VKU - 200/1000
Teplotní rozdíl 10 K (50/40)

�pRV

[Pa]

0

0

Varianta A - p�ídavné otopné t�leso v koteln� 21 VK - 400/800

4750

Varianta B - p�ídavné otopné t�leso v koteln� 21 VK - 600/800

5000

0

0

3500

0

0

0

��6 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+2x kompenzátor = 0,3+0,6+2x2,0 = 4,9

��7 = protiproud-d�lení a spojení proud�+4x koleno+2x kompenzátor+2x redukce = 3,0+1,5+4x1,3+2x2,0+2x0,2 = 14,1

��8 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+10x koleno+2x redukce= 0,3+0,6+10x1,3+2x0,2 = 14,3

��1 = OT+4x koleno= 3+4x1,3 = 8,2

��3 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+12x koleno= 0,3+0,6+12x1,3 = 16,5

��4 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+2x koleno+2x redukce = 0,3+0,6+2x1,3+2x0,2 = 3,9

��5 = protiproud-d�lení a spojení proud�+2x redukce = 3,0+1,5+2x0,2 = 4,9

�pRV,5 =  3,5 kPa (tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539)

TRV(6) 
120

0

��2 = pr�chod-d�lení a spojení proud� = 0,3+0,6 = 0,9

��8 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+10x koleno+2x redukce= 0,3+0,6+10x1,3+2x0,2 = 14,3

��9 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+4x kompenzátor = 0,3+0,6+4x2,0 = 8,9

��10 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+6x koleno = 0,3+0,6+6x1,3 = 8,7

��11 = protiproud-d�lení a spojení proud�+2x �istící T-kus 90°+2x koleno+4x KK+F+ZK = 

1,5+3,0+2x1,3+2x1,3+4x0,5+2+4,3 = 20,6

�pRV,11 =  4,75 kPa (tlaková ztráta sm��ovacího ventilu, kv = 6, varianta A)

�pRV,11 =  5,00 kPa (tlaková ztráta sm��ovacího ventilu, kv = 6, varianta B)

Tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539
Byt 09



Sm��ovací ventil, kv = 6, pr�tok 1418 kg/h, tlaková ztráta 

cca 4750 Pa

Sm��ovací ventil, kv = 6, pr�tok 1433 kg/h, tlaková ztráta cca 

5000 Pa

Návrh ob�hového �erpadla
Varianta A - Grundfos MAGMA 25-40 (Grundfos WebCAPS)

Varianta A Varianta B

Varianta B - Grundfos MAGMA 25-40 (Grundfos WebCAPS)



�. Q M l DN R w R.l �� Z R.l+Z+�pRV �pDIS

ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m
]

[m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]
1 348 30 0,4 15x1 8 0,065 3,2 5,6 11,6 14,8 14,8

1 375 32 0,4 15x1 8 0,068 3,3 5,6 12,8 16,1 16,1

1 198 17 7,2 12x1 13 0,062 93,6 14,2 27,6 441,2 441,2

1 268 23 20,2 15x1 6 0,049 121,2 18,6 22,1 143,3 143,3

1 215 18 9,6 12x1 14 0,065 129,6 11,6 24,5 154,1 154

2 563 48 8,2 15x1 13 0,101 102,5 0,9 4,6 107,1 261

3 872 75 23,9 15x1 41 0,158 979,9 16,5 206,0 1186 1447

4 1070 92 5,2 15x1 58 0,194 301,6 3,9 73,4 375 1822

5 1285 110 0,6 18x1 36 0,175 21,6 4,9 75,0 3097 4919

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 01, 3.1.6, 11 VK - 300/1600

�pRV

[Pa]
0

187 - 14,8 = 172,5 Pa, 30 kg/h    TRV(6) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

0

325 - 16,1 = 309,4 Pa, 32 kg/h    TRV(5) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 03, 3.1.3, KLC - 1500.450

��1 = OT+8x koleno+4xredukce = 3+8x1,3+4x0,2 = 14,2

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 04, 3.1.6, 22 VKU - 200/1000
0

2357 - 143,3 = 2213,7 Pa, 23 kg/h    TRV(3) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

6180 - 4919 = 1261 Pa, 18 kg/h    TRV(3) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+6x koleno+4x redukce = 3+6x1,3+4x0,2 = 11,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 02, 3.1.5, 11 VK - 500/1100

0

0

3000

��1 = OT+12x koleno = 3+12x1,3 = 18,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 05, 2.1.6, 22 VKU - 200/800
0

0

U�(1) 
320

1902 - 441,2 = 1460,8 Pa, 17 kg/h     TRV(4) p�ednast. V-exakt

��2 = pr�chod-d�lení a spojení proud� = 0,3+0,6 = 0,9

��3 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+12x koleno= 0,3+0,6+12x1,3 = 16,5

�� = pr�chod-d�lení a spojení proud�+2x koleno+2x redukce = 0,3+0,6+2x1,3+2x0,2 = 3,9

1 348 30 0,4 15x1 8 0,065 3,2 5,6 11,6 14,8 14,8

1 309 27 0,4 15x1 7 0,057 2,8 5,6 9,0 11,8 11,8

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 06, 2.1.6, 11 VK - 300/1600
0

6180 - (3097+375+1186+107,1) - 14,8 = 1400,1 Pa, 30 kg/h    TRV(3) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

Tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539
Byt 05

�pRV,5 =  3,0 kPa (tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539)

��4 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+2x koleno+2x redukce = 0,3+0,6+2x1,3+2x0,2 = 3,9

��5 = protiproud-d�lení a spojení proud�+2x redukce = 3,0+1,5+2x0,2 = 4,9

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 07, 2.1.5, 11 VK - 400/1100
0

6180 - (3097+375+1186) - 11,8 = 1510,2 Pa, 27 kg/h    TRV(3) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6



�. Q M l DN R w R.l �� Z R.l+Z+�pRV �pDIS

ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m
]

[m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]

1 198 17 7,2 12x1 13 0,062 93,6 14,2 27,6 441,2 441,2

1 215 18 20,2 15x1 5 0,038 94,5 18,6 13,4 108,0 108,0

1 305 26 12,7 15x1 7 0,054 85,7 11,6 16,9 102,6 103

2 610 52 5,5 15x1 14 0,110 74,3 0,9 5,4 79,7 182

3 891 77 3,8 15x1 43 0,162 161,5 0,9 11,8 173 356

4 1003 86 20,7 15x1 52,5 0,183 1086,8 11,7 195,9 1283 1638

5 1458 125 7,9 18x1 37 0,173 292,3 7,1 106,2 399 2037

6 1673 144 2,8 18x1 47,5 0,201 133,0 4,9 99,0 4082 6119

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 08, 2.1.3, KLC - 1500.450

U�(1) 
320

6180 - (3097+375) - 441,2 = 2266,8 Pa, 17 kg/h     TRV(3) p�ednast. V-exakt

��1 = OT+8x koleno+4x redukce = 3+8x1,3+4x0,2 = 14,2

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 09, 2.1.6, 22 VKU - 200/800
0

Byt 01

�pRV

[Pa]

��3 = pr�chod-d�lení a spojení proud� = 0,3+0,6 = 0,9

3850

6180 - (3097) - 108,0 = 2975,0 Pa, 18 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+12x koleno = 3+12x1,3 = 18,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 10, 1.1.5, 11 VKL - 300/1400
0

0

0

��4 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+8x koleno+2x redukce = 0,3+0,6+8x1,3+2x0,2 = 11,7

��5 = protiproud-d�lení a spojení proud�+2x koleno = 3,0+1,5+2x1,3 = 7,1

��6 = protiproud-d�lení a spojení proud�+2x redukce = 3,0+1,5+2x0,2 = 4,9

�pRV,6 =  3,85 kPa (tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539)

Tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539

0

0

6449 - 6119 = 330 Pa, 26 kg/h    TRV(5) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+6x koleno+4x redukce = 3+6x1,3+4x0,2 = 11,6

��2 = pr�chod-d�lení a spojení proud� = 0,3+0,6 = 0,9

1 305 26 0,4 15x1 7 0,054 2,7 5,6 8,2 10,9 10,9

1 281 24 0,4 15x1 6 0,050 2,5 5,6 7,1 9,6 9,6

1 112 10 0,4 15x1 3 0,021 1,0 5,6 1,2 2,3 2,3

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 11, 1.1.5, 11 VK - 300/1400

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 13, 1.1.4, 11 VK - 400/400
0

6449 - (4082+399+1283) - 2,3 = 682,7 Pa, 10 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

0

6449 - (4082+399+1283+173+79,7) - 10,9 = 421,4 Pa, 26 kg/h    TRV(4) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 12, 1.1.4, 11 VK - 400/1000
0

6449 - (4082+399+1283+173) - 9,6 = 502,4 Pa, 24 kg/h    TRV(4) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení



�. Q M l DN R w R.l �� Z R.l+Z+�pRV �pDIS

ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m
]

[m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]

1 311 27 1,0 10x1 49 0,150 49,0 11,6 130,5 349,5 349,5

2 455 39 6,4 15x1 14 0,114 89,6 14,2 92,3 181,9 531,4

1 144 12 0,8 10x1 18 0,055 14,4 9,0 13,8 28,2 28,2

1 215 18 20,2 15x1 5 0,038 94,5 22,0 15,9 110,4 110,4

1 268 23 4,4 10x1 42 0,130 184,8 9,0 76,1 260,9 261

2 529 45 26,5 15x1 17 0,095 437,3 6,1 27,5 464,8 726

3 782 67 16,7 15x1 35 0,142 576,2 11,3 113,9 690 1416

4 1356 117 9,3 15x1 90 0,250 837,0 10,1 315,6 4153 5568

5 2512 216 4,2 18x1 95 0,300 399,0 5,3 238,5 638 6206

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 14, 1.1.3, KLC - 1820.600

��2 = protiproud-d�lení a spojení proud�+2x koleno = 3,0+1,5+2x1,3 = 7,1

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 15, 1.1.1, 11 VK - 400/400
0

6449 - (4082+399) - 181,9 - 28,2 = 1757,9 Pa, 12 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+4x koleno+4x redukce = 3+4x1,3+4x0,2 = 9,0

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 16, 1.1.5, 22 VKU - 200/800

�pRV

[Pa]

U�(2) 
170

6449 - (4082+399) - 531,4 = 1436,6 Pa, 27 kg/h    TRV(5) p�ednast. V-exakt

��1 = OT+6x koleno+4x redukce = 3+6x1,3+4x0,2 = 11,6

0

0

3000

0

8573 - 6206 = 2367 Pa, 23 kg/h    TRV(3) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+4x koleno+4x redukce = 3+4x1,3+4x0,2 = 9,0

0

6449 - (4082) - 110,4 = 2256,6 Pa, 18 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+14x koleno+4x redukce = 3+14x1,3+4x0,2 = 22,0

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 17, 3.2.6, 22 VKU - 200/1000
0

0

��2 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+4x koleno = 0,3+0,6+4x1,3 = 6,1

��3 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+8x koleno= 0,3+0,6+8x1,3 = 11,3

��4 = protiproud-d�lení a spojení proud�+4x koleno+2x redukce = 3,0+1,5+4x1,3+2x0,2 = 10,1

�� = pr�chod-d�lení a spojení proud�+2x kompenzátor+2x redukce = 0,3+0,6+2x2,0+2x0,2 = 5,3

�pRV,4 =  3,0 kPa (tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539)

1 261 22 0,4 15x1 6 0,050 2,5 5,6 7,1 9,6 9,6

1 253 22 0,4 15x1 6 0,050 2,5 5,6 7,1 9,6 9,6

Tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 19, 3.2.4, 3.2.5, 11 VKL - 400/900
0

8573 - (638+4153+690) - 9,6 = 3082,4 Pa, 22 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

��5 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+2x kompenzátor+2x redukce = 0,3+0,6+2x2,0+2x0,2 = 5,3

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 18, 3.2.7, 11 VKL - 300/1200
0

8573 - (638+4153+690+464) - 9,6 = 2618,4 Pa, 22 kg/h    TRV(3) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Byt 10



�. Q M l DN R w R.l �� Z R.l+Z+�pRV �pDIS

ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m
]

[m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]
1 305 26 23,0 15x1 7 0,054 155,3 18,6 27,1 182,4 182,4

2 574 49 6,3 15x1 20 0,100 126,0 2,2 11,0 137,0 319,4

1 269 23 23,0 15x1 7 0,054 155,3 16,0 23,3 178,6 178,6

1 215 18 4,4 10x1 33 0,101 145,2 9,0 45,9 191,1 191

2 433 37 26,5 15x1 10 0,081 265,0 6,1 20,0 285,0 476

3 629 54 16,7 15x1 24 0,110 400,8 11,3 68,4 469 945

4 1156 99 2,8 15x1 68 0,210 190,4 10,1 222,7 2913 3858

��4 = protiproud-d�lení a spojení proud�+4x koleno+2x redukce = 3,0+1,5+4x1,3+2x0,2 = 10,1

�pRV,4 =  2,5 kPa (tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539)

Tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539
Byt 06

0

0

0

2500

8573 - (638) - 3858 = 4077 Pa, 18 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+4x koleno+4x redukce = 3+4x1,3+4x0,2 = 9,0

��2 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+4x koleno = 0,3+0,6+4x1,3 = 6,1

��3 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+8x koleno= 0,3+0,6+8x1,3 = 11,3

0

8573 - (638+4153) - 319,4 = 3462,6 Pa, 26 kg/h    TRV(3) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+12x koleno = 3+12x1,3 = 18,6

��2 = d�lení a spojení proud�+2x koleno = 1,3+0,9 = 2,2

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 21, 3.2.2, 11 VKL - 500/1000
0

8573 - (638+4153) - 137,0 - 178,6 = 3466,4 Pa, 23 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+10x koleno = 3+10x1,3 = 16,0

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 22, 2.2.6, 22 VKU - 200/800

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 20, 3.2.6, 11 VKL - 300/1400

�pRV

[Pa]
0

1 218 19 0,4 15x1 5 0,041 2,0 5,6 4,6 6,6 6,6

1 196 17 0,4 15x1 5 0,037 1,8 5,6 3,7 5,5 5,5

1 305 26 23,0 15x1 7 0,054 155,3 18,6 27,1 182,4 182,4

2 527 45 6,3 15x1 18 0,095 110,3 2,2 9,9 120,2 302,50

8573 - (638) - (2913) - 302,5 = 4719,5 Pa, 26 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+12x koleno = 3+12x1,3 = 18,6

��2 = d�lení a spojení proud�+2x koleno = 1,3+0,9 = 2,2

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 24, 2.2.4, 2.2.5, 11 VKL - 300/900
0

8573 - (638) - (2913+469) - 5,5 = 4547,5 Pa, 17 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 25, 2.2.6, 11 VKL - 300/1400
0

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 23, 2.2.7, 11 VKL - 300/1000
0

8573 - (638) - (2913+469+285) - 6,6 = 4261,4 Pa, 19 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení



�. Q M l DN R w R.l �� Z R.l+Z+�pRV �pDIS

ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m
]

[m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]
1 222 19 23,0 15x1 5 0,041 115,0 16,0 13,2 128,2 128,2

1 268 23 4,4 10x1 42 0,130 184,8 9,0 76,1 260,9 261

2 507 44 26,5 15x1 17 0,093 450,5 6,1 26,4 476,9 738

3 725 62 16,7 15x1 30 0,130 501,0 11,3 95,5 596 1334

4 1342 115 5,3 15x1 85 0,240 450,5 10,1 290,9 3591 4926

�pRV

[Pa]

�pRV,4 =  2,85 kPa (tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539)

Tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539
Byt 02

0

0

0

2850

8573 - 4926 = 3647 Pa, 23 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+4x koleno+4x redukce = 3+4x1,3+4x0,2 = 9,0

��2 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+4x koleno = 0,3+0,6+4x1,3 = 6,1

��3 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+8x koleno= 0,3+0,6+8x1,3 = 11,3

��4 = protiproud-d�lení a spojení proud�+4x koleno+2x redukce = 3,0+1,5+4x1,3+2x0,2 = 10,1

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 26, 2.2.2, 11 VKL - 400/1000

0

8573 - (638) - (2913) - 120,2 - 128,2 = 4773,6 Pa, 19 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+10x koleno = 3+10x1,3 = 16,0

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 27, 1.2.6, 22 VKU - 200/1000

1 239 21 0,4 15x1 6 0,044 2,2 5,6 5,4 7,6 7,6

1 218 19 0,4 15x1 5 0,041 2,0 5,6 4,6 6,6 6,6

1 348 30 23,0 15x1 8 0,064 178,3 18,6 38,1 216,3 216,3

2 617 53 6,3 15x1 23 0,122 144,9 2,2 16,4 161,3 377,6

1 269 23 14,5 15x1 6 0,049 87,0 16,0 19,0 106,0 106,0

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 31, 1.2.2, 11 VKL - 500/1000
0

