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Anotace: 

Cílem této bakalá ské práce je navrhnout konstruk ní ešení d evostavby, aby vyhov la 

požadavk m pro pasivní domy. 

Náplní je tepeln  technická optimalizace se zam ením na návrh obalových konstrukcí 

budovy. V souvislosti s tepeln  technickou optimalizací je kladen d raz na vybrané konstruk ní 

detaily. Dále je provedena i optimalizace statická. Výsledkem je optimální ešení, které 

zamezuje tepelným ztrátám v zimním období a eliminuje tepelné zisky v období letním. 

Sou ást práce tvo í rešerše na t žký d ev ný skelet v moderních d evostavbách. 
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The goal of this bachelor thesis is to design constructional solution of wooden structure that 

is in compliance with requirements for passive house.  

The content of this thesis is thermally-technical optimization with concentration on plan of 

building envelope structure. In connection with thermally-technical optimization is the 

emphasis put on choosen structural details. Besides the thermally-technical optimization author 

works on the static optimization too. 

The outcome of my bachelor thesis is the optimal solution that eliminates building's heat 

losses during winter time. Besides that, this solution eliminates thermal gains in the summer. 

The research about massive-timber structures in modern wooden buildings is one part of this 

thesis.  
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Seznam použitých zkratek 

CLT: Cross laminated Timber  

2x4: Two by Four system 

TDS: T žký d ev ný skelet 

KVH: Konstruktionvollholz 

BSH: Brettschichtholz  

CNC: Computer Numeric Control 
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1 Úvod 

Pro spln ní cíl  této práce byl nejprve vybrán konstruk ní systém stavby krajského 

editelství Lesy R v eských Bud jovicích. Protože se jedná o administrativní budovu, byla 

zvážena možnost budoucí p estavby interiéru na open space (otev ený prostor) a na základ  ní 

zvolen t žký d ev ný skelet jako konstruk ní systém. 

Na tento zvolený systém byla sepsána rešerše, kde je rozebráno za len ní t žkého skeletu 

do systém  moderních d evostaveb a rozebrané možné varianty ešení t žkého skeletu. 

Dalším kritériem pro návrh budovy bylo použití co možná nejvíce stavebních prvk  na bázi 

írodních materiál . Proto byly vybrány jako primární varianta oplášt ní slam né panely  

a využity podklady výrobce Ecococon. 
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2 Konstruk ní systémy d evostaveb 

2.1 Základní d lení konstruk ních systém  d evostaveb 

Z hlediska konstruk ních ešení sou asných a ešení využívaných spíše v minulosti se 

konstrukce dají rozd lit na šest základních typ : 

- srubové stavby 

- hrázd né stavby 

- lehký d ev ný skelet - Balloon-Frame, Platform-Frame 

- áste /zcela prefabrikované stavby na principu Platform-Frame 

- stavby z masivního d eva 

- skeletové stavby [1]  

2.2 Stru ný popis jednotlivých konstruk ních systém  

2.2.1 Srubové stavby 

Jedná se o stavby z opracované kulatiny nebo upravených hranol , kde se na sebe ukládají 

ev né prvky ve vodorovném sm ru a smontují se dohromady. Tím se dosáhne plošné tuhosti. 

V rozích se tvo í vzájemné provázání, stejn  jako se to provádí u zd ných staveb. Tím se 

dosáhne prostorové tuhosti. U srubových staveb je t eba po ítat se sedáním d eva, pro každé 

poschodí m že dojít k poklesu až o 25 mm. [1] 

Kv li zvýšeným nárok m na standardy bydlení dnes již není b žné stav ní srubových staveb 

jen z jedné vrstvy, ale z více vrstev, kdy je do konstrukce zabudována izolace. 

Tyto stavby jsou typické spíše pro horské oblasti, kde je z regionálního hlediska dostatek 

kvalitního d eva na tento typ stavby (d evo se musí speciáln  vybírat). 

V d ív jších dobách šlo p edevším o vysokou zru nost emeslník  p i opracování d eva, 

v dnešní dob  se již využívá i prefabrikace pro zjednodušení a urychlení procesu výstavby. 
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Obr. 1: Hoblované trámy srub  (vlevo)  [2] 

Obr. 2: Rohový spoj srubu z kulatiny (vpravo)  [3] 

2.2.2 Hrázd né stavby 

Jedná se o stavby s lenitou nosnou kostrou z hranol  p evážn tvercového pr ezu, kdy je 

celá stavba tvo ena za pomoci tesa ských spoj . Konstrukce této stavby je tvo ena tak, že 

enáší p edevším tlakové síly. 

Prvky nosné d ev né konstrukce z stávají viditelné a mezi n  se dává výpl , která neplní 

statickou funkci. D íve se jako výpln  používaly zd né prvky, dnes se m žeme setkat spíše s 

izola ními materiály. 

Konstrukce se skládá z vodorovného prahu, který tvo í základ pro hrázd nou konstrukci. 

Ten je uložen na betonový strop, i zd ný sokl, nebo v p ípad  vícepatrové hrázd né konstrukce 

na trámový strop. Nad ním tvo í konstrukci sloupky a stojky spole  se vzp rami. Hrázd nou 

konstrukci uzavírá horní rám. 

Stavby tohoto typu se stav ly p edevším v 19. století, dnes se staví velmi vzácn  z d vodu 

ekonomické náro nosti a z hlediska konstruk ního provedení. [1] 

 
Obr. 3: Hrázd ná konstrukce patra domu  [4] 
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2.2.3 Lehký d ev ný skelet - 2x4 (Balloon-Frame, Platform-Frame) 

Pokud bychom cht li lehký d ev ný skelet n jak definovat samotným názvem, byl by to asi 

„Fošnový rámový systém d evostaveb“, [5] jelikož základním stavebním prvkem je fošna. Tyto 

fošny jsou následn  sbíjeny nebo sešroubovány do rám . [5] 

Podstatným principem t chto staveb je použití pouze 2 pr ez eziva z d vodu 

zjednodušení a urychlení realizace. Jedna velikost profil  se používá na svislé prvky, kde se 

uplat uje pom r stran hranolu 2x4 palce, v echách se používají v tšinou hranoly 60/120 až 

80/180. Druhý druh eziva se využívá na stropní nosníky, má b žn  rozm ry v rozmezí 80/180 

až 80/240. Pro ukládání nosník  a propojení fošnových rám  se využívají ocelové spojovací 

prost edky. Stropní nosníky musí být zajišt ny proti klopení.  

Ztužení je zajišt no oplášt ním nosných prvk  deskovými materiály na bázi d eva (OSB 

desky), nebo sádrovláknitými, i jinými deskami zajiš ujícími pot ebnou tuhost rámu v jeho 

rovin . Tyto desky se kotví h eby, vruty, nebo sponkami. [5] 

vodní princip 2x4 vychází ze dvou základních typ  t chto staveb. Prvním z nich je 

Balloon-Frame, u n hož sloupky st nové konstrukce prochází pr žn  p es dv  nebo více 

podlaží. Spodní a horní ohrani ení tvo í prahy a vaznice. Stropní nosníky jsou uloženy na 

stojaté fošn , která je zapušt na do p edem p ipravených zá ez  st nových sloupk . 

Oproti tomu Platform-Frame se vyzna uje poscho ovou skladbou. Je to nejb žn jší metoda 

pro jedno a dvoupodlažní budovy. Tento zp sob stav ní je velmi flexibilní. [1] 

 
Obr. 4: Platform vs. Balloon Frame [6] 
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2.2.4 áste /zcela prefabrikované stavby na principu Platform-Frame 

Tento typ staveb vychází z principu Platform-Frame, je asto myln  ozna ován za  

tzv. rámové konstrukce. P esn jší by bylo spíše ozna ení st nový konstruk ní systém, jelikož 

se jedná o celoplošné dílce s r zným stupn m prefabrikace. Avšak ani toto ozna ení není zcela 

správné, protože nosnou funkci plní vnit ní sloupky.  

K výrob  dílc  dochází v suchých klimatizovaných halách, což zaru uje optimální 

podmínky výroby. [1] 

Jde v podstat  o jednoduché ešení stavby používané pro stavby jedno o vícepodlažních 

budov. Jednoduchost je zde patrná p edevším v ešení konstruk ních detail , které se díky 

patrové výstavb  opakují a tím urychlují montáž. [1] Je t eba však brát z etel na tvorbu detail  

již ve výrobní dokumentaci, aby na míst  byla montáž co nejjednodušší a dostate  rychlá  

a nemusela se na stavb  d lat dodate ná opat ení. 

Spoje jsou provád ny kontaktními styky za využití kovových kotvících prost edk . 

Vodorovné stropní konstrukce jsou tvo eny p evážn  stropy žebrovými nebo sk ovými, 

což umož uje rovn ž prefabrikaci a rychlejší montáž. 

U t chto staveb se dbá na p esnost výroby a montáže. 

i projektování jednotlivých výrobních dílc  je t eba myslet na velikost dílc  z hlediska 

epravy - jsou omezeny rozm ry p epravních prost edk .  

Jedná se o velmi astou formu stavby rodinných dom  na bázi d evostavby, z d vodu 

rychlosti výstavby hrubé stavby. 

 

 
Obr. 5: Rámové kosntrukce [7] 



13 

 

2.2.5 Stavby z masivního d eva 

Masivní pr ezy, neboli plné pr ezy, jsou pr myslov  vyráb né jako velkorozm rové 

plošné dílce. K tvorb  t chto dílc  dochází lepením, nebo spojením pomocí kolíkových 

prost edk , tzn. d ev né kolíky z tvrdého d eva, h ebíky, vruty.  

Usnadn ním pro práci na stavb  je, že již ve výrob  dochází k vy íznutí otvor  pro okna  

a dve e dle projektové dokumentace. [1] 

Konstruk ní prvky p ejímají nosnou funkci. Po smontování vytvá ejí prostorov  tuhou 

konstrukci.  Svislé  a  vodorovné  konstrukce  lze  vyráb t  ve  stejném  systému,  ale  lze  je   

i kombinovat v rámci stavby. 

Provedení konstrukcí a ešení konkrétních detail  závisí p edevším na výrobci. Z d vodu 

zných postup  výroby (varianty viz obrázky str. 9) neexistuje jednotný postup posouzení 

konstruk ních prvk  a je pot eba se obrátit vždy na konkrétního výrobce.  

Jedná se o drahý konstruk ní systém, který je výhodný spíše pro vícepodlažní a rozsáhlé 

budovy, kde se vyskytují vysoká zatížení. 

 

 
Obr. 6: Stavba z masivních d ev ných panel  [8] 
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Základní rozd lení: 

  
Obr. 7: Typy masivních d ev ných konstrukcí ze skládaných p ez  (vlevo) [9] 

Obr. 8: Typy masivních d ev ných konstrukcí z dílcových prvk  (vpravo) [9] 

Obr. 9: Typy masivních d ev ných konstrukcí z k ížem vrstveného masivu [9] 
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2.2.6 Skeletové stavby (TDS) 

žké skeletové stavby se postupn  vyvinuly z hrázd ných staveb. Prostorovou nosnou 

konstrukci t chto staveb, stejn  jako u hrázd ných, zajiš ují prutové prvky. Pro stavbu t žkého 

skeletu se ale na rozdíl od hrázd ných využívá modulové sít .  

Primární nosnou konstrukci tvo í sloupy, nosníky a výztužné prvky. Do nich jsou 

integrovány sekundární konstrukce – stropy. Ty mohou být z prefabrikovaných konstruk ních 

prvk  nebo z nosník  [1]. Dále je konstrukce dopln na o plošné prvky, které uzavírají prostor. 

Vnit ní st ny a vn jší oplášt ní mají odd lenou funkci a nejsou sou ástí nosné konstrukce, 

což umož uje variabilitu tvo ení vnit ního prostoru. 

U nízkopodlažních budov je zna nou výhodou bodový p enos sil od sloup  do základ . Díky 

tomu není t eba d lat plošn  rozsáhlé základy, pokud zakládáme v p íznivých geologických 

podmínkách. 

Ke spojování jednotlivých prvk  u menších jednodušších staveb, jako jsou rodinné domy, 

se zpravidla používají klasické tesa ské spoje. U v tších a náro jších konstrukcí se obvykle 

užívá ocelových spojovacích prost edk , které bývají zapušt né a tím chrán né p ed požárem.  

Využití t žkého d ev ného skeletu je obzvlášt  vhodné pro stavby ob anské vybavenosti, 

kde se mu v sou asné dob  pozvolna dostává v tší oblib . V R máme však velké omezení 

ísnými požárními p edpisy. 

