
 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV  
INSTITUTE OF BUILDING SERVICES  

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU ARCHEOPARKU  
THE HEATING SYSTEM OF THE ARCHEOPARK  

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Marek Volný  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. MARCELA POČINKOVÁ, Ph.D.  

BRNO 2018  







 
 

ABSTRAKT  
Bakalářská práce řeší návrh vytápění vstupního objektu archeoparku. Teoretická část 
se věnuje tepelným čerpadlům. Výpočtová část obsahuje návrh vytápění objektu pomocí 
teplovodního podlahového vytápění a soustavy otopných těles. Jako tepelný zdroj 
je navrženo tepelné čerpadlo země-voda v kombinaci se zemními sondami. Tepelné 
čerpadlo je zdrojem tepla i pro ohřívače ve dvou vzduchotechnických jednotkách, které 
zajišťují nucené větrání pro celý objekt. Navržena je i příprava teplé vody. Dále jsou 
navržena všechna zařízení potřebná k zajištění správné funkce soustavy.  
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Tepelné čerpadlo, podlahové vytápění, otopná tělesa, zabezpečovací zařízení, zemní 
sondy (vrty) 

ABSTRACT  
The aim of this Bachelor thesis is to design heating system in an entrance building of the 
archeopark. Main topic of theoretical part is about heating pumps. Practical part consists 
calculations and designing of hot water radiant floor heating system and system 
of heaters. Groundwater heat pump is designed as a source of heat in combination with 
ground drill holes. Heat pump is also heating source for heaters in two air-ventilation 
units. These ensures flow-through ventilation for entire building. Preparation of sanitary 
hot water and all necessary fittings for functionality of whole heating system are also 
designed.  
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Heat pump, hot water radiant floor heating, heaters, necessary fittings, ground drill 
holes 
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ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce je navržení vytápění novostavby vstupní budovy 

archeoparku. Projekt je navržen včetně všech zařízení, která jsou nutná pro správnou 

funkčnost celého systému. Další součástí projektu je návrh přípravy teplé vody. 

První teoretická část se věnuje tématu tepelná čerpadla. Popisuje jejich funkci, 

druhy tepelných čerpadel, jejich výhody a nevýhody. Dále pak komponenty, ze kterých se 

TČ skládá. 

 Ve výpočtové části je navržen systém vytápění celé budovy. Budova je větrána 

nuceně pomocí dvou vzduchotechnických jednotek. Jako zdroj tepla je navrženo tepelné 

čerpadlo země-voda v kombinaci se zemními sondami. Tepelné čerpadlo zabezpečuje 

potřebu tepla pro vytápění, ohřev teplé vody a ohřívače ve dvou vzduchotechnických 

jednotkách. 

V projektové části je zpracovaná technická zpráva a nezbytné výkresy pro realizaci 

projektu.  

Obor zabývající se technickým zařízením budov mne zajímal už od začátku studií 

na stavební fakultě. Proto jsem si tento obor vybral jako svou specializaci v rámci 

bakalářského studia, a taktéž na téma vytápění zaměřil tuto práci. 
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A.1 Tepelná čerpadla a jejich vývoj 

V současnosti jsou kladeny stále větší nároky na úspory energií, na ekologické 

dopady výroby i výsledných produktů. Rostoucí ceny zdrojů vedou k využití i dříve 

nerentabilních metod, například tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla patří k 

alternativním zdrojům energie, protože umí odnímat nízkopotenciální teplo z okolního 

prostředí (vody, vzduchu nebo země) a převádí ho na vyšší teplotní hladinu. Následně je 

možné toto teplo využít pro vytápění nebo na přípravu teplé vody. K přečerpání tepla na 

vyšší teplotní hladinu je třeba dodat určité množství energie, obvykle elektrické na pohon 

kompresoru. [1] 

Tato metoda využívání okolního tepla splňuje veškeré moderní požadavky, i když 

je princip tepelného čerpadla znám již od 19. století.  

Tepelné čerpadlo (dále TČ) pracuje na stejném principu jako lednička, ale jeho 

funkce je opačná. Z chladícího zařízení využíváme chlad, z tepelného čerpadla obvykle 

teplo. Přičemž termodynamické principy zůstávají nezměněny. 

Chladící zařízení s parním oběhem bylo popsáno poprvé O. Evansem v roce 1805. 

V první třetině 19. století probíhal prudký rozvoj páry a v roce 1824 publikoval S. N. L. 

Carnot dílo „Úvahy o hybné síle ohně a o strojích vhodných k vyvíjení této síly.“, ve kterém 

popsal známý Carnotův cyklus. V roce 1852 formuloval William Thomson princip 

tepelného čerpadla. V roce 1924 byl ve Švýcarsku uveden do provozu první prakticky 

použitelný systém tepelného čerpadla. Další rozvoj tepelných čerpadel byl závislý na 

používání nových chladiv. Tedy bezpečných nejedovatých a chemicky stálých chladiv na 

bázi chlorovaných uhlovodíků. V 80. letech 20. století byl prokázán vliv chloru na 

zmenšování ozónové vrstvy Země, a proto byla tato chladiva nahrazena ekologickými. V 

současné době jsou ve vyspělých zemích tepelná čerpadla standardním zdrojem tepla. 

Pomocí TČ se dá dosáhnout velké úspory energií, někteří výrobci udávají až 80 % z 

původní hodnoty. Tepelná čerpadla jsou ekonomická, ekologická a jsou v souladu s 

trendem preferujícím trvale udržitelný rozvoj. Jsou k životnímu prostředí mnohem 

ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Jejich používáním se výrazně snižují emise 

skleníkových plynů a dalších škodlivin. 
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Širší uplatnění tepelných čerpadel nastává v 80. letech 20. století, kdy dochází k 

výraznému nárůstu cen energií. Meziroční vývoj instalací TČ má vzestupnou tendenci a je 

odrazem tohoto růstu. I v České republice se dá v budoucnosti očekávat rozšířené 

využívání tepelných čerpadel. Uživatel TČ nemusí nakupovat dvě třetiny energie na 

vytápění, protože tuto získá z okolí vytápěného objektu zcela zdarma. Ekonomická 

návratnost TČ je 5-6 let. Jde o moderní a velmi komfortní vytápění. Dům vytápěný TČ má 

ve srovnání s jinými systémy a palivy téměř vždy nižší náklady na vytápění. [34] 

A.2 Princip tepelných čerpadel 

Základní myšlenku, týkající se principu tepelného čerpadla, vyslovil Lord Kelvin již 

v roce 1852 ve své druhé termodynamické větě. Pro pochopení funkce čerpadla je 

nejdůležitější část, ve které se hovoří o způsobu šíření tepla, jelikož za všech okolností se 

jedná o směr od teplejší ke studenější části. 

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která odnímají teplo z okolního prostředí (země, 

voda, vzduch v okolí domu), kde je ho neomezené množství. Odnímají ho prostřednictvím 

kapaliny - nemrznoucí směsi. Ta proudí například v trubkách zakopaných v zemi a 

„natahuje“ teplo z okolní zeminy. Nemrznoucí směs ohřátá „přírodním teplem“ se odvádí 

do výparníku tepelného čerpadla. Tam se nízkopotenciální teplo předává chladivu 

kolujícím uvnitř zařízení. Chladivo se tím ve výparníku vypaří a vzniklý plyn je nasán 

kompresorem. Kompresor ohřáté plynné chladivo prudce stlačí. Dle fyzikálního principu 

komprese, kdy při vyšším tlaku stoupá teplota, „vynese“ kompresor ono nízkopotenciální 

teplo na vyšší teplotní hladinu cca 80 °C. Kompresorem zahřáté chladivo putuje do 

kondenzátoru, teplo se zde předá do topné vody pro vytápění celého domu, ohřevu vody 

v zásobníku nebo bazénu a plynné chladivo změní svoje skupenství na kapalné. Nositelem 

energie je v tomto případě tekutina (chladivo), kdy podle platných fyzikálních zákonů 

dochází při jejím odpařování k odnímání tepla svému okolí, a naopak předání tepla při 

kondenzaci tekutiny. 

Kapalné chladivo je vedeno z kondenzátoru přes expanzní ventil. Tam se prudce 

ochladí a jde zpět do výparníku, kde se opět ohřeje. Tento cyklus se stále opakuje, takže 

tepelné čerpadlo skutečně přečerpává teplo z vnějšího prostředí do vytápěného domu. 
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Platí zde 2. věta termodynamická, která určuje směr, kterým probíhají přirozené 

procesy: Teplo se přenáší pouze z prostředí s vyšší teplotou do prostředí s nižší teplotou. 

Žádný tepelný stroj pracující mezi dvěma teplotami nemůže mít vyšší účinnost než 

Carnotův stroj pracující mezi stejnými teplotami. [1] [34] 

Obrázek 1 – Schéma Carnotova cyklu [5]

Obrázek 2 – Schéma funkce tepelného čerpadla [6]
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A.3 Základní komponenty tepelných čerpadel 

Prvním důležitým komponentem je kompresor. Kompresor nasává chladivo 

v plynném stavu, které se odpařilo na výparníku. Plynou směs kompresor stlačí na tlak, 

který odpovídá kondenzační teplotě chladiva, a to následně zkondenzuje na 

kondenzátoru. Motoru kompresoru je potřeba dodat energii (nejčastěji ve formě 

el. energie). V kompresoru tedy dochází k přeměně elektrické energie na energii 

mechanickou. 

Další neméně důležitou částí je expanzní ventil. Ten je na rozhraní nízkotlaké a 

vysokotlaké části okruhu. Jeho funkcí je regulace průtoku zkondenzovaného chladiva 

(kapalná forma) z kondenzátoru do výparníku. Regulace probíhá v závislosti na výstupní 

teplotě z výparníku a udržení přehřátí chladiva za výparníkem. Jinými slovy expanzní 

ventil zaručuje, že kompresorem je nasáváno chladivo v plynném skupenství. Kapalné 

skupenství chladiva by kompresor poškodilo. Expanzní ventily mohou být buď 

elektronicky nebo termostaticky řízené. [34] 

Obrázek 3 – Spirálový kompresor [7]
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Výparník je výměník, na kterém dochází k odebírání tepla nízkopotenciálnímu 

zdroji tepla. Chladivo je zde vypařováno za nízkého tlaku, tím pádem i při nízké teplotě. 

Díky tomu je chladivo schopno získat teplo z teplonosné látky i za velmi nízkých teplot. 

Pro tepelná čerpadla, kde se teplo získává z kapaliny se využívají deskové výměníky. U 

čerpadel, kde se teplo získává ze vzduchu se používají trubkové žebrované (lamelové) 

výměníky. [34] 

Kondenzátor je výměník, na kterém dochází za vysokých teplot a tlaků ke 

kondenzaci chladiva v plynném stavu. Kondenzátor předává teplo do otopné soustavy. 

Výměníky mohou být opět deskové či lamelové.  

Obrázek 5 – Deskový výměník tepla [7] Obrázek 6 – Lamelový výměník tepla [7]

Obrázek 4 – Termostatický expanzní ventil [7]
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A.4 Efektivita tepelných čerpadel 

Energetickou efektivitu zařízení posuzujeme podle jeho účinnosti. Je to poměr mezi 

energií dodanou a získanou. Každý stroj má určité ztráty, proto je účinnost vždy nižší než 

1 (100%). 

U TČ se efektivita vyjadřuje topným faktorem εT nebo také COP = z anglického 

Coefficient Of Performance. Určuje účinnost jednotky tepelného čerpadla, nebo-li kolik 

kW tepelné energie je vyrobeno oproti 1 kW dodané (spotřebované) energie (např. COP 

3 znamená = 1 kW dodané / 3 kW vyrobené energie). Pro správně uváděný údaj, je 

velmi důležité znát podmínky při stanovení tohoto parametru, především teplotu 

venkovního vzduchu, teplotu topné vody, příkon ventilátoru, spotřebu energie pro 

rozmrazování atd.). Udává tedy spotřebu energie (elektřiny pro pohon kompresoru) 

k množství získaného tepla. Topný faktor se vypočte dle následujícího vzorce: 

ε =
Q

E
  [−] 

kde:  Q – teplo dodané do vytápění [kWh] 

 E – energie pro pohon tepelného čerpadla [kWh] 

Topný faktor lze vyjádřit i následujícím vztahem: 

COP =
ϕ

P + P
  [−] 

kde:  ϕ – tepelný výkon tepelného čerpadla [kW] 

 Pc – elektrický příkon kompresoru [kW] 

Paux – elektrický příkon potřebný pro překonání tlakové ztráty výparníku a 

kondenzátoru, odtávání výparníku a vlastní regulaci tepelného čerpadla 

[kW] 

Teplo získané z okolí se neuvažuje, takže topný faktor je vždy větší než 1, obvykle 

2-5. Můžeme tedy říci, že účinnost TČ je vyšší než 100 %. [1] 

U komerčně dodávaných TČ udávají výrobci topný faktor v několika stavech, někdy 

i formou grafu. V ideálním případě jsou parametry uváděny podle požadavků 
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normy ČSN EN 255. Pak jsou čerpadla vzájemně velmi dobře srovnatelná. Protože teplota 

ochlazované látky během roku často kolísá, je třeba správně odhadnou celoroční topný 

faktor. Skutečný topný faktor bere do úvahy i spotřebu el. energie na oběhová čerpadla, 

případně ventilátory. Spotřeba oběhových čerpadel u TČ se zemním kolektorem nebo 

hlubinnými vrty je relativně malá, ale nelze ji zanedbat. Spotřeba ventilátorů u systémů 

ochlazujících venkovní nebo vnitřní vzduch je ještě vyšší. 

Spotřeba oběhového čerpadla vlastního ústředního topení je obvykle zanedbatelná 

(100 – 300 kWh), navíc by systém nejspíš potřeboval oběhové čerpadlo i v případě použití 

jiného zdroje, např. plynového kotle. Proto se jeho spotřeba do celkového topného faktoru 

obvykle nezapočítává. 

A.5 Regulace výkonu TČ 

Prvním typem je regulace pomocí frekvenčního měniče otáček. Regulace výkonu 

kompresoru v rozmezí 40-100 %. Díky plynulé změně otáček díky frekvenčnímu měniči 

je dosaženo plynulého rozběhu kompresoru (prodlužuje životnost). 

Druhým způsobem regulace je pulsní regulace. Regulace výkonu kompresoru 

v rozmezí 10-100 %. Speciální solenoidový ventil umožňuje měnit tlak v horní části Scroll 

kompresoru. 

Třetím způsobem regulace výkonu je pomocí obtoku kompresoru. Reguluje se tak 

množství nasávaného chladiva kompresorem. [1] 

A.6 Typy kompresorů v TČ 

Prvním typem jsou tepelná čerpadla s pístovými kompresory. Jejich výhoda je ta, 

že jsou levnější. Na druhou stranu ale mají horší topný faktor a jsou mírně hlučnější. 

Životnost pístového kompresoru se pohybuje okolo 15 let, tzn. že za životnost tepelného 

čerpadla je potřeba uvažovat s jednou výměnou kompresoru. To ale bývá celkem 

problematické, a ne všichni výrobci či servisy to umožňují. 

Dalším typem kompresoru je spirálový kompresor Scroll. Nevýhodou je vyšší 

pořizovací cena, avšak TČ s těmito kompresory dosahují dobrých topných faktorů. 

V současnosti se jedná o nejpoužívanější typ kompresoru využívaný v tepelných 
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čerpadlech. Další výhodou Scroll kompresoru je delší životnost oproti pístovému 

kompresoru. Udávaná životnost Scroll kompresorů je cca 20 let. 

Další druh kompresorů využívaný v tepelných čerpadlech je rotační kompresor. 

Tento typ se však u TČ využívá velmi zřídka. Jeho uplatnění je spíše v klimatizačních 

jednotkách. Tento kompresor je vhodný pro malé výkony. Jeho nevýhodou je dosahování 

nižších topných faktorů. 

Posledním typem kompresorů se kterými se lze setkat u tepelných čerpadel je 

šroubový kompresor. Jejich použití je hlavně v oblastech, kde jsou potřeba velké výkony. 

Nevýhodou je vysoká pořizovací cena kompresoru. [1] 

A.7 Typy tepelných čerpadel 

Tepelná čerpadla lze rozdělit podle způsobu získávání tepla. Zdrojem tepla může 

být pro tepelné čerpadlo venkovní vzduch, vnitřní vzduch (vzduch který je odváděn VZT 

z budovy), suché zemské teplo hornin (zemní vrty), povrchová voda (řeky, jezera, 

rybníky, atd.), podzemní voda (vrty, studny) a také zemská půdní vrstva (plošné 

kolektory).  První slovo v názvu typu tepelného čerpadla označuje zdroj 

nízkopotenciálního tepla, a druhé slovo médium, pomocí kterého se odebrané teplo 

předává. 

Obrázek 7 – Princip funkce Scroll kompresoru [8]
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A.7.1 TČ vzduch-voda 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je v současné době asi nejrozšířenějším typem. Je 

to dáno jednoduchostí instalace. U tohoto typu je teplo odebíráno z venkovního či 

odpadního vzduchu a je předáváno do topné vody. Venkovní vzduch jako zdroj 

nízkopotenciálního tepla je prakticky nevyčerpatelný. Pokud je teplo odebíráno 

z exteriérového vzduchu, je nevýhodou proměnný výkon tepelného čerpadla. Výkon TČ 

klesá s klesající venkovní teplotou. Efektivní využití tohoto typu TČ cca do -5 °C až -10 °C.  

Provoz při venkovních mínusových teplotách je pro tato čerpadla rizikový. Na výparníku 

se sráží voda, která začne namrzat, a vytvoří se pak námraza. Proto je většinou navržen 

druhý zdroj tepla, např. elektrokotel. Ten dohřívá topnou vodu vystupující z tepelného 

čerpadla, pokud jeho výkon klesá. Při velmi nízkých teplotách se TČ zcela vypne a 

elektrokotel pokryje celý výkon. 

A.7.2 TČ voda-voda 

U tohoto typu TČ je teplo odebíráno z vody. Ta může protékat přímo výměníkem 

na primární straně tepelného čerpadla, nebo pomocí kolektorů. Odebrané teplo je 

předáváno do topné vody. Výhodou tohoto typu je relativně stálá teplota spodní vody 

v průběhu celého roku. Proto se dá očekávat i poměrně stálý výkon tepelného čerpadla 

v průběhu celého roku. TČ musí být chráněno proti přerušení dodávky zdrojové vody, 

jinak by hrozilo zamrznutí výměníku a jeho následné poškození. Tento systém lze 

Obrázek 8 – Základní typy TČ dle způsobu získávání tepla [9] 



25 
 

navrhnout jako monovalentní. To znamená, že tepelné čerpadlo není nutné doplňovat 

dalším zdrojem tepla. 

A.7.3 TČ země-voda 

Tepelné čerpadlo země-voda může být navrženo v kombinaci s plošným 

kolektorem nebo s hloubkovými vrty. Teplo je v tomto případě odebíráno ze zeminy. Jak 

v případě plošného kolektoru, tak i v případě hloubkového vrtu je potrubí provedeno 

z plastu. Primární okruh čerpadla je uzavřený a naplněný nemrznoucí směsí. Odběr 

tepelné energie ze zeminy je možné díky žhavému zemskému jádru. Teplo se od jádra 

postupně dostává na zemský povrch. 

A.7.3.1  Plošný kolektor 

Plošné kolektory jsou finančně méně nákladné než vertikální zemní sondy. 

Kolektory jsou ukládány do země do hloubky cca 0,5 m pod nezámrznou hloubku. To 

znamená že jsou uloženy v hloubce cca 1,2 až 1,5 m. Jsou tvořeny PE hadicemi. Rozteč 

kladení hadic je 0,6 až 0,8 m. Přívodní potrubí k plošnému kolektoru musí být vedeno 

v nezámrzné hloubce.  Pro zabránění poškození se potrubí doporučuje obsypat pískem. 

Na ploše, kde jsou realizovány plošné kolektory nesmí být realizovaná žádná výstavba, 

ani vysazovány rostliny s hlubokými kořeny. 

Obrázek 9 – TČ země-voda s plošnými kolektory [10]
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A.7.3.2 Vertikální zemní kolektory (zemní sondy) 

Vertikální zemní sondy jsou vhodné tam, kde není dostatek místa nebo nelze využít 

plochu pozemku pro plošné kolektory. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady, na 

druhou stranu ale přináší spolehlivý způsob nízkoenergetického vytápění s dlouhou 

životností. S rostoucí hloubkou pod zemským povrchem roste i teplota hornin. Každých 

30 m vzroste teplota zeminy přibližně o 1 °C. V hloubce 100 metrů pod zemským 

povrchem je teplota přibližně 10 °C. Při navrhování vertikálních kolektorů je nutné 

uvažovat s tím, že zemina do hloubky 5 metrů od zemského povrchu je ovlivněna 

venkovními teplotami. Proto se s prvními deseti metry vrtu neuvažuje pro energetické 

využití. Průměr vrtů je obvykle 130-220 mm. Vzdálenost mezi jednotlivými vrty by měla 

být menší než 5 metrů. Ihned po odvrtání je do otvoru zasunuta PE hadice kolektoru. 

Kolektor může být tvořen dvěma až čtyřmi hadicemi. V těchto hadicích pak proudí 

nemrznoucí směs, nejčastěji vodní roztok monopropylen-glykolu. Vrt je pak nutné utěsnit 

jílo-cementovou směsí. Důvodem utěsnění je riziko znečištění spodních vod pomocí 

povrchové vody, která by se ke spodním vodám mohla dostat právě prostřednictvím 

špatně utěsněného vrtu. Důležité je také počítat s tím, že vrt je považován za vodní dílo 

(dle zák. č. 245/2001 Sb.). Je proto nutné, aby jej povolil příslušný stavební či vodoprávní 

úřad. [1] 

Obrázek 10 – TČ země-voda s vertikálním zemním kolektorem [10]
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Tepelné čerpadlo s hlubinnými vrty má velmi dobrý topný faktor. Jeho výkon je 

totiž celoročně nezávislý na venkovních podmínkách. Správnost dimenzování zemní 

sondy je velice důležitá. Pokud by byl vrt poddimenzovaný, hrozilo by jeho zamrznutí. 

Tepelný tok v okolí vrtu by nepokryl odčerpané teplo, a docházelo by tak k čím dál 

většímu podchlazování zeminy. Rozmrznutí vrtu pak trvá velmi dlouho. Obecně se 

doporučuje dotovat vrt v letním období teplem odebraným z ochlazované budovy. Měrný 

výkon vrtu (také měrný odběrový tok) (jednotky W/m) je závislý na druhu horniny. Pro 

dimenzování a zjištění počtu potřebných vrtů je tedy nezbytné znát přesný geologický 

profil v dané lokalitě. [1] 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty měrných výkonů jímání pro různé 

horniny dle ČSN EN 15 450 Tepelné soustavy v budovách. 

Obrázek 11 – Ochranná hlava vertikální zemní sondy [11]

Druh zemského masivu qz [W/m]
Hornina s  velkým výskytem spodní vody 100
Pevná skála s vysokou tepelnou vodivostí 80
Vápencový masiv 45-60
Pískovec 55-65
Granit 55-70
Diorit 60-70
Suchý štěrk nebo písek < 20

Měrné výkony jímání

Tabulka 1 – Měrné výkony jímání pro různé druhy zemského masivu
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Při zasouvání zemní sondy do vytvořeného vrtu je na hlavě zavěšeno závaží, pro 

snazší aplikaci potrubí do vrtu. Hmotnost závaží je 13 nebo 26 kg. Při postupném 

zapouštění do vrtu je potrubí nutné osazovat vymezujícími díly, které zajistí správnou 

polohu potrubí vůči sobě. Při vzájemném dotýkání se potrubí ve vrtu totiž klesá celkový 

výkon vrtu. Vymezovací díly je vhodné instalovat po vzdálenosti 2 metry. [12] 

Napojení rozvodů ve vrtech nebo plošných kolektorů a jejich vyregulování je 

provedeno pomocí rozdělovačů a sběračů, které jsou umístěny v šachtách pod úrovní 

terénu. U staveb, které je nutné založit na hlubinných pilotách je vhodné použít tyto piloty 

zároveň k jímání tepla ze země. Potrubí je potom umístěno uvnitř ocelového armokoše 

piloty. [21] 

Obrázek 12 – Středící kusy pro sondy [12]

Obrázek 13  - Sběrná šachta pro R+S [13]
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A.7.4 TČ vzduch-vzduch 

Teplo je odebíráno z venkovního nebo odpadního vzduchu. Tento typ dosahuje 

výrazně lepších topných faktorů oproti tepelným čerpadlům vzduch-voda a země-voda 

díky tomu, že ohřívá vzduch v místnosti bez prostřednictví topného systému. 

A.8 Režimy provozů TČ 

A.8.1 Monovalentní provoz 

Při monovalentním provozu je tepelné čerpadlo jediným tepelným zdrojem. 

Pracuje po celou dobu topné sezóny. Pro monovalentní provoz jsou zpravidla navrhována 

tepelná čerpadla země-voda a voda-voda v kombinaci se studniční vodou. Je to z důvodů 

téměř celoročně konstantních výkonů tepelných čerpadel. U TČ země-voda je to dáno 

stabilní teplotou zeminy po celý rok ať už se jedná o plošně nebo svislé zemní kolektory. 