8573 - (3591) - 161,3 - 106,0 = 4714,7 Pa, 23 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+10x koleno = 3+10x1,3 = 16,0

0

8573 - (3591+596) - 6,6 = 4379,4 Pa, 19 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 30, 1.2.6, 11 VKL - 300/1600
0

0

8573 - (3591) - 377,6 = 4604,4 Pa, 30 kg/h    TRV(3) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+12x koleno = 3+12x1,3 = 18,6

��2 = d�lení a spojení proud�+2x koleno = 1,3+0,9 = 2,2

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 28, 1.2.7, 11 VKL - 300/1100
0

8573 - (3591+596+476,9) - 7,6 = 3901,5 Pa, 21 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 29, 1.2.4, 1.2.5, 11 VKL - 300/1000



�. Q M l DN R w R.l �� Z R.l+Z+�pRV �pDIS

ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m
]

[m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]
1 268 23 8,1 10x1 42 0,130 340,2 9,0 76,1 416,3 416

2 507 44 21,6 15x1 17 0,093 367,2 6,1 26,4 393,6 810

3 760 65 17,3 15x1 32 0,135 553,6 11,3 103,0 657 1466

4 1422 122 9,7 15x1 95 0,255 921,5 10,1 328,4 4250 5716

5 2578 222 6,5 18x1 100 0,311 650,0 5,3 256,3 906 6623

6 3899 335 4,2 22x1 70 0,300 294,0 1,3 58,5 353 6975

Tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539
Byt 11

�pRV

[Pa]

0

0

��6 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+2x redukce = 0,3+0,6+2x0,2 = 1,3

0

3000

12593 - 6975 = 5618 Pa, 23 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+4x koleno+4x redukce = 3+4x1,3+4x0,2 = 9,0

��2 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+4x koleno = 0,3+0,6+4x1,3 = 6,1

��3 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+8x koleno= 0,3+0,6+8x1,3 = 11,3

��4 = protiproud-d�lení a spojení proud�+4x koleno+2x redukce = 3,0+1,5+4x1,3+2x0,2 = 10,1

�pRV,4 =  3,0 kPa (tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539)

��5 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+2x kompenzátor+2x redukce = 0,3+0,6+2x2,0+2x0,2 = 5,3

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 32, 3.3.6, 22 VKU - 200/1000

0

0

1 239 21 0,4 15x1 6 0,044 2,2 5,6 5,4 7,6 7,6

1 253 22 0,4 15x1 6 0,046 2,3 5,6 5,9 8,2 8,2

1 393 34 23,0 15x1 9 0,073 207,0 18,6 49,6 256,6 256,6

2 662 57 6,3 15x1 23 0,112 144,9 7,1 44,5 189,4 446,0

1 269 23 14,3 15x1 6 0,049 85,8 16,0 19,0 104,8 104,8

12593 - (353+906+4250) - 446,0 = 6654,3 Pa, 34 kg/h    TRV(3) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+12x koleno = 3+12x1,3 = 18,6

��2 = protiproud-d�lení a spojení proud�+2x koleno = 3,0+1,5+2x1,3 = 7,1

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 36, 3.3.2, 11 VK - 500/1000
0

12593 - (353+906+4250) - 189,4 - 104,8 = 6806,1 Pa, 23 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+10x koleno = 3+10x1,3 = 16,0

12593 - (353+906+4250+657+393,6) - 7,6 = 6026,8 Pa, 21 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 34, 3.3.4, 3.3.5, 11 VK - 400/900
0

12593 - (353+906+4250+657) - 8,2 = 6418,8 Pa, 22 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 35, 3.3.6, 11 VK - 400/1400
0

0

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 33, 3.3.7, 11 VKL - 300/1100
0



�. Q M l DN R w R.l �� Z R.l+Z+�pRV �pDIS

ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m
]

[m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]
1 215 18 8,1 10x1 33 0,101 267,3 9,0 45,9 313,2 313

2 433 37 21,6 12x1 28 0,134 604,8 6,5 58,4 663,2 976

3 629 54 17,3 15x1 24 0,115 415,2 11,3 74,7 490 1466

4 1156 99 3,2 15x1 68 0,210 216,0 10,1 222,7 2939 4405

1 218 19 0,4 15x1 5 0,041 2,0 5,6 4,7 6,7 6,70

12593 - (353+906) - (2939+490+663,2) - 6,7 = 7235,1 Pa, 19 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

��2 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+4x koleno+2x redukce = 0,3+0,6+4x1,3+2x0,2 = 6,5

��3 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+8x koleno= 0,3+0,6+8x1,3 = 11,3

��4 = protiproud-d�lení a spojení proud�+4x koleno+2x redukce = 3,0+1,5+4x1,3+2x0,2 = 10,1

�pRV,4 =  2,5 kPa (tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539)

Tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539
Byt 07

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 38, 2.3.7, 11 VKL - 300/1000

[Pa]
0

0

0

2500

12593 - (353+906) - 4405 = 6929 Pa, 18 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+4x koleno+4x redukce = 3+4x1,3+4x0,2 = 9,0

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 37, 2.3.6, 22 VKU - 200/800

�pRV

1 196 17 0,4 15x1 5 0,037 1,8 5,6 3,7 5,5 5,5

1 305 26 23,0 15x1 7 0,055 155,3 18,6 28,1 183,4 183,4

2 527 45 6,3 15x1 17 0,095 104,0 7,1 32,0 136,0 319,4

1 222 19 14,3 15x1 5 0,041 71,5 16,0 13,2 84,7 84,7

0

12593 - (353+906) - (2939) - 319,4 = 8087,4 Pa, 26 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+12x koleno = 3+12x1,3 = 18,6

��2 = protiproud-d�lení a spojení proud�+2x koleno = 3,0+1,5+2x1,3 = 7,1

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 41, 2.3.2, 11 VK - 400/1000
0

12593 - (353+906) - (2939) - 136,0 - 84,7 = 8186,0 Pa, 19 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+10x koleno = 3+10x1,3 = 16,0

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 39, 2.3.4, 2.3.5, 11 VK - 300/900
0

12593 - (353+906) - (2939+490) - 5,5 = 7899,5 Pa, 17 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 40, 2.3.6, 11 VK - 300/1400
0



�. Q M l DN R w R.l �� Z R.l+Z+�pRV �pDIS

ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m
]

[m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]
1 268 23 8,1 10x1 42 0,130 340,2 9,0 76,1 416,3 416

2 486 42 21,6 15x1 16 0,090 334,8 6,1 24,7 359,5 776

3 704 61 17,3 15x1 29 0,128 501,7 11,3 92,6 594 1370

4 1321 114 3,2 15x1 85 0,242 272,0 10,1 295,7 3568 4938

1 218 19 0,4 15x1 5 0,041 2,0 5,6 4,7 6,7 6,7

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 43, 1.3.7, 11 VKL - 300/1000
0

12593 - (353) - (3568+594+359,5) - 6,7 = 7711,8 Pa, 19 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

��1 = OT+4x koleno+4x redukce = 3+4x1,3+4x0,2 = 9,0

��2 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+4x koleno = 0,3+0,6+4x1,3 = 6,1

��3 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+8x koleno= 0,3+0,6+8x1,3 = 11,3

��4 = protiproud-d�lení a spojení proud�+4x koleno+2x redukce = 3,0+1,5+4x1,3+2x0,2 = 10,1

�pRV,4 =  3,0 kPa (tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539)

Tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539
Byt 03

�pRV

[Pa]
0

0

0

3000

12593 - (353) - 4938 = 7302 Pa, 23 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 42, 1.3.6, 22 VKU - 200/1000

1 218 19 0,4 15x1 5 0,041 2,0 5,6 4,7 6,7 6,7

1 348 30 23,0 15x1 9 0,063 195,5 18,6 36,3 231,8 231,8

2 617 53 6,3 15x1 23 0,112 144,9 7,1 44,5 189,4 421,3

1 269 23 14,3 15x1 6 0,049 85,8 16,0 19,0 104,8 104,8

0

0

12593 - (353) - (3568) - 421,3 = 8267 Pa, 30 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+12x koleno = 3+12x1,3 = 18,6

��2 = protiproud-d�lení a spojení proud�+2x koleno = 3,0+1,5+2x1,3 = 7,1

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 46, 1.3.2, 11 VK - 500/1000
0

12593 - (353) - (3568) - 189,4 - 104,8 = 8394,1 Pa, 23 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+10x koleno = 3+10x1,3 = 16,0

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 44, 1.3.4, 1.3.5, 11 VK - 400/1000
0

12593 - (353) - (3568+594) - 6,7 = 8071,3 Pa, 19 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 45, 1.3.6, 11 VK - 300/1600



�. Q M l DN R w R.l �� Z R.l+Z+�pRV �pDIS

ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m
]

[m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]
1 268 23 5,0 10x1 42 0,130 210,0 9,0 76,1 286,1 286

2 573 49 24,4 15x1 20 0,103 488,0 11,3 59,9 547,9 834

3 771 66 3,5 15x1 34 0,140 117,3 4,5 44,1 161 995

4 1380 119 9,7 15x1 90 0,250 873,0 10,1 315,6 4189 5184

5 2576 221 6,5 18x1 98 0,305 637,0 5,3 246,5 884 6067

6 3860 332 4,2 22x1 70 0,298 294,0 1,3 57,7 352 6419

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 47, 3.4.6, 22 VKU - 200/1000

�pRV

[Pa]
0

0

��2 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+8x koleno = 0,3+0,6+8x1,3 = 11,3

��4 = protiproud-d�lení a spojení proud�+4x koleno+2x redukce = 3,0+1,5+4x1,3+2x0,2 = 10,1

0

14151 - 6419 = 7732 Pa, 23 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+4x koleno+4x redukce = 3+4x1,3+4x0,2 = 9,0

3000

0

0

��3 = protiproud-d�lení a spojení proud�+8x koleno= 3,0+1,5 = 4,5

�pRV,4 =  3,0 kPa (tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539)

��5 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+2x kompenzátor+2x redukce = 0,3+0,6+2x2,0+2x0,2 = 5,3

��6 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+2x redukce = 0,3+0,6+2x0,2 = 1,3

Tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539
Byt 12

1 305 26 0,4 15x1 7 0,055 2,7 5,6 8,5 11,2 11,2

1 198 17 9,7 12x1 13 0,062 126,1 5,6 10,9 457,0 457,0

1 348 30 3,4 15x1 8 0,063 26,5 8,2 16,3 42,8 42,8

2 609 52 11,9 15x1 23 0,110 273,7 7,1 43,0 316,7 359,4

1 261 22 1,6 15x1 6 0,049 9,6 8,2 9,7 19,3 19,3

14151 - (352+884+4189+161) - 457,0 = 8108 Pa, 17 kg/h     TRV(2) p�ednast. V-exakt

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 50, 3.4.5, 11 VK - 300/1600

��1 = OT+4x koleno = 3+4x1,3 = 8,2

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 48, 3.4.6, 11 VKL - 300/1400
0

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 49, 3.4.3, KLC - 1500.450

14151 - (352+884+4189+161+547,9) - 11,2 = 8005,9 Pa, 26 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

U�(1) 
320

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

0

0

14151 - (352+884+4189) - 359,4 = 8366,6 Pa, 30 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��2 = protiproud-d�lení a spojení proud�+2x koleno = 3,0+1,5+2x1,3 = 7,1

14151 - (352+884+4189) - 316,7 - 19,3 = 8390 Pa, 22 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+4x koleno = 3+4x1,3 = 8,2

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 51, 3.4.6, 11 VKL - 300/1200
0



�. Q M l DN R w R.l �� Z R.l+Z+�pRV �pDIS

ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m
]

[m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]
1 215 18 5,0 10x1 33 0,101 165,0 9,0 45,9 210,9 211

2 454 39 24,4 15x1 10 0,081 244,0 11,3 37,2 281,2 492

3 652 56 3,5 15x1 25 0,118 87,5 4,5 31,3 119 611

4 1196 103 3,2 15x1 70 0,216 224,0 10,1 235,6 2960 3571

1 239 21 0,4 15x1 6 0,045 2,2 5,6 5,6 7,8 7,8

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 52, 2.4.6, 22 VKU - 200/800

�pRV

[Pa]

��1 = OT+4x koleno+4x redukce = 3+4x1,3+4x0,2 = 9,0

��2 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+8x koleno = 0,3+0,6+8x1,3 = 11,3

��4 = protiproud-d�lení a spojení proud�+4x koleno+2x redukce = 3,0+1,5+4x1,3+2x0,2 = 10,1

14151 - (352+884) - 3571 = 9344 Pa, 18 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

0

0

0

2500

��3 = protiproud-d�lení a spojení proud�+8x koleno= 3,0+1,5 = 4,5

�pRV,4 =  2,5 kPa (tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539)

14151 - (352+884) - (2960+119+281,2) - 7,8 = 9554,8 Pa, 21 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

Tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539
Byt 08

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 53, 2.4.6, 11 VKL - 300/1100
0

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

1 198 17 9,7 12x1 13 0,062 126,1 5,6 10,9 457,0 457,0

1 305 26 3,4 15x1 7 0,055 23,0 8,2 12,4 35,4 35,4

2 544 47 11,9 15x1 19 0,098 220,2 7,1 34,1 254,2 289,6

1 239 21 1,6 15x1 6 0,045 8,8 8,2 8,2 17,0 17,0

1 215 18 5,0 10x1 33 0,101 165,0 9,0 45,9 210,9 211

2 520 45 24,4 15x1 18 0,095 427,0 11,3 51,0 478,0 689

3 718 62 3,5 15x1 30 0,131 105,0 4,5 38,6 144 833

4 1284 110 3,2 15x1 80 0,231 256,0 10,1 269,5 3325 4158

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 57, 1.4.6, 22 VKU - 200/800
0

0

0

2800

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 56, 2.4.6, 11 VKL - 300/1100
0

0

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 54, 2.4.3, KLC - 1500.450
U�(1) 
320

14151 - (352+884) - (2960+119) - 4577,0 = 9379 Pa, 17 kg/h     TRV(2) p�ednast. V-exakt

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 55, 2.4.5, 11 VK - 300/1400
0

14151 - (352+884) - (2960) - 289,6 = 9665,4 Pa, 26 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+4x koleno = 3+4x1,3 = 8,2

��2 = protiproud-d�lení a spojení proud�+2x koleno = 3,0+1,5+2x1,3 = 7,1

14151 - (352+884) - (2960) - 254,2 - 17,0 = 9796,8 Pa, 21 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+4x koleno = 3+4x1,3 = 8,2

14151 - (352) - 4158 = 9641 Pa, 18 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení



�. Q M l DN R w R.l �� Z R.l+Z+�pRV �pDIS

ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m
]

[m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]
1 305 26 0,4 15x1 7 0,055 2,7 5,6 8,5 11,2 11,2

1 198 17 9,7 12x1 13 0,062 126,1 5,6 10,9 457,0 457,0

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 58, 1.4.6, 11 VKL - 300/1400

0

14151 - (352) - (3325+144+478) - 11,2 = 9840,8 Pa, 26 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 59, 1.4.3, KLC - 1500.450
U�(1) 
320

14151 - (352) - (3325+144) - 457,0 = 9873 Pa, 17 kg/h     TRV(2) p�ednast. V-exakt

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

[Pa]

��1 = OT+4x koleno+4x redukce = 3+4x1,3+4x0,2 = 9,0

��3 = protiproud-d�lení a spojení proud�+8x koleno= 3,0+1,5 = 4,5

Byt 04

�pRV

Tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539

��2 = pr�chod-d�lení a spojení proud�+8x koleno = 0,3+0,6+8x1,3 = 11,3

��4 = protiproud-d�lení a spojení proud�+4x koleno+2x redukce = 3,0+1,5+4x1,3+2x0,2 = 10,1

�pRV,4 =  2,8 kPa (tlaková ztráta kompaktního m��i�e tepla Sontex Supercal 539)

1 305 26 3,4 15x1 7 0,055 23,0 8,2 12,4 35,4 35,4

2 566 49 11,9 15x1 20 0,103 238,0 7,1 37,7 275,7 311,0

1 261 22 1,6 15x1 6 0,046 9,2 8,2 8,7 17,9 17,9

1 465 40 20,2 15x1 10,5 0,086 212,1 13,8 50,4 262,5

1 638 55 20,2 15x1 24 0,155 484,8 13,8 165,8 650,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 62, kotelna - varianta A
0