 

 

Obr. 10: Nosný skelet z lepeného lamelového d eva budovy Bullit Centre ve Washingtonu [10] 

Obr. 11: žký d ev ný skelet rodinného domu (vpravo) [11] 
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3 žký d ev ný skelet 

3.1 Materiály používané pro stavbu TDS 

Pro stavbu TDS se využívá rostlé, konstruk ní rostlé a lepené d evo. Na hlavní nosné prvky 

se nejvíce používá lepené lamelové d evo s t ídou pevnosti GL24, kde se v p ípad  p iznaných 

nosník  požaduje pohledová kvalita. 

Dále se používá rostlé konstruk ní d evo, nebo lepené d evo (DUO, TRIO) t ídy pevnosti 

C24, které se v tšinou používá na sekundární nosné konstrukce nebo prvky menších rozm . 

[1] 

Na spoje a tvorbu sty ník  se používají kovové prvky. Možností ešení spoj  je i lepení, 

které má ale své specifické podmínky navrhování v závislosti na použitém lepidle a zp sobu 

slepení. 

3.1.1 Klasické ezivo 

evo, které se zpracovává na pile za pomoci katru nebo jiného druhu pily na požadované 

rozm ry. Rozm ry t chto prvk  jsou však omezeny velikostí rostlé d eviny. Rostlé d evo bývá 

zpravidla nesušené a nehoblované. Proto je pot eba ho p ed zabudováním do konstrukce nechat 

vyschnout a naimpregnovat. Jedná se cenov  o nejp ijateln jší variantu. Nevýhodou je ale 

omezená únosnost, v tší pravd podobnost biologické degradace a dotvarování prvk  

sesycháním – vznik trhlin. [12] 

  
Obr. 12: Rostlé ezivo [13] 
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3.1.2 KVH (konstruk ní rostlé d evo) 

Jedná se o hoblované hranoly se sraženými hranami p evážn  ze smrkového d eva. Hranoly 

jsou vysušeny na vlhkost 8 - 15%. Na rozdíl od rostlého d eva zde dochází ke kvalitn jšímu 

výb ru materiálu – nekvalitní nebo p íliš sukaté d evo bývá vy azeno. KVH hranoly jsou 

délkov  nastavitelné až na délku 16 m pomocí zubového spoje. [12] 

  
Obr. 13: KVH hranoly [12] 

3.1.3 DUO, TRIO 

Jedná se o plošn  slepené d evo ze dvou nebo t í konstruk ních lamel, jednotliv  

nastavovaných zubovým spojem. [1] Jsou vyráb ny nej ast ji ze smrkového d eva. 

 
Obr. 14: TRIO a DUO hranoly [14] 
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3.1.4 BSH (lepené lamelové d evo) 

Konstruk ní prvky lepené z d ev ných lamel, které jsou na sebe pokládány ve stejném 

sm ru. Maximální tlouš ka lamely je 45 mm. [12] Stejn  jako u DUO a TRIO hranol  jsou 

lamely zubovit  napojovány a tyto spoje jsou prost ídány. Díky lepení více vrstev lamel je 

dosaženo lepších vlastností d eva a tím i vyšší únosnosti a tvarové stálosti. 

  
Obr. 15: Lepené lamelové d evo (BSH) [15] 

3.2 Postup tvo ení konstruk ního systému 

i tvorb  jakékoliv skeletové stavby, nejen d ev né, se za íná plánováním rastru a to 

vodorovného a pov tšinou i svislého.  

Volbu rastru ovliv uje mnoho aspekt , které je pot eba brát v potaz již v po áte ních 

úvahách tvorby dané stavby. Mezi hlavní aspekty ovliv ující návrh m žeme za adit: 

- celkové rozm ry objektu 

- ú el stavby - užívání, pot ebné sv tlé výšky, zatížení, atd. 

- prostorové uspo ádání a s ním související len ní vnit ních prostor  

- hospodárnost rozp tí a na n  navazující volba a ešení sty ník  

- rozp tí a vzdálenosti prvk  sekundární konstrukce 

- držení se b žných formát  konstruk ních prvk  (desky, …) [1] 

Základní typy rastr  vychází z modulu 625 mm b žn  dostupných deskových materiál  na 

záklopy a oplášt ní. Rozm ry t chto základních rastr  jsou tedy 1250/1250 mm, 2500/2500 

mm, 5000/5000 mm, 6250/6250 mm, a další násobky 625 mm. 

Poté, co se stanoví rastr vodorovný a výškový, je t eba provést p edb žný výpo et dimenze 

prvk  hlavní nosné konstrukce. Na základ  t chto p edb žných výpo  dimenzí se zvolí 

vhodný typ skeletové konstrukce. Tím by m l vzniknout promyšlený koncept, který vede  

k hospodárnému ešení konstrukce. 
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Zvláštností TDS je, že a koliv s v tším rozm rem rastru je pot eba d eva v tší, náklady 

klesají. Tento p edpoklad vychází z faktu, že je tím snížen po et sty ník , které jsou nejvíce 

nákladné. [1] 

3.2.1 Typy skeletových konstrukcí 

3.2.1.1 Skelet s jednodílnými pr vlaky a jednodílnými sloupy 

V p ípad  toho typu skeletových konstrukcí se m žeme bavit o dvou možnostech provedení. 

První z nich jsou nosníky uložené na sloupech a druhá je sloup a k n mu p ilehlé nosníky. 

3.2.1.1.1. Nosníky uložené na sloupech 

Jedná se o jednoduchý konstruk ní systém, který nachází uplatn ní u jednopodlažních budov 

s plochou st echou. Provedení hlavních nosník  m že být jako prosté nebo spojité. Sekundární 

nosníky mohou být napojeny k hlavním nosník m z boku nebo shora. 

Obr. 16: Nosníky uložené na sloupech [16] 

3.2.1.1.2. Sloup s p ilehlými nosníky 

Hlavní nosníky jsou p ipojeny jako prosté nosníky. Možnost p ipojení nosník  k sloupu je 

ze všech ty  stran, to m že být využito k tvorb  šachovnicového ukládání strop , a tím 

dosažení menšího zatížení hlavních nosník  – menší dimenze.  

 
Obr. 17: Sloup s p ilehlými nosníky [16] 
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3.2.1.2 Skelet s dvojdílnými pr vlaky a jednodílnými sloupy 

U toho typu skeletu, n kdy též nazývaného kleštinová konstrukce, je pr žný jednodílný 

sloup a na n j z boku p ipojené dva nosníky, které jsou také pr žné a p sobí jako spojité. 

Vedlejší nosná konstrukce se zpravidla ukládá na hlavní nosníky, z ehož plyne v tší tlouš ka 

mezipatrových strop . [1] Tento typ je problematický na opracování detail  hlavních nosník  

v míst  prostup  st nami, proto je t eba místa prostup  omezit již p i návrhu. 

 
Obr. 18: Jednodílný sloup s dvojdílnými pr vlaky [16] 

3.2.1.3 Skelet s jednodílnými pr vlaky a dvojdílnými sloupy 

K pr žnému dvoudílnému sloupu je za pomoci mechanických kotevních prost edk  

ipojen jednodílný nosník. Dva samostatné pr ezov  slabší sloupy mají v tší štíhlost  

a v d sledku toho je v tšinou nutné zabudovat mezi n  vložku, která zlepší vzp rné vlastnosti. 

Vložka probíhá až k hlavnímu nosníku, to umož uje ji využít jako podp ru hlavního nosníku.  

Napojení sekundární nosné konstrukce se zpravidla provádí v jedné úrovni s horní hranou 

hlavních nosník . [1] 

 
Obr. 19: Dvojdílný sloup s mezilehlou vložkou s jednodílným pr vlakem [16] 
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3.2.1.4 Vidlicový sloup 

Jedná se o specifický typ podobný variant  o kapitolu výše s jednodílnými pr vlaky a 

dvojdílnými sloupy. Rozdíl je ale v tom, že u tohoto typu konstrukce jsou sloupy jen na výšku 

poschodí a jsou z jednoho dílu. Sloupy se vzájemn  propojují p es bo ní vidlice, p es které se 

enáší svislé zatížení. [1] 

 

 
Obr. 20: Vidlicový sloup [1] 

3.2.2 Ztužení 

Stejn  jako u jiných skeletových staveb i u TDS je t eba ešit otázku prostorové stability 

konstrukce a schopnost p enesení p sobení vn jší sil (p edevším od v tru). Ztužení uvažujeme 

ve dvou sm rech - horizontálním a vertikálním. 

V p ípad  horizontálního sm ru ztužení musí být zajišt na tuhost stropní tabule, aby p enesla 

síly  do  svislých  ztužidel.  To  se  zajistí  bu  dostate  tuhým  záklopem,  diagonálami,  i  

zav trovacími pásy. 

Pro vertikální ztužení je možné použít prutových nebo plošných konstrukcí. M že se využít 

st n s plošným plášt m, což je dobré z hlediska náklad . Pokud nejsou k dispozici tuhé st ny, 

je využito diagonál a to d ev ných nebo ocelových. 

Dalším velmi diskutovaným tématem ztužení jsou tuhé sty níky, jež se stále vyvíjejí, a které 

umož ují nechat konstrukci bez dalších svislých ztužidel ve sm ru uvažovaného sty níku. 
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3.2.3 Sty níky primární nosné konstrukce 

Další d ležitou sou ástí celého návrhu je volba sty ník , a to jak primární nosné konstrukce, 

tak sekundární konstrukce. Ty totiž zna  ovliv ují cenu nosné konstrukce. Pokud chceme 

cenov  výhodn jší variantu, volíme ešení pomocí tesa ských sty ník  opracovaných na CNC 

strojích. To vychází zhruba o 300 - 400 K  levn ji než kovový sty ník – jen výroba sty níku 

bez montáže. V p ípad  uvažování montáže je cenový rozdíl ješt  vyšší. (Pro porovnání byl 

použit tesa ský rybinový spoj opracovaný na CNC stroji a skrytá AL botka) [17] 

3.2.3.1 Tesa ské sty níky 

Mezi tesa ské spoje adíme epy, zapušt ní, p eplátování atd. V moderním TDS je v p ípad  

použití lepeného nebo konstruk ního rostlého d eva, které už je vysušené, a tudíž nezm ní sv j 

tvar vlivem sesychání, zna nou výhodou možnost využití opracování spoj  na CNC strojích. 

To zaru í velmi p esné opracování a snadné smontování na stavb .  

 

 
 

Obr. 21: Rybinový spoj pr vlak sloup (vlevo) [17] 
Obr. 22: ep a dlab (vpravo) [16] 

3.2.3.2 Sty níky s kovovými spojovacími prost edky 

U vícepodlažních TDS se využívá p evážn  kovových spojovacích prost edk .  

Jako základní rozd lení m žeme brát rozd lení na kloubové, polotuhé sty níky a tuhé 

rámové sty níky. Nej ast ji se m žeme potkat s kloubovými sty níky. D vodem je, že vytvo it 
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tuhý sty ník je velmi náro né po konstruk ní i finan ní stránce. Dalším d vodem je, že u d eva 

po ase dojde k otla ení a ve výsledku p sobí v tšina sty ník  kloubov .  

 
Obr. 23: Kloubový sty ník ze sva ovaných desek zapušt ný do vyfrézovaných drážek [18] 

 

V p ípad  tvorby tuhých sty ník  je velmi náro né jejich správné posouzení, výroba i finální 

provedení.  

Na obrázku níže je varianta, kde bylo provedeno m ení tuhosti. Pro první m ení byla 

kovová spojka tvaru L spojena jen svorníky a pro druhé m ení pouze lepením bez svorník . 