U tepelného čerpadla voda-voda při použití se studniční vodou je to díky celoročně stejné 

teplotě vody ve studni. [14] 

A.8.2 Alternativně bivalentní provoz 

Alternativně bivalentní provoz TČ znamená, že kromě čerpadla je navržen ještě 

jeden tepelný zdroj. Je to zpravidla elektrokotel, a slouží pro pokrytí špičkových potřeb 

tepla a situací kdy venkovní podmínky sníží výkon tepelného čerpadla natolik, že už není 

schopno pokrýt potřebu tepla. V tomto bodě se TČ vypíná a výrobu tepla kompletně 

přebírá druhý zdroj tepla. Elektrokotel může sloužit také jako záloha při poruše tepelného 

čerpadla. V dnešní době se již vyrábí tepelná čerpadla s vestavěným elektrokotlem. 

Nevýhodou tohoto řešení je, že elektrokotel zvyšuje kapacitu elektrické přípojky. Tím 

vzrostou platby za jistič. [14] 

A.8.3 Paralelně bivalentní provoz 

Tepelné čerpadlo funguje po celou topnou sezónu do stanovené venkovní teploty 

samo. Při nízkých teplotách se k TČ přidá druhý tepelný zdroj a fungují oba zdroje 

současně. Celkový podíl roční produkce tepla tepelným čerpadlem je větší než u 

alternativně bivalentního provozu TČ. [14] 
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A.8.4 Monoenergetický provoz 

Tepelné čerpadlo pracuje po celou dobu až po klesnutí venkovních teplot na 

stanovenou hodnotu, např. -12 °C, kdy už výkon samotného TČ nestačí. V tuto chvíli se 

přidá přídavný elektrický ohřev. 

A.8.5 Částečně paralelně bivalentní provoz 

V tomto režimu pracuje tepelné čerpadlo pouze část topné sezóny. Při velkých 

mrazech je zcela odstaveno a teplo dodává druhý zdroj. Před úplným odstavením 

tepelného čerpadla pracují oba zdroje chvíli společně. [14] 

Obrázek 14 – Režimy provozů TČ [14]
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A.9 Chladiva pro TČ 

V minulosti byla používána chladiva na bázi plně halogenových uhlovodíků (CFC). 

V současné době se v tepelných čerpadlech používají především chladiva R410A, R407C, 

R404A a R32. Jsou to fluorované uhlovodíky a jejich směsi (HFC). Každé chladivo má 

hodnotu GWP = Global Warming Potential. Je to hodnota potenciálu způsobování 

globálního oteplování. 
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B.1 Popis objektu 

Jedná de o novostavby vstupního objektu Archeoparku. Objekt je umístěn poblíž 

obce Pasohlávky, v Jihomoravském kraji. Budova je navržena jako jednopodlažní, 

s plochou vegetační střechou. Budova je částečně osazena pod úroveň terénu. Severní 

obvodové stěny objektu jsou v kontaktu se zeminou. Nosným systémem jsou 

železobetonové obvodově stěny tl. 300 mm v kombinaci s nosnými železobetonovými 

sloupy o průměru 400 mm a rozponu 6 metrů. Střecha je tvořena železobetonovou 

nosnou vrstvou, se spádovou vrstvou z lehčeného betonu (keramzitu). Na jihozápadní 

straně objektu je budova opláštěna lehkým obvodovým pláštěm tvořeným prosklenou 

stěnou o výšce 3,9 m a délce 15,85 m. Tato stěna je však stíněna přesahující částí ploché 

střechy (vytváří slunolam). Všechny konstrukce objektu jsou tepelně izolovány tak, aby 

splňovaly minimálně doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-

2:2011. Obvodové stěny jsou izolovány tepelnou izolací EPS tl. 150 mm. Střecha je 

zaizolována tepelnou izolací EPS o tl. 100 + 140 mm. Podlaha je izolována pomocí EPS 250 

tl. 130 mm. Skladby jednotlivých konstrukcí jsou podrobně rozepsány v části výpočtu 

součinitele prostupu tepla. 

Objekt je hlavní vstupní budovou kulturně-vzdělávacího archeoparku. Objekt se 

dělí na dva funkční celky. Prvním z nich je zóna Expozice. Část Expozice zahrnuje výstavní 

prostory, stavebně oddělený přednáškový sál, pokladnu a kavárnu. Druhá část (zóna) 

Zázemí slouží jako technické zázemí pro chod budovy. Zahrnuje šatnu pro návštěvníky, 

kanceláře a zázemí pro zaměstnance, depozitáře a hygienické zařízení. Objekt je plně 

využíván 6 dní v týdnu. Jeden den v týdnu je objekt veřejnosti nepřístupný. 

Objekt je větrán nuceně (mimo dvou místností zádveří, v nichž je uvažováno 

přirozené větrání) pomocí dvou vzduchotechnických jednotek se ZZT s účinností 50 % a 

teplovodními ohřívači (výměníky). Každá jednotka obsluhuje jednu zónu objektu. 

Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny ve vlastní technické místnosti pro 

vzduchotechniku. V zóně Expozice je navrženo teplovodní podlahové vytápění. V zóně 

Zázemí jsou navržena převážně desková otopná tělesa. Tepelným zdrojem je tepelné 

čerpadlo země-voda Stiebel-eltron WPF 40 v kombinaci se zemními sondami. Tepelné 

čerpadlo je umístěno v technické místnosti vytápění. Tepelné čerpadlo je v letních 

měsících používáno k chlazení zóny Expozice prostřednictvím chladících stropů. 
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B.2 Výpočet tepelného výkonu 

B.2.1 Vnější návrhové podmínky 

Objekt je umístěn poblíž obce Pasohlávky. Pro obec Břeclav, která je vzdálená 

přibližně 30 km vzdušnou čarou a je v podobné nadmořské výšce jako obec Pasohlávky, 

je vnější návrhová teplota pro zimní období Ѳe= -12 °C. 

B.2.2 Vnitřní návrhové podmínky 

V následující tabulce jsou uvedeny navržené teploty místností v objektu. Zvolené 

teploty jsou navrženy a upraveny dle normy a dle způsobu využití místností. 

MÍSTNOST Ѳe [°C] 
Depozitář 15 
Sklad 15 
Úklidová komora 15 
Technická místnost 15 
Chodba 15 
Zádveří 15 
Expozice 18 
Šatna návštěvníků / chodba 18 
Přednáškový sál 20 
WC 20 
Kancelář 20 
Šatna zaměstnanců 22 
Hygienické zázemí zaměstnanců 24 

Tabulka 2 – Vnitřní návrhové teploty 

B.2.3 Výpočet součinitele prostupu tepla 

Součinitel prostupu tepla U [W/m2∙K] je základní veličinou charakterizující 

tepelně-izolační vlastnosti stavebních konstrukcí. Vyjadřuje, kolik projde tepla stavební 

konstrukcí o ploše 1 m2, při rozdílu teplot vnitřního a vnějšího prostředí 1 K. Vypočte se 

dle následujícího vzorce: 

 

kde:  R – tepelný odpor konstrukce [m ∙ K/W] 

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

[m ∙ K/W] 

U =
1

R
=

1

R + R + R
  [W/m ∙ K] 
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 Rse – tepelný odpor při přestupu tepla z konstrukce do vnějšího prostředí 

[m ∙ K/W] 

Tepelný odpor konstrukce vyjadřuje, jakou plochou konstrukce a při jakém rozdílu 

teplot jejích povrchů dojde k přenosu 1 Wattu, tzn. k přenosu energie 1 J za 1 sekundu. 

Jinými slovy lze říci, že vyjadřuje schopnost konstrukce klást odpor průchodu tepla. Do 

výsledné hodnoty odporu se započítávají pouze vrstvy konstrukce, které jsou účinně 

chráněny před účinky vlhkostí. Tepelný odpor se vypočte dle následujícího vzorce:  

 

kde:  di – tloušťka materiálu [m] 

 λi – součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m ∙ K] 

Norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov stanovuje požadované a 

doporučené hodnoty, a také hodnoty součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí 

pro pasivní domy. Posouzení: 

 

Obrázek 15 – Hodnoty Rsi a Rse [15] 

R = ∑
d

𝜆
  [m ∙ K/W] 

U < U   [W/m ∙ K] 
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kde:  U – součinitel prostupu tepla posuzované konstrukce [W/m ∙ K] 

 UN – požadovaný součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011 

[W/m ∙ K] 

 Urec,20 – doporučený součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011 

[W/m ∙ K] 

 Upas,20 – doporučený součinitel prostupu tepla pro pasivní domy dle 

ČSN 73 0540-2:2011 [W/m ∙ K] 

Stavební konstrukce v objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly minimálně 

doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Urec,20. Zelenou barvou je v tabulkách 

vyznačena hodnota součinitele prostupu tepla, kterou posuzovaná konstrukce splňuje. 

B.2.3.1 SO1 Vnější obvodová stěna 

 

  

Železobeton 0,3 1,74 0,17
TI EPS Isover Greywall 0,15 0,032 4,69 0,13
Stěrka Mapetherm Flex RP 0,0015 0,54 0,00 0,04
Kamenný gabion 0,4 - -

Rt 4,86 0,17 0,199
0,300
0,250

0,18-0,12

SO1

Stěna vnější
UN,20 [W/m2·K]
Urec,20 [W/m2·K]
Upas,20 [W/m2·K]

U 
[W/m2·K]

KONSTRUKCE MATERIÁL
TLOUŠŤKA 

[m]
λ 

[W·m−1·K−1]
R 

[m2·K/W]
Rsi+
Rse
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B.2.3.2 SO2 Vnější obvodová stěna 

B.2.3.3 SO3 Vnější obvodová stěna v kontaktu se zeminou 

B.2.3.4 SN1 Vnitřní nosná stěna 

  

Železobeton 0,3 1,74 0,17
TI EPS Isover Greywall 0,15 0,032 4,69 0,13
Stěrka Mapetherm Flex RP 0,0015 0,54 0,00 0,04
Silikonová omítka 0,003 0,825 0,00

Rt 4,87 0,17 0,199
0,300
0,250

0,18-0,12

SO2

UN,20 [W/m2·K]
Urec,20 [W/m2·K]
Upas,20 [W/m2·K]

Stěna vnější

KONSTRUKCE MATERIÁL
TLOUŠŤKA 

[m]
λ 

[W·m−1·K−1]
R 

[m2·K/W]
Rsi+
Rse

U 
[W/m2·K]

Železobeton 0,3 1,74 0,17
Asfaltový penetrační lak - - - 0,13
HI Asf. pás ELASTEK 50 
Special Mineral

0,005 0,2
0,03 0,00

HI Asf. pás ELASTEK 50 
Special Mineral

0,005 0,2
0,03

TI Synthos XPS Prime S 70L 
(100+60)

0,16 0,038 4,21

Nopová folie - - -
Rt 4,43 0,13 0,219

0,450
0,300

0,22-0,15

SO3

U 
[W/m2·K]

Stěna vytápěného 
prostoru přilehlá k 

zemině

UN,20 [W/m2·K]
Urec,20 [W/m2·K]
Upas,20 [W/m2·K]

KONSTRUKCE MATERIÁL
TLOUŠŤKA 

[m]
λ 

[W·m−1·K−1]
R 

[m2·K/W]
Rsi+
Rse

Omítka sádrová 0,0517 0,88 0,06
YTONG P2-400 Standard 0,3 0,105 2,86 0,13
Omítka sádrová 0,0517 0,88 0,06 0,13

Rt 2,97 0,26 0,309
2,700
1,800

SN1

UN,20 [W/m2·K]
Urec,20 [W/m2·K]

Stěna vnitř. mezi prost. s 
rozd. teplot do 5 °C vč.

KONSTRUKCE MATERIÁL
TLOUŠŤKA 

[m]
λ 

[W·m−1·K−1]
R 

[m2·K/W]
Rsi+
Rse

U 
[W/m2·K]
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B.2.3.5 SN2 Vnitřní nenosná stěna 

B.2.3.6 SN3 Vnitřní nenosná stěna 

B.2.3.7 SN4 Vnitřní stěna nosná 

  

Omítka sádrová 0,0517 0,88 0,06
YTONG P2-500 Klasik 0,2 0,137 1,46 0,13
Omítka sádrová 0,0517 0,88 0,06 0,13

Rt 1,58 0,26 0,544
2,700
1,800

SN2

U 
[W/m2·K]

UN,20 [W/m2·K]
Urec,20 [W/m2·K]

Stěna vnitř. mezi prost. s 
rozd. teplot do 5 °C vč.

KONSTRUKCE MATERIÁL
TLOUŠŤKA 

[m]
λ 

[W·m−1·K−1]
R 

[m2·K/W]
Rsi+
Rse

Omítka sádrová 0,0517 0,88 0,06
YTONG P2-500 Klasik 0,15 0,137 1,09 0,13
Omítka sádrová 0,0517 0,88 0,06 0,13

Rt 1,21 0,26 0,679
2,700
1,800

SN3

U 
[W/m2·K]

Stěna vnitř. mezi prost. s 
rozd. teplot do 5 °C vč.

UN,20 [W/m2·K]
Urec,20 [W/m2·K]

KONSTRUKCE MATERIÁL
TLOUŠŤKA 

[m]
λ 

[W·m−1·K−1]
R 

[m2·K/W]
Rsi+
Rse

Železobeton 0,3 1,74 0,17
0,13
0,13

Rt 0,17 0,26 2,313
2,700

1,800

U 
[W/m2·K]

Stěna vnitř. mezi prost. s 
rozd. teplot do 5 °C vč.

UN,20 [W/m2·K]
Urec,20 [W/m2·K]

KONSTRUKCE MATERIÁL
TLOUŠŤKA 

[m]
λ 

[W·m−1·K−1]
R 

[m2·K/W]
Rsi+
Rse

SN4
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B.2.3.8 PDL1 Podlaha na zemině 

B.2.3.9 SCH1 Střešní konstrukce 

 

Keramická dlažba 0,008 - -
Cementové lepidlo 0,002 - -
Podlahové vytápění v 
cementové mazanině tl. 65 
mm (vyztuženo kari sítí)

- - - 0,17

PE folie 0,0001 0,35 0,00 0,00
TI Styro EPS 250 0,13 0,031 4,19
HI Asf. pás ELASTEK 50 
Special Mineral

0,005 0,2
0,03

HI Asf. pás ELASTEK 50 
Special Mineral

0,005 0,2
0,03

Asfaltový penetrační lak - - -
Beton hutný 0,2 1,36 0,15

Rt 4,39 0,17 0,219
0,450
0,300

0,22-0,15

PDL1

U 
[W/m2·K]

UN,20 [W/m2·K]
Urec,20 [W/m2·K]

Podlaha vytápěného 
prostoru přilehlá k 

zemině Upas,20 [W/m2·K]

KONSTRUKCE MATERIÁL
TLOUŠŤKA 

[m]
λ 

[W·m−1·K−1]
R 

[m2·K/W]
Rsi+
Rse

Železobeton 0,2 1,74 0,11
Beton z keramzitu - 
spádová vrstva

0,05 0,28
0,18 0,1

Asfaltový penetrační lak - - - 0,04
HI Asf. pás GLASTEK AL 40 
Mineral

0,004 0,21
0,02

TI EPS 100 0,14 0,037 3,78
TI DEKPERIMETER SD 150 0,1 0,034 2,94
Geotextilie - - -
HI PVC DEKPLAN 77 0,0015 0,16 0,01
Geotextilie - - -
Nopová fólie - - -
Geotextilie - - -
Vegetační vrstva 0,1 - -

Rt 7,05 0,14 0,139
0,240
0,160

0,15-0,10

SCH1

U 
[W/m2·K]

Střecha plochá a šikmá 
se sklonem do 45° 

včetně

UN,20 [W/m2·K]
Urec,20 [W/m2·K]
Upas,20 [W/m2·K]

KONSTRUKCE MATERIÁL
TLOUŠŤKA 

[m]
λ 

[W·m−1·K−1]
R 

[m2·K/W]
Rsi+
Rse
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B.2.3.10 O1 Okna do exteriéru svislá 

B.2.3.11 O2 Prosklená stěna do exteriéru svislá 

B.2.3.12 D1 Vchodové dveře do exteriéru 

B.2.3.13 DN1 Dveře interiérové neochlazované  

Hliníkové okno Futura exclusive VEKRA
Zasklení Ug = 0,5 W/m2·K
trojsklo s Ar

Rt 0,900
1,500
1,200

0,8-0,6

O1

Rsi+
Rse

U 
[W/m2·K]

Výplň otvorů ve vnější 
stěně

UN,20 [W/m2·K]
Urec,20 [W/m2·K]
Upas,20 [W/m2·K]

KONSTRUKCE MATERIÁL
TLOUŠŤKA 

[m]
λ 

[W·m−1·K−1]
R 

[m2·K/W]

Hliníkové okno Futura exclusive VEKRA/schüco tl. rámu 60 mm
Zasklení Ug = 0,5 W/m2·K
trojsklo s Ar

Rt 1,100
1,240
1,100
0,915

O2

U 
[W/m2·K]

LOP
UN,20 [W/m2·K]
Urec,20 [W/m2·K]
Upas,20 [W/m2·K]

KONSTRUKCE MATERIÁL
TLOUŠŤKA 

[m]
λ 

[W·m−1·K−1]
R 

[m2·K/W]
Rsi+
Rse

Hliníkové dveře Futura exclusive VEKRA
Zasklení Ug = 0,5 W/m2·K
trojsklo s Ar

Rt 1,100
1,700
1,200

0,8-0,6

D1

Rsi+
Rse

U 
[W/m2·K]

Výplň otvorů ve vnější 
stěně

UN,20 [W/m2·K]
Urec,20 [W/m2·K]
Upas,20 [W/m2·K]

KONSTRUKCE MATERIÁL
TLOUŠŤKA 

[m]
λ 

[W·m−1·K−1]
R 

[m2·K/W]

Dřevěné

Rt 3,500
3,500
2,300
1,700

U 
[W/m2·K]

Výplň otvorů vedoucí z 
vytápěného do temp. 

prostoru

UN,20 [W/m2·K]
Urec,20 [W/m2·K]

Upas,20 [W/m2·K]

KONSTRUKCE MATERIÁL
TLOUŠŤKA 

[m]
λ 

[W·m−1·K−1]
R 

[m2·K/W]
Rsi+
Rse

DN1



41 
 

B.2.3.14 DN2+SN5 Dveře int. neochlaz. prosklené a vn. prosklená stěna 

 

B.2.4 Výpočet tepelných ztrát 

Výpočet tepelných ztrát je vypočten dle ČSN EN 12 831 Tepelné soustavy 

v budovách – výpočet tepelného výkonu.  Celková ztráta objektu se skládá ze ztráty 

prostupem a z tepelné ztráty větráním. 

ϕ = ϕ , + ϕ ,   [W] 

kde:  ϕi – celková tepelná ztráta prostoru [W] 

 ϕt,i – návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytáp. prostoru [W] 

ϕv,i – návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru [W] 

B.2.4.1 Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla 
 

ϕ = (H , + H , + H , + H , ) ∙ (Ѳ − Ѳ )  [W] 

kde:  HT,ie – měrná tepelná ztráta prostupem z vytápěného prostředí do 

venkovního prostředí [W] 

 HT,iue – měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru do venkovního 

prostředí nevytápěným prostorem [W] 

HT,ig – měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru do zeminy [W] 

HT,ij – měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru do sousedního prostoru, 

který je vytápěn na výrazně odlišnou teplotu [W] 

Rt 1,400
3,500
2,300
1,700

Rsi+
Rse

U 
[W/m2·K]

DN2 + SN5

Výplň otvorů vedoucí z 
vytápěného do temp. 

prostoru

UN,20 [W/m2·K]
Urec,20 [W/m2·K]
Upas,20 [W/m2·K]

KONSTRUKCE MATERIÁL
TLOUŠŤKA 

[m]
λ 

[W·m−1·K−1]
R 

[m2·K/W]



42 
 

Ѳi – vnitřní výpočtová teplota [°C] 

Ѳe – venkovní (exteriérová) výpočtová teplota [°C] 

B.2.4.2 Měrná tepelná ztráta prostupem do venkovního prostředí 
 

H , =  ∑A ∙ U ∙ e + ∑Ψ ∙ l ∙ e  [W/K] 

kde:  Ak – plocha stavební konstrukce [m ] 

 Uk – součinitel prostupu tepla konstrukce [W/m ∙ K] 

ek – korekční součinitel vystavení konstrukce povětrnostním vlivům [−] 

Ψ ∙ l ∙ e  – část zahrnující vliv tepelných mostů [−] 

B.2.4.2.1 Měrná tepelná ztráta nevytápěným prostorem 

 

H , =  ∑A ∙ U ∙ b + ∑Ψ ∙ l ∙ b  [W/K] 

kde:  bu – redukční činitel vyjadřující rozdíl mezi výpočtovou teplotou 

nevytápěného prostoru a venkovní návrhovou teplotou [−] 

 b =
Ѳ Ѳ

Ѳ Ѳ
 [−] 

B.2.4.2.2 Měrná tepelná ztráta prostupem do zeminy 

 

H , =  f ∙ f ∙ (∑A ∙ U , ) ∙ G  [W/K] 

kde:  fg1 – korekční součinitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty [−] 

fg2 – teplotní korekční součinitel zohledňující rozdíl mezi průměrnou 

venkovní teplotou a výpočtovou venkovní teplotou [−] 

f =
Ѳ − Ѳ

Ѳ − Ѳ
 [−]  

Gw – korekční činitel na hloubku hladiny podzemní vody pod úrovní 

podlahy [-] 
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Uequiv,k – ekvivalentní součinitel prostupu tepla, stanovený dle typu podlah, 

stanoveno dle ČSN EN 12 831, podle hodnoty B‘ a souč. prostupu tepla 

podlahy U 

B =
A

0,5 ∙ P
 [m] 

Ag – plocha uvažované podlahové konstrukce [m ] 

P – obvod uvažované podlahové konstrukce [m] 

B.2.4.2.3 Měrná tep. ztráta z (nebo do) vytáp. prostorů s různými teplotami 
 

H , =  ∑f , ∙ A ∙ U  [W/K] 

kde:  fi,j – redukční činitel vyjadřující teplotní rozdíl mezi posuzovanou místností 

a přiléhající místností [−] 

 f , =
Ѳ Ѳ . .

Ѳ Ѳ
 [−] 

B.2.5 Tepelná ztráta větráním 

ϕ , = H , ∙ (Ѳ − Ѳ )  [W] 

kde:  HV,ie – měrná tepelná ztráta větráním [W/K] 

 Ѳi – vnitřní výpočtová teplota [°C] 

Ѳe – venkovní (exteriérová) výpočtová teplota [°C] 

B.2.5.1 Ztráta nuceným větráním 

V objektu zajišťují nucené větrání dvě vzduchotechnické jednotky. První VZT 

jednotka pro zónu Expozice přivádí do interiéru vzduch o teplotě 16 °C. Druhá VZT 

jednotka pro zónu Zázemí přivádí do interiéru vzduch o teplotě 18 °C. Pouze v 

místnostech M01 Zádveří a M05 Zádveří 2 je uvažováno s přirozenou výměnou vzduchu. 

H , = V ∙ ρ ∙ c =  V ∙ 0,34 [W/K] 

kde:  Vi = Vinf + Vsu · fv + Vmech. inf [m /h] 

 Vinf – množství infiltrovaného vzduchu 



44 
 

Vsu · fv – množství přiváděného vzduchu do místnosti pomocí VZT  

Vmech. inf – rozdíl mezi objemem přiváděného a odváděného vzduchu  

Vsu – přívodní objemový tok vzduchu 

f =
t − t

t − t
 [−] 

t − teplota přiváděného vzduchu [°C] 

B.2.5.2 Stanovení objemů odváděného a přiváděného vzduchu 

Stanovené objemy přiváděného a odváděného vzduchu do místností je uvedeno 

v tabulce na následující stránce. Větrací objemy pro místnosti stanoveny dle nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., dle ČSN EN 15 251 a dle ČSN EN 15 665.  
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B.2.6 Výpočet tepelných ztrát po jednotlivých místnostech 

Výpočet tepelných ztrát je proveden dle ČSN EN 12 831. Návrhový tepelný výkon 

pro danou místnost se stanový součtem tepelné ztráty všech konstrukcí ohraničující 

místnost a tepelné ztráty větráním. 