16582 - 262,5 = 16319,5 Pa, 40 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1=OT+2x redukce+8x koleno= 3+2x0,2+8x1,3 = 13,8

0

0

14151 - (352) - (3325) - 311,0 = 10163 Pa, 26 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+4x koleno = 3+4x1,3 = 8,2

��2 = protiproud-d�lení a spojení proud�+2x koleno = 3,0+1,5+2x1,3 = 7,1

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 61, 1.4.6, 11 VKL - 300/1200
0

14151 - (352) - (3325) - 275,7 - 17,9 = 10180,4 Pa, 22 kg/h    TRV(2) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1 = OT+4x koleno = 3+4x1,3 = 8,2

��1 = OT+2x koleno = 3+2x1,3 = 5,6

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 60, 1.4.5, 11 VK - 300/1400

Dimenzování okruhu k otopnému t�lesu 62, kotelna - varianta B
0

16582 - 650,6 = 15931,4 Pa, 55 kg/h    TRV(3) p�ednast. VK v�etn� p�ipoj.�roubení

��1=OT+2x redukce+8x koleno= 3+2x0,2+8x1,3 = 13,8



�. Q M l DN R w R.l �� Z R.l+Z+�pRV �pDIS

ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m
]

[m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]
1 12270 352 5,8 18x1 220 0,49 1276,0 22,5 2701,1 3977,1 3977,1

Návrh ob�hového �erpadla - Grundfos UPS 25-20 180 (Grundfos WebCAPS)

�. Q M l DN R w R.l �� Z R.l+Z+�pRV �pDIS

ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m] [m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]

1 25000 1075 16,4 28x1,5 166,0 0,63 2722,4 27,4 5437,5 16159,9 16159,9

��1=kotel+10x koleno+6x KK+F+ZK+2x �istící T-kus 90° = 2,5+10x1,3+6x0,5+2+4,3+2x1,3 = 27,4

[Pa]
0

��1=oh�íva�+2x �istící T-kus 90°+6x koleno+4x KK+F+ZK+2x redukce = 3,0+2x1,3+6x1,3+4x0,5+2+4,3+2x0,4  = 22,5

Dimenzování okruhu od kotle po akumula�ní nádobu; kotelna - varianta A - ATMOS DC 25 GS

Dimenzování okruhu k zásobníku TV; kotelna - varianta A i B

�pRV

Teplotní rozdíl 30 K (85/55)

Teplotní rozdíl 20 K (85/65)

�pRV,1= tlaková ztráta sm��ovacího ventilu 8,0 kPa

�pRV

[Pa]

8000

Sm��ovací ventil, kv = 4, pr�tok 1075 kg/h, ztráta 8000 Pa



Návrh ob�hového �erpadla - Grundfos UPS 25-40 180 (Grundfos WebCAPS)

�. Q M l DN R w R.l �� Z R.l+Z+�pRV �pDIS

ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m] [m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa]

1 24000 1032 16,4 28x1,5 154,0 0,6 2525,6 27,4 4932,0 15457,6 15457,6

Sm��ovací ventil, k  = 4, pr�tok 1032 kg/h, ztráta 8000 Pa

Teplotní rozdíl 20 K (85/65)

��1=kotel+10x koleno+6x KK+F+ZK+2x �istící T-kus 90° = 2,5+10x1,3+6x0,5+2+4,3+2x1,3 = 27,4

�pRV,1= tlaková ztráta sm��ovacího ventilu 8,0 kPa

Dimenzování okruhu od kotle po akumula�ní nádobu; kotelna - varianta B - ATMOS D 25 P

�pRV

[Pa]

8000

Sm��ovací ventil, kv = 4, pr�tok 1032 kg/h, ztráta 8000 Pa



Návrh ob�hového �erpadla - Grundfos UPS 25-40 180 (Grundfos WebCAPS)



B16.1 � Návrh zabezpe�ovacího za�ízení 

�e�ení pro variantu A � pro zplynovací kotel na d�evo ATMOS DC 25 GS

Návrh expanzní nádoby 

Potrubí [Dxt] 10x1 12x1 15x1 18x1 22x1 28x1,5 35x1,5

Vm [l/m] 0,050 0,079 0,133 0,201 0,314 0,491 0,804 

Teplotní rozdíl 10 K (50/40) 
L [m] 54,3 65,0 910,8 35,4 27,6 31,7 39,0 

Vi [l] 2,73 5,11 120,89 7,12 8,67 15,56 31,37 

� Vi [l] 191,4 

Teplotní rozdíl 30 K (85/55) 
L [m] 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 16,4 0,0 

Vi [l] 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 8,05 0,00 

� Vi [l] 9,2 

Otopná t�lesa 
VK, VKL, VKU KLC 

11 21 22 600 450 
Vý�ka [mm] 300 400 500 400 200 1800 1500 

Vm [l/m] 1,9 2,3 2,7 4,4 3,1 8,20 5,70 

L [m] / [ks] 35,4 8,1 5,1 0,8 12,6 1 5 

Vt [l] 67,26 18,63 13,77 3,52 39,06 8,2 28,5 

� Vt [l] 178,94 

VAN [l] 1500 

Vkotel [l] 80 

Vo, 10K [l] 370,4 

Vo, 30K [l] 1589,2 

Vm � objem vody na metr b��ný 

L � délka potrubí 

Vi � objem vody v potrubí 

Vt � objem vody v otopných t�lesech 

VAN � objem vody v akumula�ní nádr�i (1500 l) 

Vkotel � objem vody v kotli 

Vo � objem vody v otopné soustav� dle teplotních rozdíl�

�



Expanzní objem 

nV3,1V oe ⋅⋅= = 1,3.(0,3704.0,012+1,5892.�0,03225) = 0,0724 m3

Vo � objem vody v otopné soustav� [m3] 

n � sou�initel zv�t�ení objemu vody p�i jejím oh�átí z 10 °C na topnou teplotu 

Zv�t�ení objemu vody n pro  �tm = tm � 10=85 � 10 = 75 °C 

�tm = tm � 10=50 � 10 = 40 °C 

�tm 40 60 70 80 90 
n 0,012 0,023 0,0295 0,035 0,044 

P�edb��ný objem expanzní nádoby s membránou �i vakem 

( )
( )

3124,0
)150500(

)100500.(0724,0100
m

pp

pV
V

dhp

hpe
ep =

−

+
=

−

+
=

Ve � expanzní objem [m3] 

php � p�edb��ný nejvy��í provozní p�etlak [kPa] 

pd � nejni��í provozní p�etlak [kPa] 

pd � 1,1.h.�.g.10-3 =  1,1.11,1.1000.9,81.10-3 = 119,8 kPa 

Volím pd = 150 kPa 

php  	  pk - (hMR. �. g.10-3) = 600 - (1,2.1000.9,81.10-3) = 588,2 kPa 

Volím php = 500 kPa 

h, hMR � viz obr. 


 � hustota vody [kg/m3] 

g � hodnota tíhového zrychlení [m/s2] 

pk � konstruk�ní p�etlak [kPa] 

Na vratné potrubí bude p�idána expanzní nádoba Reflex N 140, 

o objemu 140 l, tzn. 140 l > 124 l. 

ØD = 512 mm, H = 890 mm, h = 175 mm, A = DN 25 

  



Pr�m�r expanzního potrubí: 

dp = 10 + 0,6 . Qp
0,5 =  10 + 0,6.250,5 = 13,0  mm 

Qp � pojistný výkon [kW] 

Volím DN 20 

Návrh pojistného ventilu

Kotel � skupina B (pára /pára) 

Pr��ez sedla pojistného ventilu: 

Ao = Qp/(�w . K) = 25/(0,565.1,83) = 24,18 mm2

�w � výtokový sou�initel [-]; pro DN 20 → �w = 0,565 

K - konstanta syté vodní páry [W/mm2]; pro tlak 500 kPa → K = 1,83  W/mm2

Z toho ideální pr�m�r sedla: di = 5,5 mm 

Pr�m�r sedla skute�ného ventilu: 

do =  a.di = 5,5.1,34 = 7,4 mm 

Navr�en PV DN 20 3/4� x 1� od výrobce MEIBES, typ DUCO 

Nejmen�í pr�to�ný pr��ez 176 mm2.  

Profil (vnit�ní pr�m�r) pojistného potrubí: 

dp = 15 + 1,4.Qp
0,5 =15 + 1,4.250,5 = 22,0 mm  

Volím DN 25 



B16.2 � Návrh zabezpe�ovacího za�ízení 

�e�ení pro variantu B � pro kotel na pelety ATMOS D 25 P 

Návrh expanzní nádoby 

Potrubí [Dxt] 10x1 12x1 15x1 18x1 22x1 28x1,5 35x1,5

Vm [l/m] 0,050 0,079 0,133 0,201 0,314 0,491 0,804 

Teplotní rozdíl 10 K (50/40) 
L [m] 54,3 65 910,8 35,4 27,6 31,7 39 

Vi [l] 2,73 5,11 120,89 7,12 8,67 15,56 31,37 

� Vi [l] 191,4 

Teplotní rozdíl 30 K (85/55) 
L [m] 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 16,4 0,0 

Vi [l] 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 8,05 0,00 

� Vi [l] 9,2 

Otopná t�lesa 
VK, VKL, VKU KLC 

11 21 22 600 450 
Vý�ka [mm] 300 400 500 600 200 1800 1500 

Vm [l/m] 1,9 2,3 2,7 5,8 3,1 8,20 5,70 

L [m] / [ks] 35,4 8,1 5,1 0,8 12,6 1 5 

Vt [l] 67,26 18,63 13,77 4,64 39,06 8,2 28,5 

� Vt [l] 180,06 

VAN [l] 500 

Vkotel [l] 62 

Vo, 10K [l] 371,5 

Vo, 30K [l] 571,2 

Vm � objem vody na metr b��ný 

L � délka potrubí 

Vi � objem vody v potrubí 

Vt � objem vody v otopných t�lesech 

VAN � objem vody v akumula�ní nádr�i (500 l) 

Vkotel � objem vody v kotli 

Vo � objem vody v otopné soustav� dle teplotních rozdíl�

�



Expanzní objem 

nV3,1V oe ⋅⋅= = 1,3.(0,3715.0,012+0,5712.�0,03225) = 0,030 m3

Vo � objem vody v otopné soustav� [m3] 

n � sou�initel zv�t�ení objemu vody p�i jejím oh�átí z 10 °C na topnou teplotu 

Zv�t�ení objemu vody n pro  �tm = tm � 10=85 � 10 = 75 °C 

�tm = tm � 10=50 � 10 = 40 °C 

�tm 40 60 70 80 90 
n 0,012 0,023 0,0295 0,035 0,044 

P�edb��ný objem expanzní nádoby s membránou �i vakem 

( )
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Ve � expanzní objem [m3] 

php � p�edb��ný nejvy��í provozní p�etlak [kPa] 

pd � nejni��í provozní p�etlak [kPa] 

pd � 1,1.h.�.g.10-3 =  1,1.11,1.1000.9,81.10-3 = 119,8 kPa 

Volím pd = 150 kPa 

php  	  pk - (hMR. �. g.10-3) = 600 - (1,2.1000.9,81.10-3) = 588,2 kPa 

Volím php = 500 kPa 

h, hMR � viz obr. 


 � hustota vody [kg/m3] 

g � hodnota tíhového zrychlení [m/s2] 

pk � konstruk�ní p�etlak [kPa] 

Na vratné potrubí bude p�idána expanzní nádoba Reflex N 80, 

o objemu 80 l, tzn. 80 l > 51,4 l. 

ØD = 512 mm, H = 570 mm, h = 175 mm, A = DN 25 

  



Pr�m�r expanzního potrubí: 

dp = 10 + 0,6 . Qp
0,5 =  10 + 0,6.240,5 = 12,94  mm 

Qp � pojistný výkon [kW] 

Volím DN 20 

Návrh pojistného ventilu

Kotel � skupina B (pára /pára) 

Pr��ez sedla pojistného ventilu: 

Ao = Qp/(�w . K) = 24/(0,565.1,83) = 23,21 mm2

�w � výtokový sou�initel [-]; pro DN 20 → �w = 0,565 

K - konstanta syté vodní páry [W/mm2]; pro tlak 500 kPa → K = 1,83  W/mm2

Z toho ideální pr�m�r sedla: di = 5,4 mm 

Pr�m�r sedla skute�ného ventilu: 

do =  a.di = 5,4.1,34 = 7,3 mm 

Navr�en PV DN 20 3/4� x 1� od výrobce MEIBES, typ DUCO 

Nejmen�í pr�to�ný pr��ez 176 mm2.  

Profil (vnit�ní pr�m�r) pojistného potrubí: 

dp = 15 + 1,4.Qp
0,5 =15 + 1,4.240,5 = 21,86 mm  

Volím DN 25 



B17 � Návrh tepelné izolace potrubních rozvod�

Tepelná izolace v 1. PP (suterén) 

• potrubí 28x1,5; tw1 = 50 °C � tlou��ka 30 mm 



• potrubí 35x1,5; tw1 = 50 °C � tlou��ka 40 mm 

  



Tepelná izolace v 1. PP (kotelna) 

• potrubí 15x1,0 ; tw1 = 50 °C � tlou��ka 30 mm 



• potrubí 35x1,5; tw1 = 50 °C � tlou��ka 40 mm 



• potrubí 18x1,0; tw1 = 85 °C � tlou��ka 30 mm 



• potrubí 28x1,5; tw1 = 85 °C � tlou��ka 30 mm 

Tlou��ka tepelné izolace na v�ech potrubích vyhovuje vyhlá�ce �. 193/2007. 



B18 � Ideové �e�ení ostatních profesí TZB 

V �e�eném objektu bytového domu je nutné vy�e�it zejména problematiku odvodu 

spla�kových a de��ových vod, zásobování byt� vodou a �áste�n� vzduchotechniku. 

• Kanalizace 

Odkanalizování BD bude provedeno oddílnou kanalizací, kdy budou spla�kové 

vody odvád�ny do kanalizace a vody de��ové budou pomocí vsakovacích ko��

umíst�ných za budovou vsakovány do p�dy, �ím� bude vyhov�no po�adavku správce 

m�stské kanaliza�ní sít� na sní�ení mno�ství odvád�ných odpadních vod. Spla�kové 

kanaliza�ní potrubí bude provedeno z plastových kanaliza�ních hrdlových trub, od 

firmy PIPELIFE. Systém HT pro p�ipojovací potrubí, systém MASTER 3 (tichý 

odpadní systém) pro svislé a le�até (svodné) potrubí, systém KG SN 8 pro potrubí 

vedené mimo budovu. P�ipojovací potrubí je vedeno ve st�nách. Svislé spla�kové 

potrubí je vedeno v �achtách pop�ípad� ve stavebních konstrukcích. Na odpadním 

potrubí budou umíst�ny �isticí tvarovky. 

De��ové vody budou z ploché st�echy odvád�ny pomocí podtlakového systému 

pro odvodn�ní plochých st�ech PLUVIA od firmy GEBERIT. Svislé odpadní potrubí

bude vedeno v �achtách pop�ípad� v rozích místností a bude zakryto sádrokartonovým 

krytem proto, aby se sní�ila hlu�nost a také z estetického d�vodu. 

• Vodovod 

P�ívod pitné vody bude zaji�t�n z vodovodního �adu, který vede v komunikaci 

p�ed objektem. Vodom�rná sestava v�etn� vodom�ru bude umíst�na v samostatné 

�acht� v trase p�ívodu vodovodu do objektu ve vzdálenosti 5 m od objektu, na hranici 

pozemku. Podle informací dodavatele vody nebude t�eba budovat za�ízení na zvy�ování 

tlaku vody, celá budova bude pouze jedno tlakové pásmo. Vnit�ní vodovod bude 

zhotoven z plastového potrubí PPR PN 16.  

Teplá voda se bude p�ipravovat centráln� ve dvou nep�ímotopných oh�íva�ích 

OKC 1000 NTR/1 MPa od firmy DRA�ICE. Primárním zdrojem tepla budou solární 

kolektory, jako doh�ev bude slou�it kotel na biomasu, zálo�ní zdroj tepla bude v jednom 

zásobníku elektrická topná vlo�ka. Teplá voda bude rozvedena po BD soub��n� s 



rozvodem studené vody, dále bude soub��n� vedeno cirkula�ní potrubí teplé vody, aby 

se zabránilo zbyte�ným ztrátám tepla a vody p�i odpou�t�ní vody z baterií. Potrubí 

vnit�ního vodovodu bude vedeno v p�ístupných �achtách, u ka�dého bytu bude 

nainstalován vodom�r na studené i teplé vod�. Celý rozvod studené, teplé i teplé 

cirkula�ní vody bude zaizolován pomocí trubních izolací MIRELON, aby u studené 

vody nedocházelo k rosení potrubí a u teplé vody ke zbyte�ným tepelným ztrátám. 