100% tuhost vykazoval jen prvek s lepením. Po úprav  p idáním svorník , viz Obr. 25, bylo 

dosaženo požadované tuhosti i u prvk  bez lepení. [18]  

 

 
Obr. 24: Tuhý rámový sty ník vytvo ený vložením ocelové spojky tvaru L (vlevo) [18] 

Obr. 25: Úprava p idáním svorník  pod volnou spáru mezi p lí a sloupem (vpravo) [18]  



24 

 

3.3 Pláš  budovy TDS 

Obecn  pro obvodové konstrukce d ev ných skeletových staveb platí, že jsou velmi 

efektivní pro energeticky úsporné stavby. Výhoda spo ívá p edevším v tom, že lze navyšovat 

tlouš ku tepelných izolací a st n s minimálním dopadem na cenu. [17] 

U TDS se jedná p edevším o umíst ní oplášt ní v i nosné konstrukci. Nosná konstrukce 

že být umíst na: 

- v interiéru – nejvhodn jší, protože nejlépe eliminuje tepelné mosty a nenarušuje 

parozábranu ani vzduchot snou vrstvu 

- v konstrukci plášt  – problematické místo na tepelné mosty a pracné napojování 

parozábrany a nepr vzdušné vrstvy 

- v exteriéru – zde se projevuje vliv systematických tepelných most , nosná konstrukce 

prochází z teplé do studené zóny, velmi pracné a obtížn  provedení t snosti 

 
Obr. 26: Umíst ní v interiéru – ez (vlevo) [1] 

Obr. 27: Umíst ní v interiéru – p dorys (vpravo) [1] 

 

  
Obr. 28: Umíst ní v konstrukci plášt  – ez (vlevo) [1] 

Obr. 29: Umíst ní v konstrukci plášt  – p dorys (vpravo) [1] 
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Obr. 30: Umíst ní v exteriéru – ez (vlevo) [1] 

Obr. 31: Umíst ní v exteriéru – p dorys (vpravo) [1] 

 

Nejvhodn jší varianta z tepeln  technického hlediska je varianta umíst né sloupu v interiéru 

a oplášt ní z vn jší strany. V tomto p ípad  nedochází k tvorb  tepelných most  a nevytvá í se 

tím komplikované detaily v míst  napojení plášt  na nosnou konstrukci. 
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4 Záv r 

žký d ev ný skelet je konstrukce, která v posledních letech nabývá na významu, co se 

tý e volby materiálu skelet  vícepodlažních budov. Bohužel jen do zhruba 3-4 nadzemních 

podlaží, kde je omezena požární výškou 12 m. 

Pevn  v ím, že toto omezení se brzy zm ní po vzoru jiných evropských stát , jako jsou 

nap íklad Rakousko, N mecko nebo Anglie, kde se již staví i osmipodlažní obytné domy. Tím 

by se otev eli nové možnosti stav ní d ev ných konstrukcí nejen t žkého d ev ného skeletu, 

ale t eba i stavbám z masivního d eva. Zárove  by to zvýšilo využití obnovitelných zdroj  ve 

stavebnictví.  

žký d ev ný skelet je podle mého názoru typ konstrukce, u které se r znými zkouškami  

a výzkumy dají zlepšovat možnosti konstruk ních ešení, které t eba nebudou tak drahé, jako 

je tomu v sou asné dob  (nap íklad u tolik diskutovaných tuhých sty ník ). Tím by se t žký 

ev ný skelet mohl stát dostupn jší variantou stav ní. 

Pro celkové shrnutí t žkého d ev ného skeletu by se hodilo íct, že to jsou konstrukce 

s širokou škálou konstruk ních variant, kde pro nalezení a vytvo ení optimálního ešení je 

zapot ebí zkušeností a projek ního umu projektanta.  
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A. PR VODNÍ ZPRÁVA 
 

 

 

Stavba:     Lesy R – eské Bud jovice 

Zhotovitel:   Filip Kropá ek, student VUT 

Umíst ní stavby:   Dobrá Voda u eských Bud jovic 

Vedoucí práce:  Ing. Jan R ži ka, Ph.D. 

Datum vypracování: 26.5.2017 



A. Pr vodní zpráva 

 - 1 -

1 Identifika ní údaje 

1.1 Údaje o stavb  

Stavba:    Lesy R – eské Bud jovice 

Objekt:  Administrativní budova 

Zadavatel:  Lesy eské republiky, s.p. 

emyslova 1106, Hradec Králové 8, 501 68,  

Zhotovitel:   Filip Kropá ek 

   Student VUT, fakulty stavební 

Umíst ní stavby:  Dobrá Voda u eských Bud jovic 

íslo pozemku: 3655/2, 3655/5, 3655/9 k.ú. Dobrá Voda u eských Bud jovic 

1.2 Údaje o stavebním pozemku 

Pozemky 3655/2, 3655/5, 3655/9 se nachází v zastav né ásti klidové zóny obce. Z východu 

na n  navazují soukromé pozemky s rodinnými domy. Na sever se nachází bývalý kamenolom 

a na západ pokra uje zalesn ný porotem. Pozemek je svažitý jihozápadním sm rem, zalesn ný 

smíšeným porostem, z jihu ohrani ený komunikací v ul.Sadová. 

1.3 Údaje území 

a)  Rozsah ešeného území parcela . 3655/2, 3655/5, 3655/9, zastav né území : parcela 

.3655/5 

b) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.): stavba se nenachází 

v chrán ném území 

c) údaje o odtokových pom rech: deš ové vody jsou svedeny do vsakovacích blok  

umíst ných na pozemku investora 

d) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací s cíli a úkoly územního plánování: je 

v souladu 

e) Projektová dokumentace je ešena v souladu se Zákonem .183/2006 Sb. o územním 

plánovaní a stavebním ádu (stavební zákon) a jeho provád cími vyhláškami. 

f) Veškeré podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení byly spln ny 
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g) Seznam pozemk  a staveb dot ených umíst ním a provád ním stavby (podle katastru 

nemovitostí): sousední parcely . 3658, 3647, 3646, 3645/2, 3645/1, 3049/13, 30/49/3, 

3289/1. 

 

Všechny požadavky pro výstavbu v dané lokalit  jsou spln ny 

1.4 Údaje o stavb  

a) Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby: jedná se o novou stavbu 

b)  ú el užívání stavby: administrativní budova  

c)  trvalá nebo do asná  stavba: jedná se o trvalou stavbu  

d)  údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis : netýká se této stavby 

e)  údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických požadavk  

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb: obecné technické požadavky na stavby byly 

spln ny dle platných požadavk   

f)  údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných právních 

edpis : všechny požadavky byly spln ny  

g)  seznam výjimek a úlevových ešení: stavby se netýkají žádné výjimky  

h)  navrhované kapacity stavby  

Podlahová plocha:  692,1 m2 

Zastav ná plocha:  413,1 m2 

Obestav ný prostor: 3900 m3 

Po et byt  v budov : 1 

V budov  je 1 byt pro služební ú ely – pro krátkodobé ubytování 

Po et uživatel /pracovník : 30 

i)   základní bilance stavby: není p edm tem práce,  

j)   základní p edpoklady stavby: není p edm tem práce,  

k)  orienta ní náklady stavby: není p edm tem práce. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  DOKUMENTACE OBJEKT  A 

TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZA ÍZENÍ   
 

 

 

Stavba:     Lesy R – eské Bud jovice 

Zhotovitel:   Filip Kropá ek, student VUT 

Umíst ní stavby:   Dobrá Voda u eských Bud jovic 

Vedoucí práce:  Ing. Jan R ži ka, Ph.D. 

Datum vypracování: 26.5.2017 
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D – Technická dokumentace objekt  a technických a 

technologických za ízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu   

1 Identifika ní údaje 

1.1 Údaje o stavb  

Stavba:    Lesy R – eské Bud jovice 

Objekt:  Administrativní budova 

Zadavatel:  Lesy eské republiky, s.p. 

emyslova 1106, Hradec Králové 8, 501 68,  

Zhotovitel:   Filip Kropá ek 

   Student VUT, fakulty stavební 

Umíst ní stavby:  Dobrá Voda u eských Bud jovic 

íslo pozemku: 3655/2, 3655/5, 3655/9 k.ú. Dobrá Voda u eských Bud jovic 

D1.1. Architektonicko-stavební ešení 

D.1.1.a) Technická zpráva 

Seznam použitých podklad  

1)  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  

2)  FIREMNÍ MATERIÁLY VÝROBC   

3)  VYHLÁŠKY A NORMY  

- Zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, (stavební  

zákon), ve zn ní pozd jších p edpis   

- Zákon . 258/2000 Sb. O ochran  ve ejného zdraví  

- Vyhláška MMR . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve zn ní 

pozd jších p edpis   
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- SN 73 0540-2:2011 -  Tepelná ochrana budov  

- SN 73 0548 -  Výpo et tepelné zát že klimatizovaných prostor   

- SN 730532 – Požadavky na zvukovou izolaci obvodového plášt   

- TNI 730329 

Seznam použitých sofwar  

Autodesk – AutoCAD 2015 

MS Office – Word, Excel 

1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozi ní a provozní 

ešení, bezbariérové užívání stavby  

1.1 el užívání stavby  

a)  Funk ní nápl  stavby: Stavba bude sloužit jako administrativní budova. Zárove  bude 

sou ástí 1 bytová jednotka pro krátkodobé ubytování. Celkem se po ítá s 30 pracovníky. 

b)  Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí a zp sob nakládání s nimi: 

deš ová voda bude vsakována vsakovacími nádržemi a p epady napojena na kanalizace. 

Splašková kanalizace bude napojena na p ípojku. Tuhý odpad bude uskladn n v 

kontejnerech a ádn  odvážen na skládku. 

 

1.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení   

a)  Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení: objekt je  

v souladu s územním plánem obce Dobrá voda. 

 

b) Architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení:  

Administrativní objekt je míst n v jihozápadní ásti pozemku ve vzdálenosti 30 - 40 m od 

komunikace. Objekt je umíst n tak, aby co nejvíce respektoval stávající rostlé stromy. 

Vjezdy na pozemek jsou dva. Hlavní vjezd v úrovni 1.NP administrativní budovy je z 

jihovýchodní ásti pozemku. Na vjezd navazuje parkovišt  pro 20 automobil  v etn  dvou stání 

pro invalidní osoby.  
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V jihozápadní ásti pozemku je situován vjezd do spole ných garáží (5 parkovacích stání) 

umíst ných v 1.PP objektu. Podél komunikace vedoucí do garáže se nachází další parkovací 

místa pro zam stmance. 

 

Hmotové ešení administrativní budovy vychází z klasického nízkoenergetického konceptu 

jednoduchý, minimáln len ný tvar – kvádr s pom rem stran 1:2, delší stranou orientován k 

jihu. Dominantu hmoty tvo í dvoupodlažní prosklená vstupní hala chrán ná vznášejícím se 

slunolamem p eklenujícím v ší i haly celou hmotu objektu.  Zast ešení lehce spo ívá na 

šikmých sloupech symbolizujících kmeny strom  – masivní kulatina s viditelnými suky. Hmota 

zast ešeného venkovního únikového schodišt  je zakomponována do celkového jednoduchého 

objemu.  

Materiálové ešení administrativní budovy v maximální možné mí e využívá d evo – nosné 

prvky, obklad obvodových st n, a dále materiály na p írodní bázi.  

 

c) Celkové provozní ešení, technologie výroby   

V objektu budou 2 provozy – administrativní budova a 1 byt. Tyto provozy jsou vzájemn  

odd leny a nedochází k narušení jednoho provozu druhým. 

 

d) Bezbariérové užívání stavby   

Do budovy je bezbariérový p ístup a to pouze do 1.NP.  V budov  je z ízeno bezbariérové 

hygienické zázemí.  

 

e) Bezpe nost p i užívání stavby   

Pro dodržení bezpe nosti p i užívání objektu budou dodržovány veškeré normy SN. 

2 ipojení na technickou infrastrukturu 

Napojení místa technické infrastruktury: bude z ízena p ípojka vodovodní, kanaliza ní, 

elekt iny a plynu, viz výkres D.1.1.601. 
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3 Konstruk ní a stavebn  technické ešení 

3.1 Úvod 

Stavba je tvo ena dv ma nadzemními podlažími a je ást  podsklepena. P ibližné 

rozm ry jsou 13,4 x 32 m. Výška budovy s plochou st echou v úrovni atiky je p ibližn  8,15 m. 

Spodní stavba je betonová monolitická. Vrchní stavba je ešena jako t žký d ev ný skelet. 

Obvodová nenosná st na je tvo ena slam nými panely Ecococon. Prosklená hala je samostatný 

oddilatovaný celek a je tvo ena rovn ž jako t žký d ev ný skelet s proskleným obvodovým 

plášt m. Nad prosklenou ástí budovy je navržen stínící prvek – slunolam. Který dosahuje 

výšky p ibližn  8,9 m. 

3.2 Základy a op rné st ny 

 U podsklepené ásti je p edpokládáno založení na základové desce s lokálním zesílením 

v míst  sloupu. Po obvodu jsou uvažovány pasy, dosahující nezámrzné hloubky. Kolem objektu 

je navržena drenáž svedená do vsakovacího lože. Hydroizolace je kladena na podkladní beton 

a chrán na geotextilií. 

U nepodsklepené ásti se uvažuje založení na pasy se zesílenou deskou podkladního betonu 

z d vodu namáhání zp sobeného p echodem na podsklepenou ást. V míst  p echodu je tato 

deska uložena na st nu ze ztraceného bedn ní. Hydroizolace probíhá na této desce. 

V míst  evakua ního schodišt  jsou skloupy uložené na pilí ích ztraceného bedn ní, které 

jsou založeny na patkách v úrovni základové spáry 1.PP. 

Nosná konstrukce slunolamu je založena na pilí ích ze ztraceného bedn ní a základové 

patce. 