Výpočet tepelných ztrát byl proveden pomocí softwaru DEKSOFT a je uveden 

v příloze č. 1 
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B.3 Energetický štítek obálky budovy 

PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 

(zpracovaný podle ČSN 73 0540-2/2011) 
 
Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Archeopark - muzeum 

Pasohlávky 

Jihomoravský kraj 

 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. 
stavebník  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Telefon / E-mail 

   

 

Charakteristika budovy  

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

4024,709 m3 

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

2735,341 m2 

Geometrická charakteristika budovy A / V 0,6796 m2/m3 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im  

Vnější návrhová teplota v zimním období e 

17,695 °C 

-12 °C 
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Měrná tepelná ztráta a průměrná součinitel prostupu tepla 
 

 

Průměrný součinitel prostupu 
tepla podle 5.3.4 a tabulky 5 

max. Uem pro A/V  
požadovaná 

hodnota: 

567,775/2735,341 = 

 

911,106/2735,341 = 0,333 0,208 

75% z požadované hodnoty 
0,333 x 0,75= 

doporučená 
hodnota: 

Vyhovuje 
doporučené 

hodnotě 0,250 

Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C 
0,2076/0,333

= 
0,62 Třída B - Úsporná 

PLOCHA
SOUČINITEL 
PROSTUPU 

TEPLA

REDUKČNÍ 
ČINITEL

MĚRNÁ ZTRÁTA 
PROSTUPEM 

TEPLA
PLOCHA

SOUČINITEL 
PROSTUPU 

TEPLA

REDUKČNÍ 
ČINITEL

MĚRNÁ ZTRÁTA 
PROSTUPEM 

TEPLA

A

U 
(požadovaná 
hodnota dle 

ČSN 73 0540-
2/2011)

b HT A U b HT

[m2] [W/(m2.K] [-] [W/K] [m2] [W/(m2.K] [-] [W/K]
S01 Vnější obvodová - gabion 319,842 0,30 1 95,953 319,842 0,20 1 63,968
SO2 Vnější obvodová - omítka 122,902 0,30 1 36,871 122,902 0,20 1 24,580
S03a Vnější obvodová - zem hl. do 1 m 50,991 0,30 0,66 10,096 50,991 0,22 0,66 7,404
S03b Vnější obvodová - zem hl. 1-2 m 50,991 0,30 0,57 8,719 50,991 0,22 0,57 6,394
S03c Vnější obvodová - zem hl. 2-3 m 50,991 0,30 0,49 7,496 50,991 0,22 0,49 5,497
S03d Vnější obvodová - zem hl. > 3 m 44,987 0,30 0,43 5,803 44,987 0,22 0,43 4,256
S04 Prosklená fasáda 63,356 1,24 1 78,561 63,356 1,10 1 69,692
PDL Podlaha na zemině 979,072 0,45 0,66 290,785 979,072 0,22 0,66 141,515
SCH Střešní konstrukce 999,941 0,24 1 239,986 999,941 0,14 1 138,992
D1 Hlavní vchodové prosklené dveře 11,880 1,70 1 20,196 11,880 1,10 1 13,068
D2 Vchodové prosklené dveře 3,636 1,70 1 6,181 3,636 1,10 1 4,000
D3 Dveře do technické místnosti 3,131 1,70 1 5,323 3,131 1,10 1 3,444
O Okna do exteriéru 33,620 1,50 1 50,430 33,620 0,90 1 30,258
CELKEM PLOCHA [m2] 2735,341 2735,341
TEPELNÉ VAZBY ∆Utbm = 0,02 [W.m-2.K-1] 54,707 54,707

CELKOVÁ MĚRNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM 
TEPLA

[W/K] 911,106 567,775

Referenční budova (stanovení požadavku) Hodnocená budova

KONSTRUKCE 

 2735,341 x 0,02  2735,341 x 0,02
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 567,775 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m2·K) 0,208 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m2·K) 0,250 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m2·K) 0,330 

 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních 
tříd 

Klasifikační ukazatel 
CI pro hranice 

klasifikačních tříd 

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

 

Obecně Pro hodnocenou budovu 

A  0,50 0,5. Uem,N 0,167 

B  0,75 0,75. Uem,N 0,250 

C 1,0 1. Uem,N 0,333 

D 1,5 1.5. Uem,N 0,500 

E 2,0 2. Uem,N 0,666 

 F 2,5 2,5. Uem,N 0,833 

G > 2,5 > 2,5. Uem,N 0,833 

 

 

 

Klasifikace: B - Úsporná 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 2.3.2018 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:      

IČO:             

Zpracoval:           Marek Volný 

 

 

Podpis:     ………………….. 

 

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

 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

 Archeopark 

 Pasohlávky 

  
Hodnocení obálky 

budovy 

 Celková podlahová plocha Ac = 936,167 m2 stávající doporučení 

 CI            Velmi úsporná 
 
 
   
  0,5 

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

 

 

 

 

 

  klasifikace B  

  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  

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

0,208 - 

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

0,330 - 

  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
 

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

Uem 0,167 0,250 0,333 0,500 0,666 0,833 

Platnost štítku do  
 

Štítek vypracoval  
 

Marek Volný 
 

0,62 

B

C

D

E

F

G

A
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Na následujících obrázcích jsou pohledy na 3D model, který zobrazuje druhy 

jednotlivých konstrukcí budovy, které jsou v kontaktu s venkovním prostředním. Seznam 

a přehled všech konstrukcí obsahuje následující tabulka. 

KONSTRUKCE OZN. BARVA 
Vnější obvodová stěna - gabion S01    
Vnější obvodová stěna - omítka S02   
Vnější obvodová stěna - zem hl. do 1 m SO3a   
Vnější obvodová stěna - zem hl. 1-2 m SO3b   
Vnější obvodová stěna - zem hl. 2-3 m SO3c   
Vnější obvodová stěna - zem hl. > 3 m SO3d   
Prosklená fasáda S04   
Podlaha na zemině PDL   
Střešní konstrukce SCH   
Hlavní vchodové prosklené dveře D1   
Vchodové prosklené dveře D2   
Dveře do technické místnosti D3   
Okna O1   

Tabulka 4 – Seznam konstrukcí v kontaktu s exteriérem  

Obrázek 16 – 3D model 
objektu

Obrázek 17 – 3D model objektu
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B.4 Výpočet tepelných zisků 

Vzhledem k pozici a osazení celého objektu vůči krajině a terénu v kombinaci se 

zvoleným tepelným zdrojem – tepelné čerpadlo země-voda se zemními vrty, vznikla 

úvaha o použití TČ v letních měsících k chlazení.  Uvažované tepelné čerpadlo s reverzním 

chodem by mohlo být využito celoročně. V zimním období by vytápělo celou 

budovu - v Zázemí pomocí otopných těles a v zóně Expozice pomocí podlahového 

vytápění. V letních měsících by pak bylo chlazení realizováno pomocí stropních chladících 

panelů, a teplo, které by bylo pomocí nich v létě odebráno v budově, by se tak dostalo zpět 

do zeminy. Zemina, ze které je v zimě odebíráno teplo, by se tak přes letní období mohla 

Obrázek 19 – Vyznačení řešené zóny

Obrázek 18 – 3D model objektu
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účinně „regenerovat“ a připravovat na další topné období. Pro ověření realizovatelnosti 

této úvahy bylo nutné spočítat tepelné zisky části budovy, ve které by chlazení bylo 

uvažováno – zóna Expozice. Tato zóna je vyznačena na obrázku. Jsou v ní zahrnuty celkem 

tři jednotlivé místnosti – zádveří, expozice a přednáškový sál. 

Při porovnání tepelných zisků části expozice a tepelných ztrát celé budovy bylo 

možné provést rozhodnutí o realizovatelnosti této koncepce vytápění s chlazením 

z hlediska výkonu použitého tepelného zdroje. Na základě požadavku zajistit pro 

návštěvníky co nejlepší komfort vytápění a chlazení bylo zvoleno podlahové vytápění se 

stropními chladícími panely. 

Chladící panely by šly použít i jako distribuční prvek tepla, ale díky fyzikálním 

zákonům by se nejteplejší ohřívaný vzduch držel v horní části místnosti a s klesající 

výškou by klesala i výsledná teplota v místnosti. Světlá výška v expozici je 3430 mm, což 

je hodnota, která jen zvětšuje a podporuje nepříznivé, ale přirozené rozvrstvení vzduchu 

v místnosti. Chladnější vzduch by se tak držel ve spodní části místnosti, kde se pohybují 

návštěvníci a personál. 

Stejným způsobem by bylo možné použít i podlahové chlazení, nicméně kvůli 

možnosti nepříjemného pocitu chladu ve spodní části těla osob užívajících tuto stavbu, 

bylo od tohoto řešení upuštěno. 

Tepelnou zátěž z vnějšího prostředí tvoří tři dílčí složky. Jsou to tepelné zisky oken 

radiací, tepelné zisky oken konvekcí a tepelná zátěž z vnějších stěn. 

Tepelnou zátěž z vnitřního prostředí tvoří produkce tepla od lidí a produkce tepla 

od svítidel. 

Tepelná zátěž je spočítána dle ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže 

klimatizovaných prostor.  
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B.4.1 Tepelné zisky okny 

Na výše uvedeném obrázku jsou vyznačeny všechny prosklené plochy – prosklená 

fasáda, okna a vstupní prosklené dveře. Jsou to konstrukce, kterými vzniká zpravidla 

největší tepelná zátěž od slunečního záření. Tepelný tok se v tomto případě dělí na dvě 

složky, a to na prostup tepla radiací a prostup tepla konvekcí. 

B.4.1.1 Stanovení doby výpočtu 

Tepelné zisky se počítají pro den 21.7. Protože se hodnota tepelné zátěže sluneční 

radiací v průběhu dne liší, výpočtem určíme hodinu, kdy bude zisk okny a dalšími 

prosklenými konstrukcemi největší. Protože se tyto konstrukce nachází na více fasádách, 

je nutné vyzkoušet různou polohu slunce vůči těmto osluněným fasádám a najít 

maximum. 

  

Obrázek 20 – Vyznačení prosklených ploch a oken
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FASÁDA Jihovýchodní Jihozápadní Západní 
∑ Prosklená plocha A [m 2] 29,43 54,41 3,22 

ČAS IDjv = Ajv x I0jv IDjz = Ajz x I0jz IDz = Az x I0z 
8 13302 5441 322 19065 
9 15039 6366 377 21781 
10 14892 7073 419 22383 
11 12861 10066 448 23374 
12 9300 17194 454 26947 
13 5445 23777 747 29969 
14 3826 27531 1253 32610 
15 3443 27804 1626 32873 
16 2943 24593 1736 29272 
17 2296 18227 1549 22072 

Tabulka 5 – Intenzita sluneční radiace 

Podle tabulky určíme dobu výpočtu na 15. hodinu. V této době je v součtu ze všech 

stěn intenzita sluneční radiace ID největší. 

B.4.1.2 Osluněná část okna 

Výška slunce nad obzorem h a sluneční azimut α pro měsíc červenec pro 50° s.š. 

Sluneční čas 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Výška slunce h 25 34 44 52 58 60 58 52 44 34 25 18 

Sluneční azimut α 88 100 114 131 152 180 208 229 246 260 272 286 

 Pro výpočtový měsíc červenec a 15. hodinu je azimut slunce α = 246° a výška 

slunce nad obzorem h = 44°. Azimut jihovýchodní stěny γ = 135°, azimut jihozápadní 

stěny je γ = 225° a azimut západní stěny je γ = 270°. 

B.4.1.2.1 Jihovýchodní fasáda 

Výpočet vodorovného (e1) a svislého stínu (e2) na jihovýchodní fasádě. Na 

jihovýchodní fasádě je provedena konzola, která je podepřena sloupy a stíní tak oknům a 

proskleným konstrukcím – prosklená stěna a prosklené vstupní dveře. Ve výpočtu je toto 

stínění nutno uvažovat. Délka konzoly od vnějšího líce okna po její okraj je 3840 mm. 

|α − γ| = |246 − 135| = 111°   

111° > 90° → Rozdíl azimutů stěny a slunce je větší než 90°, okna a prosklené 

konstrukce jsou celé ve stínu 

S =  𝟎 𝐦𝟐 
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B.4.1.2.2 Jihozápadní fasáda 

Výpočet vodorovného (e1) a svislého stínu (e2) na jihozápadní fasádě. Na 

jihozápadní fasádě je provedena konzola, která volně navazuje na konzolu z jihovýchodní 

fasády. I tato část je podepřena sloupy a jako konstrukce stíní prosklené fasádě. Délka 

konzoli od vnějšího líce okna po její okraj je 3400 mm. Ve výpočtu je toto stínění nutno 

uvažovat. 

|α − γ| = |246 − 225| = 21°   

21° < 90° → Rozdíl azimutů stěny a slunce je menší než 90°, prosklená fasáda není celá 

ve stínu 

e = c × tan(α − γ) = 3,4 × tan(246 − 225) = 1,305 

e = d ×
tan h

cos(α − γ)
= 3,4 × 

tan 44

cos(246 − 225)
= 3,517 

kde:  c – hloubka okna / slunolamu [m] 

 d – hloubka okna / slunolamu [m] 

 h – výška slunce nad obzorem [m] 

 α – azimut slunce [°] 

 γ – azimut stěny (odchylka normály stěny od severu) [°] 

Rozměry prosklené fasády O1: 15,87 x 3,43 m, zasklení 15,75 x 3,31 m  

S =  [l − (e − f)] × [l − (e − g)] = [3,31 − (1,305 − 0,06)] × [15,75 − (3,517 −

0,06)] = 𝟐𝟓, 𝟑𝟖𝟓 𝐦𝟐  

kde:  la – výška zasklení [m] 

 lb – šířka zasklení [m] 

 f – odstup od svislé stínící překážky (šířka rámu) [m] 

 g – odstup od vodorovné stínící překážky (šířka rámu) [m] 
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B.4.1.2.3  Západní fasáda 

Výpočet vodorovného (e1) a svislého stínu (e2) na severozápadní fasádě. Na 

severozápadní fasádě se nenachází stínící konstrukce a prvky.  

|α − γ| = |246 − 270| = 24°   

24° < 90° → Rozdíl azimutů stěny a slunce je menší než 90°, okna nejsou celá ve stínu 

e = c × tan(α − γ) = 0,4 × tan(246 − 270) = −0,178 → 0 

e = d ×
tan h

cos(α − γ)
= 0,4 × 

tan 44

cos(246 − 270)
= 0,423 

kde:  c – hloubka okna [m] 

 d – hloubka okna [m] 

 h – výška slunce nad obzorem [m] 

 α – azimut slunce [°] 

 γ – azimut stěny (odchylka normály stěny od severu) [°] 

Rozměry neotevíravého okna O6: 0,91 x 2 m, zasklení 0,79 x 1,88 m  

S =  [l − (e − f)] × [l − (e − g)] = [1,88 − (0 − 0,06)] × [0,79 − (0,423 − 0,06)] =

𝟎, 𝟖𝟐𝟖 𝐦𝟐  

Rozměry neotevíravého okna O7: 0,7 x 2 m, zasklení 0,58 x 1,88 m  

S =  [l − (e − f)] × [l − (e − g)] = [1,88 − (0 − 0,06)] × [0,58 − (0,423 − 0,06)] =

𝟎, 𝟒𝟐𝟏 𝐦𝟐  

kde:  la – výška zasklení [m] 

 lb – šířka zasklení [m] 

 f – odstup od svislé stínící překážky (šířka rámu) [m] 

 g – odstup od vodorovné stínící překážky (šířka rámu) [m] 
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B.4.1.3 Tepelné zisky sluneční radiací 

B.4.1.3.1 Prosklená stěna s prosklenými vstupními dveřmi O1 

Rozměr prosklené stěny (včetně dveří): 15,87 x 3,43 m 

Io = 511 W/m2 – pro jihozápad, 15:00 hod 

Io dif = 117 W/m2 

co = 1,15 – pro venkovskou oblast 

s = 0,72 – trojsklo 

Q = (S × I × c + (S − S ) × I  ) × s = 

= (25,385 × 511 × 1,15 + (54,434 − 25,385) × 117) × 0,72 = 𝟏𝟑𝟏𝟖𝟕, 𝟔𝟖 𝐖 

kde:  Sos – osluněná část zasklení [m2] 

co – korekce na čistotu atmosféry [-] 

 Io – celková intenzita radiace (globální záření) procházející oknem [W/m2] 

 Io dif – intenzita difúzní radiace procházející oknem [W/m2] 

 s – stínící součinitel [-] 

B.4.1.3.2 Okno O2 

Rozměr okna O2: 4 x 2 m 

Io = 117 W/m2 – pro jihovýchod, 15:00 hod 

Io dif = 117 W/m2 

co = 1,15 – pro venkovskou oblast 

s = 0,72 – trojsklo 

Q = (S × I × c + (S − S ) × I  ) × s = 

= (0 × 117 × 1,15 + (8 − 0) × 117) × 0,72 = 𝟔𝟕𝟑, 𝟗𝟐 𝐖  
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kde:  Sos – osluněná část zasklení [m2] 

co – korekce na čistotu atmosféry [-] 

 Io – celková intenzita radiace (globální záření) procházející oknem [W/m2] 

 Io dif – intenzita difúzní radiace procházející oknem [W/m2] 

 s – stínící součinitel [-] 

B.4.1.3.3 Okno O3 

Rozměr okna O3: 1 x 2 m 

Io = 117 W/m2 – pro jihovýchod, 15:00 hod 

Io dif = 117 W/m2 

co = 1,15 – pro venkovskou oblast 

s = 0,72 – trojsklo 

Q = (S × I × c + (S − S ) × I  ) × s = 

= (0 × 117 × 1,15 + (2 − 0) × 117) × 0,72 = 𝟏𝟔𝟖, 𝟒𝟖 𝐖  

kde:  Sos – osluněná část zasklení [m2] 

co – korekce na čistotu atmosféry [-] 

 Io – celková intenzita radiace (globální záření) procházející oknem [W/m2] 

 Io dif – intenzita difúzní radiace procházející oknem [W/m2] 

 s – stínící součinitel [-] 

B.4.1.3.4 Okno O4 

Rozměr okna O4: 5 x 2 m 

Io = 117 W/m2 – pro jihovýchod, 15:00 hod 

Io dif = 117 W/m2 
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co = 1,15 – pro venkovskou oblast 

s = 0,72 – trojsklo 

Q = (S × I × c + (S − S ) × I  ) × s = 

= (0 × 117 × 1,15 + (10 − 0) × 117) × 0,72 = 𝟖𝟒𝟐, 𝟒 𝐖  

kde:  Sos – osluněná část zasklení [m2] 

co – korekce na čistotu atmosféry [-] 

 Io – celková intenzita radiace (globální záření) procházející oknem [W/m2] 

 Io dif – intenzita difúzní radiace procházející oknem [W/m2] 

 s – stínící součinitel [-] 

B.4.1.3.5 Prosklená stěna s prosklenými vstupními dveřmi O5 

Rozměr prosklené stěny (včetně dveří): 2,75 x 3,43 m 

Io = 117 W/m2 – pro jihovýchod, 15:00 hod 

Io dif = 117 W/m2 

co = 1,15 – pro venkovskou oblast 

s = 0,72 – trojsklo 

Q = (S × I × c + (S − S ) × I  ) × s = 

= (0 × 117 × 1,15 + (9,4 − 0) × 117) × 0,72 = 𝟕𝟗𝟒, 𝟓𝟗 𝐖  

kde:  Sos – osluněná část zasklení [m2] 

co – korekce na čistotu atmosféry [-] 

 Io – celková intenzita radiace (globální záření) procházející oknem [W/m2] 

 Io dif – intenzita difúzní radiace procházející oknem [W/m2] 
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 s – stínící součinitel [-] 

B.4.1.3.6 Okno O6 

Rozměr okna O6: 0,91 x 2 m  

Io = 505 W/m2 – pro západ, 15:00 hod 

Io dif = 117 W/m2 

co = 1,15 – pro venkovskou oblast 

s = 0,72 – trojsklo 

Q = (S × I × c + (S − S ) × I  ) × s = 

= (0,828 × 505 × 1,15 + (1,82 − 0,828) × 505) × 0,72 = 𝟕𝟎𝟔, 𝟗 𝐖  

kde:  Sos – osluněná část zasklení [m2] 

co – korekce na čistotu atmosféry [-] 

 Io – celková intenzita radiace (globální záření) procházející oknem [W/m2] 

 Io dif – intenzita difúzní radiace procházející oknem [W/m2] 

 s – stínící součinitel [-] 

B.4.1.3.7 Okno O7 

Rozměr okna O7: 0,7 x 2 m  

Io = 505 W/m2 – pro západ, 15:00 hod 

Io dif = 117 W/m2 

co = 1,15 – pro venkovskou oblast 

s = 0,72 – trojsklo 

Q = (S × I × c + (S − S ) × I  ) × s = 

= (0,421 × 505 × 1,15 + (1,4 − 0,421) × 505) × 0,72 = 𝟓𝟑𝟐, 𝟎 𝐖  
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kde:  Sos – osluněná část zasklení [m2] 

co – korekce na čistotu atmosféry [-] 

 Io – celková intenzita radiace (globální záření) procházející oknem [W/m2] 

 Io dif – intenzita difúzní radiace procházející oknem [W/m2] 

 s – stínící součinitel [-] 

B.4.1.4 Tepelné zisky konvekcí 

B.4.1.4.1 Prosklená stěna s prosklenými vstupními dveřmi O1 

Sok = 54,43 m2 

Uo = 1,1 W/m2∙K 

Q = S × U × (t − t ) = 54,43 × 1,1 × (30 − 26) = 𝟐𝟑𝟗, 𝟒𝟗 𝐖  

kde:  Sos – plocha prosklené stěny [m2] 

Uo – součinitel prostupu tepla prosklené stěny [W/m2∙K] 

 ti – teplota interiéru [°C] 

 te – teplota vnějšího vzduchu pro určenou hodinu [°C] 

B.4.1.4.2 Okno O2 

Sok = 8 m2 

Uo = 0,9 W/m2∙K 

Q = S × U × (t − t ) = 8 × 0,9 × (30 − 26) = 𝟐𝟖, 𝟖 𝐖  

kde:  Sos – plocha prosklené stěny [m2] 

Uo – součinitel prostupu tepla prosklené stěny [W/m2∙K] 

 ti – teplota interiéru [°C] 

 te – teplota vnějšího vzduchu pro určenou hodinu [°C] 
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B.4.1.4.3 Okno O3 

Sok = 2 m2 

Uo = 0,9 W/m2∙K 

Q = S × U × (t − t ) = 2 × 0,9 × (30 − 26) = 𝟕, 𝟐 𝐖  

kde:  Sos – plocha prosklené stěny [m2] 

Uo – součinitel prostupu tepla prosklené stěny [W/m2∙K] 

 ti – teplota interiéru [°C] 

 te – teplota vnějšího vzduchu pro určenou hodinu [°C] 

B.4.1.4.4 Okno O4 

Sok = 10 m2 

Uo = 0,9 W/m2∙K 

Q = S × U × (t − t ) = 10 × 0,9 × (30 − 26) = 𝟑𝟔 𝐖  

kde:  Sos – plocha prosklené stěny [m2] 

Uo – součinitel prostupu tepla prosklené stěny [W/m2∙K] 

 ti – teplota interiéru [°C] 

 te – teplota vnějšího vzduchu pro určenou hodinu [°C] 

B.4.1.4.5 Prosklená stěna s prosklenými vstupními dveřmi O5 

Sok = 9,43 m2 

Uo = 1,1 W/m2∙K 

Q = S × U × (t − t ) = 9,43 × 1,1 × (30 − 26) = 𝟒𝟏, 𝟒𝟗𝟐 𝐖  

kde:  Sos – plocha prosklené stěny [m2] 

Uo – součinitel prostupu tepla prosklené stěny [W/m2∙K] 
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 ti – teplota interiéru [°C] 

 te – teplota vnějšího vzduchu pro určenou hodinu [°C] 

B.4.1.4.6 Okno O6 

Sok = 1,82 m2 

Uo = 0,9 W/m2∙K 

Q = S × U × (t − t ) = 1,82 × 0,9 × (30 − 26) = 𝟔, 𝟓𝟓 𝐖  

kde:  Sos – plocha prosklené stěny [m2] 

Uo – součinitel prostupu tepla prosklené stěny [W/m2∙K] 

 ti – teplota interiéru [°C] 

 te – teplota vnějšího vzduchu pro určenou hodinu [°C] 

B.4.1.4.7 Okno O7 

Sok = 1,4 m2 

Uo = 0,9 W/m2∙K 

Q = S × U × (t − t ) = 1,4 × 0,9 × (30 − 26) = 𝟓, 𝟎𝟒 𝐖  

kde:  Sos – plocha prosklené stěny [m2] 

Uo – součinitel prostupu tepla prosklené stěny [W/m2∙K] 

 ti – teplota interiéru [°C] 

 te – teplota vnějšího vzduchu pro určenou hodinu [°C] 
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B.4.2 Tepelná zátěž vnějších stěn 

Část stěn v řešené zóně přiléhá po celé své výšce k zemině. Tepelná zátěž z vnějších 

stěn je vypočtena pouze u stěn, které nepřiléhají k zemině a jsou v kontaktu se vzduchem 

(vnějším prostředím). Stěny, které přiléhají k zemině jsou vyznačeny na následujícím 

obrázku. Objekt je zastřešen vegetační plochou střechou, na které je tloušťka vegetační 

vrstvy pouze 100 mm. Proto budeme uvažovat tuto konstrukci z hlediska výpočtu 

tepelných zisků jako horizontální stěnu.  

Nejprve je nutné určit druh stěny. Podle jejich tloušťky se rozdělují do tří 

kategorií. 

KONSTRUKCE Tloušťka [m] 
Lehká přibližně 0,08 

Středně těžká 0,08 - 0,45 
Těžká stěna > 0,45 

V řešené části budovy se nachází dva typy obvodových stěn. Jsou to stěny označeny 

jako SO1 Vnější obvodová stěna – gabion a SO2 Vnější obvodová stěna – omítka. Z hlediska 

skladby se liší pouze tím, že stěna SO1 má jako poslední vrstvu skladby místo finální 

vrstvy omítky kamenný gabion. Ten do celkové tloušťky stěny v tomto případě 

započítávat nebudeme, proto budeme uvažovat jednotnou tloušťku pro obě výše uvedené 

konstrukce. 