• Vzduchotechnika 

Vzduchotechnika v tomto BD bude pom�rn� jednoduchá, bude slou�it pouze pro 

p�ívod �erstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu do/z rekupera�ního 

za�ízení umíst�ného v ka�dém byt� zvlá��. Není nutné umís�ovat �ádnou 

vzduchotechnickou jednotku, nebo� se neuva�uje s úpravou vzduchu. Do potrubí budou 

pouze umíst�ny ventilátory p�ívod a odvod vzduchu. Sání a výfuk vzduchu budou 

umíst�ny na st�e�e v dostate�né vzdálenosti a opa�ném sm�ru, aby nedocházelo 

k ovlivn�ní a znehodnocování p�ívodního vzduchu. Vzduchovody budou opat�eny 

výfukovými hlavicemi. 

• M��ení a regulace 

Celý objekt bude regulován pomocí MaR s teplotními �idly. Regulace vnit�ního 

prost�edí bude �ízena podle ekvitermní k�ivky, tzn. na základ� rozdílu teplot vnit�ního a 

venkovního vzduchu bude ovládána teplota otopné vody (na sm��ovacím ventilu) a 

chod �erpadla GRUNDFOS MAGMA 25-40. Dále budou hlídané teploty na p�ívodu a 

vratu do zply�ovacího kotle na d�evo, resp. do kotle na pelety, aby min. teplota vratné 

vody byla 65 °C (viz nízkoteplotní koroze), zabezpe�í sm��ovací ventil u kotle. Hlídaná 

bude také teplota otopné vody v akumula�ní nádr�i, v p�ípad� nedostatku sepne 

automatický kotel na pelety, resp. bude odeslán signál obsluze zplynovacího kotle na 

d�evo. 

Primárním zdrojem tepla pro oh�ev TV budou solární kolektory, jako doh�ev bude 

slou�it zplynovací kotel na d�evo, resp. kotel na pelety, zálo�ní zdroj bude elektrická 

topná vlo�ka. Pokud by solární kolektory nebyly schopny dodat dostate�né mno�ství 

tepla, tak by m�la ponorná teplotní �idla zajistit doh�ev TV pro denní pot�ebu dle grafu. 

V p�ípad� nah�átého zásobníku by m�la MaR vypnout �erpadlo �. 6 a �erpadlo v solární 

jednotce Regusol III, aby nedocházelo k vychlazování zásobníku. 



B19.1 � Technická zpráva � vytáp�ní  

 varianta A 

  



1. ÚVOD 

1.1. Umíst�ní a popis objektu 

Navrhovaný objekt je umíst�n v Chocni v Pardubickém kraji v nadmo�ské vý�ce  

cca 290 m. n. m. Jedná se o nízkoenergetický BD s 12 byty, v�etn� 1 bytu pro ZTP. 

Konstruk�ní systém je d�evostavba. Budova o 3 nadzemních podla�ích a 1 podzemním 

podla�í (suterén) je voln� stojící. Budova je z poloviny podsklepená. 

1.2. Popis provozu objektu

Objekt bude u�íván po celý rok se 100 % obsazeností byt�. P�edpokládaný po�et 

obyvatel BD je 30. 

2. Podklady 

2.1. Výkresová dokumentace 

Podkladem pro zpracování projektu úst�edního vytáp�ní je výkresová dokumentace 

stavby. 

3. Tepelné ztráty a pot�eba tepla 

3.1. Klimatické pom�ry 

Nadmo�ská vý�ka 290 m. n. m. 

Výpo�tová venkovní teplota te = -15 °C 

Budova není chrán�na okolní zástavbou. 

3.2. Vnit�ní teploty 

Obytné místnosti 20°C 

WC 20°C 

Koupelna 24°C 

Chodby  15°C 



3.3. Tepeln�-technické parametry konstrukcí 

Výpo�tové tepeln�-technické parametry stavebních konstrukcí vycházejí ze zadaných 

konstrukcí stavebních prvk� a jsou v souladu s po�adavky �SN 73 0540-2: 2011. 

Výpo�tová tepelná ztráta BD prostupem je cca 10 kW, výpo�tová tepelná ztráta 

infiltrací a v�tráním �iní cca 4 kW. Celková výpo�tová ztráta BD je 14 kW. 

3.4. Pot�eba tepla pro vytáp�ní a oh�ev teplé vody 

Pot�eba tepla pro vytáp�ní je cca 19 300 kWh/rok, pro oh�ev teplé vody  

cca 10 300 kWh/rok po ode�tení tepla získaného ze solárních kolektor�. Celková 

pot�eba tepla na vytáp�ní a oh�ev teplé vody tedy �iní 29 600 kWh/rok. 

4. Zdroj tepla 

4.1. Druh primární energie 

Primárním zdrojem energie bude d�evo, které bude skladováno pod st�echou vedle 

kotelny ve vyhrazeném prostoru. D�evo je nutné p�ipravit nejmén� rok dop�edu, aby 

sta�ilo dostate�n� vyschnout a tím získat lep�í parametry pro vytáp�ní. 

4.2. Zdroj tepla pro vytáp�ní a oh�ev teplé vody 

Zdrojem tepla pro vytáp�ní a oh�ev teplé vody pro zimní období bude zplynovací kotel 

na d�evo od firmy ATMOS DC 25 GS o jmenovitém výkonu 25 kW. Kotel bude 

napojen na jednu akumula�ní nádr� o objemu 1500 litr�. Teplotní spád v kotlovém 

okruhu a� po akumula�ní nádr� bude 85/65 °C. 

Kotel je vybaven chladící smy�kou proti p�etopení, av�ak jako ochrana proti p�etopení 

bude v koteln� zálo�ní zdroj elektrické energie, který bude pohán�t �erpadla pro 

distribuci otopné vody v systému a který je nutný v pravidelných intervalech 

vym��ovat.  

Kotel, akumula�ní nádr�e a zásobníky pro oh�ev teplé vody budou umíst�ny 

v p�istav�né budov� (kotelna) vedle BD na východní stran�. 



Zplynovací kotel na d�evo m��e obsluhovat pouze osoba k tomuto ú�elu zp�sobilá a 

pro�kolená. 

4.3. Zabezpe�ovací a expanzní za�ízení  

Zabezpe�ovací a expanzní za�ízení bude tvo�ené pojistným ventilem napojeným na 

pojistné potrubí u zplynovacího kotle na d�evo s otevíracím p�etlakem 500 kPa od firmy 

Meibes a samostatnou expanzní nádobou uzav�enou s membránou objemu 140 litr�

Reflex N 140. 

5. Otopná soustava 

5.1. Popis otopné soustavy 

Otopná soustava bude teplovodní s nuceným ob�hem a horizontálním rozvodem. 

Ve�keré trubní rozvody budou z m�d�ných trubek spojovaných pájením vedených 

v krycí li�t� u podlahy nebo pod stropem. V ka�dém byt� bude instalován kompaktní 

m��i� tepla Sontex Supercal 539. Otopná soustava bude pracovat s teplotním rozdílem 

50/40 °C. 

5.2. �erpací technika 

Nucený ob�h topného média je zaji�t�n �erpadly GRUNDFOS. Jejich umíst�ní a 

specifikace je z�ejmá z výkresové dokumentace. Pro distribuci otopné vody od 

akumula�ní nádr�e po otopná t�lesa bude slou�it typ MAGMA s elektronickým �ízením 

otá�ek, ostatní �erpadla budou typu UPS s ru�ním nastavením otá�ek. 

5.3. Pln�ní a vypou�t�ní otopné soustavy 

Pln�ní otopné soustavy bude provád�no pitnou vodou z vodovodního �ádu plnícím 

za�ízením, které je sou�ástí otopné soustavy v koteln�. Vypou�t�ní soustavy bude 

provád�no vypou�t�cími kohouty ve spodní �ásti svislých vedení a p�es zátku u 

deskových otopných t�les. 



5.4. Otopné plochy 

Ve v�t�in� místností jsou navr�ena ocelová desková topná t�lesa KORADO RADIK 

VK, pop�. VKL nebo VKU s integrovaným ventilem a pravým, pop�. levým spodním 

p�ipojením. V koupeln� jsou navr�ena trubková koupelnová t�lesa KORALUX 

LINEAR CLASSIC. 

5.5. Regulace a m��ení 

Provoz kotle, otopné soustavy a oh�ev teplé vody bude �ízen ekvitermní regulací 

calorMATIC 450. Zapojení a �e�ení m��ení a regulace není sou�ástí tohoto projektu. 

Ve�kerá otopná t�lesa budou vybavena termostatickými ventily s hlavicemi. 

5.6. Izolace potrubí 

Potrubní rozvody budou izolovány pouze v nevytáp�ných místnostech, tzn. v suterénu a 

p�edev�ím v koteln�. Tlou��ka tepelné izolace na v�ech potrubích spl�uje po�adavky 

vyhlá�ky �. 193/2007, viz B17 � Návrh tepelné izolace potrubních rozvod�. 

5.7. V�trání 

V prostoru kotelny bude zabezpe�ena pot�ebná hygienická vým�na vzduchu a pot�ebné 

mno�ství spalovacího vzduchu pro kotel. V�trání bude p�irozené. 

6. Oh�ev teplé vody 

6.1. Oh�íva� teplé vody 

Pro BD je navr�en nep�ímotopný zásobníkový oh�íva� teplé vody DRA�ICE OKC 

1000 NTR/1 MPa o objemu 975 litr�. Oh�ev vody v zásobníku zaji��ují primárn�

solární kolektory, a proto je nutné umístit do kotelny 2 tyto zásobníky kv�li akumulaci 

tepla do vody, tzn. �e celkový objem zásobník� pro p�ípravu TV je 1950 litr�. 

Sekundární zdroj tepla je otopná voda z akumula�ní nádr�e, zálo�ním zdrojem je 

elektrická topná vlo�ka. 

  



7. Po�adavky na ostatní profese 

7.1. Stavební práce 

Pro instalaci za�ízení je nutné z�ízení prostup� pro rozvod topné soustavy v jednotlivých 

podla�ích, pop�ípad� ve st�nách. 

7.2. Elektroinstalace 

Pro napojení kotle a regulátoru na elektrickou instalaci je nutno z�ídit do blízkosti kotle 

samostatn� ji�t�ný p�ívod ukon�ený zásuvkami s proudem 230 V.  

Pro napojení venkovního sníma�e teploty nutno instalovat kabelové vedení od kotl� na 

chrán�né místo na neoslun�né �ásti budovy. 

Ventilátor v koteln� bude napojen na MaR a �ízen podle aktuální teploty v místnosti. 

Pot�eba p�íkonu: 

1 x kotel PES: 1x 6 A 

MAR v�etn� �erpadel: 3,5 A 

8. Montá�, uvedení do provozu a provoz 

8.1. Zdroj 

Instalaci a uvedení za�ízení do provozu musí provést osoba s odpovídající kvalifikací 

vlastnící osv�d�ení o kvalifikaci a oprávn�ní k �innosti odpovídající rozsahu. P�ed 

uvedením za�ízení do provozu je nutno zajistit revizi elektroinstalace. Postup uvedení 

za�ízení do provozu je uveden v dodavatelské dokumentaci za�ízení. 

8.2. Otopná soustava 

Montá� a uvedení otopné soustavy do provozu se �ídí �SN 06 0310. Montá�ní práce 

musí provád�t osoba s osv�d�ením o zácviku vystaveným gestorem pou�itého systému. 

Po dokon�ení montá�e zajistí zhotovitel provedení zkou�ky t�snosti instalovaného 

za�ízení. 



8.3. Topná zkou�ka, tlaková zkou�ka 

Uvedení otopné teplovodní soustavy do provozu spo�ívá zejména v provedení zkou�ky 

t�snosti a v provedení dilata�ní a topné zkou�ky dle �SN 06 0310. Dilata�ní zkou�ka se 

provede dvojnásobným oh�átím soustavy na nejvy��í pracovní teplotu a jejím 

ochlazením. P�i zkou�ce nesmí být zji�t�ny net�snosti ani jiné závady. Sou�ástí topné 

zkou�ky bude i dvojnásobný proplach soustavy oh�átou topnou vodou. Topná zkou�ka 

systému úst�edního vytáp�ní bude provedena v rozsahu 24 hod. Sou�ástí topné zkou�ky 

bude i nastavení regula�ních ventil� otopných t�les tak, aby nedocházelo k jejich 

nerovnom�rnému oh�ívání. 

P�ed zahájením topné zkou�ky musí být provedeno autorizované uvedení kotle do 

provozu. 

Zkou�kou bude prokázána: 

- správná funkce armatur 

- rovnom�rné oh�ívání topných t�les 

- dosa�ení technických p�edpoklad� projektu 

- správná funkce m��ících a regula�ních za�ízení 

- správná funkce zabezpe�ovacích za�ízení 

- dostate�ný výkon za�ízení 

- výkon zdroje pro oh�ev teplé vody 

- dosa�ení projektované ú�innosti topného zdroje a dodr�ení emisních limit�

Tlaková zkou�ka se provede p�etlakem vody minimáln� 500 kPa. Kontrolu t�snosti 

prov��í jednak prohlídka za�ízení a jednak poklesem zku�ebního p�etlaku. Zkou�ka 

vyhoví, pokud není zji�t�n únik teplonosné látky a neklesne zku�ební p�etlak. 

8.4. Zp�sob obsluhy a ovládání 

Za�ízení je ur�eno pro pravidelnou obsluhu jednou osobou, spo�ívající v kontrole 

funkce za�ízení a korekci nastavených u�ivatelských parametr�. Osoba obsluhující 

za�ízení musí být prokazateln� seznámena s bezpe�nostními a provozními podmínkami 

za�ízení a v obsluze zacvi�ena a musí mít k dispozici návody k obsluze za�ízení. 

  



9. Ochrana zdraví a �ivotního prost�edí

9.1. Vlivy na �ivotní prost�edí 

Instalací a provozem topných soustav nedojde ke zhor�ení vliv� na �ivotní prost�edí. 

9.2. Hospoda�ení s odpady

P�i instalaci za�ízení i jeho provozu je nutno plnit po�adavky na hospoda�ení s odpady 

dle zák. 185/2001 Sb. ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�. 

10. Komín a kou�ovod 

10.1. Komínové t�leso 

Je navr�eno komínové t�leso KeraStar od firmy SCHIEDEL se sv�tlým pr��ezem 180 

mm. Systém KeraStar je vysoce kvalitní t�ívrstvý systém s tenkost�nnou keramickou 

vnit�ní vlo�kou, tepelnou izolací a vn�j�ím nerezovým plá�t�m. Systém je univerzáln�

pou�itelný pro odvod spalin od b��ných spot�ebi�� na v�echny druhy paliv. Je odolný 

v��i vlhkosti i p�i vyho�ení. 

10.2. Kou�ovod 

Kou�ovod od zplynovacího kotle na d�evo bude z ocelové trubní roury se sv�tlostí 150 

mm (viz B9 � Návrh zdroje tepla). 

11. Bezpe�nost a po�ární ochrana 

11.1. Po�ární ochrana 

P�i instalaci a provozu za�ízení nejsou kladeny zvlá�tní po�adavky na po�ární ochranu. 

Z na�ízení vlády �. 91/2010 Sb. o podmínkách po�ární bezpe�nosti p�i provozu komín�, 

kou�ovod� a spot�ebi�� paliv vyplývají lh�ty kontroly (1x ro�n�), �ist�ní (3x ro�n�) a 

výb�r pevných (tuhých) zne�i��ujících �ástí a kondenzátu (1x ro�n�) u zdroje tepla na 

tuhá paliva do 50 kW p�i celoro�ním provozu. 



11.2. Bezpe�nost p�i realizací díla 

Bezpe�nost p�i realizaci díla zaji��uje zhotovitel ve smyslu zák. 262/2006 Sb. ve zn�ní 

pozd�j�ích p�edpis� (Zákoník práce) a vyhl. 324/1990 - bezpe�nost práce a technických 

za�ízení p�i stavebních pracích. Ve�keré práce mohou provád�t pouze osoby (fyzické i 

právnické) s odpovídající kvalifikací. 

11.3. Bezpe�nost p�i provozu a u�ívání za�ízení 

P�i provozu za�ízení smí za�ízení obsluhovat za�kolená osoba. P�i obsluze za�ízení je 

nutno dodr�ovat postupy uvedené v návodech k obsluze za�ízení a pokynech pro 

obsluhu za�ízení. P�edání návod� a pokyn� pro obsluhu za�ízení a za�kolení obsluhy je 

povinností zhotovitele za�ízení. 