Op rná st na je uvažována jako úhlová a oddilatována od objektu.  

3.3 Svislé konstrukce 

3.3.1 Svislé konstrukce spodní stavby 

Svislé konstrukce suterénu jsou uvažovány z monolitických ŽB st na tl. 200 mm. Uprost ed 

suterénu se nachází sloup s p ibližným pr rem 550 mm. Ostatní konstrukce jsou ze zdiva 

Porotherm 14P+D. St ny v kontaktu se zeminou jsou izolovány hydroizolací Glastek 40 Special 

Mineral a tepelnou izolací URSA.  Je zde navržena obvodová drenáž. 
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3.3.2 Svislé nosné konstrukce vrchní stavby 

Svislé nosné konstrukce tvo í sloupy z lepeného lamelového d eva t ídy pevnost GL24h, 

které spole  s hlavními nosníky tvo í podélný tuhý rám. Svislá konstrukce se m ní v míst  

vtupní haly, která je v len na jako samostatný konstruk ní celek. Sloupy haly jsou uvažovány 

jako jako tuhé rámyv p ném sm ru ve spojení se st ešními nosníky. P esné rozm ry viz 

výkresová dokumentace.  

3.3.3 Obvodové nenosné st ny vrchní stavby 

Obvodové st ny jsou navrženy jako difúzn  otev ené. Základními prvky t chto st n jsou 

slam né panely Ecococon tl. 400 mm. Z vnit ní strany opat eny parobrzdnou vrstvou tvo enou 

OSB deskami, z vn jší strany dopln ny o vrstvu teplené izolace z d evovláknité desky 

paropropustné fólie. Up esn ní skladby viz D.1.1.201. 

3.3.4 Vnit ní nenosné st ny 

Vnit ní nenosné st ny jsou v nevlhkých prostorách tvo eny d ev ným roštem vypln ným 

evovláknitou deskou a zaklopené hlin nou deskou Lemix. 

Vnit ní nenosné st ny ve vlhkých prostorách jsou ešeny pomocí SDK p ek na kovových 

profilech s minerální izolací uvnit . Up esn ní skladeb viz D.1.1.201 

3.4 Vodorovné konstrukce 

3.4.1 Strop nad 1.PP 

Stropní ŽB deska je ešena z betonu C30/35 zesílena deskovým pr vlakem, zateplená z obou 

stran. Deska je vykonzolována nad vjezdem do garáže. Up esn ní skladby viz D.1.1.201 

3.4.2 Strop nad 1.NP 

Konstrukce stropu je tvo ena stropnicemi 140 x 240 mm z konstruk ního d eva t ídy 

pevnosti C24. Ty jsou uloženy na hlavní nosníky 180 x 500 mm z lepeného lamelového d eva 

ídy pevnosti GL24h. Záklop je tvo en deskou Novatop Static tl. 45 mm. Na n m je provedena 

skladba podlahy viz D.1.1.201. 
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3.4.3 St echa 

Nosná konstrukce je stejná jako u stropu 1.NP. Skladba viz D.1.1.201. PVC hydroizolace 

Fatrafol 807/v bude na st ešní spádovou plochu z OSB  lepena p ímo pomocí lepidla k tomu 

ur enému. V míst  detail  bude provedeno opracování HI Fatrafol 804, která se p ipev uje 

horkovzdušným svarem na pásky z plechu Fatranyl. 

 Odvodn ní je ešeno spádováním ve sklonu 2% sm rem do krajních žlab , které jsem ve 

sklonu 1% spádovány k chrli m napojeným na deš ový svod. P ístup na st echu je zajišt n 

es výlez nad požárním schodišt m. 

St echa nad vstupní halou je prosklená ve sklonu 3% sm rem od atiky. Uložená nosnou 

konstrukci z lepeného lamelového d eva a d ev ných paždík . 

3.4.4 Slunolam 

Je uvažován z lepeného lamelového d eva. Uložený je vn  objektu na d ev ných sloupech 

z kulatiny z rostlého d eva a nad st edním sloupem tvo ícím konstrukci vstupní haly. 

3.5 Kompleta ní konstrukce 

3.5.1 Okna 

Jako výpln  okeních otvor  byly zvoleny okna Slavona typ Progression. Uw= 0,69 W/(m2K). 

Zasklení bude provedeno izola ním trojsklem se sou initelem prostupu tepla sklem Ug=0,6 

W/(m2K). 

3.5.2 Dve e 

Jako výpln  venkovních dve ních otvor  byly zvoleny dve e Slavona typ Progression Klasik 

RC3.  

3.5.3 Prosklená fasáda 

Prosklená fasáda bude tvo ena zasklením s hodnotou energetické propustnosti zasklení  

g = 0,5. A sou initelem prostupu tepla zasklením Ug = 0,8 W/(m2K). 
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4 Technické vlastnosti stavby a energetický koncept 

4.1 Tepeln  energetická optimalizace 

Pro zjišt ní a vytvo ení technických parametr  byla provedena energetická optimalizace 

bodovy v po átku projektu, kde bylo kritériem splnit požadovanou hodnotu Uem = 0,30 

W/(m2K) pro administrativní budovy, což je požadavek dle TNI 730329 na hodnotu st edního 

sou initele prostupu tepla budovy. Viz p íloha D.1.1.401.  

Této hodnoty se dosáhlo volbou výplní otvor  s danými parametry prostupu tepla a dále 

úpravou díl ích sou initel  prostup  tepla jednotlivých konstrukcí a uvážením VZT jednotky 

v objektu. Na základ  díl ích sou initel  prostup  tepla byly vytvo eny jednotlivé skladby 

konstrukcí, viz D.1.1.201. Tyto skladby byly posouzeny v programu Teplo 2014 EDU, viz 

íloha D.1.1.402. Skladby spl ují normové požadavky na sou initel prostupu tepla U a ší ení 

vlhkosti konstrukcí dle SN 730 0540-2. 

Dále byla ešena m rná pot eba tepla na vytáp ní, kde byl požadavek EA=0,15  kWh/(m2a). 

Této hodnoty bylo se všemi parametry v trání a tepelných zisk  a ztrát také dosaženo, viz 

íloha D.1.1.401. 

Skladby obvodového plášt , jsou ešeny jako difúzn  otev ené. Funkci parobrzdy zde plní 

v p ípad  obvodových st n OSB desky a v p ípad  st ešního plášt  CLT panel Novatop Static, 

viz D.1.1.201. Detaily jsou opracovány parot snícími páskami, aby se dosáhlo vzduchot sného 

provedení spoj . Detaily napojení jsou ešeny ve výkresech - viz D.1.1.301 a D.1.1.106. 

4.2 Výpo et letní stability 

Jako kritická mostnost byla pro zjišt ní letní stability byla vybrána vstupní hala, která je 

celoprosklená sm rem na jih a tudíž nejvíce vystavena tepelným zisk m od slune ního zá ení 

a posouzení zda je slunolam dosta ující stín ní. 

Výpo et byl uvažován pro t i modelové letní dny s cílem dosáhnout požadované vnit ní 

teploty po celou dobu dle zákona .258/2000  Sb. To jsou vnit ní teploty v rozmezí 20-27°C. 

Do výpo tového programu byli vkládány simulace r zného množství v trání v závislosti na 

ase (denní hodin ). A byl v první fázi uvažován jen slunolam, který ale nebyl dosta ující a 

bylo t eba uvážit dodate né zastín ní venkovními žaluziemi. Výpo et ziz p íloha D.1.1.401. 
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Výpo ty energetické optimalizace a letní stabily byly povedeny v MS Office Excel 

vytvo ených pro výukové ú ely Ing. Kamilem Sta kem, Ph.D. . 

5 Akustika 

U budov na bázi d evostaveb je velmi d ležitá otázka akustiky. eší se p edevším akustika 

stropní konstrukce s požadavkem na kro ejový hluk a akustika d lících konstrukcí. 

Navržená stropní konstrukce se skládá z CLT panel  Novatop Static tl. 45 mm, voštinového 

násypu Fermacell tl. 60 mm, desky Pavatex Softboard Standard tl. 12 mm, 2 x OSB 3 tl. 15 mm 

a nášlapné vrstvy v závislosti na provozu místnosti. 

Dle deklarovaných hodnot firmou Fermacell p i použití voštinového násypu, by stropní 

konstrukce m la splnit požadavky na akustiku pro administrativní budovu, kdy max L’w = 58 

dB a konstrukce má p i deklarované skladb  Fermaccell s menší mocností izolace d evovláknité 

izolace než je zde uvažována Lw = 56 dB  L‘w = 58dB . Detail skladby viz. D.1.1.201. 

6 Koncept technického za ízení budov 

6.1 VZT jednotka 

Pro budovu je uvažována VZT jednotka, která zajistí vým nu vzduchu dle hygienických 

požadavk  a norem. VZT jednotka bude umíst na v suterénu v technické místnosti. Rozvody 

VZT nejsou v této práci ešeny. 

6.2 íprava TUV 

Pro p ípravu TUV je uvažován oh ev vody plynovým kotlem, umíst ným v technické 

místnosti. Kotel zajistí vytáp ní a oh ev TUV v nep ímotopném zásobníku. Soustava je 

napojena na rozvad , viz výkres D.1.1.501. 

íprava TUV v byt  je ešena samostatným elektrický oh íva em.  
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7  Výpis z technických list  výrobc  

Climatizer Plus 

 
 

AGEPAN ®  DWD PROTECT 

 
Fatrafol 807/V 
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Slam ný panel Ecococon 

 
Pavatex PAVATHERM-PLUS 

 
Pavatex PAVAFLEX 
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Pavaflex SOFTBOARD STANDARD 

 
Isover EPS 100 

 
 

 

Isover T-N 
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URSA XPS 

 
JUTADACH  150 

 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
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Hlin ná deska Lemix® 

 
 

 

 

 

 

Novatop STATIC 
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D1.2. Stavebn  konstruk ní ešení 

D.1.2. a) Technická zpráva 

Seznam použitých podklad  

1)  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE   

2)  VYHLÁŠKY A NORMY  

-  SN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 

- SN EN 1991: Zatížení konstrukcí 

- SN EN 1992: Navrhování betonových konstrukcí 

- SN EN 1993: Navrhování ocelových konstrukcí 

- SN EN 1995: Navrhování d ev ných konstrukcí 

- SN EN 1996: Navrhování zd ných konstrukcí 

Seznam použitých sofwar  

Autodesk – AutoCAD 2015 

Nemetschek – Scia Engineer 16.0 

MS Office – Word, Excel 

 

1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozi ní a provozní 

ešení, bezbariérové užívání stavby  

Viz p íloha D.1.1. a) Technická zpráva 
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2 Konstruk ní systém stavby 

Stavba je tvo ena dv ma nadzemními podlažími a je ást  podsklepena. P ibližné 

rozm ry jsou 13,4 x 32 m. Výška budovy s plochou st echou v úrovni atiky je p ibližn  8,15 m. 

Spodní stavba je betonová monolitická. Vrchní stavba je ešena jako t žký d ev ný skelet. 

Obvodová nenosná st na je tvo ena slam nými panely Ecococon. Prosklená hala je samostatný 

oddilatovaný celek a je tvo ena rovn ž jako t žký d ev ný skelet s lehkým obvodovým plášt m. 

Nad prosklenou ástí budovy je navržen stínící prvek – slunolam. Který dosahuje výšky 

ibližn  8,9 m. Statická schémata viz. D.1.2.101, D.1.2.102 a D.1.2.103. 

3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 

uvažovaných p i návrhu nosné konstrukce: 

Zatížení je ešeno v samostatném statickém výpo tu v p íloze D.1.2.201 
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ÍLOHA D.1.1.401 

1) ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE, STANOVENÍ Uem 

(Výpo et proveden pomocí výukového materiálu v MS Excel od Ing. Kamila Sta ka, Ph.D.) 