Obrázek 21 – Znázornění osazení obejktu do terénu
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B.4.2.1 Zisky vnější obvodovou stěnou - SO1 a SO2 

Tloušťka stěny je 0,4515 m → stěna těžká 

Ust = 0,199 W/m2∙K 

Jihovýchodní stěna: S = 161,8 m2, ti = 26 °C, trm = 30,2 °C 

Q = U × S × (t − t ) = 0,199 × 161,8 × (30,2 − 26) = 𝟏𝟑𝟓, 𝟐𝟑 𝐖 

kde:  S – plocha stěny [m2] 

Ust – součinitel prostupu tepla stěny [W/m2∙K] 

trm – průměrná rovnocenná sluneční teplota vnějšího vzduchu za 24 h [°C] 

 ti – teplota interiéru [°C] 

Jihozápadní stěna: S = 19,11 m2, ti = 26 °C, trm = 30,2 °C 

Q = U × S × (t − t ) = 0,199 × 19,11 × (30,2 − 26) = 𝟏𝟓, 𝟗𝟕 𝐖  

Severozápadní stěna: S = 39,03 m2, ti = 26 °C, trm = 27,8 °C 

Q = U × S × (t − t ) = 0,199 × 39,03 × (27,8 − 26) = 𝟗, 𝟓𝟕 𝐖 

Západní stěna: S = 21,26 m2, ti = 26 °C, trm = 29,7 °C 

Q = U × S × (t − t ) = 0,199 × 21,26 × (29,7 − 26) = 𝟏𝟓, 𝟔𝟓 𝐖 

B.4.2.2 Zisky konstrukcí střechy 

Tloušťka střešní konstrukce v nejužším místě (spádová vrstva) je 0,4955 m → stěna 

těžká 

Ust = 0,139 W/m2∙K 

Horizontální stěna: S = 722,1 m2, ti = 26 °C, trm = 35,3 °C 

Q = U × S × (t − t ) = 0,139 × 722,1 × (35,3 − 26) = 𝟗𝟑𝟑, 𝟒𝟔 𝐖 



67 
 

B.4.3 Produkce tepla od lidí 

Počet lidí: 125 osob 

ti = 26 °C 

Q = n × 6,2 × (36 − t ) = 125 × 6,2 × (36 − 26) = 𝟕𝟕𝟓𝟎 𝐖 

kde:  nl – počet lidí 

 ti – teplota interiéru [°C] 

B.4.4 Tepelná produkce svítidel 

V zádveří a expozičních prostorách jsou nainstalována bodová svítidla LED. V části 

přednáškového sálu jsou nainstalována podhledová LED svítidla. 

Ss = 582,04 m2 

Ps = 12 W/m2 – pro LED svítidla 

Q = S × P × c × c = 582,04 × 12 × 1 × 1 = 𝟔𝟗𝟖𝟒, 𝟒𝟖 𝐖 

kde:  Ss – podlahová plocha zmenšená o přirozeně osvětlenou plochu u oken [m2] 

 Ps – výkon osvětlení [W/m2] 

 c1 – součinitel současnosti používání svítidel [-] 

 c2 – zbytkový součinitel 1, při odsávání vzduchu z okolí svítidel 0,7 
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B.4.5 Celkový tepelný zisk 

Tepelné zisky sluneční radiací: Qor = 16905,97 W 

Tepelné zisky konvekcí: Qok = 364,57 W 

Tepelná zátěž vnějších stěn: Qs = 1109,88 W 

Tepelná produkce lidí: Ql = 7750 W 

Tepelná produkce svítidel: Qsv = 6984,48 W 

Celková tepelná zátěž: QL = 33114,9 W 

B.5 Návrh výkonu ohřívače VZT 

Pří návrhu výkonu ohřívače pro VZT počítáme s tím, že obě vzduchotechnické 

jednotky v objektu jsou vybaveny výměníkem pro zpětné získávání tepla (ZZT) s účinností 

50 %. Teplota přiváděného vzduchu do zóny Expozice je 16 °C. Teplota přiváděného 

vzduchu do části Zázemí je 18 °C. Jediné místnosti, které nejsou větrány nuceně ale 

přirozeně, jsou místnosti zádveří. V každé zóně se nachází jedna místnost zádveří – na 

obrázku zanedbáno. 

Obrázek 22 – Rozdělení objektu na zóny
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Q = V × ρ × c × t − t  [W] 

kde:  Vp – objem přiváděného vzduchu do místnosti [m3/h] 

 ρ – hustota vzduchu [kg/m3] 

 c – měrná tepelná kapacita vzduchu [J/kg∙K] 

 tp – teplota přiváděného vzduchu do místnosti [°C] 

t1 – teplota vzduchu za výměníkem ZZT [°C] 

Teplotu vzduchu za výměníkem vypočteme z následujícího vzorce: 

η

100
=

t − t

t − t
 

kde:  η – účinnost výměníku ZZT [%] 

 ti – teplota interiéru [°C] 

te – teplota exteriéru [°C] 

t1 – teplota vzduchu za výměníkem ZZT [°C] 
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V následující tabulce je uveden výpočet potřebného výkonu pro všechny místnosti: 

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI Vp [m3/h] ti [°C] tp [°C] t1 [°C] Qo [W] 
M01 ZÁDVEŘÍ - 15 - - - 
M02 EXPOZICE 2550 18 16 3 11355,81 
M03 PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 1200 20 16 4 4932,84 
M04 TECHNICKÁ MÍSTNOST VZT 140 15 16 1,5 695,39 
M05 ZÁDVEŘÍ 2 - 15 - - - 
M06 CHODBA / ŠATNA NÁVŠTĚVNÍKŮ 600 18 18 3 3062,83 
M07 DEPOZITÁŘ 60 15 18 1,5 336,91 
M08 WC MUŽI 130 20 18 4 619,37 
M09 WC MUŽI - ZTP 55 20 18 4 262,04 
M10 WC ŽENY - ZTP 55 20 18 4 262,04 
M11 WC ŽENY 185 20 18 4 881,41 
M12 ÚKLIDOVÁ KOMORA 35 15 18 1,5 196,53 
M13 CHODBA 2 90 15 18 1,5 505,37 
M14 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ZAMĚST. 280 24 18 6 1143,45 
M15 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ 75 22 18 5 331,81 
M16 SKLAD 30 15 18 1,5 168,46 
M17 SKLAD 2 30 15 18 1,5 168,46 
M18 KANCELÁŘ 100 20 18 4 476,44 
M19 KANCELÁŘ 2 150 20 18 4 714,66 
M20 TECH. M. VYT 140 15 18 1,5 786,13 

     ∑ 26899,94 

Tabulka 6 – Návrh výkonu ohřívače VZT 

Celkový výkon ohřívače pro VZT je 26,9 kW. 

B.6 Návrh otopných těles 

Ve většině místností, zejména v zóně Zázemí je navrženo vytápění pomocí 

otopných těles s teplotním spádem 50/40 °C. Ve většině místností jsou navržená desková 

otopná tělesa RADIK VK od výrobce Korado, se spodním pravým přímým připojením, 

výjimečně s levým spodním přímým připojením. V místnosti M14 Hygienické zázemí 

zaměstnanců je navrženo trubkové otopné těleso KORALUX. V místnostech M01 Zádveří, 

M05 Zádveří 2, M18 Kancelář a M19 Kancelář 2 jsou z technických (nízká výška parapetu 

oken v kancelářích) i praktických důvodů navrženy lavicové konvektory. Všechna tělesa 

jsou vybavena termostatickými hlavicemi a připojena pomocí HPŠ 15. Měděné tepelně 

izolované potrubí k otopným tělesům je vedeno v podlaze.  
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B.6.1 Výpočet skutečného výkonu těles 

Výpočet skutečného výkonu otopných těles byl proveden pomocí následujícího vzorce:  

Q = Q × φ × z × z × z [W] 

kde:  Qt – výkon tělesa pro návrhové podmínky (teplota interiéru, teplota přívodu 

a vratu   navrhované soustavy) [W] 

φ – součinitel na způsob připojení těles [-] 

z1 – součinitel na úpravu okolí (zákryt, umístění pod parapetem,…)[-] 

z2 – součinitel na umístění tělesa v místnosti [-] 

z3 – součinitel na umístění tělesa v místnosti [-] 

Výpočet je uveden v tabulce na následující stránce. 
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B.6.2 Navržená otopná tělesa a armatury 

V místnostech s malými tepelnými ztrátami: M07 Depozitář, M13 Chodba 2, 

M16 Sklad a M17 Sklad 2 jsou navržena větší otopná tělesa, než je z hlediska tepelných 

ztrát těchto místností nutné. Je to z důvodu bezproblémového hydraulického seřízení 

soustavy – nastavení ventilů u jednotlivých těles. Umělé navýšení hmotnostního průtoku 

(výkonu tělesa) však nebylo možné realizovat v místnosti M12 Úklidová komora, kde to 

neumožňuje dispoziční a rozměrové řešení místnosti. 

Obrázek 23 – Deskové otopné těleso Radik VK s termostatickou hlavicí [16] 

Obrázek 24 – Lavicový konvektor LKX s termostatickou hlavicí [17]
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Obrázek 26 – Trubkové otopné těleso KLM 
s termostatickou hlavicí [18]

Obrázek 25 – Uzavíratelné přímé H šroubení pro 
připojení VK těles [19]
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Obrázek 27 – Termostatická hlavice [20]
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B.6.3 Dimenzování potrubí k OT 

Č. Ú. Q [W] M [kg/h] l [m] DN Dxt R [Pa/m] w [m/s] R·I [Pa] Ʃξ [-] Z [Pa] ΔpRV [Pa]
R·l+Z+ΔpRV 

[Pa]
ΔpDIS [Pa]

1 287 24,68 22,47 15x1 5,7 0,05 128 22,22 28 TRV (6) 200 356 356
2 939 80,74 2,5 18x1 12,1 0,11 30 1,12 7 37 393
3 1751 150,56 2,4 22x1 16,8 0,13 40 1,12 9 50 442
4 2392 205,67 1,8 28x1,5 10,9 0,12 20 4,5 32 52 494
5 2844 244,54 2,4 28x1,5 14,3 0,14 34 0,9 9 43 537
6 3409 293,12 1,9 28x1,5 20 0,17 38 0,9 13 51 588
7 3763 323,56 2,8 28x1,5 22,1 0,18 62 0,9 14 76 664
8 4117 354,00 1,1 28x1,5 26,6 0,2 29 0,9 18 47 711
9 4738 407,39 1,2 28x1,5 34 0,23 41 0,9 24 64 776

10 5558 477,90 2,5 28x1,5 45,1 0,27 113 0,9 32 145 921
11 6893 592,69 3,2 28x1,5 67,9 0,34 217 2,2 126 343 1264
12 7354 632,33 3,8 28x1,5 75,2 0,36 286 0,9 58 344 1608
13 8020 689,60 1,2 28x1,5 86,7 0,39 104 0,9 68 172 1779
14 9398 808,08 4 28x1,5 116,6 0,46 466 8,2 859 1325 3105

A
I 652 56,06 1,3 15x1 16,3 0,12 21 4,02 29 50 356
B
III 641 55,12 16,3 15x1 16,3 0,12 266 12,72 91 356 442
C
VI 354 30,44 1,4 15x1 6,8 0,06 10 3,22 6 15 588
D
VII 354 30,44 1,4 15x1 6,8 0,06 10 3,22 6 15 664
E
IX 652 56,06 4,4 15x1 16,3 0,12 72 6,9 49 121 694
X 820 70,51 2,3 15x1 30,1 0,15 69 1,12 12 82 776
F

XII 473 40,67 1,5 15x1 10,2 0,1 15 8,2 41 56 436
XIV 902 77,56 4,6 15x1 35,9 0,16 165 6,1 77 242 679
XVI 1335 114,79 1,6 15x1 85 0,24 136 3,72 106 242 921
G

XIX 452 38,87 4,2 15x1 9,1 0,08 38 3 10 48 1107
XXI 904 77,73 10,1 15x1 35,9 0,16 363 3,72 47 410 1516

XXIII 1378 118,49 2,5 15x1 91,3 0,25 228 1,12 35 263 1779
H
XI 168 14,45 2,1 15x1 3,4 0,03 7 3,22 1 9 694
J

XIII 429 36,89 0,7 15x1 9,1 0,08 6 3,22 10 17 436
K

XXII 474 40,76 0,9 15x1 10,2 0,1 9 5,82 29 38 1516
K otopnému tělesu 03

II 812 69,82 0,25 15x1 30,1 0,15 8 3,22 36 43 393
K otopnému tělesu 05

IV 452 38,87 0,3 15x1 9,1 0,08 3 3,22 10 13 494
K otopnému tělesu 06

V 565 48,58 0,3 15x1 11,3 0,1 3 3,22 16 19 537
K otopnému tělesu 09

VIII 621 53,40 0,3 15x1 12,9 0,11 4 3,22 19 23 711
K otopnému tělesu 14

XV 433 37,23 0,45 15x1 9,1 0,08 4 5,6 18 22 679
K otopnému tělesu 15
XVII 461 39,64 0,25 15x1 9,1 0,08 2 3,22 10 12 1264

K otopnému tělesu 16
XVIII 666 57,27 0,25 15x1 16,3 0,12 4 3,22 23 27 1608

K otopnému tělesu 18
XX 452 38,87 0,3 15x1 9,1 0,08 3 3 10 12 1107

Teplotní rozdíl 10 K(°C) (50/40), hustota vody při 45 °C = 990,2 kg/m3

Dimenzování základního okruhu

Dimenzování vedlejších větví a odboček

Tabulka 8 – Dimenzování potrubí
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B.6.4 Návrh přednastavení ventilů u těles 

Návrh přednastavení ventilů u těles Δp M
OT 1 356 - 356 = 0 Pa 24,68 kg/h TRV(6)
OT 2 356 - 50 = 306 Pa 56,06 kg/h TRV(8)
OT 3 393 - 43 = 349 Pa 69,82 kg/h TRV(8)
OT 4 442 - 356 = 86 Pa 55,12 kg/h TRV(8)
OT 5 494 - 13 = 481 Pa 38,87 kg/h TRV(5)
OT 6 537 - 19 = 518 Pa 48,58 kg/h TRV(6)
OT 7 588 - 15 = 573 Pa 30,44 kg/h TRV(3)
OT 8 664 - 15 = 649 Pa 30,44 kg/h TRV(3)
OT 9 711 - 23 = 688 Pa 30,44 kg/h TRV(3)
OT 10 694 - 121 = 573 Pa 56,06 kg/h TRV(6)
OT 11 694 - 9 = 685 Pa 14,45 kg/h TRV(1,5)
OT 12 436 - 56 = 380 Pa 40,67 kg/h TRV(6)
OT 13 436 - 17 = 420 Pa 36,89 kg/h TRV(5)
OT 14 679 - 22 = 657 Pa 37,23 kg/h TRV(4)
OT 15 1264 - 12 = 1252 Pa 39,64 kg/h TRV(3)
OT 16 1608 - 27 = 1581 Pa 57,27 kg/h TRV(4)
OT 17 1107 - 48 = 1059 Pa 38,87 kg/h TRV(4)
OT 18 1107 - 12 = 1095 Pa 38,87 kg/h TRV(3)
OT 19 1516 - 38 = 1478 Pa 40,76 kg/h TRV(3)

Tabulka 9 – Návrh přednastavení ventilů u těles

Obrázek 28 -  Graf pro nastavení ventilu těles
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B.7 Návrh podlahového vytápění 

V místnostech M02 Expozice a M03 Přednáškový sál, je navrženo teplovodní 

podlahové vytápění. Tyto místnosti jsou větrány pomocí VZT, která do místností přivádí 

vzduch o teplotě 16 °C. Ohřívač ve VZT pokrývá ztráty větráním. Tepelným zdrojem pro 

ohřívač ve vzduchotechnice je tepelné čerpadlo. Jednotlivé topné okruhy jsou napojeny 

na jeden rozdělovač umístěný v místnosti M02 Expozice. Teplotní spád podlahového 

vytápění je 38/28 °C. Výpočet podlahového vytápění je proveden dle 

normy ČSN EN 1264. 

B.7.1 Výpočet podlahového vytápění – deska se zabetonovanými trubkami 

Skladba konstrukce podlahy: 

1. Výpočet součinitele přestupu tepla na příslušné straně desky se vypočte dle 

následujících vztahů: 

 

 

kde:  α – součinitel přestupu tepla na příslušné straně desky [W/m2∙K] 

a, b – tloušťky vrstev stejných tepelně technických vlastností na příslušné straně 

desky[m] 

Obrázek 29 – Schéma skladby podlahy a umístění topného potrubí

UA =
1

1
αA

+ ∑
    [W ∙ m ∙ K ] UB =

1

1
αB

+ ∑
    [W ∙ m ∙ K ] 
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λa,b– tepelná vodivost materiálu příslušné vrstvy a strany ve směru vedení tepla 

[W/m2∙K] 

2. Výpočet součinitele m: 

 

kde:  UA – tepelná propustnost vrstev na stranu A (směrem do vytápěného prostoru) 

[W/m2∙K] 

UB – tepelná propustnost vrstev na stranu B (směrem do nevytápěného prostoru) 

[W/m2∙K] 

λ – tepelná vodivost vrstvy, do níž jsou uloženy otopné trubky [W/m2∙K] 

d – vnější profil potrubí [m] 

3. Střední teplota v rovině proložené osami zdrojů tepla za předpokladu rozdílných 

teplotních podmínek na obou stranách desky: 

 

 

kde:  tm – průměrná teplota vložených zdrojů tepla [°C] 

ti – vnitřní výpočtová teplota [°C] 

m – součinitel charakteristiky desky [-] 

L – osová vzdálenost potrubí (rozteč) [m] 

4. Průměrná povrchová teplota – na vytápěnou stranu (A): 

 

 

5. Průměrná povrchová teplota – na nevytápěnou stranu (B): 

 

 

m =  
2. (U + U )

π  .  λ .  d
   [−] 

t = t + (t − t ) ∙
tanh m ∙

L
2

m ∙
L
2

−
U

U + U
∙ 1 −

tanh m ∙
L
2

m ∙
L
2

. (t − t )  [°C] 

t =
U

α
∙ (t − t ) + t =

U

α
∙ (t − t )

tanh m ∙
L
2

m ∙
L
2

+ t   [°C] 

t =
U

α
∙ (t − t ) + t   [°C] 
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6. Měrný tepelný výkon otopné plochy ve směru do vytápěné místnosti: 

 

kde:  UA – tepelná propustnost vrstev na stranu A (směrem do vytápěného prostoru) 

[W/m2∙K] 

ti – vnitřní výpočtová teplota [°C] 

ts – střední teplota v rovině os potrubí [°C] 

7. Měrný tepelný výkon otopné plochy ve směru do zeminy: 

- je ztrátovou částí celkového příkonu otopné plochy 

 

kde:  UB – tepelná propustnost vrstev na stranu B (směrem do nevytápěného prostoru) 

[W/m2∙K] 

tiB,e – teplota zeminy (nebo exteriéru) [°C] 

ts – střední teplota v rovině os potrubí [°C] 

8. Měrný tepelný výkon 

 

9. Tepelný výkon 
 
 

10. Tepelný příkon 
 

 

  

q = U ∙ (t − t ) = α ∙ (t − t )  [W/m ] 

q = U ∙ t − t , = α ∙ (t − t , )  [W/m ] 

q = U ∙ t − t , = α ∙ (t − t , )  [W/m ] 

Q = q ∙ A  [W] 

Q = Q + Q = (q + q ) ∙ A  [W] 
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Výpočet podlahového vytápění je uveden v následující tabulce: 

Teplotní rozdíl 10 K, tep. spád 38/28, hustota vody při 33 °C = 994,2 kg/m 3 

Č. M. NÁZEV Q [W] PDL PLOCHA 
[m2] ti [°C] tp [°C] Δt [K] tm [°C] 

M02 Expozice 11325 537,69 18 38 10 33 

Okruh Plocha 
[m2] M [kg/h] lmíst [m] lpřív [m] lcelk [m] L [mm] Dxt [mm] w [m/s] R 

[Pa/m] 
ΔpDIS 
[Pa] 

1 21,1 132 76,8 46,2 123,0 300 17x2 0,28 116,0 14270 
2 21,1 130 76,8 40,2 117,0 300 17x2 0,27 109,0 12755 
3 21,1 127 76,8 32,3 109,1 300 17x2 0,27 109,0 11894 
4 21,1 123 76,8 24,7 101,5 300 17x2 0,26 102,1 10365 
5 21,1 122 76,8 15,9 92,7 300 17x2 0,2 55,3 5127 
6 21,1 122 76,8 15,8 92,6 300 17x2 0,19 48,0 4446 
7 24,5 141 86,4 34,5 120,9 300 17x2 0,25 95,4 11534 
8 24,4 135 91,5 17,1 108,6 300 17x2 0,23 81,2 8818 
9 24,6 139 91,7 27,8 119,5 300 17x2 0,25 95,4 11400 

Č. M. NÁZEV Q [W] PDL PLOCHA 
[m2] ti [°C] tp [°C] Δt [K] tm [°C] 

M03 Přednáškový sál 1736 49,72 20 38 10 33 

Okruh Plocha 
[m2] M [kg/h] lmíst [m] lpřív [m] lcelk [m] L [mm] Dxt [mm] w [m/s] R 

[Pa/m] 
ΔpDIS 
[Pa] 

1 17,7 88 62,1 22,4 84,5 300 17x2 0,19 48,0 4056 
2 17,7 83 64,0 23,6 87,6 300 17x2 0,17 35,5 3110 

Tabulka 10 – Výpočet podlahového vytápění 
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B.7.2 Použitý systém podlahového vytápění 

Podlahové vytápění je realizováno pomocí systému Varionova od výrobce REHAU. 

B.7.2.1 Systémová deska Varionova bez izolace 

Rozteč pokládky 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm. Pro objekty s užitným zatížením 

do 60 kN/m2. 

B.7.2.2 Potrubí RAUTHERM S 17x2 mm 

Materiál PE-Xa, odolnost proti vzniku napěťových trhlin, tvarově stabilní, balení 

po 240 nebo 500 m. 

 

Obrázek 30 – Systémová deska Varionova [21]

Obrázek 31 – Rautherm S [21]
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B.7.2.3 Okrajová dilatační páska REHAU 

B.7.2.4 Dilatační profil 

Dilatační profil slouží k vytvoření trvale elastických spár u vytápěných potěrů a 

pro vymezení dilatačních úseků. Výška x tloušťka x délka: 100 x 10 x 1200 mm. 

B.7.2.5 Chránička potrubí 

Slouží k vytvoření prostupů pro potrubí mezi dilatačními celky nebo ve stěnách.  

Obrázek 32 – Dilatační páska REHAU [21] 

Obrázek 33 – Dilatační profil [21]

Obrázek 34 – PE chránička potrubí [21]
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B.7.2.6 Rozdělovač HKV-D 

Rozdělovač a sběrač pro 11 topných okruhů. 

 

Obrázek 35 - HKV-D rozdělovač pro podlahové vytápění [22] 
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B.7.3 Regulace podlahového vytápění 

Pro podlahové vytápění v místnostech M02 Expozice a M03 Přednáškový sál je 

umístěn R+S v místnosti Expozice. Je osazen ve skříni pro R+S, která je umístěna v 

nice železobetonové stěny. Napojení tohoto R+S na hlavní R+S v technické místnosti je 

realizováno pomocí měděného potrubí vedeného v podlaze. Zaregulování topných 

okruhů podlahového vytápění na rozdělovači a navržení dimenze přípojky R+S pro 

podlahové vytápění je uvedeno v následujících tabulkách. 

  

Obrázek 36 – Průtokový diagram pro nastavení ventilů pro jemnou reg. HKV-D [21]
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Zaregulování topných okruhů na rozdělovači HKV-D 

Č. M. Okruh M [L/min] 
ΔpDIS 
[Pa] 

Δpš [Pa] Δpdif [Pa] Nastavení otáček 

M0
2 

1 
2,20 14270 1200 15470 2,50 

Hlavní okruh 
  

2 
2,17 12755       

Návrh přednastavení ventilu 
15470 - 12755 = 2715 1 

3 
2,12 11894       

Návrh přednastavení ventilu 
15470 - 11894 = 3576 0,5 

4 
2,05 10365       

Návrh přednastavení ventilu 
15470 - 10365 = 5105 0,5 

5 
2,03 5127       

Návrh přednastavení ventilu 
15470 - 5127 = 10343 0,25 

6 
2,03 4446       

Návrh přednastavení ventilu 
15470 - 4446 = 11025 0,25 

7 
2,35 11534       

Návrh přednastavení ventilu 
15470 - 11534 = 3936 0,5 

8 
2,25 8818       

Návrh přednastavení ventilu 
15470 - 8818 = 6652 0,5 

9 
2,32 11400       

Návrh přednastavení ventilu 
15470 - 11400 = 4070 0,5 

M0
3 

1 
1,47 4056       

Návrh přednastavení ventilu 
15470 - 4056 = 11414 0,25 

2 
1,38 3110       

Návrh přednastavení ventilu 
15470 - 3110 = 12361 0,25 

Tabulka 11 – Zaregulování okruhů podlahového vytápění 
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B.8 Návrh přípravy teplé vody 

Příprava teplé vody bude téměř pro všechny potřebné zařizovací předměty 

(místnosti) zajištěna centrálně. Pouze v případě kavárny – občerstvení, která se nachází 

v části expozice u pokladny, je uvažována příprava teplé vody pomocí průtokového 

ohřívače. Vést rozvody teplé vody pro jeden zařizovací předmět – dvojitý dřez se dvěma 

výtokovými armaturami, by bylo neekonomické a taktéž by muselo být navrženo 

cirkulační potrubí (vzdálenost mezi technickou místností a uvažovanou pozicí dřezu je 

cca 32 m). Výpočet je proveden dle ČSN 06 0320. 