12. Technické normy 

�SN 06 0310 Úst�ední vytáp�ní � projektování a montá� 

�SN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách � P�íprava teplé vody � Navrhování a 

projektování 

�SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov � �ást 2: Po�adavky 

�SN EN 12 831 Tepelná ztráta prostupem tepla 

�SN 73 4201 Komíny a kou�ovody � Navrhování, provád�ní a p�ipojování spot�ebi��

paliv 

Dne 11. ledna 2013 

Vypracoval: Bc. Du�an Egerle ������������. 

podpis 



B19.2 � Technická zpráva � vytáp�ní  

 varianta B 

  



1. ÚVOD 

1.1. Umíst�ní a popis objektu 

Navrhovaný objekt je umíst�n v Chocni v Pardubickém kraji v nadmo�ské vý�ce  

cca 290 m. n. m. Jedná se o nízkoenergetický BD s 12 byty, v�etn� 1 bytu pro ZTP. 

Konstruk�ní systém je d�evostavba. Budova o 3 nadzemních podla�ích a 1 podzemním 

podla�í (suterén) je voln� stojící. Budova je z poloviny podsklepená. 

1.2. Popis provozu objektu

Objekt bude u�íván po celý rok se 100 % obsazeností byt�. P�edpokládaný po�et 

obyvatel BD je 30. 

2. Podklady 

2.1. Výkresová dokumentace 

Podkladem pro zpracování projektu úst�edního vytáp�ní je výkresová dokumentace 

stavby. 

3. Tepelné ztráty a pot�eba tepla 

3.1. Klimatické pom�ry 

Nadmo�ská vý�ka 290 m. n. m. 

Výpo�tová venkovní teplota te = -15 °C 

Budova není chrán�na okolní zástavbou. 

3.2. Vnit�ní teploty 

Obytné místnosti 20°C 

WC 20°C 

Koupelna 24°C 

Chodby  15°C 



3.3. Tepeln�-technické parametry konstrukcí 

Výpo�tové tepeln�-technické parametry stavebních konstrukcí vycházejí ze zadaných 

konstrukcí stavebních prvk� a jsou v souladu s po�adavky �SN 73 0540-2: 2011. 

Výpo�tová tepelná ztráta BD prostupem je cca 10 kW, výpo�tová tepelná ztráta 

infiltrací a v�tráním �iní cca 4 kW. Celková výpo�tová ztráta BD je 14 kW. 

3.4. Pot�eba tepla pro vytáp�ní a oh�ev teplé vody 

Pot�eba tepla pro vytáp�ní je cca 19 300 kWh/rok, pro oh�ev teplé vody  

cca 10 300 kWh/rok po ode�tení tepla získaného ze solárních kolektor�. Celková 

pot�eba tepla na vytáp�ní a oh�ev teplé vody tedy �iní 29 600 kWh/rok. 

4. Zdroj tepla 

4.1. Druh primární energie 

Primárním zdrojem energie budou pelety, které budou skladovány v tkaninovém 

zásobníku ÖkoFEN FleXILO Compact KGT2626 v místnosti, která bude po�árn�

odd�lená od místnosti se zdrojem tepla. Pln�ní zásobníku bude provád�no 1x ro�n�

z cisterny na dopravu pelet. 

4.2. Zdroj tepla pro vytáp�ní a oh�ev teplé vody 

Zdrojem tepla pro vytáp�ní a oh�ev teplé vody pro zimní období bude zplynovací kotel 

na d�evo od firmy ATMOS D 25 P o jmenovitém výkonu 24 kW. Kotel bude napojen 

na jednu akumula�ní nádr� o objemu 500 litr�. Teplotní spád v kotlovém okruhu a� po 

akumula�ní nádr� bude 85/65 °C. 

Kotel, akumula�ní nádr�e a zásobníky pro oh�ev teplé vody budou umíst�ny 

v p�istav�né budov� (kotelna) vedle BD na východní stran�. 

Kotel na pelety m��e obsluhovat pouze osoba k tomuto ú�elu zp�sobilá a pro�kolená. 

  



4.3. Zabezpe�ovací a expanzní za�ízení  

Zabezpe�ovací a expanzní za�ízení bude tvo�ené pojistným ventilem napojeným na 

pojistné potrubí u zplynovacího kotle na d�evo s otevíracím p�etlakem 500 kPa od firmy 

Meibes a samostatnou expanzní nádobou uzav�enou s membránou objemu 80 litr�

Reflex N 80. 

5. Otopná soustava 

5.1. Popis otopné soustavy 

Otopná soustava bude teplovodní s nuceným ob�hem a horizontálním rozvodem. 

Ve�keré trubní rozvody budou z m�d�ných trubek spojovaných pájením vedených 

v krycí li�t� u podlahy nebo pod stropem. V ka�dém byt� bude instalován kompaktní 

m��i� tepla Sontex Supercal 539. Otopná soustava bude pracovat s teplotním rozdílem 

50/40 °C. 

5.2. �erpací technika 

Nucený ob�h topného média je zaji�t�n �erpadly GRUNDFOS. Jejich umíst�ní a 

specifikace je z�ejmá z výkresové dokumentace. Pro distribuci otopné vody od 

akumula�ní nádr�e po otopná t�lesa bude slou�it typ MAGMA s elektronickým �ízením 

otá�ek, ostatní �erpadla budou typu UPS s ru�ním nastavením otá�ek. 

5.3. Pln�ní a vypou�t�ní otopné soustavy 

Pln�ní otopné soustavy bude provád�no pitnou vodou z vodovodního �ádu plnícím 

za�ízením, které je sou�ástí otopné soustavy v koteln�. Vypou�t�ní soustavy bude 

provád�no vypou�t�cími kohouty ve spodní �ásti svislých vedení a p�es zátku u 

deskových otopných t�les. 

5.4. Otopné plochy 

Ve v�t�in� místností jsou navr�ena ocelová desková topná t�lesa KORADO RADIK 

VK, pop�. VKL nebo VKU s integrovaným ventilem a pravým, pop�. levým spodním 



p�ipojením. V koupeln� jsou navr�ena trubková koupelnová t�lesa KORALUX 

LINEAR CLASSIC. 

5.5. Regulace a m��ení 

Provoz kotle, otopné soustavy a oh�ev teplé vody bude �ízen ekvitermní regulací 

calorMATIC 450. Zapojení a �e�ení m��ení a regulace není sou�ástí tohoto projektu. 

Ve�kerá otopná t�lesa budou vybavena termostatickými ventily s hlavicemi. 

5.6. Izolace potrubí 

Potrubní rozvody budou izolovány pouze v nevytáp�ných místnostech, tzn. v suterénu a 

p�edev�ím v koteln�. Tlou��ka tepelné izolace na v�ech potrubích spl�uje po�adavky 

vyhlá�ky �. 193/2007, viz B17 � Návrh tepelné izolace potrubních rozvod�. 

5.7. V�trání 

V prostoru kotelny bude zabezpe�ena pot�ebná hygienická vým�na vzduchu a pot�ebné 

mno�ství spalovacího vzduchu pro kotel. V�trání bude p�irozené. 

6. Oh�ev teplé vody 

6.1. Oh�íva� teplé vody 

Pro BD je navr�en nep�ímotopný zásobníkový oh�íva� teplé vody DRA�ICE OKC 

1000 NTR/1 MPa o objemu 975 litr�. Oh�ev vody v zásobníku zaji��ují primárn�

solární kolektory, a proto je nutné umístit do kotelny 2 tyto zásobníky kv�li akumulaci 

tepla do vody, tzn. �e celkový objem zásobník� pro p�ípravu TV je 1950 litr�. 

Sekundární zdroj tepla je otopná voda z akumula�ní nádr�e, zálo�ním zdrojem je 

elektrická topná vlo�ka. 

  



7. Po�adavky na ostatní profese 

7.1. Stavební práce 

Pro instalaci za�ízení je nutné z�ízení prostup� pro rozvod topné soustavy v jednotlivých 

podla�ích, pop�ípad� ve st�nách. 

7.2. Elektroinstalace 

Pro napojení kotle a regulátoru na elektrickou instalaci je nutno z�ídit do blízkosti kotle 

samostatn� ji�t�ný p�ívod ukon�ený zásuvkami s proudem 230 V.  

Pro napojení venkovního sníma�e teploty nutno instalovat kabelové vedení od kotl� na 

chrán�né místo na neoslun�né �ásti budovy. 

Ventilátor v koteln� bude napojen na MaR a �ízen podle aktuální teploty v místnosti. 

Pot�eba p�íkonu: 

1 x kotel PES: 1x 6 A 

MAR v�etn� �erpadel: 3,5 A 

8. Montá�, uvedení do provozu a provoz 

8.1. Zdroj 

Instalaci a uvedení za�ízení do provozu musí provést osoba s odpovídající kvalifikací 

vlastnící osv�d�ení o kvalifikaci a oprávn�ní k �innosti odpovídající rozsahu. P�ed 

uvedením za�ízení do provozu je nutno zajistit revizi elektroinstalace. Postup uvedení 

za�ízení do provozu je uveden v dodavatelské dokumentaci za�ízení. 

8.2. Otopná soustava 

Montá� a uvedení otopné soustavy do provozu se �ídí �SN 06 0310. Montá�ní práce 

musí provád�t osoba s osv�d�ením o zácviku vystaveným gestorem pou�itého systému. 

Po dokon�ení montá�e zajistí zhotovitel provedení zkou�ky t�snosti instalovaného 

za�ízení. 



8.3. Topná zkou�ka, tlaková zkou�ka 

Uvedení otopné teplovodní soustavy do provozu spo�ívá zejména v provedení zkou�ky 

t�snosti a v provedení dilata�ní a topné zkou�ky dle �SN 06 0310. Dilata�ní zkou�ka se 

provede dvojnásobným oh�átím soustavy na nejvy��í pracovní teplotu a jejím 

ochlazením. P�i zkou�ce nesmí být zji�t�ny net�snosti ani jiné závady. Sou�ástí topné 

zkou�ky bude i dvojnásobný proplach soustavy oh�átou topnou vodou. Topná zkou�ka 

systému úst�edního vytáp�ní bude provedena v rozsahu 24 hod. Sou�ástí topné zkou�ky 

bude i nastavení regula�ních ventil� otopných t�les tak, aby nedocházelo k jejich 

nerovnom�rnému oh�ívání. 

P�ed zahájením topné zkou�ky musí být provedeno autorizované uvedení kotle do 

provozu. 

Zkou�kou bude prokázána: 

- správná funkce armatur 

- rovnom�rné oh�ívání topných t�les 

- dosa�ení technických p�edpoklad� projektu 

- správná funkce m��ících a regula�ních za�ízení 

- správná funkce zabezpe�ovacích za�ízení 

- dostate�ný výkon za�ízení 

- výkon zdroje pro oh�ev teplé vody 

- dosa�ení projektované ú�innosti topného zdroje a dodr�ení emisních limit�

Tlaková zkou�ka se provede p�etlakem vody minimáln� 500 kPa. Kontrolu t�snosti 

prov��í jednak prohlídka za�ízení a jednak poklesem zku�ebního p�etlaku. Zkou�ka 

vyhoví, pokud není zji�t�n únik teplonosné látky a neklesne zku�ební p�etlak. 

8.4. Zp�sob obsluhy a ovládání 

Za�ízení je ur�eno pro pravidelnou obsluhu jednou osobou, spo�ívající v kontrole 

funkce za�ízení a korekci nastavených u�ivatelských parametr�. Osoba obsluhující 

za�ízení musí být prokazateln� seznámena s bezpe�nostními a provozními podmínkami 

za�ízení a v obsluze zacvi�ena a musí mít k dispozici návody k obsluze za�ízení. 

  



9. Ochrana zdraví a �ivotního prost�edí

9.1. Vlivy na �ivotní prost�edí 

Instalací a provozem topných soustav nedojde ke zhor�ení vliv� na �ivotní prost�edí. 

9.2. Hospoda�ení s odpady

P�i instalaci za�ízení i jeho provozu je nutno plnit po�adavky na hospoda�ení s odpady 

dle zák. 185/2001 Sb. ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�. 

10. Komín a kou�ovod 

10.1. Komínové t�leso 

Je navr�eno komínové t�leso KeraStar od firmy SCHIEDEL se sv�tlým pr��ezem 180 

mm. Systém KeraStar je vysoce kvalitní t�ívrstvý systém s tenkost�nnou keramickou 

vnit�ní vlo�kou, tepelnou izolací a vn�j�ím nerezovým plá�t�m. Systém je univerzáln�

pou�itelný pro odvod spalin od b��ných spot�ebi�� na v�echny druhy paliv. Je odolný 

v��i vlhkosti i p�i vyho�ení. 

10.2. Kou�ovod 

Kou�ovod od zplynovacího kotle na d�evo bude z ocelové trubní roury se sv�tlostí 150 

mm (viz B9 � Návrh zdroje tepla). 

11. Bezpe�nost a po�ární ochrana 

11.1. Po�ární ochrana 

P�i instalaci a provozu za�ízení nejsou kladeny zvlá�tní po�adavky na po�ární ochranu. 

Z na�ízení vlády �. 91/2010 Sb. o podmínkách po�ární bezpe�nosti p�i provozu komín�, 

kou�ovod� a spot�ebi�� paliv vyplývají lh�ty kontroly (1x ro�n�), �ist�ní (3x ro�n�) a 

výb�r pevných (tuhých) zne�i��ujících �ástí a kondenzátu (1x ro�n�) u zdroje tepla na 

tuhá paliva do 50 kW p�i celoro�ním provozu. 



11.2. Bezpe�nost p�i realizací díla 

Bezpe�nost p�i realizaci díla zaji��uje zhotovitel ve smyslu zák. 262/2006 Sb. ve zn�ní 

pozd�j�ích p�edpis� (Zákoník práce) a vyhl. 324/1990 - bezpe�nost práce a technických 

za�ízení p�i stavebních pracích. Ve�keré práce mohou provád�t pouze osoby (fyzické i 

právnické) s odpovídající kvalifikací. 

11.3. Bezpe�nost p�i provozu a u�ívání za�ízení 

P�i provozu za�ízení smí za�ízení obsluhovat za�kolená osoba. P�i obsluze za�ízení je 

nutno dodr�ovat postupy uvedené v návodech k obsluze za�ízení a pokynech pro 

obsluhu za�ízení. P�edání návod� a pokyn� pro obsluhu za�ízení a za�kolení obsluhy je 

povinností zhotovitele za�ízení. 

12. Technické normy 

�SN 06 0310 Úst�ední vytáp�ní � projektování a montá� 

�SN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách � P�íprava teplé vody � Navrhování a 

projektování 

�SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov � �ást 2: Po�adavky 

�SN EN 12 831 Tepelná ztráta prostupem tepla 

�SN 73 4201 Komíny a kou�ovody � Navrhování, provád�ní a p�ipojování spot�ebi��

paliv 

Dne 11. ledna 2013 

Vypracoval: Bc. Du�an Egerle ������������. 

podpis 



VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�

FAKULTA STAVEBNÍ 

ÚSTAV TECHNICKÝCH ZA�ÍZENÍ BUDOV 

VEVE�Í 331/95, 602 00 BRNO

C – Experimentální �ešení  

a zpracování výsledk�



C1 � Analýza regulace spalování v odho�ívacím kotli 

o Úvod

Ve�kerá m��ení jsem provedl u nás doma v rodinném dom� ve Vohan�icích  

u Ti�nova (Jihomoravský kraj) na odho�ívacím kotli, který slou�í jako zálo�ní zdroj 

tepla pro vytáp�ní.  

M��ení probíhalo na konci roku 2012 (listopad, prosinec). Jako testovací vzorky 

jsem pou�il vysu�ené d�evo (smrk, borovice, b�íza), nevysu�ené d�evo (buk) a uhlí 

(�erná kostka, �erný o�ech I., hn�dá kostka, hn�dý o�ech I.). Vysu�ené d�evo máme 

nejmén� 2 roky uskladn�né v d�ev�ném p�íst�e�ku (k�ln�), tudí� jeho vlhkost by se 

m�la pohybovat mezi 12 � 20 %. Orienta�ním m��ením vlhkosti p�ístrojem Testo 606-2 

jsem nam��il pr�m�rnou hodnotu cca 13 %. U nedávno pora�eného buku (cca 3 týdny) 

jsem p�edpokládal vysokou vlhkost d�eva, ta se pohybovala v rozmezí od 40 do 50 %. 