A) ZADÁNÍ 

1NP 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2NP  
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EZ B 

 
 

EZ A 

 
 

 

B) OPTIMALIZACE 

Plné plochy: 

Obvodové st ny mezi vytáp ným prostorem a vn jším prost edím 

St na podlaží orientace 

celková 
plocha 

plocha výplní 
otvor  

istá 
plocha  

sou initel 
prostupu 

tepla 
AT AG A U 
m2 m2 % m2 W/(m2.K) 

st na S - S 248,0 66,22 26,7 181,8 0,113 
st na J - J 250,7 115,46 46,1 135,2 0,113 
st na V - V 106,2 27,14 25,6 79,1 0,113 
st na Z - Z 106,2 9,95 9,4 96,2 0,113 

 Celkem  711,1 218,8   492,3   
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echa 

celková 
plocha 

plocha výplní 
otvor  

istá 
plocha  

sou initel 
prostupu 

tepla 
AT AG A U 
m2 m2 % m2 W/(m2.K) 

st echa 413,1 72,08 17,4 341,04 0,106 
 Celkem 413,1  72,08   341,04   

 

Podlahy 

celková 
plocha 

plocha výplní 
otvor  

istá 
plocha  

sou initel 
prostupu 

tepla 
AT AG A U 
m2 m2 % m2 W/(m2.K) 

Podlaha na 
zemin  153,7 - - 153,7 0,170 

Podlaha nad 
suterénem 259,4 - - 259,4 0,135 

 Celkem 413,1  -   413,1   
 

Výpln  otvor : 

Okna mezi vytáp ným prostorem a vn jším prost edím: 

Okno 

sou initel prostupu tepla 

po
dl

až
í 

or
ie

nt
ac

e energetická 
propustnost ší ka výška plocha 

po et 
celková 
plocha 

Ug Uf UW gnormal b h AW AW 
W/(m2 K) W/(m2 K) W/(m2 K) - m m m2 ks m2 

okno1 0,60 0,65 0,71 1+2 S 0,60 2,97 1,60 4,75 3 14,3 
okno1' 0,60 0,65 0,71 1+2 S 0,60 2,97 1,60 4,75 2 9,5 
okno2 0,60 0,65 0,81 1+2 S 0,60 0,62 1,60 0,99 8 7,9 
okno3 0,60 0,65 0,76 1+2 Z 0,60 1,28 1,60 2,05 2 4,1 
okno4 0,60 0,65 0,75 1+2 J 0,60 1,39 1,60 2,22 2 4,4 
okno5 0,60 0,65 0,72 1+2 J 0,60 2,53 1,60 4,04 2 8,1 
okno6 0,60 0,65 0,71 1+2 J 0,60 2,67 1,60 4,27 4 17,1 
okno7 0,60 0,65 0,73 1+2 V 0,60 2,15 1,60 3,43 3 10,3 
okno8 0,60 0,65 0,72 1+2 V 0,60 2,29 1,60 3,66 3 11,0 
okno9 0,60 0,65 0,80 1 V 0,60 0,67 1,60 1,07 1 1,1 
okno10 0,60 0,65 0,74 1 V 0,60 1,58 1,60 2,53 1 2,5 
okno11 0,00 0,00 0,75 1 S 0,60 10,60 2,88 30,53 1 30,5 
okno14 0,60 0,65 0,71 2 S 0,60 2,68 1,60 4,29 1 4,3 

okno12A 0,80 1,50 1,03 1+2 J 0,50 10,60 8,10 85,86 1 85,9 
okno12B 0,80 1,50 1,03 2 H 0,50 10,60 6,80 72,08 1 72,1 

 Celkem 35 283,0 
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Dve e mezi vytáp ným prostorem a vn jším prost edím: 

Dve e 
or

ie
nt

ac
e ší ka výška plocha po et 

celková 
plocha 

déka 
ost ní 

déka 
parapetu 

sou . 
prost. 
tepla 

b h AD AD o1 o2 U 
m m m2 ks m2 m m W/(m2 K) 

dve e 1 V 1,06 2,15 2,28 1 2,28 5,36 1,06 0,80 
dve e 2 Z 1,45 2,02 2,93 2 5,86 5,49 1,45 0,80 
Celkem 8,14 10,85 2,51  

 

Rekapitulace m rných tepelných ztrát: 
 W/K 
Tepelná propustnost - st ny LD,1 55,6 
Tepelná propustnost - st echy LD,2 36,2 
Tepelná propustnost - okna LD,3 254,8 
Tepelná propustnost - vstupní dve e LD,4 6,5 
Tepelná propustnost - tepelné vazby a mosty LD,5 15,4 
Ustálená tepelná propustnost zeminou / 
suterénem Ls 26,2 
Celkem 419,6 

 

 

 
C) VYHODNOCENÍ Uem 

Uem = 0,26 W/(m2K)  

Uem pro administrativní budovy dle SN 730540 musí být menší než 0,30 W/(m2K). 

Budova tuto podmínku spl uje. 

13%

9%

61%

1% 4%
6%

6%

Graf díl ích m rných tepelných tok

st ny

st echy

okna

vstupní dve e

tepelné vazby a mosty

nevytáp né prostory

tráním

zeminou
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2) VÝPO ET M RN  POT EBY TEPLA NA VYTÁP NÍ 

isté solární zisky, vnit ní tepelné zisky a stupe  využití tepelných zisk : 

síc 

délka t isté solární zisky pro jednotlivé orientace vnit ní 
tep. 
zisky 

celkové 
tep. 
zisky 

pom r 
zisk  

a ztrát 
Stupe  
využití dny hodiny S J V Z H SV SZ JV JZ CELKEM 

d hod  Qs,j (kWh) Qi 
(kWh) Qg (kWh)  (-)  (-) 

1 31 744 455 3271 469 69 18 0 0 0 0 4282 856 5138 0,74 0,91 
2 28 672 845 3663 813 97 32 0 0 0 0 5450 773 6223 1,02 0,80 
3 31 744 1496 5364 1596 183 63 0 0 0 0 8701 856 9556 1,76 0,55 
4 30 720 2081 6214 2315 248 94 0 0 0 0 10952 828 11780 4,75 0,21 
5 31 744 3056 6345 3254 321 128 0 0 0 0 13104 856 13959 5,61 0,18 
6 30 720 3381 5691 3598 303 132 0 0 0 0 13106 828 13934 8,47 0,12 
7 31 744 3056 6084 3129 321 129 0 0 0 0 12718 856 13573 11,90 0,08 
8 31 744 2471 6542 2753 303 114 0 0 0 0 12183 856 13038 10,02 0,10 
9 30 720 1561 6214 1877 221 76 0 0 0 0 9949 828 10777 5,09 0,20 

10 31 744 1105 4906 1064 165 45 0 0 0 0 7286 856 8142 2,17 0,45 
11 30 720 585 2355 438 62 19 0 0 0 0 3459 828 4287 0,84 0,88 
12 31 744 390 1897 344 41 14 0 0 0 0 2686 856 3542 0,55 0,97 
                        103877,3   113 951     

 

Využitelné solární a vnit ní tepelné zisky: 

síc 

délka t využitelné solární zisky pro jednotlivé orientace využ. 
Vnit ní 

tep. 
zisky 

celkové 
využ. 
tep. 
zisky 

dny hodiny 
S J V Z H SV SZ JV JZ CELKEM 

d hod  Qs,j (kWh) Qi 
(kWh) Qg (kWh) 

1 31 744 415 2983 428 63 17 0 0 0 0 3 905 780 4 685 
2 28 672 679 2944 654 78 26 0 0 0 0 4 380 621 5 001 
3 31 744 818 2934 873 100 34 0 0 0 0 4 759 468 5 227 
4 30 720 437 1306 487 52 20 0 0 0 0 2 302 174 2 476 
5 31 744 545 1131 580 57 23 0 0 0 0 2 336 153 2 489 
6 30 720 399 672 425 36 16 0 0 0 0 1 547 98 1 644 
7 31 744 257 511 263 27 11 0 0 0 0 1 069 72 1 141 
8 31 744 247 653 275 30 11 0 0 0 0 1 216 85 1 302 
9 30 720 307 1221 369 43 15 0 0 0 0 1 954 163 2 117 

10 31 744 501 2222 482 75 21 0 0 0 0 3 301 388 3 688 
11 30 720 514 2067 384 54 17 0 0 0 0 3 036 727 3 763 
12 31 744 377 1831 332 40 13 0 0 0 0 2 593 826 3 419 

CELKEM 32 398 4 554 36 952 
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Graf využitelných tepelných zisk : 

 

Celková tepelná ztráta QL (kWh): 

sí
c 

délka t venkov
ní vnit ní tepelná ztráta prostupem 

tep. 
ztráta 

tep. 
ztráta 

tepeln
á 

dn
y 

hodin
y 

teplota  
teplot

a 
st n

y 
st ech

y okna 
dve

e 

vazb
y a 

most
y 

nevyt. 
prostor

y 
CELKE

M 
trání
m 

zemino
u 

ztráta 
QL 

d hod e (°C)  i (°C) kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh 
1 31 744 -2,1 20,0 914 594 4189 107 253 0,00 6 058 411 451 6 920 
2 28 672 -1,1 20,0 788 513 3613 92 218 0,00 5 224 355 496 6 074 
3 31 744 3,1 20,0 699 455 3204 82 193 0,00 4 632 314 491 5 438 
4 30 720 12,8 20,0 288 187 1321 34 80 0,00 1 910 130 439 2 478 
5 31 744 12,7 20,0 302 196 1384 35 83 0,00 2 001 136 353 2 490 
6 30 720 15,1 20,0 196 128 899 23 54 0,00 1 300 88 256 1 644 
7 31 744 16,7 20,0 137 89 626 16 38 0,00 905 61 175 1 141 
8 31 744 16,0 20,0 165 108 758 19 46 0,00 1 096 74 131 1 302 
9 30 720 13,0 20,0 280 182 1284 33 77 0,00 1 857 126 135 2 118 

10 31 744 7,8 20,0 505 328 2313 59 140 0,00 3 344 227 188 3 759 
11 30 720 2,9 20,0 685 445 3137 80 189 0,00 4 536 308 273 5 117 
12 31 744 -0,7 20,0 856 557 3924 100 237 0,00 5 674 385 370 6 429 

CELKEM 

5 816 3 781 
26 

651 681 1 608 0 38 537 2 615 3 758 44 910 
12,9

% 8,4% 59,3% 1,5% 3,6% 0,0% 85,8% 5,8% 8,4%  
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Pot eba tepla budovy Qh (kWh): 

síc 
délka t venkovní vnit ní tepelná celkové využ. pot eba 

dny hodiny teplota  teplota ztráta tep. zisky tepla 
d hod e (°C) i (°C) QL (kWh) Qg (kWh) Qh (kWh) 

1 31 744 -2,1 20,0 6 920 4 685 2 235 
2 28 672 -1,1 20,0 6 074 5 001 1 074 
3 31 744 3,1 20,0 5 438 5 227 210 
4 30 720 12,8 20,0 2 478 2 476 2 
5 31 744 12,7 20,0 2 490 2 489 1 
6 30 720 15,1 20,0 1 644 1 644 0 
7 31 744 16,7 20,0 1 141 1 141 0 
8 31 744 16,0 20,0 1 302 1 302 0 
9 30 720 13,0 20,0 2 118 2 117 1 

10 31 744 7,8 20,0 3 759 3 688 71 
11 30 720 2,9 20,0 5 117 3 763 1 354 
12 31 744 -0,7 20,0 6 429 3 419 3 010 

CELKEM ZA ROK 44 910 36 952 7 959 

 

rná pot eba tepla budovy vztažená k vytáp né ploše EA 11,5 kWh/(m2·a) 
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3) POSOUZENÍ LETNÍ TEPELNÉ STABILITY 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritickým místem pro výpo et tepelné stability je vstupní hala s celoprosklenou fasádou 

sm ující na jih. V hale se nep edpokládá delší zdržování lidí. Dalším p edpokladem je , že se 

zde pohybují lidé jen v pracovních hodinách. V budov  se uvažuje VZT a je po ítáno s 

násobostí vým ny vzduchu n=4*h-1 v no ních hodinách pro ochlazení vnit ního prost edí a 

konstrukcí. 

 

D) VSTUPNÍ DATA 

Navržen venkovní slunolam s p esahem 3,55 m. 