B.8.1 Stanovení potřeby TV 

Počet osob: 150 návštěvníků za den, 5 zaměstnanců 

Celkem 155 osob 

Denní potřeba pro mytí osob: 

V = n × ∑V = 150 × 0,002 (mytí rukou) + 5 × 0,025 (sprcha) = 𝟎, 𝟒𝟐𝟓 𝐦𝟑 

Denní potřeba pro mytí podlah a úklid: 

Uvažovaná podlahová plocha v zóně zázemí je bez místností: M07 – Depozitář, 

M16 – Sklad, M17 – Sklad 2 a M20 – Technická místnost VYT, ve kterých se každý den 

vytírat nebude. Uvažována je pak ještě plocha podlah v místnostech M01 – Zádveří a 

M04 – Přednáškový sál, které budou jako jediné v zóně expozice vytírány ručně. Zbytek 

podlahové plochy v této zóně bude umýván pomocí podlahového mycího stroje, který 

nepotřebuje teplou vodu. 

Uvažovaná podlahová plocha: 199,36 m2 

Uvažovaná spotřeba: 20 l vody na 100 m2, tzn. 0,02 m3 na 100 m2 

V = n × ∑V = 1,9936 × 0,02 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟗𝟗 𝐦𝟑 

Celková denní potřeba TV: 

V = V + V = 0,425 + 0,0399 = 𝟎, 𝟒𝟔𝟒𝟗 𝐦𝟑 
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B.8.2 Stanovení potřeby tepla 

Teplo odebrané: 

Q = 1,163 × V × (t − t ) = 1,163 × 0,4649 × (55 − 10) = 𝟐𝟒, 𝟑𝟑 𝐤𝐖𝐡 

Teplo ztracené (24 hod. cirkulace): 

Q = Q × z = 24,33 × 0,3 = 𝟕, 𝟑 𝐤𝐖𝐡 

Teplo celkem: 

Q = Q + Q = 24,33 + 7,3 = 𝟑𝟏, 𝟔𝟐𝟗 𝐤𝐖𝐡 
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B.8.3 Stanovení křivky odběru TV 

Rozdělení odběru teplé vody v průběhu dne je uvedeno v následující tabulce: 

DOBA [hod] PODÍL [%] MNOŽSTVÍ ODEBRANÉHO 
TEPLA [kWh] 

MNOŽSTVÍ CELKOVÉHO 
TEPLA [kWh] 

7-16 15 3,65 4,74 
16-18 85 20,68 26,88 

Tabulka 12 – Rozdělení odběru TV v průběhu dne 

B.8.4 Návrh zásobníkového ohřívače TV 

Objem zásobníku: 

V =
∆Q

1,163 × ∆Ѳ
=

18,65

1,163 × (55 − 10)
= 𝟎, 𝟑𝟔 𝐦𝟑 

Jmenovitý tepelný výkon pro ohřev zásobníkem: 

- doba provozu ohřívače 10 hodin 

Q = (Q /t) = (37,71/10) = 𝟑, 𝟕𝟕 𝐤𝐖 

  

Obrázek 37 - Křivka odběru TV 
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Potřebná teplosměnná plocha (50/30): 

∆t =
(T − t ) − (T − t )

ln
(T − t )
(T − t )

=
(50 − 45) − (35 − 10)

ln
(50 − 45)
(35 − 10)

= 𝟏𝟐, 𝟒 °𝐂 

kde:  T1 – teplota primáru (topné vody) na vstupu do výměníku [°C] 

 T2 – teplota primáru (topné vody) na výstupu z výměníku [°C] 

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

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

A =
Q × 10

U × ∆t
=

3770

420 × 12,4
= 𝟎, 𝟕𝟐𝟒 𝐦𝟐 

kde:  Q  – jmenovitý tepelný výkon pro ohřev zásobníkem [kW] 

 U – součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy [W/m2∙K] 

∆t – teplotní rozdíl [°C] 

Potřebný výkon na dohřev: 

V letním období bude zóna Expozice chlazena pomocí tepelného čerpadla. Tepelné 

čerpadlo proto nelze v tomto období použít jako zdroj pro přípravu TV, ta bude zajištěna 

pomocí šroubovací elektrické topné jednotky TJ 6/4“ – 4,5 kW, kterou lze zvolený 

zásobník vybavit. Topná jednotka bude využita i pro dotápění teplé vody z 50 °C (výstup  

z TČ) na požadovaných 50 °C. 

Obrázek 38 – Elektrická topná jednotka [24]
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Navržen zásobníkový ohřívač DRAŽICE OKC 500 NTR/HP 469 l 

 
Obrázek 39 – Zásobníkový ohřívač DRAŽICE OKC 500 NTR/HP [23] 

Obrázek 40 – Specifikace zásobníkového ohřívače [23]



92 
 

 

 

  

Obrázek 41 – Rozměry a řez zásobníkového ohřívače [23]

Obrázek 42 – Specifikace el. topné jednotky [24]



93 
 

B.9 Návrh zdroje tepla 

POTŘEBA [kW] 
Teplo pro vytápění 15,496 
Teplo pro větrání 5,203 

Teplo pro ohřev teplé vody 3,770 
Teplo pro VZT jednotku 26,900 

Chlazení 33,115 

Jako zdroj tepla je uvažováno tepelné čerpadlo země-voda, v kombinaci s užitím 

geotermálních vrtů (svislý kolektor). Použití plošného kolektoru by v tomto případě 

nebylo vhodné z několika důvodu. Prvním je menší měrný výkon jímání oproti 

geotermálním vrtům. Další nevýhodou je také kolísání teploty v zemině v průběhu roku – 

hloubka uložení plošného kolektoru je 1,2 až 1,5 m. Plocha plošného kolektoru pro tuto 

budovy by byla cca 2,4 km2. Vzhledem k povaze využití prostoru v okolí budovy jako park, 

by se na ploše zemního kolektoru nemohla vysázet zeleň s hlubším prorůstáním kořenů. 

Všechny tyto aspekty vedly k rozhodnutí použití systému se svislými kolektory. 

V okolí stavby je dostatečně volné prostranství pro použití systému se svislými 

kolektory. Pro správný návrh vrtů je důležité zjistit geologický profil – skladbu podloží 

v dané lokalitě. Měrný výkon jímání totiž závisí na druhu zemského masivu. V okolí 

umístění stavby byly provedeny dva vrty s hloubkou větší 50 metrů. Mapa s vrtnou 

prozkoumaností území České republiky je na webových stránkách České geologické 

služby. Podle identifikačního čísla na mapě je možné dohledat veškeré informace o daném 

vrtu. Informace o geologickém profilu těchto dvou vrtů mi pro potřeby této práce poskytla 

Česká geologická služba. 

Obrázek 43 – 
Mapa [25] 
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B.9.1 Geotermální vrty 

B.9.1.1 Vrt GDO 637545  

Obrázek 44 – Výpis z dokumentace pro zemní vrt
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B.9.1.2 Vrt GDO 527904 

Hloubka vrtu pro svislý kolektor tepelného čerpadla je uvažována 

maximálně 100 m. Z předchozích uvedených informací o obou vrtech v blízkosti stavby 

vyplývá, že v dané lokalitě se v hloubce do 100 m nachází pískovec, střídaný jílovcem. Dle 

tabulky uvedené v normě ČSN EN 15450 je měrný odběrový tepelný tok pro pískovec 55-

65 W/m. Protože je pískovec střídán jílovcem, hodnota uvažovaná ve výpočtu je 50 W/m. 

B.9.2 Tepelné čerpadlo 

Tepelné čerpadlo je navrženo pro monovalentní provoz. V sytému vytápění bude jako 

jediný tepelný zdroj. 

Q = max{Q , Q } 

 

Obrázek 45 – Výpis z dokumentace pro zemní vrt
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Vytápění objektu s přerušovaným větráním a přípravou TV: 

Q = 0,7 × (Q + Q ) + Q + 0,7 × Q = 

= 0,7 × (15,496 + 5,203) + 3,77 + 0,7 × 26,9 = 𝟑𝟕, 𝟎𝟗 𝐤𝐖 

Vytápění objektu s trvalým větráním nebo technologickým ohřevem: 

Q = Q + Q + Q = 15,496 + 26,9 + 0 = 𝟒𝟐, 𝟑𝟗𝟔 𝐤𝐖 

Požadovaný výkon na vytápění a přípravu TV: 

Q = max{37,09;  42,396} = 𝟒𝟐, 𝟑𝟗𝟔 𝐤𝐖 

Požadovaný výkon na chlazení: 

Q = 𝟑𝟑, 𝟏𝟏𝟓 𝐤𝐖 

Teplota zeminy ve vrtech v zimním období je uvažována 10 °C. V letním období je 

teplota zeminy ve vrtech uvažována 5 °C, z důvodů jejího prohřívání odebraným teplem 

z chlazené zóny Expozice. Teplotní spád topné vody pro tělesa je uvažován 50/40 °C. 

Topný výkon čerpadla pro vstupní teplotu 50 °C je 51 kW. Předpokládaný chladící výkon 

Obrázek 46 – Graf výkonu tepelných čerpadel [26]
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tepelného čerpadla v aktivním režimu pro vstupní teplotu 16 °C je 37,2 kW (odečten 

příkon kompresoru). Teplotní spád chladící vody pro chladící stropy v zóně Expozice je 

16/19 °C. 

Navrženo tepelné čerpadlo země-voda STIEBEL ELTRON WPF 40. 
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B.9.2.1 Technické údaje 
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Obrázek 47 - Technické údaje tepelného čerpadla WPF 40 [26]

Obrázek 48 - Tepelné čerpadlo STIEBEL-ELTRON WPF 40 [26]
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Toto čerpadlo umí výrobce dodatečně vybavit reverzibilním chodem. Tepelné 

čerpadlo je tak možné použít k aktivnímu chlazení. To znamená, že funkce výměníku se 

dle potřeby vymění. Kondenzátor se stane výparníkem a naopak. 

B.9.2.2 Zabránění šíření hluku od tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlo WPF 40 lze použít jak pro venkovní, tak vnitřní instalaci. V tomto 

případě bude tepelné čerpadlo umístěno v technické místnosti pro vytápění. I přes tichý 

provoz tepelného čerpadla (akustický výkon 57,9 dB(A)) je vhodné stěny v technické 

místnosti pro vytápění obložit materiálem který absorbuje hluk. Umístění tepelného 

čerpadla na podlaze bude přes vhodnou gumovou rohož. 

B.9.2.3 Návrh akumulační nádrže 

Dodavatelé elektrické energie v České republice poskytují pro zákazníky 

s tepelnými čerpadly výhodnější dvoutarifovou distribuční sazbu D57. Nižší distribuční 

sazba je po dobu 22 hodin, zbylé dvě hodiny je pak vysoká sazba. Maximální délka vysoké 

sazby – tj. doba kdy TČ neběží, je 1 hodina. Akumulační nádrž proto musí překlenout tuto 

dobu. 

 

Obrázek 49 – Rozměry TČ [26]
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Obrázek 50 – Akumulační nádrž REFLEX PHW 3000/1 [27]

Výpočet: 

P = 0,7 × (Q + Q ) + 0,7 × Q = 

= 0,7 × (15,496 + 5,203) + 0,7 × 26,9 = 𝟑𝟑, 𝟑𝟐 𝐤𝐖 

V =
P ∙ t

c ∙ ∆t
=

33,32 ∙ 1

1,163 ∙ 10
= 𝟐, 𝟖𝟔𝟓 𝐦𝟑 

Objem akumulační nádrže musí být minimálně 2,87 m3. 

Navržena akumulační nádrž REFLEX PHW 3000/1 se snímatelnou tepelnou izolací. 

 Objem: 3000 l 

 Průměr D: 1500 mm, výška H: 2101 mm 

 Návarky 9x Rp 2 

 Hmotnost: 637 kg 

 Maximální provozní tlak 6 bar 

 Maximální provozní teplota 95 °C 

D 

H 

Obrázek 51 – Schematický řez 
AN [27]
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B.9.3 Návrh počtu zemních sond 

Měrný odběrový tepelný tok pro pískovce, který se nachází v podloží dané lokality 

po celé uvažované hloubce pro sondy je 50 W/m. Hloubka zemních sond bude maximálně 

100 m, jak už bylo zmíněno. Teplota v zemině je do hloubky 5 m od zemského povrchu 

ovlivněna venkovní teplotou. Proto se s prvními 10 m hloubky vrtu nebude počítat pro 

energetické využití. 

 COP: 4,67 

 Výkon: 51 kW 

 Měrný odběrový tepelný tok: q = 50 W/m 

P =
Q

COP
=

51

4,67
= 𝟏𝟎, 𝟗𝟐 𝐤𝐖 

Q = Q − P = 51 − 10,92 = 𝟒𝟎, 𝟎𝟖 𝐤𝐖 

 Hloubka vrtu: 

H =
Q

𝑞
=

40080

50
= 𝟖𝟎𝟏, 𝟔 𝐦 

 Počet zemních sond: 

801,6

90
= 9 sond o hloubce 100 m 

=> Navrhuji 9 zemních sond o hloubce 100 m, z čehož pro energetické 

využití je uvažovaná hloubka 90 m. 
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B.9.3.1 Sada pro připojení primárního okruhu WPSB 

Pro připojení primárního okruhu k tepelnému čerpadlu je použita sada WPSB, 

která zahrnuje obsahuje oběhové čerpadlo na nemrznoucí směs, uzavírací kohouty, 

expanzní nádobu odolnou vůči působen nemrznoucí směsi o objemu 25 l, manometr, 

pojistný ventil, plnící a vypouštěcí kohout a izolaci pro oběhové čerpadlo. 

B.9.3.2 Rozdělovač primárního okruhu WPSV 

Pro napojení jednotlivých okruhů k 9 zemním sondám je použito primárního 

rozdělovače WPSV. Každý primární okruh je uzavíratelný pomocí uzavíracího šroubení. 

Jsou navrženy dva rozdělovače. První pro WPSV 25-6, který bude mít jeden výstup 

zaslepený a bude sloužit pro 5 zemních sond. Druhý WPSV 25-4, pomocí něhož budou 

připojeny zbylé 4 zemní sondy.  

Obrázek 52 – Sada WPSB [26]

Obrázek 53 – Rozdělovač primárního okruhu WPSV [26]
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B.10 Návrh zařízení technické místnosti 

B.10.1 Návrh rozdělovače a sběrače 

 Hmotnostní průtoky: 

o Větev Č. 1 – Ohřívač VZT1 a VZT2 (t. spád 50/40) = 2313 kg/h  

o Větev Č. 2 – Otopná tělesa (t. spád 50/40) = 808 kg/h 

o Větev Č. 3 – Podlahové vytápění (t. spád 38/28) = 1342 kg/h 

o Celkem = 4463 kg/h 

 Objemový průtok: 

o Hustota vody pro 45 °C ρ45 = 990 kg/m3 

o  V = = = 𝟒, 𝟓𝟎𝟖 𝐦𝟑/h 

 

  

Obrázek 54 – Tabulka pro volbu modulu dle průtoku [28]

Obrázek 55 – Schéma pro RS mini 2.1 [28]
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Navržen rozdělovač ETL Ekotherm RS MINI 2.1. 

B.10.2 Návrh směšovacích ventilů 

Návrh trojcestných ventilů proveden pomocí online kalkulátoru na webu tzb.info. 

B.10.2.1 Větev otopných těles 

 Hmotnostní průtok: M = 808,08 kg/h 

 Dispoziční přetlak: ∆Pdis 3105 Pa 

 Požadovaná ztráta ventilu 30-100 % 

 Zvolená tlaková ztráta ventilu: 3000 Pa 

 Vypočtený průtokový součinitel: Kv = 4,723 m3/h 

Navržen směšovací ventil ESBE VRG131, Kvs = 4 m3/h. 

 Skutečná tlaková ztráta ventilu: ∆P = 4015 Pa 

 Celková tlaková ztráta: ∆P = 3105 + 4015 = 7120 Pa 

B.10.2.2 Větev podlahového vytápění 

 Hmotnostní průtok: 1342 kg/h 

Obrázek 56 – Specifikace R+S [28]
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 Dispoziční přetlak: 15470+1004 Pa = 16474 Pa 

 Požadovaná ztráta ventilu 30-100 % 

 Zvolená tlaková ztráta ventilu: 6000 Pa 

 Vypočtený průtokový součinitel: Kv = 5,544 m3/h 

Navržen směšovací ventil ESBE VRG131, Kvs = 6,3 m3/h. 

 Skutečná tlaková ztráta ventilu: ∆P = 4650 Pa 

 Celková tlaková ztráta: ∆P = 16474 + 4650 = 21124 Pa 

Obrázek 57
– Technická 
specifikace 

[29]
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B.10.3 Návrh čerpadel v technické místnosti 

B.10.3.1 Větev otopných těles 

 Hmotnostní průtok: M = 808,08 kg/h 

 Celková tlaková ztráta: ∆P = 3105 + 4015 = 7120 Pa 

Navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-40 180. 

B.10.3.2 Větev podlahového vytápění 

 Hmotnostní průtok: 1342 kg/h 

 Celková tlaková ztráta: ∆P = 16474 + 4650 = 21124 Pa 

Navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA1 L 25-60 180. 

B.10.3.3 Větev pro VZT ohřívače 

 Hmotnostní průtok: 2313 kg/h 

 Celková tlaková ztráta: ∆P = 7800 + 5000 (ohřívače VZT) = 12800 Pa 

Navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-50 180. 

B.10.3.4 Okruh mezi TČ a R+S 

 Hmotnostní průtok M = 4463 (VZT, OT, PDL) + 162 (TV) = 4625 kg/h 

 Tlaková ztráta tepelného čerpadla: 12 kPa 

Navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA1 25-40. 
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Obrázek 58 – Oběhové čerpadlo pro větev s otopnými tělesy [30]
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Obrázek 59 – Oběhové čerpadlo pro větev s podlahovým vytápěním [30]
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Obrázek 60 – Oběhové čerpadlo pro větev s VZT ohřívači [30]



111 
 

 

Obrázek 61 – Oběhové čerpadlo pro okruh mezi TČ a R+S [30]
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B.10.4 Návrh dimenzí potrubí v technické místnosti 

B.10.4.1 Připojovací potrubí HVK-D rozdělovače pro podlahové vytápění 

B.10.4.2 Připojovací potrubí ohřívačů ve VZT jednotkách 

B.10.4.3 Připojovací potrubí z TČ k R+S 

B.10.5 Návrh expanzní nádoby 

Návrh dle ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení. 

 Objem vody v otopné soustavě: Vo = 16,88 m3 

 Jmenovitý výkon zdroje tepla: Qp = 51 kW 

 Výška otopné soustavy: h = 3,0 m 

 Výška manometrické roviny: hMR = 1,0 m 

 Maximální teplota otopné vody: tmax = 50 °C  => n = 0,01185 

 Expanzní objem: 

V = 1,3 ∙ V ∙ n = 1,3 ∙ 16,88 ∙ 0,01185 = 𝟎, 𝟐𝟔 𝐦𝟑 

 Nejnižší provozní přetlak: 

Č. Ú. M [kg/h] l [m] DNxt R [Pa/m] w [m/s] R·I [Pa] Ʃξ [-] Z [Pa]
R·l+Z+ΔpRV 

[Pa]
ΔpDIS [Pa]

- 2313 49 Cu 42x1,5 87,6 0,54 4292 24,2 3508 7800 7800

Dimenzování připojovacího potrubí ohřívačů VZT k hlavnímu R+S v technické místnosti

Č. Ú. M [kg/h] l [m] DNxt R [Pa/m] w [m/s] R·I [Pa] Ʃξ [-] Z [Pa]
R·l+Z+ΔpRV 

[Pa]
ΔpDIS [Pa]

- 1342 35,4 Cu 42x1,5 34,8 0,31 11 20,8 994 1004 1004

Dimenzování připojovacího potrubí HKV-D rozdělovače k hlavnímu R+S v technické místnosti

Tabulka 13 – Dimenzování potrubí k HVK-D rozdělovači

Tabulka 14 - Dimenzování potrubí k ohřívačům VZT

Č. Ú. M [kg/h] l [m] DNxt R [Pa/m] w [m/s] R·I [Pa] Ʃξ [-] Z [Pa]
R·l+Z+ΔpRV 

[Pa]
ΔpDIS [Pa]

- 4625 13,3 Cu 54x2 92,8 0,66 1234 24,2 5240 6474 6474

Dimenzování připojovacího potrubí z TČ k R+S

Tabulka 15 – Dimenzování potrubí mezi TČ a R+S
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p ≥ 1,1 ∙ h ∙ ρ ∙ g ∙ 10 = 1,1 ∙ 3 ∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ 10  = 𝟑𝟐, 𝟑 𝐤𝐏𝐚 

=> 𝐍𝐚𝐯𝐫𝐡𝐮𝐣𝐢 𝟖𝟎 𝐤𝐏𝐚 (kvůli hlídání minimálního přetlaku čidlem v TČ) 

 Nejvyšší provozní přetlak: 

p < p − (h ∙ ρ ∙ g ∙ 10 ) = 600 TČ − (1 ∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ 10 ) = 𝟓𝟗𝟎 𝐤𝐏𝐚 

=> 𝐍𝐚𝐯𝐫𝐡𝐮𝐣𝐢 𝟓𝟎𝟎 𝐤𝐏𝐚 

 Předběžný objem expanzní nádoby: 

o pd = 80 kPa 

o php = 500 kPa 

o Předběžný objem: 

V = V ∙
p + 100

p − p
= 0,26 ∙

500 + 100

500 − 80
= 𝟎, 𝟑𝟕𝟏 𝐦𝟑 

Obrázek 62 – Technická specifikace EN [31]
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Navrhuji expanzní nádobu REFLEX N 400/6. 

 Průměr expanzního potrubí: 

d = 10 + 0,6 ∙ Q , = 10 + 0,6 ∙ 51 , = 𝟏𝟒, 𝟐𝟖 𝐦𝐦 

 Navrhuji průměr potrubí DN 15. 

B.10.6 Návrh pojistných ventilů 

B.10.6.1 Pojistný ventil pro tepelné čerpadlo 

Návrh dle ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení. 

 Jmenovitý výkon zdroje: Qp = 51 kW 

 Maximální přetlak soustavy: pk = 600 kPa 

 Zaručený výtokový součinitel: av = 0,684 

 Součinitel zvětšení sedla: a = 1,34 

 Konstanta stavu syté páry: K=2,1 kW/mm2 

 Průřez sedla pojistného ventilu: 

A =
Q

a ∙ K
=

51

0,684 ∙ 2,1
= 𝟑𝟓, 𝟓 𝐦𝐦𝟐 

 Ideální průměr sedla: 

d = 2 ∙
A

π

,

= 2 ∙
35,5

π

,

= 𝟔, 𝟕 𝐦𝐦 

 Průměr sedla skutečného ventilu: 

d = a ∙ d = 1,34 ∙ 6,7 = 𝟗 𝐦𝐦 

 Průměr pojistného potrubí 

d = 15 + 1,4 ∙ Q , = 15 + 1,4 ∙ 51 , = 𝟐𝟒, 𝟗 𝐦𝐦 

Obrázek 63 - Specifikace expanzní nádoby N 400/6
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=> volím DN 25 

Navrhuji pojistný ventil Miebes DUCO DN 25, 1“x11/4“, otevírací přetlak 500 kPa. 

 

Obrázek 64 – Specifikace pojistného ventilu Meibes Ducon pro TČ [32] 

B.10.6.2 Pojistný ventil pro zásobníkový ohřívač 

Návrh dle ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení. 

 Jmenovitý výkon zdroje: Qp = 4,5 kW 

 Maximální přetlak soustavy: pk = 1000 kPa 

 Zaručený výtokový součinitel: av = 0,444 

 Součinitel zvětšení sedla: a = 1,514 

 Konstanta stavu syté páry: K=1,26 kW/mm2 
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 Průřez sedla pojistného ventilu: 

A =
Q

a ∙ K
=

4,5

0,44 ∙ 1,26
= 𝟖, 𝟏𝟐 𝐦𝐦𝟐 

 Ideální průměr sedla: 

d = 2 ∙
A

π

,

= 2 ∙
8,12

π

,

= 𝟑, 𝟐𝟏𝟓 𝐦𝐦 

 Průměr sedla skutečného ventilu: 

d = a ∙ d = 1,514 ∙ 3,215 = 𝟒, 𝟖𝟔𝟖 𝐦𝐦 

 Průměr pojistného potrubí 

d = 15 + 1,4 ∙ Q , = 15 + 1,4 ∙ 4,5 , = 𝟏𝟕, 𝟗𝟕 𝐦𝐦 

=> volím DN 20 

Navrhuji pojistný ventil Miebes DUCO DN 20, 3/4“x3/4. 

Obrázek 65 - Specifikace pojistného ventilu Meibes Ducon pro zás. ohřívač [32] 
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B.11 Návrh tepelné izolace potrubí 

Tepelná izolace potrubí je navržena dle vyhlášky č. 193/2007, která zavazuje 

opatřit rozvody sloužící pro vytápění tepelnou izolací. Stanovuje určující součinitele 

prostupu tepla s ohledem na DN posuzovaného vnitřního potrubí. 

DN [mm] Uo [W/m·K]
10 - 15 0,15
20 - 32 0,18
40 - 65 0,27
80 - 125 0,34

150 - 200 0,4

Obrázek 66 – Určující součinitele prostupu tepla

Tabulka 16 – Tabulka návrhu tepelné izolace potrubí

Obrázek 67 – Schematický řez porubím s izolací [33] 
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B.12 Roční potřeba paliva 

 Umístění stavby: Pasohlávky (Břeclav) 

 Počet dnů otopné sezóny: d = 224 

 Průměrná vnitřní teplota: 17,7 °C 

 Střední venkovní teplota v době topné sezóny: 4,4 °C  

B.12.1 Příprava TV 

Příprava teplé vody v zásobníkovém ohřívači s trubkovým výměníkem, pomocí 

otopné vody z TČ. Pro přípravu TV v letním období je z důvodu využití TČ pro aktivní 

chlazení zásobníkový ohřívač vybaven elektrickou topnou jednotkou. 