Vzorky uhlí byly zakoupeny 23. 11. 2012 v uhelných skladech v Ti�nov�. 

V první �ásti m��ení, p�i 1. a� 9. experimentu, jsem m��il p�ebytek vzduchu ve 

spalinách a reguloval ho pouze klapkou do kou�ovodu, tzn. na odvodu z kotle, p�ívodní 

otvor (�dví�ka�) byl po celou dobu v konstantní poloze � nap�l otev�en.  

Pro druhou �ást m��ení, pro experimenty �. 10 a 11, jsem nejd�íve vybral zástupce 

z biologických a fosilních paliv, u kterých probíhalo spalování s nejni��ím p�ebytkem 

vzduchu z p�edchozích experiment�. V této �ásti m��ení jsem op�t reguloval p�ebytek 

vzduchu na odvodu z kotle, ale sní�il jsem p�ívod spalovacího vzduchu do kotle cca na 

10 %. Mimo p�ebytku vzduchu jsem také zkoumal mno�ství oxidu uhelnatého a oxid�

dusíku ve spalinách. Na základ� nam��ených hodnot oxidu uhelnatého jsem se pokusil 

zat�ídit kotel do emisních t�íd dle �SN EN 303-5. 

Cílem m��ení bylo sledovat hodnoty p�ebytku vzduchu a slo�ení spalin 

z odho�ívacího kotle od r�zných druh� paliv a následné zhodnocení efektivnosti 

vytáp�ní ve starém odho�ívacím kotli p�i spalování s p�ebytkem vzduchu. 

  



o Fyzický model

Reálný model u nás v RD � viz obr. 1 � Schéma m��ení 

Obr. 1 � Schéma m��ení 

Legenda: 1 � Po�íta� pro analýzu kou�ových plyn� MINILYZER 02 

 2 � �idlo kou�ových plyn� od MINILYZER 02 

 3 � Odho�ívací ocelový teplovodní kotel DS 20 

Popis p�ístroj�/ kotle: 

1. Po�íta� pro analýzu kou�ových plyn� MINILYZER 02 

o provozní teplota: + 5 °C do + 40 °C 

o m��ící rozsahy:  

 CO 0 � 4000 ppm (max. odchylka ± 5 %) 

 NO 0 � 2000 ppm (max. odchylka ± 5 %) 

 NOx 0 � 2000 ppm (max. odchylka ± 5 %) 

 O2 0 � 20,9 objemových % (max. odchylka ± 0,2 %) 

 CO2 0 � CO2 max. objemových % (max. odchylka ± 0,2 %) 

� 1 � �

  



o p�epo�ítávací vzorce: 

��� � ������� 	
 � ��
���������

CO2 max  specifikace podle obsahu v palivu (%) 

� d�evo 20,2 � 20,8 

� hn�dé uhlí 17,7 � 21,8 

� �erné uhlí 17,9 � 21,7 

O2  nam��ená hodnota v % 

20,9   obsah kyslíku v ovzdu�í v % 

� � ������
��� �� ���

���� � ���

2. �idlo kou�ových plyn� od MINILYZER 02 

- viz 1. Po�íta� pro analýzu kou�ových plyn�

3. Odho�ívací ocelový teplovodní kotel DS 20 

o jmenovitý výkon 25 kW 

o teplosm�nná plocha 1,7 m2

o maximální tah 22 Pa 

o konstruk�ní p�etlak 300 kPa 

o rok výroby 1988 � stá�í 24 rok�

o palivo � hn�dý o�ech I. 

o hmotnost kotle 244 kg 

4. p�ístroj pro m��ení vlhkosti d�eva a stavebních materiál� Testo 606-2 

o vlhkost materiálu � m��ící rozsahy:  

	 0 � 90 % (max. odchylka ± 1 %) 

Pozn. P�ed zapo�etím m��ení jsem d�kladn� vy�istil kotel a kou�ovod od sazí a dehtu 

z p�edchozího provozování. Dále jsem nainstaloval �idlo kou�ových plyn� do 

kou�ovodu a umístil po�íta� pro analýzu kou�ových plyn� MINILYZER 02 z dosahu 

vysokých teplot ze sálání kou�ovodu. 

  



o Fotky z m��ení

 Obr. 2 � Teplovodní kotel DS 20 Obr. 3 � Zapojení m��ící soustavy 

 Obr. 4 � Umíst�ní �idla v kou�ovodu Obr. 5 � MINILYZER 02 

  



o Pou�itá paliva k m��ení

   
 Obr. 6 � Smrk Obr. 7 � Borovice 

   
 Obr. 8 � B�íza Obr. 9 � Buk (�erstvý) 

   
 Obr. 10 � �erný o�ech I. Obr. 11 � �erná kostka 

   
 Obr. 12 � Hn�dý o�ech I. Obr. 13 � Hn�dá kostka 



C2 � Experimentální m��ení p�ebytku vzduchu a mno�ství spalin 

M��ení �. 1 � P�ebytek vzduchu p�i zátopu, klapka 100 %

Datum:  30. 11. 2012 (pátek) 

�as:  17:34:50 � 18:03:50 

Venkovní teplota:  2 °C  

Palivo: d�evo � smrk

Postup m��ení:

o do vy�i�t�ného kotle jsem nama�kal noviny a na noviny rozmístil nasekané 

t�ísky ze smrkového d�eva, na t�ísky pak v�t�í kusy smrkového d�eva 

o p�ívod spalovacího vzduchu do kotle byl po celou dobu m��ení stejný, dví�ka 

byla otev�ena cca na 50% 

o kalibrace p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 60 s 

o za�átek m��ení � 17:34:50 � 0:00:00  

o zapálení novin s t�ískami 0:00:30 

o p�i m��ení je klapka z kotle kou�ovodu pln� otev�ená, tzn. 100 % 

o 0:06:10 � 0:06:30 p�ilo�ení smrkového d�íví 

o 0:15:10 � zaro�tování 

o 0:19:10 � 0:19:40 � p�ilo�ení smrkového d�íví 

o 0:22:10 � klapku jsem uzav�el na ½, tzn. 50 % 

o 0:24:10 � klapku jsem op�t naplno otev�el, tzn. 100 % 

o 0:26:10 � zaro�tování 

o ukon�ení m��ení 0:29:00 � 18:03:50 

o pro�i�t�ní p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 20 s 

  



Výsledky m��ení:

Graf �. 1 � Pr�b�h celého m��ení p�ebytku vzduchu p�i zátopu, klapka 100 % 

Graf �. 2 � Pr�b�h zapálení obsahu kotle 
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Graf �. 3 � Pr�b�h p�ebytku vzduchu p�i spalování paliva od zapálení 

Záv�r:

Z grafu �. 2 je patrná extrémní hodnota p�ebytku vzduchu (� = 89,44) ve spalinách 

p�ibli�n� 20 s po zapálení novin v kotli, z maxima postupn� hodnota p�ebytku vzduchu 

klesá a ustaluje se. 

V grafu �. 3 je p�i podrobn�j�ím m��ítku osy y pr�b�h p�ebytku vzduchu ve 

spalinách mnohem detailn�j�í, lze rozpoznat p�ikládání d�íví, po kterém k�ivka p�ebytku 

vzduchu roste, to je zp�sobeno otev�ením p�ikládacího otvoru. Naopak po zaro�tování 

je vid�t, jak k�ivka klesá. P�i manipulaci s klapkou do kou�ovodu lze pozorovat nár�st 

p�ebytku vzduchu, tj. z pln� otev�ené na nap�l uzav�enou, p�i zm�n� nazp�t má k�ivka 

tendenci klesat. 
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Experiment �.1 - Zátop - smrk, plynulé spalování

Lambda p�ilo�ení d�íví 1 zaro�tování 1 p�ilo�ení d�íví 2

klapka 50% klapka 100% zaro�tování 2



M��ení �. 2 � P�ebytek vzduchu p�i pokro�ilém pr�b�hu spalování d�eva

Datum:  30. 11. 2012 (pátek) 

�as:  18:29:00 � 18:50:00 

Venkovní teplota:  2 °C  

Palivo: d�evo � smrk

Postup m��ení:

o p�ívod spalovacího vzduchu do kotle byl po celou dobu m��ení stejný, dví�ka 

byla otev�ena cca na 50% 

o zapálení paliva v kotli cca v 17:35 (m��ení navazuje na experiment �. 1), 

spalování v kotli probíhá p�ibli�n� jednu hodinu 

o kalibrace p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 60 s 

o za�átek m��ení � 18:29:00 � 0:00:00  

o na za�átku m��ení je klapka z kotle kou�ovodu pln� otev�ená, tzn. 100 % 

o 0:07:00 � zm�na klapky, nap�l zav�ená, tzn. 50 % 

o 0:12:00 � 0:12:20 � p�ilo�ení smrkového d�íví 

o 0:14:00 � zm�na klapky, zcela zav�ená, tzn. 0 % 

o 0:19:10 � otev�ení poklopu na p�ikládání a následné uzav�ení 

o ukon�ení m��ení 0:21:00 � 18:50:00 

o pro�i�t�ní p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 20 s 

  



Výsledky m��ení

Graf �. 4 � Pr�b�h p�ebytku vzduchu p�i pokro�ilém spalování smrkového d�eva,  

1 hodina od zapálení 

Záv�r:

Z grafu jsou jasn� patrné zm�ny, které kladn� nebo záporn� ovliv
ují p�ebytek 

vzduchu ve spalinách. P�i pln� otev�ené klapce na konci úseku m��ení mírn� roste, po 

zm�n� klapky na ½ prudce klesá a postupn� strm� roste, tyto r�sty hodnot p�ebytku 

vzduchu jsou zp�sobeny nedostatek paliva v prostoru spalování, nebo� po p�ilo�ení 

paliva se p�ebytek vzduchu výrazn� sní�il. P�i zcela uzav�ené klapce p�ebytek vzduchu 

nejprve klesne a pomalu s �asem nar�stá a� po neodborné otev�ení poklopu na 

p�ikládání cizí osobou. 
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Experiment �.2 - Pr�b�h pokro�ilého spalování - smrk

Lambda klapka 100%
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M��ení �. 3 � P�ebytek vzduchu p�i pokro�ilém pr�b�hu spalování uhlí

Datum:  30. 11. 2012 (pátek) 

�as:  20:38:00 � 20:59:00 

Venkovní teplota:  0 °C  

Palivo: �erné uhlí � �erný o�ech I. (Ostrava)

Postup m��ení:

o p�ívod spalovacího vzduchu do kotle byl po celou dobu m��ení stejný, dví�ka 

byla otev�ena cca na 50% 

o zapálení paliva v kotli cca v 17:35 (m��ení navazuje na experiment �. 1), 

spalování v kotli probíhá p�ibli�n� 3 hodiny 

o p�ilo�ení uhlí ve 20:15 

o kalibrace p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 60 s 

o za�átek m��ení � 20:38:00 � 0:00:00  

o na za�átku m��ení je klapka z kotle kou�ovodu pln� otev�ená, tzn. 100 % 

o 0:07:00 � zm�na klapky, nap�l zav�ená, tzn. 50 % 

o 0:14:00 � zm�na klapky, zcela zav�ená, tzn. 0 % 

o ukon�ení m��ení 0:21:00 � 18:50:00 

o pro�i�t�ní p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 20 s 

  



Výsledky m��ení

Graf �. 5 � Pr�b�h p�ebytku vzduchu p�i pokro�ilém spalování �erného o�echu I.  

3 hodiny od zapálení v kotli, 25 minut od p�ilo�ení uhlí do kotle 

Záv�r:

Z grafu jsou jasn� patrné zm�ny pr�b�hu spalování �erného o�echu I. Po ka�dé 

zm�n� klapky se okam�it� sní�í p�ebytek vzduchu ve spalinách a nadále má pr�b�h 

spalování klesající tendenci. 
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Experiment �.3 - Pokro�ilý pr�b�h spalování - �erný o�ech I.

Lambda klapka 100% klapka 50% klapka 0%



M��ení �. 4 � P�ebytek vzduchu p�i zátopu, klapka 50 %

Datum:  1. 12. 2012 (sobota) 

�as:  14:24:00 � 14:53:00 

Venkovní teplota:  0 °C  

Palivo: d�evo � smrk

Postup m��ení:

o do vy�i�t�ného kotle jsem nama�kal noviny a na noviny rozmístil nasekané 

t�ísky ze smrkového d�eva, na t�ísky pak v�t�í kusy smrkového d�eva 

o kalibrace p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 60 s 

o p�ívod spalovacího vzduchu do kotle byl po celou dobu m��ení stejný, dví�ka 

byla otev�ena cca na 50% 

o zapálení novin s t�ískami 

o za�átek m��ení � 14:24:00 � 0:00:00  

o p�i m��ení je klapka z kotle kou�ovodu nap�l zav�ená, tzn. 50 % 

o 0:04:10 � zaro�tování 

o 0:08:10 � 0:08:40 � p�ilo�ení smrkového d�íví 

o 0:13:00 � zaro�tování 2 

o 0:18:00 � zaro�tování 3 

o 0:19:40 � otev�ení klapky p�ivád�jící vzduch do kotle na maximum 

o 0:20:20 � uzav�ení klapky p�ivád�jící vzduch do kotle na minimum 

o 0:20:50 � navrácení klapky p�ivád�jící vzduch do kotle do základní polohy 

o 0:22:00 � 0:22:20 � p�ilo�ení smrkového d�íví 

o 0:26:10 � zaro�tování 4 

o ukon�ení m��ení 0:29:00 � 14:53:00 

o pro�i�t�ní p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 20 s 

  



Výsledky m��ení

Graf �. 6 � Pr�b�h celého m��ení p�ebytku vzduchu p�i zátopu, klapka 50 % 

Graf �. 7 � Pr�b�h zapálení obsahu kotle 
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Graf �. 8 � Pr�b�h p�ebytku vzduchu p�i spalování paliva od zapálení 

Záv�r:

Z grafu �. 7 je patrná extrémní hodnota p�ebytku (� = 89,44) vzduchu ve spalinách 

p�ibli�n� 20 s po zapálení novin v kotli, z maxima postupn� hodnota p�ebytku vzduchu 

klesá a ustaluje se. 

V grafu �. 8 je p�i podrobn�j�ím m��ítku osy y pr�b�h p�ebytku vzduchu ve 

spalinách mnohem detailn�j�í, lze rozpoznat p�ikládání d�íví, po kterém k�ivka p�ebytku 

vzduchu nejprve roste a p�i dokon�ení p�ikládání prudce klesá, po zaro�tování je vid�t, 

jak k�ivka klesá. P�i manipulaci s dví�ky p�ívodního vzduchu do kotle jsem zjistil, �e p�i 

plném otev�ení p�ebytek vzduchu roste a p�i plném uzav�ení klesá, nic co by se nedalo 

p�edpokládat. 