Tepelný výkon na osobu v klidu 140 W (uvažují se nanejvýš dv  osoby, které prochází v halou) 

Tepelný výkon svítidel 40 W. 
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initel stín ní násobnost 
trání 

vnit ní 
zisky 

Fsh [-] 
n [1/h] Qi [W] 

sever horizont jih západ 
0,00 0,00 1,00 0,00 5,0 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 4,0 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 4,0 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 4,0 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 4,0 40 
0,00 0,00 0,72 0,00 0,6 40 
0,00 0,00 0,71 0,00 0,6 40 
0,00 0,00 0,40 0,00 0,6 140 
0,00 0,00 0,46 0,00 0,6 140 
0,00 0,00 0,50 0,00 0,6 140 
0,00 0,00 0,52 0,00 0,6 200 
0,00 0,00 0,53 0,00 0,6 200 
0,00 0,00 0,52 0,00 0,6 200 
0,00 0,00 0,50 0,00 2,0 140 
0,00 0,00 0,46 0,00 2,0 140 
0,00 0,00 0,40 0,00 2,0 200 
0,00 0,00 0,41 0,00 1,0 40 
0,00 0,00 0,72 0,00 0,6 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 0,6 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 0,6 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 0,6 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 2,0 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 5,0 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 5,0 40 

 

Graf vnit ní teploty v pr hu t í modelových letních dní – stín ní jen slunolamem 
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Zajist ní stín ní jen slunolamem ani p i r zných úpravách nebylo dosta ující, teplota stále 

esahovala doporu ené limity. Proto byla uvážená korekce pomocí korek ního sou initele 

initele, která procentuáln  simuluje p idání svislých žaluzíí, které budou ešeny v rámci 

dodávky fasády. 

initel stín ní násobnost 
trání 

vnit ní 
zisky 

Fsh [-] 
n [1/h] Qi [W] 

sever horizont jih západ 
0,00 0,00 1,00 0,00 4,0 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 4,0 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 2,0 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 2,0 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 2,0 40 
0,00 0,00 0,72 0,00 2,0 40 
0,00 0,00 0,71 0,00 2,0 40 
0,00 0,00 0,40 0,00 0,6 140 
0,00 0,00 0,46 0,00 0,6 140 
0,00 0,00 0,50 0,00 0,6 140 
0,00 0,00 0,52 0,00 0,6 200 
0,00 0,00 0,53 0,00 0,6 200 
0,00 0,00 0,52 0,00 0,6 200 
0,00 0,00 0,50 0,00 0,6 140 
0,00 0,00 0,46 0,00 0,6 140 
0,00 0,00 0,40 0,00 0,6 200 
0,00 0,00 0,41 0,00 0,6 40 
0,00 0,00 0,72 0,00 0,6 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 0,6 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 0,6 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 0,6 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 2,0 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 2,0 40 
0,00 0,00 1,00 0,00 2,0 40 

 

Graf vnit ní teploty v pr hu t í modelových letních dní – stín ní slunolamem a žaluziemi 
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Posouzení 

Standartizované pásmo: 19-27 °C 

Požadovaná maximální teplota: 27 °C 

Maximální teplota: 27.2 °C 

Požadovaná minimální teplota:  22 ± 2 °C 

Minimální teplota: 19 °C 

 

Podmínky nejsou spln ny, ale jsou velmi blízko spln ní. Navíc požadované hodnoty jsou 

ekra ovány v asech, kdy se uvažuje p íchod lidí do práce a odchod lidí z práce. Tudíž by se 

se po dohod  se stavebníkem daly tyto hodnoty brát jako p ípustné, nebo by se p ípadn  musel 

provést detailn jší posudek. 



 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  D.1.1.402 Atika u slunolamu 
 Zpracovatel :  Filip Kropá ek 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  27. 4. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St na vn jší dvoupláš ová 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.005 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

íslo  Název    D   Lambda         c       Ro   Mi       Ma  
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1   OSB3  0,0120  0,1300  1700,0  630,0  219,0   0.0000 
  2   Pavatex Pavafl  0,1200  0,0510*  2139,4  88,1  2,0   0.0000 
  3   Pavatex Pavath  0,0400  0,0410  2100,0  150,0  3,0   0.0000 
  4   Pavatex Pavath  0,1600  0,0430  2100,0  150,0  5,0   0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 
 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most , stanovena interním výpo tem 
 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
         

  1   OSB3   --- 
  2   Pavatex Pavaflex  vliv b žných tep. most  dle EN ISO 6946 
  3   Pavatex Pavatherm Combi   --- 
  4   Pavatex Pavatherm Plus   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpo tu : 
 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           

    1         31     21.0   54.3  1349.7    -2.1   81.1   415.9 
    2         28     21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3         31     21.0   57.6  1431.7     3.2   79.4   610.0 
    4         30     21.0   59.3  1473.9     7.7   77.5   814.1 
    5         31     21.0   63.4  1575.9    12.7   74.5  1093.5 



    6         30     21.0   67.3  1672.8    16.0   71.9  1306.6 
    7         31     21.0   69.2  1720.0    17.5   70.4  1407.2 
    8         31     21.0   68.3  1697.7    16.8   71.1  1359.6 
    9         30     21.0   64.0  1590.8    13.2   74.2  1125.4 
   10         31     21.0   59.6  1481.4     8.1   77.3   834.5 
   11         30     21.0   57.6  1431.7     3.1   79.5   606.4 
   12         31     21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
           
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    
 

 Pro vnit ní prost edí byla uplatn na p irážka k vnit ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        6.878  m2K/W  
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.140 W/m2K 
 

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

 
 Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.0E+0010 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        579.4  
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         16.2  h  
 
 Teplota vnit ního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.69  C  
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966  
 

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

    1    14.8   0.733    11.4   0.586    20.2   0.966    57.0 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.3   0.966    59.1 
    3    15.8   0.706    12.3   0.512    20.4   0.966    59.8 
    4    16.2   0.640    12.8   0.381    20.5   0.966    61.0 
    5    17.3   0.550    13.8   0.131    20.7   0.966    64.5 
    6     18.2    0.443     14.7   ------     20.8   0.966    68.0 
    7     18.7    0.331     15.1   ------     20.9   0.966    69.7 
    8     18.5    0.393     14.9   ------     20.9   0.966    68.9 
    9    17.4   0.541    13.9   0.094    20.7   0.966    65.1 
   10    16.3   0.635    12.8   0.367    20.6   0.966    61.3 
   11    15.8   0.707    12.3   0.515    20.4   0.966    59.8 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    20.3   0.966    59.2 
           
 

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

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 
 

 Pr h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i     1-2     2-3     3-4      e    



 theta [C]:   20.3   19.9    7.8    2.8  -16.3 
 p [Pa]:   1367    498    419    379    115 
 p,sat [Pa]:   2385   2317   1056    745    146 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 i venkovní návrhové teplot  nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.612E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro ní cyklus .  1 
 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry p evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo tu jen 
 orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
 
 
 
 



 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  D.1.1.402 Podlaha na zemin  
 Zpracovatel :  Filip Kropá ek 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  29. 4. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zemin  
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.005 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

íslo  Název    D   Lambda         c       Ro   Mi       Ma  
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1   da pís itá v  2,0000  2,3000  920,0  2000,0  2,0   0.0000 
  2   Št rk   0,1500  0,6500  800,0  1650,0  15,0   0.0000 
  3   Železobeton 3  0,2000  1,7400  1020,0  2500,0  32,0   0.0000 
  4   Glastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  5   Isover EPS 100  0,1700  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  6   PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  7   Beton hutný 3  0,0800  1,3600  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 
 
 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
         

  1   da pís itá vlhká   --- 
  2   Št rk    --- 
  3   Železobeton 3   --- 
  4   Glastodek 40 Special Mineral   --- 
  5   Isover EPS 100S   --- 
  6   PE folie   --- 
  7   Beton hutný 3   --- 
         

 
 
 Výpo et bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Dopln ná skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

íslo  Název  Lambda,m  u,23/80  W,c   W,m   Redistribuce 
         [W/(m.K)]    [%]   [kg/m2]  [kg/m2]     
 

          

  1   da  pís itá  v           ---          0.00        0.00        0.00   ne   
  2   Št rk           ---          0.00        0.00        0.00   ne   
  3   Železobeton  3           ---          0.00        0.00        0.00   ne   
  4   Glastodek  40  S           ---          0.00        0.00        0.00   ne   
  5   Isover  EPS 100           ---          0.00        0.00        0.00   ne   
  6   PE folie          ---          0.00        0.00        0.00   ne   
  7   Beton  hutný  3           ---          0.00        0.00        0.00   ne   
          
 



 Poznámka:  Lambda,m je tepelná vodivost vrstvy p i jejím úplném nasycení vlhkostí, u23/80 je charakteristická hmotnostní 
  vlhkost vrstvy, W,c je kritické množství vlhkosti ve vrstv  (hranice pro zahájení transportu kapalné fáze), 
  W,m je max. možné množství vlhkosti ve vrstv  a redistribuce indikuje možnost ší ení kapalné fáze ve vrstv . 
 
 

 Okrajové podmínky výpo tu : 
 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     7.9 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           

    1         31     21.0   43.5  1081.2     3.7  100.0   795.8 
    2         28     21.0   45.6  1133.4     2.9  100.0   752.0 
    3         31     21.0   48.4  1203.0     3.7  100.0   795.8 
    4         30     21.0   52.7  1309.9     5.6  100.0   909.1 
    5         31     21.0   59.5  1478.9     7.8  100.0  1057.7 
    6         30     21.0   65.1  1618.1    10.3  100.0  1252.2 
    7         31     21.0   67.9  1687.7    12.0  100.0  1401.8 
    8         31     21.0   66.6  1655.4    12.7  100.0  1467.8 
    9         30     21.0   60.3  1498.8    12.4  100.0  1439.2 
   10         31     21.0   53.1  1319.8    10.6  100.0  1277.5 
   11         30     21.0   48.4  1203.0     8.0  100.0  1072.2 
   12         31     21.0   45.7  1135.9     5.5  100.0   902.8 
           
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    
 

 Pr rná m sí ní venkovní teplota Te byla vypo tena podle l. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrva nosti zeminy). 
  

 Pro vnit ní prost edí byla uplatn na p irážka k vnit ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.710  m2K/W  
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.170 W/m2K 
 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 
 Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.4E+0011 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :   52858684.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          8.6  h  
 
 Teplota vnit ního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.45  C  
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958  



 
íslo   Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 

 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.4   0.448     8.1   0.256    20.3   0.958    45.5 
    2    12.2   0.512     8.8   0.327    20.2   0.958    47.8 
    3    13.1   0.542     9.7   0.347    20.3   0.958    50.6 
    4    14.4   0.570    11.0   0.349    20.4   0.958    54.8 
    5    16.3   0.642    12.8   0.380    20.4   0.958    61.6 
    6    17.7   0.690    14.2   0.364    20.6   0.958    66.9 
    7    18.4   0.706    14.8   0.316    20.6   0.958    69.5 
    8    18.0   0.645    14.5   0.223    20.7   0.958    68.0 
    9    16.5   0.474    13.0   0.072    20.6   0.958    61.7 
   10    14.5   0.375    11.1   0.047    20.6   0.958    54.5 
   11    13.1   0.390     9.7   0.131    20.5   0.958    50.1 
   12    12.2   0.432     8.9   0.216    20.3   0.958    47.6 
           
 

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

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 
 

 Pr h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i     1-2     2-3     3-4     4-5     5-6     6-7      e    
 theta [C]:   20.6   18.8   18.3   18.0   18.0    8.0    8.0    7.9 
 p [Pa]:   1367   1359   1355   1343   1114   1097   1070   1066 
 p,sat [Pa]:   2430   2163   2096   2064   2059   1076   1076   1066 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 P i venkovní návrhové teplot  dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ní zóny     Kondenzující množství 

íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           

    1    2.5240     2.5240   2.979E-0010 
 
 Ro ní bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0016 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa itelné vodní páry za rok Mev,a:      0.1023 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p i venkovní teplot  nižší než  10.0 C. 
 
 Poznámka: Vypo tená celoro ní bilance má pouze informativní charakter, protože výchozí 
 venkovní teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C. Uvedený výsledek byl vypo ten 
 za p edpokladu, že se konstrukce nachází v teplotní oblasti -15 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro ní cyklus .  1 
 

 V konstrukci dochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 
 

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

  11    2.5240     2.5240   5.74E-0011     0.0001 
  12    2.5240     2.5240   1.99E-0010     0.0005 
   1    2.5240     2.5240   2.73E-0010     0.0005 
   2    2.5240     2.5240   4.10E-0010     0.0006 
   3    2.5240     2.5240   4.46E-0010     0.0007 
   4    2.5240     2.5240   4.37E-0010     0.0005 
   5    2.5240     2.5240   4.68E-0010     0.0007 
   6    2.5240     2.5240   3.98E-0010     0.0004 
   7    2.5240     2.5240   2.93E-0010     0.0005 



   8    2.5240     2.5240   1.58E-0010     0.0003 
   9     ---        ---    -7.89E-0010     0.0000 
  10     ---        ---        ---           ---    
         
 

 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0007 kg/m2 
 Množství vypa itelné vodní páry za rok Mev,a je minimáln :     0.0007 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry p evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo tu jen 
 orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
 
 
 
 



 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  D.1.1.402 Obvodový pláš  z panel  Ecococon 
 Zpracovatel :  Filip Kropá ek 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  12. 2. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St na vn jší jednopláš ová 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.002 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

íslo  Název    D   Lambda         c       Ro   Mi       Ma  
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1   Hlin né desky  0,0220  0,5900  1000,0  1400,0  5,0   0.0000 
  2   OSB3  0,0120  0,1300  1700,0  630,0  219,0   0.0000 
  3   slam nné panel  0,4000  0,0630  2012,8  136,8  5,0   0.0000 
  4   Pavatherm - PL  0,1000  0,0430  2100,0  230,0  5,0   0.0000 
  5   Jutadach 150  0,0004  0,3900  1700,0  375,0  100,0   0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 
 