 Spotřeba teplé vody: 0,465 m3/den 

 Vstupní teplota vody v zimě: 10 °C 

 Vstupní teplota vody v létě: 15 °C 

 Výstupní teplota vody t2 = 55 °C 

E , = V ∙ c ∙ (t − t ) = 0,465 ∙ 1,163 ∙ (55 − 10) = 𝟐𝟒, 𝟑𝟒 𝐤𝐖𝐡/𝐝𝐞𝐧 

 Korekce na proměnlivou vstupní teplotu: 

k =
t − t ,

t − t ,
=

55 − 15

55 − 10
= 𝟎, 𝟖𝟗 

 Roční potřeba tepla: 

E = E , ∙ d + k ∙ E , ∙ (350 − d) = 24,34 ∙ 224 + 0,89 ∙ 24,34 ∙ (350 − 224) = 

= 𝟖, 𝟏𝟖 𝐌𝐖𝐡/𝐫 

o TČ (ohřev vody z 10 °C na 50 °C) = 7,27 MWh/r 

o Elektrická topná jednotka (dohřev vody z 50 °C na 55 °C) = 0,909 MWh/r 
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 Roční spotřeba energie: 

o Pro TČ 

E , =
E

COP ∙ n
=

7,27

4,67 ∙ 0,95
= 1,64 MWh/r 

o Pro elektrický dohřev (topná jednotka) 

E , =
E

n ∙ n
=

0,909

0,9 ∙ 0,95
= 1,06 MWh/r 

o Celkem 

E , = 1,64 + 1,06 = 𝟐, 𝟕 𝐌𝐖𝐡/𝐫 

B.12.2 Vytápění 

Vytápění objektu je zajištěno pomocí soustavy podlahového a tělesového vytápění 

s tepelným čerpadlem země-voda se zemními vrty. 

 Tepelná ztráta prostupem a přirozeným větráním: QT = 20,7 kW 

 Průměrná vnitřní teplota tis = 17,7 °C, teplota exteriéru: te = -12 °C, střední 

venkovní teplota v době topné sezóny: tes = 4,4 °C 

 Měrná tepelná ztráta prostupem, infiltrací a přirozeným větráním: 

H =
Q

∆T
=

20700

29,7
= 𝟔𝟗𝟕 𝐖/𝐊 

 Opravný součinitel: 

e = e ∙ e = 0,9 ∙ 0,8 = 0,72  

e = 0,8 pro přerušované vytápění v noci 

e = 0,9 pro šestidenní provoz 
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 Počet denostupňů: 

D = d ∙ (t − t ) = 224 ∙ (17,7 − 4,4) = 𝟐𝟗𝟕𝟗 

 Roční potřeba tepla pro vytápění: 

E = e ∙ ε ∙ h ∙ D ∙ H = 0,72 ∙ 0,8 ∙ 14 ∙ 2979 ∙ 697 = 𝟏𝟔, 𝟕𝟒 𝐌𝐖𝐡/𝐫 

kde:  e – opravný součinitel [-] 

 h – počet provozních hodin denně [h] 

ε – součinitel vyjadřující nesoučasnost infiltrace během roku (0,8 - 0,9) [-] 

 Roční spotřeba energie: 

E , =
E

COP ∙ n
=

16,74

4,67 ∙ 0,95
= 𝟑, 𝟕𝟕 𝐌𝐖𝐡/𝐫 

B.12.3 Nucené větrání 

Objekt je vyjma místností M01 Zádveří a M05 Zádveří 2 větrán nuceně, pomocí 

dvou VZT jednotek. Ohřev přiváděného vzduchu je zajištěn pomocí ohřívačů ve VZT 

jednotkách. Tepelné čerpadlo pokrývá 100 % potřebného tepla pro ohřívače. 

 Tepelný výkon ohřívačů ve VZT jednotkách: QVZT = 26,9 kW 

 Průměrná vnitřní teplota ti = 17,7 °C, teplota exteriéru: te = -12 °C, střední 

venkovní teplota v době topné sezóny: tes = 4,4 °C 

 Měrná tepelná ztráta nuceným větráním: 

H =
Q

∆T
=

26900

29,7
= 𝟗𝟎𝟓, 𝟕 𝐖/𝐊 

 Opravný součinitel: 

e = e ∙ e = 0,9 ∙ 0,8 = 0,72  

e = 0,8 pro přerušované vytápění v noci 



121 
 

e = 0,9 pro šestidenní provoz 

 Počet denostupňů: 

D = d ∙ (t − t ) = 224 ∙ (17,7 − 4,4) = 𝟐𝟗𝟕𝟗 

 Roční potřeba tepla pro nucené větrání: 

E = e ∙ h ∙ D ∙ H = 0,72 ∙ 0,8 ∙ 14 ∙ 2979 ∙ 905,7 = 𝟐𝟏, 𝟕𝟓𝟕 𝐌𝐖𝐡/𝐫 

kde:  e – opravný součinitel [-] 

 h – počet provozních hodin denně [h] 

 Roční spotřeba energie: 

E , =
E

COP ∙ n
=

21,757

4,67 ∙ 0,95
= 𝟒, 𝟗 𝐌𝐖𝐡/𝐫 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C.1 Úvod 

C.1.1 Umístění a popis objektu 

Technická zpráva popisuje vytápění, nucené větrání a z části chlazení novostavby 

vstupního objektu Archeoparku. Objekt je umístěn poblíž obce Pasohlávky, 

v Jihomoravském kraji. Budova je navržena jako jednopodlažní, s plochou vegetační 

střechou. Budova je částečně osazena pod úroveň terénu. Severní obvodové stěny objektu 

jsou v kontaktu se zeminou. Nosným systémem jsou železobetonové obvodově stěny 

v kombinaci s nosnými železobetonovými sloupy o rozponu 6 metrů. Střecha je tvořena 

železobetonovou nosnou vrstvou, se spádovou vrstvou z lehčeného betonu (keramzitu). 

Na jihozápadní straně objektu je budova opláštěna lehkým obvodovým pláštěm tvořeným 

prosklenou stěnou o výšce 3,9 m a délce 15,85 m. Všechny konstrukce objektu jsou 

izolovány tak, aby splňovaly minimálně doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla 

dle ČSN 73 0540-2:2011. 

C.1.2 Provoz objektu 

Objekt je hlavní vstupní budovou kulturně-vzdělávacího archeoparku. Objekt se 

dělí na dva funkční celky. Prvním z nich je Expozice. Část Expozice zahrnuje výstavní 

prostory, stavebně oddělený přednáškový sál, pokladnu a kavárnu. Druhá část objektu 

slouží jako technické zázemí pro chod budovy. Zahrnuje šatnu pro návštěvníky, kanceláře 

a zázemí pro zaměstnance, depozitáře a hygienické zařízení. Objekt je plně využíván 6 dní 

v týdnu. Jeden den v týdnu je objekt veřejnosti nepřístupný. 

C.2 Podklady 

C.2.1 Výkresová dokumentace 

Podkladem pro zpracování projektu ÚT byla výkresová dokumentace stavby 

obsahující výkres půdorysu a řez stavbou. 
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C.2.2 Použité normy a vyhlášky 

Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

Vyhláška MMRČR č.499/2009 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška MMRČR č. 78/2013 Sb., kterou se stanoví energetická náročnost budov 

Vyhláška MMRČR č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti užití energie a chladu 

ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy budovách - Výpočet tepelného výkonu 

ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor 

ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov - Požadavky 

ČSN 73 0540 - 3 Tepelná ochrana budov - Společná ustanovení 

ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 

ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody 

ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 

ČSN E1264 - 4 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladící soustavy – 

Část 4: Instalace 

ČSN EN 12828 – Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných 

soustav 

ČSN EN 15 251 – Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení en. 

Náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení 

a akustiky 

ČSN EN 15 665 – Větrání budov 
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C.3 Tepelné ztráty a potřeba tepla 

C.3.1 Klimatické poměry 

 Lokalita: Pasohlávky, kraj Jihomoravský 

 Nadmořská výška: 216,39 m n.m., B.p.v. 

 Venkovní výpočtová teplota: -12 °C 

C.3.2 Vnitřní návrhové teploty 

Depozitář: 15 °C 

Sklad: 15 °C 

Úklidová komora: 15 °C 

Technická místnost: 15 °C 

Chodba: 15 °C 

Zádveří: 15 °C 

Expozice: 18 °C 

Šatna návštěvníků / chodba: 18 °C 

Přednáškový sál: 20 °C 

WC: 20 °C 

Kancelář: 20 °C 

Šatna zaměstnanců: 22 °C 

Hygienické zázemí zaměstnanců: 24 °C  

C.3.3 Tepelně-technické vlastnosti konstrukcí 

Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí splňují požadavky 

doporučených hodnot součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011. V některých 

případech splňují konstrukce požadavky součinitele prostupu tepla pro pasivní domy. 
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Výpočtová tepelná ztráta objektu prostupem činí 15,5 kW. Ztráta větráním je 5,2 kW. 

Celková tepelná ztráta objektu je 20,7 kW. 

C.3.4 Potřeba tepla pro vytápění 

Potřeba tepla pro vytápění je stanovena včetně potřeby tepla pro ohřev vzduchu 

při infiltraci a přirozeně větrání. Potřeba tepla pro vytápění objektu je 3,77 MWh/r. 

C.3.5 Potřeba tepla pro ohřev teplé vody 

Potřeba tepla pro ohřev teplé vody je 8,18 MWh/r. Počet osob, které denně navštíví 

objekt byl stanoven na 155 osob. Z toho 150 návštěvníků a 5 zaměstnanců. 

C.3.6 Potřeba tepla pro nucené větrání 

Potřeba tepla pro nucené větrání je 4,9 MWh/r. Objekt je vyjma dvou místností 

(M01 Zádveří a M05 Zádveří 2) větrán nuceně, pomocí dvou vzduchotechnický jednotek, 

které jsou vybaveny výměníkem se ZZT o účinnosti 50 %. 

C.4 Zdroj tepla 

C.4.1 Zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 

Jako zdroj tepla pro vytápění, ohřívače ve VZT jednotkách a přípravu teplé vody 

bude použito tepelné čerpadlo země-voda Stiebel-eltron WPF 40. Tepelné čerpadlo bude 

použito v kombinaci s 9 zemními sondami - každá o hloubce 100 metrů. Topný výkon TČ 

při te = -12 °C a tz = 10 °C (teplota zeminy ve vrtech) je 51 kW. Díky této kombinaci 

(TČ země-voda) bude z důvodů lepší regenerace zeminy ve vrtech přes letní období 

využito tepelné čerpadlo pro chlazení zóny Expozice v letním období. Odebrané teplo ze 

zóny expozice bude ukládáno do země a napomůže tak její teplotní regeneraci před další 

topnou sezónou. Tepelné čerpadlo bude umístěno uvnitř budovy v Technické místnosti 

M20. Bude umístěno na antivibrační pryži o tl. 30 mm, pro zabránění přenosu chvění přes 

podlahovou konstrukci do okolních konstrukcí. Na topný okruh bude TČ napojeno pomocí 

flexi hadic, pro zabránění přenosu vibrací přes potrubí do ostatních částí systému. I přes 

tichý provoz tepelného čerpadla (akustický výkon 57,9 dB(A)) je stěny technické 

místnosti vhodné obložit materiálem, který absorbuje hluk. Primární okruh bude vybaven 

sadou WPSB, která obsahuje oběhové čerpadlo, uzavírací kohouty, expanzní nádobu pro 
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chladivo, manometr, pojistný ventil, plnící a vypouštěcí kohout a izolaci oběhového 

čerpadla. Zemní vrty budou napojeny pomocí dvojice rozdělovačů WPSV - pro 4 a 6 

okruhů. Jedno napojení u rozdělovače pro 6 okruhů bude zaslepeno. Dva prostupy o 

průměru 400 mm skrz obvodovou železobetonovou stěnu do šachty pro R+S WPSV 

primárního okruhu, budou provedeny pomocí prostupových pažnic s návazností 

(přírubami) na svislou hydroizolaci (2x asf. pás). Akumulační nádrž pro otopnou vodu 

bude nádrž REFLEX PHW 300/1 se snímatelnou návlekovou izolací. Objem nádrže je 

3000 litrů. 

Teplá voda bude ohřívána v zásobníkovém ohřívači Dražice OKC 500 NTR/HP o 

objemu 469 litrů. Ohřívač je vybaven trubkovým výměníkem, pomocí něhož bude 

ohřívána teplá voda v době topného režimu tepelného čerpadla. Pro dotápění teplé vody 

na 55 °C, a také možnost přípravy TV v době letního provozu TČ (chladící režim) je 

zásobník vybaven elektrickou topnou jednotkou TJ 6,4“ o výkonu 4,5 kW. 

C.4.2 Zabezpečovací a expanzní zařízení 

Zabezpečovací zařízení bude chránit otopnou soustavu před překročením 

nejvyššího dovoleného přetlaku, a také podtlaku. Je navržena expanzní nádoba 

REFLEX N 400/6 o objemu 400 litrů. Napojení EN je provedeno pomocí potrubí DN 15 na 

vrat otopné vody. Pro tepelné čerpadlo je navržen pojistný ventil Miebes DUCO 

DN 25,1“x11/4“, otevírací přetlak 500 kPa. Pojistný ventil pro zásobníkový ohřívač TV je 

Miebes DUCO DN 20 3/4"x3/4“. 

C.5 Topná soustava 

V objektu je navrženo jak podlahové vytápění, tak vytápění pomocí otopných těles. 

Většina otopných těles je navržena v zóně Zázemí. V zóně Expozice je pak navrženo 

podlahově vytápění.  

C.5.1 Popis otopné soustavy podlahového vytápění 

Teplovodní podlahové vytápění je navrženo na teplotní spád 38/28 °C. V místnosti 

M02 Expozice se nachází 9 topných okruhů. V místnosti M03 Přednáškový sál se nachází 

2 topné okruhy. Všech 11 okruhů je napojeno na společný rozdělovač HKV-D umístěný 

v nice železobetonové stěny v místnosti M02 Expozice. Je použit systém od firmy Rehau 
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s deskou Varionova bez tepelné izolace a potrubím Rautherm S 17x2 mm.  Jedná se o 

tzv. „mokrý“ proces instalace, kdy je topné potrubí zalito do cementové mazaniny. Potrubí 

je kladeno způsobem bifilární plošné spirály. Dilatační celky a spáry budou oddilatovány 

pomocí okrajové dilatační pásky Rehau a také pomocí dilatačního profilu. Potrubí vedeno 

skrz dilatace bude chráněno PE chráničkou. 

C.5.2 Popis otopné soustavy s otopnými tělesy 

Vytápění otopnými tělesy je navrženo na teplotní spád 50/40 °C. Potrubí 

k otopným tělesům je z mědi, tepelně zaizolováno, vedeno v podlaze. Výškové umístění 

těles minimálně 150 mm nad úroveň čisté podlahy. Otopná tělesa jsou napojena pomocí 

spodního přímého šroubení. Ve většině místností jsou navržena desková otopná tělesa. 

V místnosti M14 Hygienické zázemí zaměstnanců je navrženo trubkové otopné těleso. 

V místnostech M01 Zádveří, M05 Zádveří 2, M18 Kancelář a M19 Kancelář 2 jsou 

navrženy lavicové konvektory. Tělesa jsou vybavena termostatickými hlavicemi pro 

lokální regulaci teploty v místnosti.  

C.5.3 Oběhová čerpadla 

Pro zajištění oběhu topné vody jsou navržena čerpadla Grundfos. 

 Větev Č. 1 – Ohřívač VZT1 a VZT2: ALPHA2 L 25-50 180 

 Větev Č. 2 – Otopná tělesa: ALPHA2 L 25-40 180 

 Větev Č. 3 – Podlahové vytápění: ALPHA1 L 25-60 180 

 Okruh mezi TČ a R+S: MAGNA1 25-40 

 Okruh mezi TČ a zásobníkem TV: ALPHA1 L 25-60 180 

C.5.4 Plnění a vypouštění topné soustavy 

Plnění topné soustavy bude realizováno pitnou vodou z vodovodu pomocí 

automatického doplňovacího zařízení Reflex Fillcontrol Plus s filtrem FillSoft pro 

změkčení vody. Vypouštění soustavy bude prováděno pomocí kulových kohoutů 

v nejnižší části soustavy. 
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C.5.5 Regulace a měření otopné soustavy 

Teplota topné vody bude řízena v závislosti na venkovní teplotě. Tepelné čerpadlo 

bude řízeno pomocí regulátoru WPM 3 (zajišťuje i řízení funkce aktivního chlazení), který 

je nutno doobjednat k dodávce TČ. 

C.5.6 Ohřev teplé vody 

Teplá voda bude dodávána ze zásobníkového ohřívače Dražice OKC 500 NTR/HP 

469 l s trubkovým výměníkem. Tepelné čerpadlo bude dodávat topnou vodu o teplotě 

50 °C. Pro dotápění teplé vody na 55 °C, a také možnost přípravy TV v době letního 

provozu TČ (chladící režim) je zásobník vybaven elektrickou topnou jednotkou TJ 6,4“ o 

výkonu 4,5 kW. 

C.5.7 Tepelná izolace 

Tepelná izolace rozvodů je provedena pomocí tepelné izolace Rockwoll PIPO ALS. 

Tloušťky izolace pro jednotlivé druhy potrubí a jejich dimenze je uvedeno v následující 

tabulce. 

Izolace armatur bude provedena pomocí speciálně tvarovaných izolací. Tepelná 

izolace však nesmí bránit funkčnosti armatur. Při montáži izolace je nutné postupovat dle 

pokynů výrobce tepelné izolace. 

Ro
zm

ěr
 p

ot
ru

bí

M
at

er
iá

l p
ot

ru
bí

Ty
p 

Iz
ol

ac
e

TL
. i

zo
la

ce

Dxt - - siz [mm]

15x1 Cu 25
17x2 PE-Xa 30
18x1 Cu 30
22x1 Cu 25

28x1,5 Cu 40
42x1,5 Cu 25
54x2 Cu 40Ro

ck
w

oo
l P

IP
O

 A
LS



130 
 

C.5.8 Vzduchotechnika 

Objekt je vybaven dvěma vzduchotechnickými jednotkami, které jsou vybaveny 

výměníkem pro zpětné získávání tepla (ZZT) s účinností 50 %. Teplota přiváděného 

vzduchu do zóny expozice je 16 °C (VZT1). Teplota přiváděného vzduchu do části zázemí 

je 18 °C (VZT2). Jediné místnosti, které nejsou větrány nuceně ale přirozeně, jsou 

místnosti M01 Zádveří a M05 Zádveří 2. Teplo pro ohřívače ve vzduchotechnických 

jednotkách je dodáváno tepelným čerpadlem. 

C.6 Požadavky na ostatní profese 

C.6.1 Stavební práce 

Tepelné čerpadlo umístěné uvnitř budovy v Technické místnosti M20, bude 

umístěno na antivibrační pryži o tl. 30 mm. Kotvení bude provedeno dle požadavků 

výrobce. I přes tichý provoz tepelného čerpadla (akustický výkon 57,9 dB(A)) je stěny 

technické místnosti vhodné obložit materiálem, který absorbuje hluk. 

Dva prostupy z Technické místnosti M20 o průměru 400 mm skrz obvodovou 

železobetonovou stěnu do šachty pro R+S WPSV primárního okruhu, budou provedeny 

pomocí prostupových pažnic s návazností (přírubami) na svislou hydroizolaci 

(2x asf. pás). Všechny prostupy, otvory a niky v železobetonových stěnách je nutné 

provést již při hrubé stavbě – viz. výkresová část. 

Topné potrubí podlahového vytápění osazené v systémových deskách po úspěšně 

tlakové zkoušce zalít cementovou mazaninou. Měděné potrubí k otopným tělesům vedené 

v podlaze zalít cementovou mazaninou až po úspěšně vyhodnocené tlakové zkoušce 

potrubí. 

C.6.2 Zdravotechnika 

Zařízení Reflex Fillcontrol Plus je nutno napojit na přívod studené vody. Odvod 

kondenzátu z tepelného čerpadla bude realizován pomocí zápachové uzávěry napojené 

na odpadní potrubí. Zápachovou uzávěru je nutno vytvořit poblíž tepelného čerpadla. 

Technická místnost pro vytápění bude uprostřed podlahy vybavena vpustí, kterou je 

nutné taktéž napojit na odpadní potrubí. 
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C.6.3 Elektroinstalace 

Tepelné čerpadlo a elektrickou topnou jednotku pro zásobníkový ohřívač je nutné 

napojit na elektrickou síť s třífázovým napětím 400 V, 50 Hz. Je také nutné vytvořit dílčí 

jističe na všech fázích pro obě elektrická zařízení. Spotřebiče je možné napojit pouze na 

elektroinstalaci s provedenou revizí. 

C.7 Montáž, uvedení do provozu a provoz 

C.7.1 Zdroj 

Instalaci zařízení a jeho spuštění musí provádět osoba způsobilá k těmto úkonům, 

tzn. má odpovídající osvědčení o kvalifikaci a oprávnění vykonávat tuto činnost. Návod na 

uvedení zařízení do provozu je uveden v technické dokumentaci k zařízení. 

C.7.2 Topná soustava 

Instalace a uvedení do provozu topné soustavy podléhá ČSN 06 0310. Instalaci 

prvků soustavy musí provádět osoba mající odpovídající osvědčení k vykonávání této 

činnosti. Seřizovací armatury soustavy je před uvedením do provozu nutné seřídit a 

nastavit na hodnoty dle projektu.  

C.7.3 Zkouška zařízení – soustava podlahového vytápění 

Tlaková zkouška podlahového vytápění musí být provedena před zalití topného 

potrubí cementovou mazaninou. Tlak v soustavě bude dvojnásobný normálnímu 

provoznímu tlaku – minimálně však 500 kPa. Při pozitivním výsledku zkoušky je možné 

provést zalití topného potrubí cementovou mazaninou. 

Tlak v soustavě je nutné udržovat po celou dobu provádění roznášecí vrstvy. Před 

položením podlahových krytin je nutné podkladní vrstvu ohřát. První uvedení 

podlahového vytápění do provozu je možné nejdříve po 21 dnech. První zátop smí 

probíhat při maximální teplotě přívodu 25 °C, maximální hodnoty projektovaného 

t. spádu (38/28) smí být dosaženo nejdříve po 3 dnech. Tuto teplotu je pak nutné 

nepřerušovaně udržovat po dobu 4 dní. 
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C.7.4 Zkouška zařízení – soustava otopných těles 

Soustava se naplní na nejvyšší dovolený provozní přetlak 500 kPa (v případě 

rozvodů vedených v podlaze je zkoušku nutno provést před vytvořením roznášecí vrstvy 

podlahy). Soustava se řádně odvzdušní a zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých 

se provede vizuální kontrola netěsností. Zkouška je úspěšná, pokud se neobjeví při této 

kontrole žádná netěsnost nebo se neprojeví výrazný pokles hladiny v expanzní nádobě.  

C.7.5 Způsob obsluhy a ovládání 

Zařízení je určeno pro občasnou obsluhu jednou osobou. Tato osoba především 

kontroluje správnou funkci systému a nastavení požadovaných parametrů. Osoba musí 

být poučena a seznámena s bezpečnostními podmínkami zařízení, taktéž musí mít přístup 

k návodům pro obsluhu dílčích komponent systému. Osoba musí být zaškolena v obsluze 

zařízení. 

C.8 Ochrana zdraví a životního prostředí 

C.8.1 Vlivy na životní prostředí 

Instalace topného systému ani jeho následný provoz nemá negativní dopad na 

životní prostředí. Jediné riziko je spojené s únikem chladiva z primárního okruhu TČ do 

životního prostředí – resp. kontaminace spodní vody únikem chladiva ve svislých zemních 

sondách, případně kontaminace spodní vody kvůli špatně utěsněnému vrtu. Proto je 

nutné dbát zvýšené opatrnosti a preciznosti provedení při instalaci tohoto systému. 

C.8.2 Hospodaření s odpady 

Při instalaci zařízení i jeho provozu je nutno plnit požadavky na hospodaření s 

odpady dle zák. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

C.9 Bezpečnost a požární ochrana 

C.9.1 Požární ochrana 

Při instalaci a provozu nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární ochranu. 
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C.9.2 Bezpečnost při realizaci díla 

Bezpečnost při realizací díla zajišťuje zhotovitel ve smyslu zák. 262/2006 ve znění 

pozdějších předpisů a vyhl. 324/1990 - Bezpečnost práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 

C.9.3 Bezpečnost při provozu a užívání zařízení 

Zařízení smí obsluhovat pouze poučená a zaškolená osoba. Při obsluze a servisních 

úkonech je nutno dodržovat návody a předpisy stanovené výrobcem zařízení. Zhotovitel 

zařízení je povinen předat obsluze zařízení tyto návody a pokyny pro obsluhu. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout systém vytápění vstupní budovy 

archeoparku. Projekt jsem navrhnul v maximální návaznosti na ostatní profese 

technického zařízení budov. Použití tepelného čerpadla země-voda v kombinaci se 

zemními sondami si žádá řešení tepelné regenerace zeminy. Proto bylo nutné vypočítat i 

tepelné zisky pro místnost s uvažovaným stropním chlazením. 