  

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

13,5

P
�e

by
te

k 
vz

du
ch

u 
�

[-
]

�as [h:mm:ss]

Experiment �.4 - Zátop - smrk, plynulé spalování

Lambda zaro�tování 1
p�ilo�ení d�íví zaro�tování 2
zaro�tování 3 otev�ené dví�ek do kotle na max
úplné uzav�ení dví�ek do kotle navrácení dví�ek do základní polohy



M��ení �. 5 � P�ebytek vzduchu p�i pokro�ilém pr�b�hu spalování d�eva

Datum:  1. 12. 2012 (sobota) 

�as:  15:31:30 � 15:52:30 

Venkovní teplota:  0 °C  

Palivo: d�evo � borovice

Postup m��ení:

o p�ívod spalovacího vzduchu do kotle byl po celou dobu m��ení stejný, dví�ka 

byla otev�ena cca na 50% 

o zapálení paliva v kotli cca v 14:24 (m��ení navazuje na experiment �. 4), 

spalování v kotli probíhá p�ibli�n� jednu hodinu 

o kalibrace p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 60 s 

o za�átek m��ení � 15:31:30 � 0:00:00  

o na za�átku m��ení je klapka z kotle kou�ovodu pln� otev�ená, tzn. 100 % 

o 0:07:00 � zm�na klapky, nap�l zav�ená, tzn. 50 % 

o 0:10:00 � zaro�tování 

o 0:12:15 � 0:12:45 � p�ilo�ení borovicového d�íví 

o 0:14:00 � zm�na klapky, zcela zav�ená, tzn. 0 % 

o ukon�ení m��ení 0:21:00 � 15:52:30 

o pro�i�t�ní p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 20 s 

  



Výsledky m��ení

Graf �. 9 � Pr�b�h p�ebytku vzduchu p�i pokro�ilém spalování borovicového d�eva,  

1 hodina od zapálení 

Záv�r:

Z grafu m��eme vy�íst, �e p�i klapce do kou�ovodu, která je pln� otev�ená má 

k�ivka stoupající charakter, tento jev lze pozorovat i p�i uzav�ení klapky na ½, je to 

z�ejm� d�sledek nedostatku paliva pro spalování, po p�ilo�ení se p�ebytek vzduchu 

výrazn� sní�il. Po zaro�tování k�ivka nejprve prudce klesá a poté roste, op�t je to z�ejm�

zp�sobeno nedostatkem paliva. P�i zcela uzav�ené klapce do kou�ovodu p�ebytek 

vzduchu roste, z�ejm� nedostate�né p�ilo�ení d�íví. 
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Experiment �.5 - Pr�b�h pokro�ilého spalování - borovice

Lambda klapka 100% klapka 50% zaro�tování p�ikládání klapka 0%



M��ení �. 6 � P�ebytek vzduchu p�i pokro�ilém pr�b�hu spalování uhlí

Datum:  1. 12. 2012 (sobota) 

�as:  22:36:00 � 22:57:00 

Venkovní teplota:  - 1 °C  

Palivo: hn�dé uhlí � hn�dý o�ech I. (Bílina)

Postup m��ení:

o p�ívod spalovacího vzduchu do kotle byl po celou dobu m��ení stejný, dví�ka 

byla otev�ena cca na 50% 

o zapálení paliva v kotli cca v 14:24 (viz experiment �. 4), spalování v kotli 

probíhá p�ibli�n� osm hodin 

o p�ilo�ení uhlí ve 22:05 

o kalibrace p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 60 s 

o za�átek m��ení � 22:36:00 � 0:00:00  

o na za�átku m��ení je klapka z kotle kou�ovodu pln� otev�ená, tzn. 100 % 

o 0:07:00 � zm�na klapky, nap�l zav�ená, tzn. 50 % 

o 0:14:00 � zm�na klapky, zcela zav�ená, tzn. 0 % 

o ukon�ení m��ení 0:21:00 � 22:57:00 

o pro�i�t�ní p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 20 s 

  



Výsledky m��ení

Graf �. 10 � Pr�b�h p�ebytku vzduchu p�i pokro�ilém spalování hn�dého o�echu I.  

8 hodin od zapálení v kotli, 30 minut od p�ilo�ení uhlí do kotle 

Záv�r:

Z grafu jsou jasn� patrné zm�ny pr�b�hu spalování hn�dého o�echu I. Po ka�dé 

zm�n� klapky se okam�it� sní�í p�ebytek vzduchu ve spalinách a nadále má pr�b�h 

spalování klesající tendenci. R�st k�ivky na za�átku 2. poloviny m��ení je 

pravd�podobn� d�sledkem men�ího objemu uhlí v kotli. Podobnou situaci lze pozorovat 

v poslední t�etin� m��ení. 
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Experiment �.6 - Pokro�ilý pr�b�h spalování - hn�dý o�ech I.

Lambda klapka 100% klapka 50% klapka 0%



M��ení �. 7 � P�ebytek vzduchu p�i pokro�ilém pr�b�hu spalování uhlí

Datum:  2. 12. 2012 (ned�le) 

�as:  20:54:00 � 21:15:00 

Venkovní teplota:  1 °C  

Palivo: hn�dé uhlí � hn�dý kostka (Bílina)

Postup m��ení:

o p�ívod spalovacího vzduchu do kotle byl po celou dobu m��ení stejný, dví�ka 

byla otev�ena cca na 50% 

o zapálení paliva v kotli cca v 12:10 

o p�ilo�ení uhlí ve 20:15 

o kalibrace p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 60 s 

o spalování v kotli probíhá p�ibli�n� dev�t hodin 

o za�átek m��ení � 20:54:00 � 0:00:00  

o na za�átku m��ení je klapka z kotle kou�ovodu pln� otev�ená, tzn. 100 % 

o 0:07:00 � zm�na klapky, nap�l zav�ená, tzn. 50 % 

o 0:14:00 � zm�na klapky, zcela zav�ená, tzn. 0 % 

o ukon�ení m��ení 0:21:00 � 21:15:00 

o pro�i�t�ní p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 20 s 

  



Výsledky m��ení

Graf �. 11 � Pr�b�h p�ebytku vzduchu p�i pokro�ilém spalování hn�dé kostky  

9 hodin od zapálení v kotli, 40 minut od p�ilo�ení uhlí do kotle 

Záv�r:

Z grafu jsou jasn� patrné zm�ny pr�b�hu spalování hn�dé kostky. Po ka�dé zm�n�

klapky se sní�í p�ebytek vzduchu ve spalinách a nadále má pr�b�h spalování klesající 

tendenci, co� m��e znamenat, �e postupn� dochází k lep�ímu proho�ívání jednotlivých 

kus� uhlí, vzhledem k jejich velikosti. 
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Experiment �.7 - Pokro�ilý pr�b�h spalování - hn�dá kostka

Lambda klapka 100% klapka 50% klapka 0%



M��ení �. 8 � P�ebytek vzduchu p�i pokro�ilém pr�b�hu spalování d�eva

Datum:  3. 12. 2012 (pond�lí) 

�as:  18:46:00 � 19:07:00 

Venkovní teplota:  - 1 °C  

Palivo: b�íza

Postup m��ení:

o p�ívod spalovacího vzduchu do kotle byl po celou dobu m��ení stejný, dví�ka 

byla otev�ena cca na 50% 

o zapálení paliva v kotli cca v 10:30 

o p�ilo�ení b�ízy v 18:15 

o kalibrace p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 60 s 

o spalování v kotli probíhá p�ibli�n� dev�t hodin 

o za�átek m��ení � 18:46:00 � 0:00:00  

o na za�átku m��ení je klapka z kotle kou�ovodu pln� otev�ená, tzn. 100 % 

o 0:07:00 � zm�na klapky, nap�l zav�ená, tzn. 50 % 

o 0:09:00 � zaro�tování 

o 0:11:00 � 0:11:30 � p�ilo�ení d�íví (b�íza) 

o 0:14:00 � zm�na klapky, zcela zav�ená, tzn. 0 % 

o ukon�ení m��ení 0:21:00 � 19:07:00 

o pro�i�t�ní p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 20 s 

  



Výsledky m��ení

Graf �. 12 � Pr�b�h p�ebytku vzduchu p�i pokro�ilém spalování b�ízy,  

8 hodin od zapálení v kotli, 30 minut od p�ilo�ení b�ízy do kotle 

Záv�r:

P�i spalování b�ízy nemá p�íli� velký vliv uzav�ení klapky z kotle do kou�ovodu, 

nebo� p�i pln� otev�ené a pln� uzav�ené má k�ivka p�ebytku vzduchu ve spalinách 

stoupající charakter, to m��e být zp�sobeno postupným odho�íváním paliva a tím jeho 

nedostatek pro spalování. P�i zaro�tování je patrný pokles p�ebytku vzduchu, po chvíli 

v�ak k�ivka op�t roste a� k p�ikládání d�eva (b�íza). P�i otev�ení poklopu na p�ilo�ení 

hodnota p�ebytku vzduchu krátkodob� vysko�í, po uzav�ení, i vlivem nového paliva 

k�ivka klesá. 
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Experiment �.8 - Pokro�ilý pr�b�h spalování - b�íza

Lambda klapka 100% klapka 50% zaro�tování p�ilo�ení klapka 0%



M��ení �. 9 � P�ebytek vzduchu p�i pokro�ilém pr�b�hu spalování uhlí

Datum:  3. 12. 2012 (pond�lí) 

�as:  21:13:00 � 21:34:00 

Venkovní teplota:  - 3 °C  

Palivo: �erné uhlí � �erná kostka

Postup m��ení:

o p�ívod spalovacího vzduchu do kotle byl po celou dobu m��ení stejný, dví�ka 

byla otev�ena cca na 50% 

o zapálení paliva v kotli cca v 10:30 

o p�ilo�ení uhlí ve 20:40 

o kalibrace p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 60 s 

o spalování v kotli probíhá p�ibli�n� 11 hodin 

o za�átek m��ení � 21:13:00 � 0:00:00  

o na za�átku m��ení je klapka z kotle kou�ovodu pln� otev�ená, tzn. 100 % 

o 0:02:15 � zaro�tování 

o 0:07:00 � zm�na klapky, nap�l zav�ená, tzn. 50 % 

o 0:10:45 � zaro�tování 

o 0:14:00 � zm�na klapky, zcela zav�ená, tzn. 0 % 

o 0:16:45 � zaro�tování 

o ukon�ení m��ení 0:21:00 � 21:34:00 

o pro�i�t�ní p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 20 s 

  



Výsledky m��ení

Graf �. 13 � Pr�b�h p�ebytku vzduchu p�i pokro�ilém spalování �erné kostky  

11 hodin od zapálení v kotli, 40 minut od p�ilo�ení uhlí do kotle 

Záv�r:

K�ivka p�ebytku vzduchu p�i spalování �erné kostky má rostoucí tendenci, ke 

sní�ení p�ebytku vzduchu dochází p�i zaro�tování a manipulaci s klapkou do kou�ovodu, 

po chvíli v�ak k�ivka op�t roste. Ze vzork� pro m��ení m�la �erná kostka nejv�t�í 

velikost jednotlivých kus� uhlí, mo�ná práv� proto docházelo k v�t�ím p�ebytk�m 

vzduchu p�i spalování. 
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Experiment �.9 - Pokro�ilý pr�b�h spalování - �erná kostka

Lambda klapka 100% zaro�tování klapka 50%

zaro�tování 2 klapka 0% zaro�tování 3



M��ení �. 10 � P�ebytek vzduchu a spaliny p�i pokro�ilém pr�b�hu 

spalování d�eva

Datum:  8. 12. 2012 (sobota) 

�as:  15:13:00 � 15:48:00 

Venkovní teplota:  - 3 °C  

Palivo: smrk

Postup m��ení:

o p�ívod spalovacího vzduchu do kotle byl po celou dobu m��ení stejný, dví�ka 

byla otev�ena cca na 10% 

o zapálení paliva v kotli cca v 14:00 

o kalibrace p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 60 s 

o spalování d�eva v kotli probíhá p�ibli�n� jednu hodinu 

o za�átek m��ení � 15:13:00 � 0:00:00  

o na za�átku m��ení je klapka z kotle kou�ovodu pln� otev�ená, tzn. 100 % 

o 0:07:00 � zm�na klapky, nap�l zav�ená, tzn. 50 % 

o 0:14:00 � zm�na klapky, zcela zav�ená, tzn. 0 % 

o 0:15:30 � zaro�tování 

o 0:17:30 � p�ilo�ení d�íví 

o 0:19:30 � zaro�tování 

o 0:24:00 � zaro�tování 

o 0:30:30 � zaro�tování 

o ukon�ení m��ení 0:35:00 � 15:48:00 

o pro�i�t�ní p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 20 s 

  



Výsledky m��ení

Graf �. 14 � Pr�b�h p�ebytku vzduchu p�i pokro�ilém spalování smrkového d�eva,  

cca 1 hodinu od zapálení v kotli 

Graf �. 15 � Mno�ství kyslíku a oxidu uhli�itého p�i pokro�ilém spalování smrkového 

d�eva, cca 1 hodinu od zapálení v kotli 
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Experiment �.10 - Pokro�ilý pr�b�h spalování - smrk
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Experiment �.10 - Pokro�ilý pr�b�h spalování - smrk

O2 CO2 klapka 100% klapka 50% klapka 0%

zaro�tování 1 p�ilo�ení zaro�tování 2 zaro�tování 3 zaro�tování 4



Graf �. 16 � Mno�ství oxid� dusíku p�i pokro�ilém spalování smrkového d�eva,  

cca 1 hodinu od zapálení v kotli 

Graf �. 17 � Mno�ství oxidu uhelnatého p�i pokro�ilém spalování smrkového d�eva,  

cca 1 hodinu od zapálení v kotli 
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Experiment �.10 - Pokro�ilý pr�b�h spalování - smrk

NO NOx klapka 100% klapka 50% klapka 0%

zaro�tování 1 p�ilo�ení zaro�tování 2 zaro�tování 3 zaro�tování 4

1000

1500

2000

2500

3000

3500

O
xi

d 
uh

le
nt

at
ý 

C
O

[p
pm

]

�as [h:mm:ss]

Experiment �.10 - Pokro�ilý pr�b�h spalování - smrk
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Záv�r:

V grafu �. 14 p�i pozorování pr�b�hu p�ebytku vzduchu lze s p�esností �íct, �e p�i 

ka�dém zaro�tování v kotli klesne p�ebytek vzduchu. P�i pln� otev�ené a nap�l uzav�ené 

klapce do kou�ovodu je p�ebytek vzduchu pom�rn� ustálený, po úplném uzav�ení 

klapky a mo�ná i vlivem prvního zaro�tování k�ivka prudce klesne a� na nejni��í 

hodnotu v m��ení. S postupným odho�íváním paliva k�ivka roste i p�es ve�keré 

provedené zm�ny. 

V grafu �. 15 je vid�t p�ímá závislost objemu kyslíku a oxidu uhli�itého. �ím je 

více CO2 ve spalinách, tím je o to mén� O2. Z reálného hlediska to znamená, �e �ím lépe 

kotel spaluje, tím se zmen�uje objem kyslíku ve spalinách a to odpovídá p�ebytku 

vzduchu ve spalinách. 

Mno�ství oxid� dusíku (NO, NO x) se prudce zvy�uje p�i ka�dém zaro�tování, po 

dosa�ení maxima op�t klesá a nadále má klesající charakter, viz graf �. 16. 

Tvar k�ivky mno�ství oxidu uhelnatého (CO), který vzniká nedokonalým 

spalováním se nejvíce podoba k�ivce p�ebytku vzduchu. K�ivka vystoupá na maximum 

po úplném uzav�ení klapky do kou�ovodu, viz graf �. 17. Po p�ilo�ení se mno�ství CO 

prudce sní�í, postupným spalováním, i p�es poklesy p�i zaro�tování, má stoupající 

tendenci. 



M��ení �. 11 � P�ebytek vzduchu a spaliny p�i pokro�ilém pr�b�hu 

spalování uhlí

Datum:  8. 12. 2012 (sobota) 

�as:  19:38:00 � 20:13:00 

Venkovní teplota:  - 9 °C  

Palivo: �erné uhlí � �erný o�ech I. (Ostrava)

Postup m��ení:

o p�ívod spalovacího vzduchu do kotle byl po celou dobu m��ení stejný, dví�ka 

byla otev�ena cca na 10% 

o zapálení paliva v kotli cca v 14:00 

o p�ilo�ení uhlí v 19:10 

o kalibrace p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 60 s 

o spalování uhlí v kotli probíhá p�l hodiny 

o za�átek m��ení � 19:38:00 � 0:00:00  

o na za�átku m��ení je klapka z kotle kou�ovodu pln� otev�ená, tzn. 100 % 

o 0:07:00 � zm�na klapky, nap�l zav�ená, tzn. 50 % 

o 0:14:00 � zm�na klapky, zcela zav�ená, tzn. 0 % 

o 0:18:00 � zaro�tování 

o 0:25:30 � zaro�tování 

o ukon�ení m��ení 0:35:00 � 20:13:00 

o pro�i�t�ní p�ístroje �erstvým vzduchem po dobu 20 s 

  



Výsledky m��ení

Graf �. 18 � Pr�b�h p�ebytku vzduchu p�i pokro�ilém spalování �erného o�echu,  

cca 6 hodin od zapálení v kotli, 30 minut od p�ilo�ení uhlí 

Graf �. 19 � Mno�ství kyslíku a oxidu uhli�itého p�i pokro�ilém spalování �erného 

o�echu, cca 6 hodin od zapálení v kotli, 30 minut od p�ilo�ení uhlí 
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Experiment �.11 - Pokro�ilý pr�b�h spalování - �erný o�ech I.

Lambda klapka 100% klapka 50%

klapka 0% zaro�tování 1 zaro�tování 2
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Experiment �.11 - Pokro�ilý pr�b�h spalování - �erný o�ech I.

O2 CO2 klapka 100% klapka 50%

klapka 0% zaro�tování 1 zaro�tování 2



Graf �. 20 � Mno�ství oxid� dusíku p�i pokro�ilém spalování �erného o�echu,  

cca 6 hodin od zapálení v kotli, 30 minut od p�ilo�ení uhlí  

Graf �. 21 � Mno�ství oxidu uhelnatého p�i pokro�ilém spalování �erného o�echu,  

cca 6 hodin od zapálení v kotli, 30 minut od p�ilo�ení uhlí 
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Experiment �.11 - Pokro�ilý pr�b�h spalování - �erný o�ech I.
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Experiment �.11 - Pokro�ilý pr�b�h spalování - �erný o�ech I.
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Záv�r:

V grafu �. 18 jsou patrné jasné poklesy po manipulaci s klapkou do kou�ovodu. 