 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
         

  1   Hlin né desky LEMAX   --- 
  2   OSB3   --- 
  3   slam nné panelly ecococon   --- 
  4   Pavatherm - PLUS   --- 
  5   Jutadach 150   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpo tu : 
 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           

    1         31     21.0   43.5  1081.2    -2.1   81.1   415.9 
    2         28     21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
    3         31     21.0   48.4  1203.0     3.2   79.4   610.0 
    4         30     21.0   52.7  1309.9     7.7   77.5   814.1 
    5         31     21.0   59.5  1478.9    12.7   74.5  1093.5 



    6         30     21.0   65.1  1618.1    16.0   71.9  1306.6 
    7         31     21.0   67.9  1687.7    17.5   70.4  1407.2 
    8         31     21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    9         30     21.0   60.3  1498.8    13.2   74.2  1125.4 
   10         31     21.0   53.1  1319.8     8.1   77.3   834.5 
   11         30     21.0   48.4  1203.0     3.1   79.5   606.4 
   12         31     21.0   45.7  1135.9    -0.5   80.7   472.8 
           
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    
 

 Pro vnit ní prost edí byla uplatn na p irážka k vnit ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        8.647  m2K/W  
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.113 W/m2K 
 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 
 Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.8E+0010 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       5481.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          2.4  h  
 
 Teplota vnit ního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.94  C  
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.972  
 

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

    1    11.4   0.586     8.1   0.443    20.4   0.972    45.3 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    20.4   0.972    47.3 
    3    13.1   0.554     9.7   0.365    20.5   0.972    49.9 
    4    14.4   0.502    11.0   0.246    20.6   0.972    53.9 
    5    16.3   0.430    12.8   0.014    20.8   0.972    60.4 
    6     17.7    0.337     14.2   ------     20.9   0.972    65.7 
    7     18.4    0.245     14.8   ------     20.9   0.972    68.3 
    8     18.0    0.297     14.5   ------     20.9   0.972    67.1 
    9     16.5    0.420     13.0   ------     20.8   0.972    61.1 
   10    14.5   0.496    11.1   0.232    20.6   0.972    54.3 
   11    13.1   0.557     9.7   0.369    20.5   0.972    49.9 
   12    12.2   0.590     8.9   0.435    20.4   0.972    47.4 
           
 

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

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 
 

 Pr h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i     1-2     2-3     3-4     4-5      e    



 theta [C]:   20.4   20.3   19.9   -7.0  -16.8  -16.8 
 p [Pa]:   1367   1341    717    243    124    115 
 p,sat [Pa]:   2403   2379   2323    338    139    139 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 i venkovní návrhové teplot  nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.745E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro ní cyklus .  1 
 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry p evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo tu jen 
 orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
 
 
 
 



 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  D.1.1.402 Podlaha nad suterénem 
 Zpracovatel :  Filip Kropá ek 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  11. 4. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop nad venkovním prost edím 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.005 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

íslo  Název    D   Lambda         c       Ro   Mi       Ma  
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1   Podlahové lino  0,0025  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2   weber.nivelit  0,0075  1,3800  830,0  1745,0  40,0   0.0000 
  3   Beton hutný 3  0,0800  1,3600  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  4   PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5   Isover EPS 100  0,1700  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  6   Železobeton 3  0,3000  1,7400  1020,0  2500,0  32,0   0.0000 
  7   Isover  TF   0,1000  0,0380  800,0  140,0  1,0   0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 
 
 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
         

  1   Podlahové linoleum   --- 
  2   weber.nivelit samonivela ní st rková hmota 
    --- 
  3   Beton hutný 3   --- 
  4   PE folie   --- 
  5   Isover EPS 100S   --- 
  6   Železobeton 3   --- 
  7   Isover  TF    --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpo tu : 
 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           



    1         31     21.0   43.5  1081.2    -2.1   81.1   415.9 
    2         28     21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
    3         31     21.0   48.4  1203.0     3.2   79.4   610.0 
    4         30     21.0   52.7  1309.9     7.7   77.5   814.1 
    5         31     21.0   59.5  1478.9    12.7   74.5  1093.5 
    6         30     21.0   65.1  1618.1    16.0   71.9  1306.6 
    7         31     21.0   67.9  1687.7    17.5   70.4  1407.2 
    8         31     21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    9         30     21.0   60.3  1498.8    13.2   74.2  1125.4 
   10         31     21.0   53.1  1319.8     8.1   77.3   834.5 
   11         30     21.0   48.4  1203.0     3.1   79.5   606.4 
   12         31     21.0   45.7  1135.9    -0.5   80.7   472.8 
           
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    
 

 Pro vnit ní prost edí byla uplatn na p irážka k vnit ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        7.193  m2K/W  
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.135 W/m2K 
 

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

 
 Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.0E+0011 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      20663.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         19.0  h  
 
 Teplota vnit ního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.73  C  
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967  
 

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

    1    11.4   0.586     8.1   0.443    20.2   0.967    45.6 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    20.3   0.967    47.7 
    3    13.1   0.554     9.7   0.365    20.4   0.967    50.2 
    4    14.4   0.502    11.0   0.246    20.6   0.967    54.2 
    5    16.3   0.430    12.8   0.014    20.7   0.967    60.5 
    6     17.7    0.337     14.2   ------     20.8   0.967    65.8 
    7     18.4    0.245     14.8   ------     20.9   0.967    68.4 
    8     18.0    0.297     14.5   ------     20.9   0.967    67.2 
    9     16.5    0.420     13.0   ------     20.7   0.967    61.3 
   10    14.5   0.496    11.1   0.232    20.6   0.967    54.5 
   11    13.1   0.557     9.7   0.369    20.4   0.967    50.2 
   12    12.2   0.590     8.9   0.435    20.3   0.967    47.8 
           
 

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



 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 
 

 Pr h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i     1-2     2-3     3-4     4-5     5-6     6-7      e    
 theta [C]:   20.2   20.1   20.1   19.8   19.8   -2.9   -3.8  -16.8 
 p [Pa]:   1367   1283   1273   1211    727    441    118    115 
 p,sat [Pa]:   2360   2350   2346   2304   2304    478    445    139 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 i venkovní návrhové teplot  nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.725E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro ní cyklus .  1 
 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry p evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo tu jen 
 orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
 
 
 
 



 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  D.1.1.402 St na na terénu-temperovaný prostor 
 Zpracovatel :  Filip Kropá ek 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  30. 4. 201 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St na suterénní 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

íslo  Název    D   Lambda         c       Ro   Mi       Ma  
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1   Železobeton 3  0,2000  1,7400  1020,0  2500,0  32,0   0.0000 
  2   Glastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  3   Ursa XPS N-III  0,1000  0,0340  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
  4 †  P da pís itá v  2,0000  2,3000  920,0  2000,0  2,0   0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 
 
  

 †  vrstva se neuvažuje p i výpo tu tep. odporu, sou initele prostupu tepla a teplotního faktoru 
 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
         

  1   Železobeton 3   --- 
  2   Glastodek 40 Special Mineral   --- 
  3   Ursa XPS N-III-I   --- 
  4   da pís itá vlhká   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpo tu : 
 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     7.9 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           

    1         31     21.0   43.5  1081.2     3.7  100.0   795.8 
    2         28     21.0   45.6  1133.4     2.9  100.0   752.0 
    3         31     21.0   48.4  1203.0     3.7  100.0   795.8 
    4         30     21.0   52.7  1309.9     5.6  100.0   909.1 
    5         31     21.0   59.5  1478.9     7.8  100.0  1057.7 



    6         30     21.0   65.1  1618.1    10.3  100.0  1252.2 
    7         31     21.0   67.9  1687.7    12.0  100.0  1401.8 
    8         31     21.0   66.6  1655.4    12.7  100.0  1467.8 
    9         30     21.0   60.3  1498.8    12.4  100.0  1439.2 
   10         31     21.0   53.1  1319.8    10.6  100.0  1277.5 
   11         30     21.0   48.4  1203.0     8.0  100.0  1072.2 
   12         31     21.0   45.7  1135.9     5.5  100.0   902.8 
           
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    
 

 Pr rná m sí ní venkovní teplota Te byla vypo tena podle l. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrva nosti zeminy). 
  

 Pro vnit ní prost edí byla uplatn na p irážka k vnit ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        3.075  m2K/W  
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.312 W/m2K 
 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.33 / 0.36 / 0.41 / 0.51 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 
 Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.5E+0011 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        164.0  
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          8.7  h  
 
 Teplota vnit ního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.02  C  
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.925  
 

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

    1    11.4   0.448     8.1   0.256    19.7   0.925    47.1 
    2    12.2   0.512     8.8   0.327    19.6   0.925    49.6 
    3    13.1   0.542     9.7   0.347    19.7   0.925    52.4 
    4    14.4   0.570    11.0   0.349    19.8   0.925    56.6 
    5    16.3   0.642    12.8   0.380    20.0   0.925    63.3 
    6    17.7   0.690    14.2   0.364    20.2   0.925    68.4 
    7    18.4   0.706    14.8   0.316    20.3   0.925    70.8 
    8    18.0   0.645    14.5   0.223    20.4   0.925    69.2 
    9    16.5   0.474    13.0   0.072    20.4   0.925    62.7 
   10    14.5   0.375    11.1   0.047    20.2   0.925    55.7 
   11    13.1   0.390     9.7   0.131    20.0   0.925    51.4 
   12    12.2   0.432     8.9   0.216    19.8   0.925    49.1 
           
 

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

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 



 

 Pr h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i     1-2     2-3     3-4      e    
 theta [C]:   20.6   20.2   20.2   10.7    7.9 
 p [Pa]:   1367   1353   1096   1075   1066 
 p,sat [Pa]:   2423   2368   2359   1287   1066 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 i venkovní návrhové teplot  nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.283E-0010 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro ní cyklus .  1 
 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry p evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo tu jen 
 orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
 
 
 
 



 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  D.1.1.402 St echa s foukanou celulosou 
 Zpracovatel :  Filip Kropá ek 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  3. 4. 2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St echa dvoupláš ová nebo strop pod p dou 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.005 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

íslo  Název    D   Lambda         c       Ro   Mi       Ma  
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1   NOVATOP STATIC  0,0600  0,1300  1600,0  490,0  200,0   0.0000 
  2   Climatizer Plu  0,4000  0,0440  2035,7  70,9  2,0   0.0000 
  3   Agepan DWD Pro  0,0160  0,0900  2100,0  565,0  11,0    0.0000 
           
 

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 
 
 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
         

  1   NOVATOP STATIC   --- 
  2   Climatizer Plus - suchý materiál 
    --- 
  3   Agepan DWD Protect   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpo tu : 
 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           

    1         31     21.0   54.3  1349.7    -2.1   81.1   415.9 
    2         28     21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3         31     21.0   57.6  1431.7     3.2   79.4   610.0 
    4         30     21.0   59.3  1473.9     7.7   77.5   814.1 
    5         31     21.0   63.4  1575.9    12.7   74.5  1093.5 
    6         30     21.0   67.3  1672.8    16.0   71.9  1306.6 
    7         31     21.0   69.2  1720.0    17.5   70.4  1407.2 
    8         31     21.0   68.3  1697.7    16.8   71.1  1359.6 



    9         30     21.0   64.0  1590.8    13.2   74.2  1125.4 
   10         31     21.0   59.6  1481.4     8.1   77.3   834.5 
   11         30     21.0   57.6  1431.7     3.1   79.5   606.4 
   12         31     21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
           
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    
 

 Pro vnit ní prost edí byla uplatn na p irážka k vnit ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        9.261  m2K/W  
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.106 W/m2K 
 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 
 Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.9E+0010 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1218.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         18.8  h  
 
 Teplota vnit ního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.01  C  
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.974  
 

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

    1    14.8   0.733    11.4   0.586    20.4   0.974    56.3 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.4   0.974    58.5 
    3    15.8   0.706    12.3   0.512    20.5   0.974    59.3 
    4    16.2   0.640    12.8   0.381    20.7   0.974    60.6 
    5    17.3   0.550    13.8   0.131    20.8   0.974    64.2 
    6     18.2    0.443     14.7   ------     20.9   0.974    67.8 
    7     18.7    0.331     15.1   ------     20.9   0.974    69.6 
    8     18.5    0.393     14.9   ------     20.9   0.974    68.8 
    9    17.4   0.541    13.9   0.094    20.8   0.974    64.8 
   10    16.3   0.635    12.8   0.367    20.7   0.974    60.8 
   11    15.8   0.707    12.3   0.515    20.5   0.974    59.3 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    20.4   0.974    58.6 
           
 