V teoretické části práce jsem věnoval tématu tepelných čerpadel obecně. Rozebral 

jsem princip funkce, efektivitu, dílčí komponenty TČ a druhy TČ. 

Ve výpočtové části je řešen samotný návrh vytápění. Navrženo je vytápění pomocí 

otopných těles v části Zázemí. Teplovodní podlahové vytápění je navrženo v části 

Expozice. Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo země-voda Stiebel-eltron WPF 40. 

Tepelné čerpadlo zabezpečuje potřebu tepla pro vytápění, ohřev teplé vody a ohřívače ve 

dvou vzduchotechnických jednotkách. V letním provozu v aktivním režimu chlazení 

odebírá teplo v zóně Expozice - pomocí chladících stropů, a odebrané teplo předává do 

zemních vrtů. Tím se napomáhá k tepelné regeneraci zeminy přes léto, aby v zimě 

v topném režimu TČ byla teplota zeminy v zemních sondách co nejvyšší. Navrženo je 

9 zemních sond, každá o hloubce 100 metrů, z čehož je pro energetické účely uvažováno 

80 metrů hloubky.  Pro TČ je navržena akumulační nádrž Reflex PHW 3000/1 o objemu 

3000 litrů. Dále byl navržen zásobníkový ohřívač Dražice OKC 500 NTR/HP o objemu 

469 litrů. Ohřívač je vybaven trubkovým výměníkem, pomocí něhož bude ohřívána teplá 

voda v době topného režimu tepelného čerpadla. Pro dotápění teplé vody na 55 °C, a také 

možnost přípravy TV v době letního provozu TČ (chladící režim) je zásobník vybaven 

elektrickou topnou jednotkou TJ 6,4“ o výkonu 4,5 kW. Je navržena expanzní nádoba 

Reflex N 400/6 o objemu 400 litrů, dále R+S ETL Ekotherm mini 2.1 umístěný taktéž 

v technické místnosti. Výpočtová část řeší návrh všech zařízení nutných pro funkčnost 

celého systému. Navržen je typ i jednotlivé tloušťky tepelné izolace potrubí. 

V poslední projektové části je zpracovaná technická zpráva, která popisuje celý 

systém vytápění v návaznosti na ostatní profese. Zpracovaná je kompletní výkresová 

dokumentace pro provedení projektu. Zahrnuje půdorys podlaží, schéma zapojení 

otopných těles, schéma zapojení tepelného zdroje a půdorys technické místnosti. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Značka  Jednotka Definice 
a    [-]   Součinitel zvětšení sedla 
A  [m2]  Plocha konstrukce 
Ao   [mm2]  Průřez sedla 
b  [m]  Šířka 
b1  [-]  Činitel teplotní redukce 
c  [J.kg-1.K-1] Měrná tepelná kapacita 
D    [-]   Počet denostupňů 
d  [m]  Tloušťka vrstvy konstrukce 
di    [mm]   Ideální průměr sedla 
do    [mm]   Skutečný průměr sedla 
dp   [mm]  Průměr pojistného potrubí 
ek  [-]  Korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům 
ETV,D    [kWh/den]  Teplo pro ohřev vody 
ETV,rok    [MWh/den]  Roční potřeba tepla 
ETV,sk    [MWh/den]  Roční spotřeba tepla 
fj  [-]  Redukční teplotní činitel na vliv sousedního prostoru 
fRsi  [-]  Teplotní faktor vnitřního vzduchu 
h  [m]  Výška 
H  [W.K-1] Měrná ztráta 
HT  [W.K-1] Měrná ztráta prostupem tepla (celkově) 
HT,ie  [W.K-1] Měrná ztráta pros. tep. z vytáp. prostoru do venk. prostředí 
HT,ig  [W.K-1] Měrná ztráta pros. tep. z vytápěného prost. do zeminy 
HT,ij  [W.K-1] Měrná ztráta pros. tep. z vytáp. prost. do vedl. prostoru 
HU  [W.K-1] Měrná ztráta prostupem tepla nevytápěnými prostory 
HV  [W.K-1] Měrná ztráta větráním 
Kv   [m3/h]  Průtokový součinitel 
m   [kg/h]  Hmotnostní průtok 
n  [1/h]  Intenzita přirozené výměny vzduchu v místnosti 
q  [W.m-2] Hustota tepelného toku 
Q  [Wh]  Potřeba energie na vytápění 
Q1n   [W]   Jmenovitý výkon ohřevu zásobníku 
Q2p   [W]  Teplo celkové 
Q2t   [W]   Teplo odebrané 
Q2z    [W]   Teplo ztracené 
Qh  [Wh]  Roční potřeba tepla na vytápění 
Qprir    [W]   Celkový potřebný výkon zdroje 
Qpv  [Wh]  Potřeba tepla na vytápění 
Qt   [W]   Teplo pro pokrytí celkové denní potřeby 
R   [Pa]  Tlaková ztráta 
R  [m2.K.W-1] Tepelný odpor vrstvy, konstrukce 
Rse  [m2.K.W-1] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 
Rsi  [m2.K.W-1] Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 
RT  [m2.K.W-1] Odpor konstrukce při prostupu tepla  
te  [°C]  Výpočtová venkovní teplota 
ti  [°C]  Návrhová vnitřní teplota 
U  [W.m-2.K-1] Součinitel prostupu tepla konstrukcí 
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Um  [W.m-2.K-1] Průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcí místnosti 
UN,20  [W.m-2.K-1] Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí 
Upas,20  [W.m-2.K-1] Dop. hodnoty souč. prostupu tepla konst. pro pasivní dům 
Urec,20  [W.m-2.K-1] Doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí 
V  [m3]  Objem  
V2p    [l]   Denní potřeba TV 
Vz    [l]   Objem zásobníku 
Z    [Pa]   Tlaková ztráta vřazenými odpory 
z1  [-]  Součinitel vnitřního prostředí 
z2  [-]  Součinitel materiálu 
z3  [-]  Součinitel způsobu zabudování materiálu 
Δpdis   [Pa]   Dispoziční tlak 
Δpvv    [Pa]   Tlaková ztráta regulačního ventilu 
θae  [°C]  Teplota venkovního vzduchu 
θai  [°C]  Teplota vnitřního vzduchu 
θe  [°C]  Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 
θi  [°C]  Návrhová vnitřní teplota v zimním období 
θim  [°C]  Převažující návrhová tep. vnitřního vzduchu v zimním období 
λ  [W.m-1.K-1] Součinitel tepelné vodivosti 
ξ   [-]  Součinitel vřazených odporů 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Výpočet tepelných ztrát po místnostech 
 



program TZB
verze 2.0.0

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

Identifikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): , ,

Katastrální území:

Parcelní číslo:

Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):

Vlastník nebo stavebník:

Adresa:

IČ:

Tel./e-mail: /

Typ budovy

Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a
stravování

Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání

Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu

Jiné druhy budovy:

Výčet norem použitých při výpočtu:

ČSN EN ISO 13 789:2009 - Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová
metoda
ČSN EN ISO 13 370: 2009 - Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

Okrajové klimatické podmínky:

EXTERIÉR:

EXT 1
název: Exteriér

lokalita: Břeclav (Lednice) θe -12 °C
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program TZB
verze 2.0.0

ZEMINA:

Z 2

název: Zemina pod podlahou

výpočet tepelných ztrát dle ČSN EN ISO 13 370 - NE -

zadaná teplota přilehlé zeminy θe 5 °C

Z 14

název: Zemina do hl. 1 m

výpočet tepelných ztrát dle ČSN EN ISO 13 370 - NE -

zadaná teplota přilehlé zeminy θe -3 °C

Z 15

název: Zemina hl. 1-2 m

výpočet tepelných ztrát dle ČSN EN ISO 13 370 - NE -

zadaná teplota přilehlé zeminy θe 0 °C

Z 16

název: Zemina hl. 2-3 m

výpočet tepelných ztrát dle ČSN EN ISO 13 370 - NE -

zadaná teplota přilehlé zeminy θe 3 °C

Z 17

název: Zemina hl. více než 3 m

výpočet tepelných ztrát dle ČSN EN ISO 13 370 - NE -

zadaná teplota přilehlé zeminy θe 5 °C
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program TZB
verze 2.0.0

VYTÁPĚNÉ PROSTORY V ŘEŠENÉM OBJEKTU:

INT 3
název: Expozice

typ prostředí: definuji vlastní teplotu θint,i 18 °C

INT 4
název: Přednáškový sál

typ prostředí: hlediště a sály včetně přilehlých prostorů θint,i 20 °C

INT 5
název: Šatna návštěvníků / chodba

typ prostředí: definuji vlastní teplotu θint,i 18 °C

INT 6
název: Depozitář

typ prostředí: výstavní sály, depozitáře (nebo dle zvláštních požadavků) θint,i 15 °C

INT 7
název: Sklad

typ prostředí: výstavní sály, depozitáře (nebo dle zvláštních požadavků) θint,i 15 °C

INT 8
název: WC

typ prostředí: definuji vlastní teplotu θint,i 20 °C

INT 9
název: Úklidová komora

typ prostředí: chodby, schodiště, klozety θint,i 15 °C

INT 10
název: Hygienické zázemí zaměstnanců

typ prostředí: koupelny θint,i 24 °C

INT 11
název: Šatna zaměstnanců

typ prostředí: šatny pro účinkující θint,i 22 °C

INT 12
název: Kancelář

typ prostředí: kancelářské místnosti θint,i 20 °C

INT 13
název: Technická místnost

typ prostředí: chodby, schodiště, klozety θint,i 15 °C

INT 18
název: Chodba 2

typ prostředí: chodby, schodiště, klozety θint,i 15 °C

INT 19
název: Zádveří

typ prostředí: chodby, schodiště, klozety θint,i 15 °C
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program TZB
verze 2.0.0

Výpočet tepelných ztrát vytápěných místností

M 1
název: Zádveří (zóna Z1)

teplota: INT 19 - Zádveří θint,i 15 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

VYP-5 SO4 -
Prosklená fasáda 1,00 3,29 1 3,29 1,10 3,62 -12 98

VYP-2 D1 - Hlavní
vchodové prosklené
dveře

1,80 2,20 1 3,96 1,10 4,36 -12 118

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 7,25 0,02 0,15 -12 4

přilehlé prostředí: M 2 - Expozice (INT 3 -
Expozice) činitel teplotní redukce b=-0,11

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

VYP-17 SN5 - Vnitřní
prosklená stěna 1,00 26,20 1 26,20 1,40 36,68 18 -110

VYP-16 DN2 - Dveře
neochl. prosklené
interiér

1,80 2,20 1 3,96 1,40 5,54 18 -17

přilehlé prostředí: Z 2 - Zemina pod podlahou
(zadáním teploty přilehlé zeminy) činitel teplotní redukce b=0,37

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 8,41 1 8,41 0,22 1,85 5 19

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 8,41 0,02 0,17 5 2

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 16.82 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - NE -

násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 1,00 1/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,03 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 5,72 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie 154 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 113 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 154 W
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program TZB
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Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 8,40 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 267 W
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program TZB
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M 2
název: Expozice (zóna Z1)

teplota: INT 3 - Expozice θint,i 18 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STN-6 SO1 - Vnější
obvodová - gabion 1,00 197,35 1 197,35 0,20 39,47 -12 1 184

VYP-5 SO4 -
Prosklená fasáda 1,00 47,16 1 47,16 1,10 51,88 -12 1 556

VYP-2 D1 - Hlavní
vchodové prosklené
dveře

1,80 2,20 2 7,92 1,10 8,71 -12 261

VYP-1 O1 - Okna do
exteriéru svislá 5,00 2,00 1 10,00 0,90 9,00 -12 270

VYP-1 O1 - Okna do
exteriéru svislá 1,00 2,00 1 2,00 0,90 1,80 -12 54

VYP-1 O1 - Okna do
exteriéru svislá 4,00 2,00 1 8,00 0,90 7,20 -12 216

VYP-1 O1 - Okna do
exteriéru svislá 0,70 2,00 1 1,40 0,90 1,26 -12 38

VYP-1 O1 - Okna do
exteriéru svislá 0,91 2,00 1 1,82 0,90 1,64 -12 49

STN-7 SO2 - Vnější
obvodová stěna -
omítka

1,00 8,90 1 8,90 0,20 1,78 -12 53

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 665,40 1 665,40 0,14 93,16 -12 2 795

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 949,95 0,02 19,00 -12 570

přilehlé prostředí: M 3 - Přednáškový sál (INT 4
- Přednáškový sál) činitel teplotní redukce b=-0,07

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 91,48 1 91,48 0,55 50,31 20 -101

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

1,10 2,02 1 2,22 3,50 7,78 20 -16

přilehlé prostředí: M 4 - Technická místnost
VZT (INT 13 - Technická místnost) činitel teplotní redukce b=0,10

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-11 SN1 - Vnitřní
tl. 300 mm 1,00 33,47 1 33,47 0,31 10,38 15 31

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

1,70 2,02 1 3,43 3,50 12,02 15 36

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 6



program TZB
verze 2.0.0

přilehlé prostředí: M 6 - Chodba (INT 5 - Šatna
návštěvníků / chodba) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-15 SN4 - Vnitřní
ŽB tl. 300 mm 1,00 25,39 1 25,39 2,31 58,65 18 0

VYP-17 SN5 - Vnitřní
prosklená stěna 1,00 7,59 1 7,59 1,40 10,63 18 0

VYP-16 DN2 - Dveře
neochl. prosklené
interiér

1,80 2,20 1 3,96 1,40 5,54 18 0

přilehlé prostředí: M 1 - Zádveří (INT 19 -
Zádveří) činitel teplotní redukce b=0,10

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

VYP-17 SN5 - Vnitřní
prosklená stěna 1,00 26,20 1 26,20 1,40 36,68 15 110

VYP-16 DN2 - Dveře
neochl. prosklené
interiér

1,80 2,20 1 3,96 1,40 5,54 15 17

přilehlé prostředí: M 5 - Zádveří 2 (INT 19 -
Zádveří) činitel teplotní redukce b=0,10

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-15 SN4 - Vnitřní
ŽB tl. 300 mm 1,00 12,76 1 12,76 2,31 29,48 15 88

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,43

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 636,12 1 636,12 0,22 139,95 5 1 819

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 636,12 0,02 12,72 5 165

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,70

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 25,24 1 25,24 0,22 5,55 -3 117

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 25,24 0,02 0,50 -3 11

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,60

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 25,24 1 25,24 0,22 5,55 0 100
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tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 25,24 0,02 0,50 0 9

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,50

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 25,24 1 25,24 0,22 5,55 3 83

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 25,24 0,02 0,50 3 8

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,43

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 34,99 1 34,99 0,22 7,70 5 100

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 34,99 0,02 0,70 5 9

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
2244.70
07928 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup
2

550,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex
2

550,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,03 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 16.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i 0,067 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 56,38 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie 1 691 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 9 634 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 1 691 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2
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Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 537,69 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 11 325 W
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M 3
název: Přednáškový sál (zóna Z1)

teplota: INT 4 - Přednáškový sál θint,i 20 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STN-6 SO1 - Vnější
obvodová - gabion 1,00 43,86 1 43,86 0,20 8,77 -12 281

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 56,82 1 56,82 0,14 7,95 -12 255

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 100,68 0,02 2,01 -12 64

přilehlé prostředí: M 2 - Expozice (INT 3 -
Expozice) činitel teplotní redukce b=0,06

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 91,48 1 91,48 0,55 50,31 18 101

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

1,10 2,02 1 2,22 3,50 7,78 18 16

přilehlé prostředí: Z 2 - Zemina pod podlahou
(zadáním teploty přilehlé zeminy) činitel teplotní redukce b=0,47

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 56,82 1 56,82 0,22 12,50 5 188

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 56,82 0,02 1,14 5 17

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
199.370

016 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup
1

200,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex
1

200,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,00 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 16.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i 0,125 -
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program TZB
verze 2.0.0

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 25,50 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie 816 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 920 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 816 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 49,72 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 1 736 W
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program TZB
verze 2.0.0

M 4
název: Technická místnost VZT (zóna Z1)

teplota: INT 13 - Technická místnost θint,i 15 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STN-6 SO1 - Vnější
obvodová - gabion 1,00 38,08 1 38,08 0,20 7,62 -12 206

STN-7 SO2 - Vnější
obvodová stěna -
omítka

1,00 25,70 1 25,70 0,20 5,14 -12 139

VYP-1 O1 - Okna do
exteriéru svislá 1,00 2,00 1 2,00 0,90 1,80 -12 49

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 35,10 1 35,10 0,14 4,91 -12 133

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 100,88 0,02 2,02 -12 54

přilehlé prostředí: M 2 - Expozice (INT 3 -
Expozice) činitel teplotní redukce b=-0,11

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-11 SN1 - Vnitřní
tl. 300 mm 1,00 33,47 1 33,47 0,31 10,38 18 -31

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

1,70 2,02 1 3,43 3,50 12,02 18 -36

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,37

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 35,10 1 35,10 0,22 7,72 5 77

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 35,10 0,02 0,70 5 7

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,67

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 1,66 1 1,66 0,22 0,37 -3 7

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 1,66 0,02 0,03 -3 1

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,56

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]
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program TZB
verze 2.0.0

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 1,66 1 1,66 0,22 0,37 0 5

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 1,66 0,02 0,03 0 0

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,44

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 1,66 1 1,66 0,22 0,37 3 4

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 1,66 0,02 0,03 3 0

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,37

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 1,33 1 1,33 0,22 0,29 5 3

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 1,33 0,02 0,03 5 0

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
106.690

1208 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 140,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 140,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,02 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 16.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i -0,037 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie -0,01 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie -0 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 618 W
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program TZB
verze 2.0.0

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV -0 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 30,03 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 618 W
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program TZB
verze 2.0.0

M 5
název: Zádveří 2 (zóna Z2)

teplota: INT 19 - Zádveří θint,i 15 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STN-7 SO2 - Vnější
obvodová stěna -
omítka

1,00 5,60 1 5,60 0,20 1,12 -12 30

VYP-5 SO4 -
Prosklená fasáda 1,00 7,43 1 7,43 1,10 8,17 -12 221

VYP-2 D1 - Hlavní
vchodové prosklené
dveře

1,80 2,20 1 3,96 1,10 4,36 -12 118

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 18,56 1 18,56 0,14 2,60 -12 70

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 35,55 0,02 0,71 -12 19

přilehlé prostředí: M 2 - Expozice (INT 3 -
Expozice) činitel teplotní redukce b=-0,11

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-15 SN4 - Vnitřní
ŽB tl. 300 mm 1,00 12,76 1 12,76 2,31 29,48 18 -88

přilehlé prostředí: M 6 - Chodba (INT 5 - Šatna
návštěvníků / chodba) činitel teplotní redukce b=-0,11

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

VYP-17 SN5 - Vnitřní
prosklená stěna 1,00 11,98 1 11,98 1,40 16,77 18 -50

VYP-16 DN2 - Dveře
neochl. prosklené
interiér

1,80 2,20 1 3,96 1,40 5,54 18 -17

přilehlé prostředí: M 7 - Depozitář (INT 6 -
Depozitář) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 12,73 1 12,73 0,55 7,00 15 0

přilehlé prostředí: Z 2 - Zemina pod podlahou
(zadáním teploty přilehlé zeminy) činitel teplotní redukce b=0,37

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 18,56 1 18,56 0,22 4,08 5 41

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 18,56 0,02 0,37 5 4

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C
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program TZB
verze 2.0.0

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
49.8806

512 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - NE -

násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 1,00 1/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,02 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 16,96 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie 458 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 347 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 458 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 17,50 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 805 W
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program TZB
verze 2.0.0

M 6
název: Chodba (zóna Z2)

teplota: INT 5 - Šatna návštěvníků / chodba θint,i 18 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STN-6 SO1 - Vnější
obvodová - gabion 1,00 25,24 1 25,24 0,20 5,05 -12 151

VYP-5 SO4 -
Prosklená fasáda 1,00 11,98 1 11,98 1,10 13,18 -12 395

VYP-2 D1 - Hlavní
vchodové prosklené
dveře

1,80 2,20 1 3,96 1,10 4,36 -12 131

VYP-1 O1 - Okna do
exteriéru svislá 0,60 2,00 2 2,40 0,90 2,16 -12 65

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 39,92 1 39,92 0,14 5,59 -12 168

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 83,50 0,02 1,67 -12 50

přilehlé prostředí: M 7 - Depozitář (INT 6 -
Depozitář) činitel teplotní redukce b=0,10

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 8,12 1 8,12 0,55 4,47 15 13

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 15 19

přilehlé prostředí: M 8 - WC Muži (INT 8 - WC) činitel teplotní redukce b=-0,07

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 5,15 1 5,15 0,55 2,83 20 -6

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 20 -13

přilehlé prostředí: M 9 - WC Muži - ZTP (INT 8 -
WC) činitel teplotní redukce b=-0,07

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 4,73 1 4,73 0,55 2,60 20 -5

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 20 -13

přilehlé prostředí: M 10 - WC Ženy - ZTP (INT 8
- WC) činitel teplotní redukce b=-0,07

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
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program TZB
verze 2.0.0

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 4,73 1 4,73 0,55 2,60 20 -5

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 20 -13

přilehlé prostředí: M 11 - WC Ženy (INT 8 - WC) činitel teplotní redukce b=-0,07

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 4,27 1 4,27 0,55 2,35 20 -5

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 20 -13

přilehlé prostředí: M 12 - Úklidová komora (INT
9 - Úklidová komora) činitel teplotní redukce b=0,10

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 3,13 1 3,13 0,55 1,72 15 5

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 15 19

přilehlé prostředí: M 14 - Hygienické zázemí
zaměstnanců (INT 10 - Hygienické zázemí
zaměstnanců) 

činitel teplotní redukce b=-0,20

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-11 SN1 - Vnitřní
tl. 300 mm 1,00 0,91 1 0,91 0,31 0,28 24 -2

přilehlé prostředí: M 2 - Expozice (INT 3 -
Expozice) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-15 SN4 - Vnitřní
ŽB tl. 300 mm 1,00 25,39 1 25,39 2,31 58,65 18 0

VYP-17 SN5 - Vnitřní
prosklená stěna 1,00 7,59 1 7,59 1,40 10,63 18 0

VYP-16 DN2 - Dveře
neochl. prosklené
interiér

1,80 2,20 1 3,96 1,40 5,54 18 0

přilehlé prostředí: M 13 - Chodba 2 (INT 18 -
Chodba 2) činitel teplotní redukce b=0,10

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 5,48 1 5,48 0,68 3,73 15 11

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 15 19

přilehlé prostředí: M 5 - Zádveří 2 (INT 19 -
Zádveří) činitel teplotní redukce b=0,10

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
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program TZB
verze 2.0.0

VYP-17 SN5 - Vnitřní
prosklená stěna 1,00 11,98 1 11,98 1,40 16,77 15 50

VYP-16 DN2 - Dveře
neochl. prosklené
interiér

1,80 2,20 1 3,96 1,40 5,54 15 17

přilehlé prostředí: Z 2 - Zemina pod podlahou
(zadáním teploty přilehlé zeminy) činitel teplotní redukce b=0,43

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 39,92 1 39,92 0,22 8,78 5 114

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 39,92 0,02 0,80 5 10

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
107.303

8352 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 600,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 475,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,03 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 18.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i 0,000 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 1,31 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie 39 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 1 165 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 39 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 32,34 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 1 205 W
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program TZB
verze 2.0.0

M 7
název: Depozitář (zóna Z2)

teplota: INT 6 - Depozitář θint,i 15 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STN-7 SO2 - Vnější
obvodová stěna -
omítka

1,00 9,94 1 9,94 0,20 1,99 -12 54

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 11,21 1 11,21 0,14 1,57 -12 42

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 21,15 0,00 0,04 -12 1

přilehlé prostředí: M 6 - Chodba (INT 5 - Šatna
návštěvníků / chodba) činitel teplotní redukce b=-0,11

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 8,12 1 8,12 0,55 4,47 18 -13

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 18 -19

přilehlé prostředí: M 8 - WC Muži (INT 8 - WC) činitel teplotní redukce b=-0,19

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 12,73 1 12,73 0,55 7,00 20 -35

přilehlé prostředí: M 5 - Zádveří 2 (INT 19 -
Zádveří) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 12,73 1 12,73 0,55 7,00 15 0

přilehlé prostředí: Z 2 - Zemina pod podlahou
(zadáním teploty přilehlé zeminy) činitel teplotní redukce b=0,37

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 11,21 1 11,21 0,22 2,47 5 25

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 11,21 0,02 0,22 5 2

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
30.1278

688 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 60,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 60,00 m3/h
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program TZB
verze 2.0.0

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,00 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 18.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i -0,111 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie -1,13 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie -31 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 57 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV -31 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 8,95 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 26 W
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program TZB
verze 2.0.0

M 8
název: WC Muži (zóna Z2)

teplota: INT 8 - WC θint,i 20 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STN-7 SO2 - Vnější
obvodová stěna -
omítka

1,00 13,52 1 13,52 0,20 2,70 -12 87

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 10,69 1 10,69 0,14 1,50 -12 48

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 24,21 0,02 0,48 -12 15

přilehlé prostředí: M 6 - Chodba (INT 5 - Šatna
návštěvníků / chodba) činitel teplotní redukce b=0,06

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 5,15 1 5,15 0,55 2,83 18 6

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 18 13

přilehlé prostředí: M 7 - Depozitář (INT 6 -
Depozitář) činitel teplotní redukce b=0,16

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 12,73 1 12,73 0,55 7,00 15 35

přilehlé prostředí: M 9 - WC Muži - ZTP (INT 8 -
WC) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 7,86 1 7,86 0,68 5,34 20 0