K�ivka p�ebytku vzduchu má klesající charakter p�ibli�n� do 17:30 od za�átku m��ení, 

od této doby (cca 45 od p�ilo�ení uhlí) za�íná k�ivka p�ebytku vzduchu pozvolna r�st, 

z�ejm� d�sledkem odho�ení paliva. Ani zaro�tování nemá p�íli�ný vliv na stoupající 

p�ebytek vzduchu. 

V grafu �. 19 je vid�t p�ímá závislost objemu kyslíku a oxidu uhli�itého. �ím je 

více CO2 ve spalinách, tím je o to mén� O2. Z reálného hlediska to znamená, �e �ím lépe 

kotel spaluje, tím se zmen�uje objem kyslíku ve spalinách a to odpovídá p�ebytku 

vzduchu ve spalinách. 

Mno�ství oxid� dusíku (NO, NO x) se zvy�uje p�i ka�dém zaro�tování  

a manipulaci s klapkou, viz graf �. 20. P�i pohledu na graf �. 18 a 20 lze usoudit, �e p�i 

klesání p�ebytku vzduchu roste mno�ství oxid� dusík� a naopak. 

Mno�ství oxidu uhelnatého (CO) ve spalinách koresponduje s p�ebytkem vzduchu, 

tzn. �e p�i men�ím p�ebytku vzduchu a tím i lep�ím spalování, je mno�ství CO nejni��í, 

viz graf �. 21. 



C3 � Porovnání zátop�

Porovnání pr�b�h� zátopu, klapka v r�zné poloze

Data pou�ita z experimentu �. 1, poloha klapky � pln� otev�ená a experimentu �. 4, 

poloha klapky � nap�l uzav�ená. 

Pozn. Hodnota maxima p�ebytku vzduchu u experimentu �. 4 posunuta do 

maxima u experimentu �. 1. U obou experiment� byla dví�ka p�ívodu vzduchu do kotle 

otev�ena stejn�, na 50 %. 

Graf �. 22 � Porovnání pr�b�h� spalování p�i zátopu 

Záv�r:

Porovnáním dvou zátop� s r�znou polohou klapky jsem si ov��il p�edpoklad, �e 

p�i do p�lky uzav�ené klapce do kou�ovodu je p�ebytek vzduchu ni��í. Z grafu je patrný 

stejný pr�b�h za�átku spalování (maximum � = 89,44), zbytek pr�b�hu spalování je po 

v�t�inu doby viditelný rozdíl mezi r�znými polohami klapky. 
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C4 � Porovnání spalování d�eva 

Porovnání pr�b�h� spalování vysu�eného d�eva

Data pou�ita z experimentu �. 2 � spalování smrku, experimentu �. 5 � spalování 

borovice a experimentu �. 8 � spalování b�íze. 

Pozn. U obou experiment� byla dví�ka p�ívodu vzduchu do kotle otev�ena stejn�, 

na 50 %. 

Graf �. 23 � Porovnání pr�b�h� spalování vysu�eného d�eva p�i pokro�ilém spalovaní  

Záv�r:

P�i porovnávání spalování suchého d�eva se z grafu jeví podobný pr�b�h p�ebytku 

vzduchu p�i spalování smrku a b�ízy. Hodnoty p�ebytku vzduchu p�i spalování 

borovicového d�eva jsou v první polovin� m��ení výrazn� odli�né od smrku a b�ízy, 

v druhé polovin� m��ení jsou v�echny k�ivky p�ebytku vzduchu tém�� shodné. Ur�itý 

vliv mohla sehrát velikost paliva. Jako nejlep�í d�evo pro spalování vychází smrk, jako 

nejhor�í borovice. 
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C5 � Porovnání spalování uhlí 

Porovnání pr�b�hu spalování uhlí

Data pou�ita z experimentu �. 3 � spalování �erného o�echu I., experimentu  

�. 6 � spalování hn�dého o�echu I., experimentu �. 7 � spalování hn�dé kostky a 

experimentu �. 9 � spalování �erné kostky. 

Pozn. U v�ech experiment� byla dví�ka p�ívodu vzduchu do kotle otev�ena stejn�, 

na 50 %. 

Graf �. 24 � Porovnání pr�b�h� spalování uhlí p�i pokro�ilém spalovaní 

Záv�r:

Srovnáním r�zných druh� uhlí na základn� p�ebytku vzduchu p�i spalování 

nejlépe vychází �erný o�ech I., nejh��e hn�dá kostka. V�echny druhy uhlí mají stejného 

jmenovatele, klesající pr�b�h p�ebytku vzduchu. P�i manipulaci s klapkou do 

kou�ovodu dochází u ka�dého druhu uhlí k poklesu k�ivky. V prvních dvou t�etinách se 

k�ivky výrazn� li�í, v poslední t�etin� dochází u hn�dého o�echu I., hn�dé kostky a �erné 

kostky k tém�� shodnému ustálenému pr�b�hu p�ebytku vzduchu ve spalinách. 
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C6 � Porovnání spalování d�eva a uhlí 

Porovnání pr�b�hu spalování d�eva a uhlí

Data pou�ita z experimentu �. 2 � spalování smrku a experimentu �. 3 � spalování 

�erného o�echu I. 

Pozn. U obou experiment� byla dví�ka p�ívodu vzduchu do kotle otev�ena stejn�, 

na 50 %. 

Graf �. 25 � Porovnání pr�b�h� spalování d�eva a uhlí 

Záv�r:

Srovnáním zpr�m�rovaných hodnot z m��ení uhlí a d�eva je patrný rozdíl ve 

spalování p�i otev�ené klapce, p�ebytek vzduchu u uhlí v pr�b�hu spalování klesá  

a u d�eva naopak roste, podobn� je tomu tak i u nap�l a u pln� uzav�ené klapky, v t�chto 

úsecích m��ení není rozdíl p�ebytku vzduchu tak viditelný. A� jako p�edepsané palivo 

pro ocelový teplovodní kotel je na �títku uveden hn�dý o�ech I., tak se jako nejlep�í 

palivo se b�hem m��ení ukázal �erný o�ech I., jeho� spalování probíhá p�i nejmen�ím 

p�ebytku vzduchu ve spalinách. 
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C7 � Porovnání spalování d�eva a uhlí 

Porovnání pr�b�hu spalování d�eva a uhlí

Data pou�ita z experimentu �. 10 � spalování smrku a experimentu  

�. 11 � spalování �erného o�echu I. 

Pozn. U obou experiment� byla dví�ka p�ívodu vzduchu do kotle otev�ena stejn�, 

na 10 %. 

Graf �. 26 � Pr�b�h p�ebytku vzduchu p�i pokro�ilém spalování smrku a �erného  

o�echu I. 
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Graf �. 27 � Mno�ství kyslíku a oxidu uhli�itého p�i pokro�ilém spalování smrku a 

�erného o�echu I. 

Graf �. 28 � Mno�ství oxidu dusnatého p�i pokro�ilém spalování smrku a �erného 

o�echu I. 
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Graf �. 29 � Mno�ství oxidu uhelnatého p�i pokro�ilém spalování smrku a �erného 

o�echu I. 

Záv�r:

V grafu �. 26 jsou vid�t p�ebytky vzduchu p�i spalování smrku a �erného o�echu I., 

p�i pln� otev�ené klapce je men�í p�ebytek vzduchu u smrku, ale to m��e být 

zap�í�in�no postupným proho�íváním obsahu spalovacího prostoru, nebo� ve zbylé �ásti 

m��ení je nejlep�í p�ebytek vzduchu práv� u �erného o�echu a tím dochází k lep�ímu 

spalování v kotli. 

V grafu �. 27 jsou zobrazeny k�ivky kyslíku a oxidu uhli�itého ve spalinách u 

obou zkoumaných paliv, op�t jsou na sob� závislé, jak je patrné v grafu. K�ivky kyslíku 

v podstat� kopírují k�ivky p�ebytku vzduchu v grafu �. 26. 

P�i porovnávání mno�ství NO ve spalinách je v grafu �. 28 vid�t 2,5 a� 3 násobn�

vy��í mno�ství NO p�i spalování �erného o�echu I. ne� smrku. Naopak v�t�í mno�ství 

CO vzniká p�i spalování smrku, 2 a� 6 násobn� více ne� u �erného o�echu I. 
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C8 � Porovnání spalování d�eva a uhlí 

Porovnání pr�b�hu spalování p�i r�zném p�ívodu spalovacího vzduchu

Data pou�ita z experimentu �. 2 � spalování smrku, experimentu �. 3 � spalování 

�erného o�echu I., experimentu �. 10 � spalování smrku a experimentu �. 11 � spalování 

�erného o�echu I., u kterých byla dví�ka p�ívodu spalovacího vzduchu otev�ena 

v r�zných polohách. 

Graf �. 30 � Porovnání pr�b�h� spalování d�eva a uhlí p�i r�zném p�ívodu spalovacího 

vzduchu 

Záv�r:

V grafu �. 30 jsou na první pohled významné rozdíly p�ebytku vzduchu p�i r�zné 

regulaci spalovacího vzduchu. P�ebytek vzduchu ve spalinách je mo�né sní�it 

manipulací s dví�ky na vstupu vzduchu do kotle a také klapkou na odvodu. Pr�b�h 

k�ivek p�ebytk� vzduchu u smrku a �erného o�echu tém�� shodný, mimo zm�n 

v ro�tování a p�ikládání, rozdíl mezi nimi je v poloze dví�ek p�ívodního vzduchu.
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C9 � Zat�íd�ní do emisních t�íd dle �SN EN 303-5 

Zat�íd�ní kotle do emisních t�íd na základ� mno�ství CO

Data pou�ita z experimentu �. 10 � spalování smrku a experimentu  

�. 11 � spalování �erného o�echu I. 

Výkon kotle = 25 kW. 

Tab. �. 1 � Mno�ství CO ve spalinách 

Oxid uhelnatý  Mno�ství [ppm] Mno�ství [mg/m3] 

CO min. max. pr�m�r min. max. pr�m�r 

d�evo - smrk 1379 3445 2141 790 1973 1226 

uhlí - �erný o�ech I. 415 899 671 238 515 384 

P�epo�ítávací vzorec: 

� � �� �
������

M  molární hmotnost MCO = 6 + 8 = 14 

X  mno�ství CO [mg/m3] 

Y  mno�ství CO [ppm] 

Tab. �. 2 � Mezní hodnoty emisí 

Dodávka 
paliva 

Palivo 

Jmenovitý 
tepelný 
výkon 
[kW] 

Mezní hodnoty emisí 

CO OGC prach 

mg/m3
N p�i 10 % O2 * 

t�ída 1 t�ída 2 t�ída 3 t�ída 1 t�ída 2 t�ída 3 t�ída 1 t�ída 2 t�ída 3 

ru�ní 
biologické � 50 25 000 8 000 5 000 2 000 300 150 200 180 150 

fosilní � 50 25 000 8 000 5 000 2 000 300 150 180 150 125 

Záv�r:

Na základ� nam��ených hodnot CO ve spalinách p�i spalování smrku a �erného 

o�echu I. v odho�ívacím kotli odpovídají hodnoty CO 3. emisní t�íd�. Pro úplné 

zat�íd�ní do 3. emisní t�ídy bych musel je�t� porovnat mno�ství OGC a prachu, které 

p�ístroj MINILYZER 02 nem��í. 



C10 � Zhodnocení regulace spalování v odho�ívacím kotli 

P�i m��ení p�ebytku vzduchu a spalin v odho�ívacím kotli jsem vyzkou�el 

biologická i fosilní paliva a dosp�l jsem k r�zným záv�r�m u jednotlivých m��ení.  

Na p�ebytek vzduchu ve spalinách má vliv poloha otvoru pro p�ívod spalovacího 

vzduchu, ale i poloha klapky na výstupu z kotle do kou�ovodu, tudí� pokud bychom 

cht�li dosáhnout co nejni��ího p�ebytku vzduchu ve spalinách, je nutné sní�it p�ívod 

vzduchu na minimum a uzav�ít klapku do kou�ovodu. �krcením p�ívodního vzduchu 

zp�sobíme odsátí velkého mno�ství prchavé slo�ky paliv do komína, jak je popsáno 

v kapitole A5.5.2. 

P�i pokusech se spalováním vysu�eného d�eva se jako nejlep�í jevil smrk, u uhlí to 

byl �erný o�ech I., p�i pokusu zm��it p�ebytek vzduchu p�i spalování �erstvého buku 

jsem kv�li vysokému obsahu vody ve d�ev� nic nenam��il. Chvíli po p�ilo�ení buku do 

roztopeného kotle vyhaslo. To znamená, �e spalovat d�evo p�i vysokém obsahu vody ve 

d�ev� se nedá a nemá ani smysl, nebo� se v�t�ina tepla uvoln�ného p�i spalování pou�ije 

na odpar vody ze d�eva. 

I kdy� je napsané na �títku u kotle jako doporu�ené palivo hn�dý o�ech I., tak 

k nejlep�ímu spalování docházelo u �erného o�echu I., jako nejhor�í palivo je pro tento 

kotel podle nam��ených dat hn�dá kostka. 

Podle nam��ených hodnot oxidu uhelnatého (CO), který vzniká nedokonalým 

spalováním, odpovídá odho�ívací kotel 3. emisní t�íd� �SN EN 303-5. 

Pokud by tento teplovodní odho�ívací kotel m�l slou�it jako primární zdroj pro 

vytáp�ní RD, tak lze �íci na základ� nam��ených p�ebytk� vzduchu, �e je nutné starý 

kotel z r. 1988 vym�nit za nov�j�í, ú�inn�j�í. 



Záv�r 

V první �ásti diplomové práce jsem se v�noval teoreticky zadanému tématu, 

pokusil jsem se o popis biologického paliva � biomasy, z hlediska rozd�lení, slo�ení  

a spalování, formou, která by mohla být zajímavá i pro laiky. 

Ve druhé �ásti jsem navrhl kompletní �e�ení vytáp�ní bytového domu, ve dvou 

variantách podle zdroje tepla. Teplotní spád otopné vody v soustav� je 50/40 °C. Pro 

p�ípravu teplé vody jsem navrhl ploché selektivní kolektory, které budou pokrývat 

pot�ebu tepla v letních m�sících, v zimních m�sících slou�í jako doh�ev teplé vody kotel 

na biomasu dle variant. Zdroj tepla se v�emi pot�ebnými za�ízeními jsem umístil do 

p�istav�né budovy k BD. Budova spl�uje po�adavky �SN 730540-2: 2011, podle 

energetického �títku obálky jsem budovu zat�ídil do energetické t�ídy A, tedy jako 

velmi úspornou. Já osobn� bych se p�iklán�l k variant� B, tedy pro kotel na pelety, který 

je automatický a není nutné chodit zatáp�t nebo p�ikládat a sta�í jen ob�asný dohled pro 

údr�bu a ovládání. 

V poslední, t�etí �ásti této práce jsem experimentáln� zji��oval p�ebytek vzduchu 

p�i spalování r�zných paliv a za r�zných podmínek na starém odho�ívacím kotli. Na 

základ� nam��ených hodnot se jako nejlep�í palivo ukázal �erný o�ech I., který ho�el 

s nejni��ím p�ebytkem vzduchu. Podle nam��ených hodnot oxidu uhelnatého ve 

spalinách jsem tento starý odho�ívací kotel zat�ídil do 3. emisní t�ídy podle �SN EN 

303-5. 
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Seznam pou�itých zkratek a symbol�

d délka [m] 

� sou�initel tepelné vodivosti [W/m.K] 

U sou�initel prostupu tepla [W/m2.K] 

H výh�evnost [MJ/kg] 

� ú�innost [-] 

� hustota [kg/m3] 

c m�rná tepelná kapacita [kJ/kg.K] 

Q výkon [W] 

tes  st�ední teplota v dob� slune�ního svitu [°C] 

GT,st�  st�ední intenzita slune�ního zá�ení [W/m2] 

�r  pom�rná doba slune�ního svitu pro Brno [-] 

M hmotnostní pr�tok [kg/h] 

V objem [m3] 

w rychlost [m/s] 

R tlaková ztráta t�ením [Pa/m] 

l délka potrubí [m] 

� sou�initel místních odporu [-] 

Z tlaková ztráta místními odpory [Pa] 

h vý�ka [m] 

pozn. u výpo�t� jsou v�dy zkratky a symboly popsány 
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