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 6,55 1 6,55 0,55 3,60 20 0

přilehlé prostředí: M 11 - WC Ženy (INT 8 - WC) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 4,87 1 4,87 0,68 3,31 20 0

přilehlé prostředí: Z 2 - Zemina pod podlahou
(zadáním teploty přilehlé zeminy) činitel teplotní redukce b=0,47

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 10,69 1 10,69 0,22 2,35 5 35

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 10,69 0,02 0,21 5 3
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program TZB
verze 2.0.0

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
28.7320

528 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 130,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 155,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,00 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 18.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i 0,063 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 9,88 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie 316 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 242 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 316 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,60 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 558 W
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program TZB
verze 2.0.0

M 9
název: WC Muži - ZTP (zóna Z2)

teplota: INT 8 - WC θint,i 20 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 4,56 1 4,56 0,14 0,64 -12 20

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 4,56 0,02 0,09 -12 3

přilehlé prostředí: M 6 - Chodba (INT 5 - Šatna
návštěvníků / chodba) činitel teplotní redukce b=0,06

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 4,73 1 4,73 0,55 2,60 18 5

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 18 13

přilehlé prostředí: M 8 - WC Muži (INT 8 - WC) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 7,86 1 7,86 0,68 5,34 20 0

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 6,55 1 6,55 0,55 3,60 20 0

přilehlé prostředí: M 10 - WC Ženy - ZTP (INT 8
- WC) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 7,86 1 7,86 0,68 5,34 20 0

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
12.2618

392 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 55,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 80,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,00 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 18.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %
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program TZB
verze 2.0.0

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i 0,063 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 9,08 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie 291 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 41 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 291 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 3,87 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 332 W
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program TZB
verze 2.0.0

M 10
název: WC Ženy - ZTP (zóna Z2)

teplota: INT 8 - WC θint,i 20 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 4,56 1 4,56 0,14 0,64 -12 20

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 4,56 0,02 0,09 -12 3

přilehlé prostředí: M 6 - Chodba (INT 5 - Šatna
návštěvníků / chodba) činitel teplotní redukce b=0,06

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 4,73 1 4,73 0,55 2,60 18 5

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 18 13

přilehlé prostředí: M 9 - WC Muži - ZTP (INT 8 -
WC) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 7,86 1 7,86 0,68 5,34 20 0

přilehlé prostředí: M 11 - WC Ženy (INT 8 - WC) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 6,55 1 6,55 0,55 3,60 20 0

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 7,86 1 7,86 0,68 5,34 20 0

přilehlé prostředí: Z 2 - Zemina pod podlahou
(zadáním teploty přilehlé zeminy) činitel teplotní redukce b=0,47

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 4,56 1 4,56 0,22 1,00 5 15

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 4,56 0,02 0,09 5 1

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
12.2675

432 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 55,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 80,00 m3/h
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program TZB
verze 2.0.0

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,00 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 18.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i 0,063 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 9,08 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie 291 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 58 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 291 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 3,87 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 348 W
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program TZB
verze 2.0.0

M 11
název: WC Ženy (zóna Z2)

teplota: INT 8 - WC θint,i 20 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STN-7 SO2 - Vnější
obvodová stěna -
omítka

1,00 16,58 1 16,58 0,20 3,32 -12 106

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 13,55 1 13,55 0,14 1,90 -12 61

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 30,13 0,02 0,60 -12 19

přilehlé prostředí: M 6 - Chodba (INT 5 - Šatna
návštěvníků / chodba) činitel teplotní redukce b=0,06

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 4,27 1 4,27 0,55 2,35 18 5

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 18 13

přilehlé prostředí: M 8 - WC Muži (INT 8 - WC) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 4,87 1 4,87 0,68 3,31 20 0

přilehlé prostředí: M 10 - WC Ženy - ZTP (INT 8
- WC) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 6,55 1 6,55 0,55 3,60 20 0

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 7,86 1 7,86 0,68 5,34 20 0

přilehlé prostředí: M 18 - Kancelář (INT 12 -
Kancelář) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-11 SN1 - Vnitřní
tl. 300 mm 1,00 8,06 1 8,06 0,31 2,50 20 0

přilehlé prostředí: M 14 - Hygienické zázemí
zaměstnanců (INT 10 - Hygienické zázemí
zaměstnanců) 

činitel teplotní redukce b=-0,13

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-11 SN1 - Vnitřní
tl. 300 mm 1,00 1,74 1 1,74 0,31 0,54 24 -2

přilehlé prostředí: M 12 - Úklidová komora (INT
9 - Úklidová komora) činitel teplotní redukce b=0,16
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program TZB
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konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 8,90 1 8,90 0,68 6,05 15 30

přilehlé prostředí: Z 2 - Zemina pod podlahou
(zadáním teploty přilehlé zeminy) činitel teplotní redukce b=0,47

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 13,55 1 13,55 0,22 2,98 5 45

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 13,55 0,02 0,27 5 4

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
36.4258

24 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 185,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 210,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,00 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 18.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i 0,063 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 10,47 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie 335 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 280 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 335 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 9,82 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 615 W
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M 12
název: Úklidová komora (zóna Z2)

teplota: INT 9 - Úklidová komora θint,i 15 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 1,73 1 1,73 0,14 0,24 -12 7

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 1,73 0,02 0,03 -12 1

přilehlé prostředí: M 6 - Chodba (INT 5 - Šatna
návštěvníků / chodba) činitel teplotní redukce b=-0,11

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 3,13 1 3,13 0,55 1,72 18 -5

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 18 -19

přilehlé prostředí: M 11 - WC Ženy (INT 8 - WC) činitel teplotní redukce b=-0,19

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 8,90 1 8,90 0,68 6,05 20 -30

přilehlé prostředí: M 14 - Hygienické zázemí
zaměstnanců (INT 10 - Hygienické zázemí
zaměstnanců) 

činitel teplotní redukce b=-0,33

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-11 SN1 - Vnitřní
tl. 300 mm 1,00 3,95 1 3,95 0,31 1,22 24 -11

přilehlé prostředí: Z 2 - Zemina pod podlahou
(zadáním teploty přilehlé zeminy) činitel teplotní redukce b=0,37

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 1,73 1 1,73 0,22 0,38 5 4

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 1,73 0,02 0,03 5 0

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
4.65548

16 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 35,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 60,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h
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program TZB
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stínící činitel infiltrace e 0,00 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 18.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i -0,111 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 7,84 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie 212 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -54 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 212 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 1,28 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 158 W
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program TZB
verze 2.0.0

M 13
název: Chodba 2 (zóna Z2)

teplota: INT 18 - Chodba 2 θint,i 15 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STN-6 SO1 - Vnější
obvodová - gabion 1,00 15,31 1 15,31 0,20 3,06 -12 83

STN-7 SO2 - Vnější
obvodová stěna -
omítka

1,00 4,06 1 4,06 0,20 0,81 -12 22

VYP-3 D2 - Vchodové
prosklené dveře 0,90 2,02 2 3,64 1,10 4,00 -12 108

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 21,87 1 21,87 0,14 3,06 -12 83

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 44,88 0,02 0,90 -12 24

přilehlé prostředí: M 6 - Chodba (INT 5 - Šatna
návštěvníků / chodba) činitel teplotní redukce b=-0,11

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 5,48 1 5,48 0,68 3,73 18 -11

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 18 -19

přilehlé prostředí: M 14 - Hygienické zázemí
zaměstnanců (INT 10 - Hygienické zázemí
zaměstnanců) 

činitel teplotní redukce b=-0,33

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 6,42 1 6,42 0,68 4,37 24 -39

přilehlé prostředí: M 15 - Šatna zaměstnanců
(INT 11 - Šatna zaměstnanců) činitel teplotní redukce b=-0,26

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 9,62 1 9,62 0,68 6,54 22 -46

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 22 -45

přilehlé prostředí: M 16 - Sklad (INT 7 - Sklad) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 13,08 1 13,08 0,55 7,19 15 0

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 15 0
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přilehlé prostředí: M 17 - Sklad 2 (INT 7 -
Sklad) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 11,22 1 11,22 0,55 6,17 15 0

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 15 0

přilehlé prostředí: M 18 - Kancelář (INT 12 -
Kancelář) činitel teplotní redukce b=-0,19

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 17,67 1 17,67 0,55 9,72 20 -49

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 20 -32

přilehlé prostředí: M 19 - Kancelář 2 (INT 12 -
Kancelář) činitel teplotní redukce b=-0,19

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 2,89 1 2,89 0,55 1,59 20 -8

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 20 -32

přilehlé prostředí: Z 2 - Zemina pod podlahou
(zadáním teploty přilehlé zeminy) činitel teplotní redukce b=0,37

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 21,87 1 21,87 0,22 4,81 5 48

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 21,87 0,02 0,44 5 4

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
58.7944

824 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 90,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 90,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,02 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 18.0 °C
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program TZB
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účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i -0,111 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie -1,22 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie -33 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 92 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV -33 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 17,60 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 59 W
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program TZB
verze 2.0.0

M 14
název: Hygienické zázemí zaměstnanců (zóna Z2)

teplota: INT 10 - Hygienické zázemí zaměstnanců θint,i 24 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 3,75 1 3,75 0,14 0,53 -12 19

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 3,75 0,02 0,08 -12 3

přilehlé prostředí: M 6 - Chodba (INT 5 - Šatna
návštěvníků / chodba) činitel teplotní redukce b=0,17

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-11 SN1 - Vnitřní
tl. 300 mm 1,00 0,91 1 0,91 0,31 0,28 18 2

přilehlé prostředí: M 11 - WC Ženy (INT 8 - WC) činitel teplotní redukce b=0,11

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-11 SN1 - Vnitřní
tl. 300 mm 1,00 1,74 1 1,74 0,31 0,54 20 2

přilehlé prostředí: M 12 - Úklidová komora (INT
9 - Úklidová komora) činitel teplotní redukce b=0,25

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-11 SN1 - Vnitřní
tl. 300 mm 1,00 3,95 1 3,95 0,31 1,22 15 11

přilehlé prostředí: M 18 - Kancelář (INT 12 -
Kancelář) činitel teplotní redukce b=0,11

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 6,42 1 6,42 0,55 3,53 20 14

přilehlé prostředí: M 15 - Šatna zaměstnanců
(INT 11 - Šatna zaměstnanců) činitel teplotní redukce b=0,06

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 4,98 1 4,98 0,68 3,39 22 7

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,80 2,02 1 1,62 3,50 5,66 22 11

přilehlé prostředí: M 13 - Chodba 2 (INT 18 -
Chodba 2) činitel teplotní redukce b=0,25

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 6,42 1 6,42 0,68 4,37 15 39

přilehlé prostředí: Z 2 - Zemina pod podlahou
(zadáním teploty přilehlé zeminy) činitel teplotní redukce b=0,53
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konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 3,75 1 3,75 0,22 0,83 5 16

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 3,75 0,02 0,08 5 1

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
10.0827

952 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 280,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 255,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,00 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 18.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i 0,167 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 7,93 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie 286 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 125 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 286 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 3,02 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 411 W
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M 15
název: Šatna zaměstnanců (zóna Z2)

teplota: INT 11 - Šatna zaměstnanců θint,i 22 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 2,83 1 2,83 0,14 0,40 -12 13

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 2,83 0,02 0,06 -12 2

přilehlé prostředí: M 14 - Hygienické zázemí
zaměstnanců (INT 10 - Hygienické zázemí
zaměstnanců) 

činitel teplotní redukce b=-0,06

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 4,98 1 4,98 0,68 3,39 24 -7

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,80 2,02 1 1,62 3,50 5,66 24 -11

přilehlé prostředí: M 18 - Kancelář (INT 12 -
Kancelář) činitel teplotní redukce b=0,06

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 4,84 1 4,84 0,55 2,66 20 5

přilehlé prostředí: M 13 - Chodba 2 (INT 18 -
Chodba 2) činitel teplotní redukce b=0,21

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 9,62 1 9,62 0,68 6,54 15 46

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 15 45

přilehlé prostředí: Z 2 - Zemina pod podlahou
(zadáním teploty přilehlé zeminy) činitel teplotní redukce b=0,50

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 2,83 1 2,83 0,22 0,62 5 11

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 2,83 0,02 0,06 5 1

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
7.60674

32 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -
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objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 75,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 100,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,00 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 18.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i 0,118 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 10,00 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie 340 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 105 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 340 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 2,35 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 445 W
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M 16
název: Sklad (zóna Z2)

teplota: INT 7 - Sklad θint,i 15 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STN-7 SO2 - Vnější
obvodová stěna -
omítka

1,00 9,41 1 9,41 0,20 1,88 -12 51

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 13,49 1 13,49 0,14 1,89 -12 51

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 22,90 0,02 0,46 -12 12

přilehlé prostředí: M 17 - Sklad 2 (INT 7 -
Sklad) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 10,58 1 10,58 0,68 7,19 15 0

přilehlé prostředí: M 13 - Chodba 2 (INT 18 -
Chodba 2) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 13,08 1 13,08 0,55 7,19 15 0

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 15 0

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,37

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 13,49 1 13,49 0,22 2,97 5 30

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 13,49 0,02 0,27 5 3

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,67

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 4,31 1 4,31 0,22 0,95 -3 17

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 4,31 0,02 0,09 -3 2

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,56

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]
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STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 4,31 1 4,31 0,22 0,95 0 14

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 4,31 0,02 0,09 0 1

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,44

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 4,31 1 4,31 0,22 0,95 3 11

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 4,31 0,02 0,09 3 1

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,37

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 1,55 1 1,55 0,22 0,34 5 3

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 1,55 0,02 0,03 5 0

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
36.2712

256 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 30,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 30,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,00 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 18.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i -0,111 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie -0,57 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie -15 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 197 W
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Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV -15 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 9,84 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 182 W
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M 17
název: Sklad 2 (zóna Z2)

teplota: INT 7 - Sklad θint,i 15 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 12,23 1 12,23 0,14 1,71 -12 46

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 12,23 0,02 0,24 -12 7

přilehlé prostředí: M 16 - Sklad (INT 7 - Sklad) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-13 SN3 - Vnitřní
tl. 150 mm 1,00 10,58 1 10,58 0,68 7,19 15 0

přilehlé prostředí: M 19 - Kancelář 2 (INT 12 -
Kancelář) činitel teplotní redukce b=-0,19

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 10,58 1 10,58 0,55 5,82 20 -29

přilehlé prostředí: M 13 - Chodba 2 (INT 18 -
Chodba 2) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 11,22 1 11,22 0,55 6,17 15 0

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 15 0

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,37

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 12,23 1 12,23 0,22 2,69 5 27

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 12,23 0,02 0,24 5 2

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,67

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 3,88 1 3,88 0,22 0,85 -3 15

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 3,88 0,02 0,08 -3 1
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přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,56

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 3,88 1 3,88 0,22 0,85 0 13

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 3,88 0,02 0,08 0 1

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,44

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 3,88 1 3,88 0,22 0,85 3 10

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 3,88 0,02 0,08 3 1

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,37

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 1,40 1 1,40 0,22 0,31 5 3

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 1,40 0,02 0,03 5 0

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
32.8612

032 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 30,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 30,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,00 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 18.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i -0,111 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie -0,57 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie -15 W
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Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 98 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV -15 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 9,63 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 83 W
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M 18
název: Kancelář (zóna Z2)

teplota: INT 12 - Kancelář θint,i 20 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STN-7 SO2 - Vnější
obvodová stěna -
omítka

1,00 9,44 1 9,44 0,20 1,89 -12 60

VYP-1 O1 - Okna do
exteriéru svislá 1,50 2,00 1 3,00 0,90 2,70 -12 86

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 20,54 1 20,54 0,14 2,88 -12 92

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 32,98 0,02 0,66 -12 21

přilehlé prostředí: M 11 - WC Ženy (INT 8 - WC) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-11 SN1 - Vnitřní
tl. 300 mm 1,00 8,06 1 8,06 0,31 2,50 20 0

přilehlé prostředí: M 14 - Hygienické zázemí
zaměstnanců (INT 10 - Hygienické zázemí
zaměstnanců) 

činitel teplotní redukce b=-0,13

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 6,42 1 6,42 0,55 3,53 24 -14

přilehlé prostředí: M 15 - Šatna zaměstnanců
(INT 11 - Šatna zaměstnanců) činitel teplotní redukce b=-0,06

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 4,84 1 4,84 0,55 2,66 22 -5

přilehlé prostředí: M 19 - Kancelář 2 (INT 12 -
Kancelář) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 12,26 1 12,26 0,55 6,74 20 0

přilehlé prostředí: M 13 - Chodba 2 (INT 18 -
Chodba 2) činitel teplotní redukce b=0,16

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 17,67 1 17,67 0,55 9,72 15 49

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 15 32

přilehlé prostředí: Z 2 - Zemina pod podlahou
(zadáním teploty přilehlé zeminy) činitel teplotní redukce b=0,47
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konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 20,54 1 20,54 0,22 4,52 5 68

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 20,54 0,02 0,41 5 6

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
55.2162

2 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 100,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 100,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,02 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 18.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i 0,063 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 1,51 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie 48 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 395 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 48 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 17,35 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 443 W
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M 19
název: Kancelář 2 (zóna Z2)

teplota: INT 12 - Kancelář θint,i 20 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STN-7 SO2 - Vnější
obvodová stěna -
omítka

1,00 9,18 1 9,18 0,20 1,84 -12 59

VYP-1 O1 - Okna do
exteriéru svislá 1,50 2,00 1 3,00 0,90 2,70 -12 86

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 29,73 1 29,73 0,14 4,16 -12 133

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 41,91 0,02 0,84 -12 27

přilehlé prostředí: M 17 - Sklad 2 (INT 7 -
Sklad) činitel teplotní redukce b=0,16

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 10,58 1 10,58 0,55 5,82 15 29

přilehlé prostředí: M 18 - Kancelář (INT 12 -
Kancelář) činitel teplotní redukce b=0,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 12,26 1 12,26 0,55 6,74 20 0

přilehlé prostředí: M 20 - Technická místnost
VYT (INT 13 - Technická místnost) činitel teplotní redukce b=0,16

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-11 SN1 - Vnitřní
tl. 300 mm 1,00 27,55 1 27,55 0,31 8,54 15 43

přilehlé prostředí: M 13 - Chodba 2 (INT 18 -
Chodba 2) činitel teplotní redukce b=0,16

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-12 SN2 - Vnitřní
tl. 200 mm 1,00 2,89 1 2,89 0,55 1,59 15 8

VYP-14 DN - Dveře
neochlazované
interiér

0,90 2,02 1 1,82 3,50 6,36 15 32

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,47

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 29,73 1 29,73 0,22 6,54 5 98

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 29,73 0,02 0,59 5 9
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přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,72

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 3,63 1 3,63 0,22 0,80 -3 18

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 3,63 0,02 0,07 -3 2

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,63

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 3,63 1 3,63 0,22 0,80 0 16

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 3,63 0,02 0,07 0 1

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,53

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 3,63 1 3,63 0,22 0,80 3 14

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 3,63 0,02 0,07 3 1

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,47

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 1,30 1 1,30 0,22 0,29 5 4

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 1,30 0,02 0,03 5 0

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
79.9007

928 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 150,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 150,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h
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stínící činitel infiltrace e 0,02 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 18.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i 0,063 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 2,25 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie 72 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 581 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 72 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 24,64 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W

Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 653 W
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M 20
název: Technická místnost VYT (zóna Z2)

teplota: INT 13 - Technická místnost θint,i 15 °C

Návrhová tepelná ztráta prostupem

přilehlé prostředí: EXT 1 - Exteriér činitel teplotní redukce b=1,00

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

STN-7 SO2 - Vnější
obvodová stěna -
omítka

1,00 10,56 1 10,56 0,20 2,11 -12 57

VYP-4 D3 - Dveře do
technické místnosti 1,55 2,02 1 3,13 1,10 3,44 -12 93

STR-10 SCH1 -
Střešní kce 1,00 33,41 1 33,41 0,14 4,68 -12 126

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 47,10 0,02 0,94 -12 25

přilehlé prostředí: M 19 - Kancelář 2 (INT 12 -
Kancelář) činitel teplotní redukce b=-0,19

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]

STN-11 SN1 - Vnitřní
tl. 300 mm 1,00 27,55 1 27,55 0,31 8,54 20 -43

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,37

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

PDL(z)-9 PDL1 -
Podlaha na zemině 1,00 33,41 1 33,41 0,22 7,35 5 74

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 33,41 0,02 0,67 5 7

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,67

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 12,27 1 12,27 0,22 2,70 -3 49

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 12,27 0,02 0,25 -3 4

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,56

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 12,27 1 12,27 0,22 2,70 0 40

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 12,27 0,02 0,25 0 4
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přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,44

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 12,27 1 12,27 0,22 2,70 3 32

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 12,27 0,02 0,25 3 3

přilehlé prostředí: - (zadáním teploty přilehlé
zeminy) činitel teplotní redukce b=0,37

konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

STN(z)-8 SO3 -
Vnější obvodová
stěna v kontaktu se
zeminou

1,00 4,42 1 4,42 0,22 0,97 5 10

tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]

paušální přirážka na tepelné vazby 4,42 0,02 0,09 5 1

Návrhová tepelná ztráta větráním

teplota: EXT 1 - Exteriér θe -12 °C

objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint
89.7974

792 m3

prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -

objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 140,00 m3/h

objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 140,00 m3/h

násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 0,60 1/h

stínící činitel infiltrace e 0,02 -

výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -

přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -

teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 18.0 °C

účinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %

činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i -0,111 -

měrné tepelné ztráty větráním HV,ie -1,91 W/K

tepelná ztráta větráním ɸV,ie -52 W

Návrhový tepelný výkon ɸHL

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 482 W

Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV -52 W

Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2

Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 25,36 m2

Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
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Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH

ɸHL 431 W

tepelná bilance nevytápěných prostorů

Nebyl  zadán  nevytápěný  prostor,  jehož  činitel  teplotní  redukce  bu  by  byl  stanoven  podrobným bilančním
výpočtem tepelných toků.

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 52



program TZB
verze 2.0.0

Souhrn tepelných ztrát vytápěných místností

místnost

návrhová
teplota v
místnosti

objem
vzduchu v
místnisti

podlahová
plocha

místnostni

návrhová
tepelná
ztráta

prostupem

návrhová
tepelná
ztráta

větráním

zátopový
tepelný
výkon

návrhový
tepelný
výkon

θint,i
[°C]

Vint
[m3]

Af,int
[m2]

ɸT
[W]

ɸV
[W]

ɸRH
[W]

ɸHL
[W]

M 1 - Zádveří 15 16,82 8,40 112,8 154,4 0,0 267,2

M 2 - Expozice 18 2244,700
7928 537,69 9 633,8 1 691,3 0,0 11 325,1

M 3 - Přednáškový
sál 20 199,3700

16 49,72 920,4 816,0 0,0 1 736,4

M 4 - Technická
místnost VZT 15 106,6901

208 30,03 618,3 -0,3 0,0 618,0

M 5 - Zádveří 2 15 49,88065
12 17,50 347,0 457,9 0,0 805,0

M 6 - Chodba 18 107,3038
352 32,34 1 165,2 39,4 0,0 1 204,6

M 7 - Depozitář 15 30,12786
88 8,95 56,6 -30,6 0,0 26,0

M 8 - WC Muži 20 28,73205
28 7,60 241,8 316,2 0,0 558,0

M 9 - WC Muži - ZTP 20 12,26183
92 3,87 41,3 290,7 0,0 332,0

M 10 - WC Ženy -
ZTP 20 12,26754

32 3,87 57,7 290,7 0,0 348,4

M 11 - WC Ženy 20 36,42582
4 9,82 280,4 334,9 0,0 615,3

M 12 - Úklidová
komora 15 4,655481

6 1,28 -53,9 211,7 0,0 157,7

M 13 - Chodba 2 15 58,79448
24 17,60 91,9 -32,9 0,0 59,0

M 14 - Hygienické
zázemí zaměstnanců 24 10,08279

52 3,02 125,1 285,6 0,0 410,7

M 15 - Šatna
zaměstnanců 22 7,606743

2 2,35 104,5 340,0 0,0 444,5

M 16 - Sklad 15 36,27122
56 9,84 196,8 -15,3 0,0 181,5

M 17 - Sklad 2 15 32,86120
32 9,63 98,4 -15,3 0,0 83,1

M 18 - Kancelář 20 55,21622 17,35 394,8 48,4 0,0 443,3

M 19 - Kancelář 2 20 79,90079
28 24,64 580,7 71,9 0,0 652,6

M 20 - Technická
místnost VYT 15 89,79747

92 25,36 482,3 -51,6 0,0 430,7
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Souhrn tepelných ztrát vytápěných místností

Celkem za zadané
místnosti - 3219,766

9672 820,86 15 496,0 5 202,9 0,0 20 698,9

Návrh otopných těles

Otopná tělesa nebyla v zadání programu navrhována. Protokol zobrazuje pouze návrhové tepelné ztráty.

Informace o použitém výpočetním nástroji

výpočetní nástroj DEKSOFT TZB

verze 2.0.0

bližší informace www.deksoft.eu

Informace o zpracovateli

název zpracovatele: -

ulice zpracovatele:

město zpracovatele

titul jméno a příjmení, titul zpracovatele

podpis zpracovatele:  

kontakt - telefon: -

kontakt - email:

Identifikační číslo a datum vypracování protokolu

Identifikační označení protokolu

Datum zpracování výpočtu:

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 54

https://deksoft.eu