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

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 
 

 Pr h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i     1-2     2-3      e    
 theta [C]:   20.6   18.9  -15.9  -16.6 
 p [Pa]:   1367    209    132    115 
 p,sat [Pa]:   2428   2176    151    142 



 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 i venkovní návrhové teplot  nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.930E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro ní cyklus .  1 
 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry p evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo tu jen 
 orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
 
 
 
 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. 1.2.201 P EDB ŽNÝ STATICKÝ VÝPO ET 
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Strop

NT STATIC 45

2xOSB3

beton. mazanina
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II.Prom nné

Nepochozí st echa:

0,750 1,50 1,125

0,750 qd= 1,125

Kancelá ská plocha

2,500 1,50 3,750
0,800 1,5 1,200

3,300 qd= 4,950

Sníh:

1,0 [kN/m2]

1,0 [-]
1,0 [-]
0,8 [-]

s= [kN/m2]

s= 0,8 [kN/m2]

qd             

[kN/m2]

qd             

[kN/m2]

kategorie H

qk=

µ*Ce*Ct*sk

Ce=
sk=

Sn h.oblast
Typ krajiny

µ=
Ct=

kategorie B
ky

qk=

plochá
2°

normální
II. (  Bud jovice)

Strop
qk       

[kN/m2]
Q           

[-]

Tvar st echy

qk       

[kN/m2]
Q           

[-]
St echa 

nepochozí

Užitné
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Celková zatížení nosných konstrukcí

1,35
1,50

1,35

1,50

1,35

1,50

Zat žovací ší ky pro výpo ty nosných konstrukcí

B= 750 [mm]

B= 2070 [mm]
B= 4000 [mm]

M              

[-]

Stálé
Prom nné - Sníh

charakteristické   
[kN/m2]

návrhové    [kN/m2]

1,559
1,200

St echa

Strop 1NP
charakteristické   

[kN/m2]
M              

[-] návrhové    [kN/m2]

Stálé 1,330 1,795

2,759

1,155
0,8

CELKEM

Strop 1PP
charakteristické   

[kN/m2]
M              

[-] návrhové    [kN/m2]

Stálé 2,371 3,201

Prom nné - 
užitné a p ky 3,300 4,950

CELKEM 6,745

Stropnice
Zat. ší ka

Nosník
Zat. ší ka - konzola
Zat. ší ka - v poli

Prom nné - 
užitné a p ky 3,300 4,950

CELKEM 8,151
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Zatížení v trem - zat žovací ší ky
(Vstupní parametry viz zatížení v trem)

BV= 4000 [mm]

Dy 0,438

R= D*BV

R= 1,752

B1= 3585 [mm]
R1= wD*B1

R1= 6,281

B2= 3010 [mm]
R2= wD*B2

R2= 5,274

[kN/m2]

[kN/m]

[kN/m]

[kN/m]

[kN/m]

[kN/m]

[kN/m]

Vodorovné

Svislé
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Výpo et vnit ních sil a posouzení nosníku na MSP a MSÚ
STROPNICE
(Bez uvažovaného spolup sobení se záklopem CLT)

qk 

gk 

4,140 [m]

B= 0,75 [m]

h= 0,240 [m] (výška pr ezu)

b= 0,140 [m] (ší ka pr ezu)

lef= 4,140 [m] (rozp tí)

evo C24 [m] (t ída pevnosti)

.provozu 2 [-] (t ída provozu)

M 1,3 [-] (díl í sou initel materiálu)

fm,k 24,0 [MPa] (pevnost za ohybu)

fv,k 4,0 [MPa] (pevnost ve smyku)

E0,mean= 11 000 000 [kPa] (modul pružnosti)

Gmean= 440 000 [kPa] (modul pružnosti ve smyku)

Iy= 1,61E-04 [m4] (moment setrva nosti)

Sy= 1,01E-03 [m3] (statický moment)

wy= 1,34E-03 [m3] (pr ezový modul)

evo 4,50 [kN/m3] (objemová tíha)

qk = 3,00 [kN/m2] (užitné zatížení - katergorie B)

gk,stropnice= 0,1512 [kN/m'] (zatížení od stropnice)

gk,podlaha= 1,33 [kN/m2] (zatížení od podlahy)

qk,p ky= 0,8 [kN/m2] (zatížení od p ky)

kdef= 0,80 (sou initel dotvarování)

2,1= 0,30 (užitná - kategorie B: Kancelá e)

kmod= 0,80 (st edn dobé)

Výpo et
gi,k= 1,149           [kN/m] (Charakteristické stálé zatížení)

qi,k= 2,850 [kN/m] (Charakteristické prom nné zatížení)

fk = 4,00 [kN/m] (Charakteristické zatížení)

fd = 5,83 [kN/m] (Návrhové zatížení)

fm,d = 14,77 [Mpa] (Návrhová pevnost v ohybu)

fv,d = 2,46 [Mpa] (Návrhová pevnost ve smyku)

Vd = 12,06 [kN] (Posouvající síla)

Md = 12,48 [kNm] (Ohybový moment)

l =

fm,d=fm,k kmod 
M 

Vd=1
2 fd  l

Md=1
8 fd  l2

fk= (gi,k+qi,k)
fd= (1,35*gi,k+1,5*qi,k)

fv,d=fv,k kmod 
M 

gi,k=B* gi,k

qi,k=B* qi,k
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MSÚ
m,d= 9,29 [Mpa] (nap tí za ohybu)

m,d<fm,d VYHOVUJE

V,d= 0,54 [Mpa] (nap tí ve smyku)

V,d<fV,d VYHOVUJE

MSP
PR HYBY

w1,inst,M = 2,48       [mm]
w2,inst,M = 6,145     [mm]

w1,inst,V = 0,20 [mm]

w2,inst,V = 0,496 [mm]
w1,inst = 2,676 [mm]
w2,inst = 6,640 [mm]

winst = 9,317 [mm]
wlim,inst = 13,800 [mm] VYHOVUJE

wnet,fin= 13,052 [mm]
wlim,inst = 13,800 [mm] VYHOVUJE

w1,inst,M= 5
384 + gk l4 

E0,mean + 
Iy 

w2,inst,M= 5
384 + qk l4 

E0,mean + 
Iy 

m,d=Md
wy 

V,d=Vd Sy
b Iy 

w1,inst,V= 0,96*(E0,mean
Gmean )*(h 

l )2*w1,inst,V

w2,inst,V= 0,96*(E0,mean
Gmean )*(h 

l )2*w2,inst,V

w1,inst= w1,inst,M+w1,inst,V

w2,inst= w2,inst,M+w2,inst,V

wlim,inst=
l

300 

winst= w1,inst+w2,inst

wnet,fin= w1,inst*(1+kdef)+w2,inst*(1+( 2*kdef)

wlim,fin= l
300 
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Výpo et vnit ních sil a posouzení nosníku na MSP a MSÚ
(uvažováno jako prostý nosník -> horší parametry MSP)

qk 

gk

5,000 [m]

B= 4 [m]

h= 0,500 [m] (výška pr ezu)

b= 0,180 [m] (ší ka pr ezu)

lef= 5,000 [m] (rozp tí)

evo GL24h [m] (t ída pevnosti)

.provozu 2 [-] (t ída provozu)

M 1,25 [-] (díl í sou initel materiálu)

fm,k 24,0 [MPa] (pevnost za ohybu)

fv,k 2,7 [MPa] (pevnost ve smyku)

E0,mean= 11 600 000 [kPa] (modul pružnosti)

Gmean= 440 000 [kPa] (modul pružnosti ve smyku)

Iy= 1,88E-03 [m4] (moment setrva nosti)

Sy= 5,63E-03 [m3] (statický moment)

wy= 7,50E-03 [m3] (pr ezový modul)

evo 4,50 [kN/m3] (objemová tíha)

qk = 2,50 [kN/m2] (užitné zatížení - katergorie B)

gk,stropnice= 3,825 [kN/m'] (zatížení od stropnice)

gk,podlaha= 1,33 [kN/m2] (zatížení od podlahy)

qk,p ky= 0,8 [kN/m2] (zatížení od p ky)

kdef= 0,80 (sou initel dotvarování)

2,1= 0,30 (užitná - kategorie B: Kancelá e)

kmod= 0,80 (st edn dobé)

Výpo et
gi,k= 9,145           [kN/m] (Charakteristické stálé zatížení)

qi,k= 13,200 [kN/m] (Charakteristické prom nné zatížení)

fk = 22,35 [kN/m] (Charakteristické zatížení)

fd = 32,15 [kN/m] (Návrhové zatížení)

fm,d = 15,36 [Mpa] (Návrhová pevnost v ohybu)

fv,d = 1,73 [Mpa] (Návrhová pevnost ve smyku)

Vd = 80,36 [kN] (Posouvající síla)

Md = 100,46 [kNm] (Ohybový moment)

(Bez uvažovaného spolup sobení se záklopem)
NOSNÍK PODÉLNÝ

l =

fm,d=fm,k kmod 
M 

Vd=1
2 fd  l

Md=1
8 fd  l2

fk= (gi,k+qi,k)
fd= (1,35*gi,k+1,5*qi,k)

fv,d=fv,k kmod 
M 

gi,k=B* gi,k

qi,k=B* qi,k
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MSÚ
m,d= 13,39 [Mpa] (nap tí za ohybu)

m,d<fm,d VYHOVUJE

V,d= 1,34 [Mpa] (nap tí ve smyku)

V,d<fV,d VYHOVUJE

MSP
PR HYBY

w1,inst,M = 3,42       [mm]
w2,inst,M = 4,939     [mm]

w1,inst,V = 0,87 [mm]

w2,inst,V = 1,250 [mm]
w1,inst = 4,288 [mm]
w2,inst = 6,189 [mm]

winst = 10,477 [mm]
wlim,inst = 16,667 [mm] VYHOVUJE

wnet,fin= 15,392 [mm]
wlim,inst = 16,667 [mm] VYHOVUJE

w1,inst,M= 5
384 + gk l4 

E0,mean + 
Iy 

w2,inst,M= 5
384 + qk l4 

E0,mean + 
Iy 

m,d=Md
wy 

V,d=Vd Sy
b Iy 

w1,inst,V= 0,96*(E0,mean
Gmean )*(h 

l )2*w1,inst,V

w2,inst,V= 0,96*(E0,mean
Gmean )*(h 

l )2*w2,inst,V

w1,inst= w1,inst,M+w1,inst,V

w2,inst= w2,inst,M+w2,inst,V

wlim,inst=
l

300 

winst= w1,inst+w2,inst

wnet,fin= w1,inst*(1+kdef)+w2,inst*(1+( 2*kdef)

wlim,fin= l
300 
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Výpo et vnit ních sil a posouzení nosníku na MSP a MSÚ
NOSNÍK GALERIE (uvažováno jako prostý nosník -> horší parametry MSP)

qk 

gk 

3,500 [m]

B= 2,4 [m]

h= 0,320 [m] (výška pr ezu)

b= 0,160 [m] (ší ka pr ezu)

lef= 3,500 [m] (rozp tí)

evo GL24h [m] (t ída pevnosti)

.provozu 2 [-] (t ída provozu)

M 1,25 [-] (díl í sou initel materiálu)

fm,k 24,0 [MPa] (pevnost za ohybu)

fv,k 2,7 [MPa] (pevnost ve smyku)

E0,mean= 11 600 000 [kPa] (modul pružnosti)

Gmean= 440 000 [kPa] (modul pružnosti ve smyku)

Iy= 4,37E-04 [m4] (moment setrva nosti)

Sy= 2,05E-03 [m3] (statický moment)

wy= 2,73E-03 [m3] (pr ezový modul)

evo 4,50 [kN/m3] (objemová tíha)

qk = 3,00 [kN/m2] (užitné zatížení - katergorie B)

gk,stropnice= 2,7 [kN/m'] (zatížení od stropnice)

gk,podlaha= 1,33 [kN/m2] (zatížení od podlahy)

qk,p ky= 0,8 [kN/m2] (zatížení od p ky)

kdef= 0,80 (sou initel dotvarování)

2,1= 0,30 (užitná - kategorie B: Kancelá e)

kmod= 0,80 (st edn dobé)

Výpo et
gi,k= 5,892           [kN/m] (Charakteristické stálé zatížení)

qi,k= 9,120 [kN/m] (Charakteristické prom nné zatížení)

fk = 15,01 [kN/m] (Charakteristické zatížení)

fd = 21,63 [kN/m] (Návrhové zatížení)

fm,d = 15,36 [Mpa] (Návrhová pevnost v ohybu)

fv,d = 1,73 [Mpa] (Návrhová pevnost ve smyku)

Vd = 37,86 [kN] (Posouvající síla)

Md = 33,13 [kNm] (Ohybový moment)

(Bez uvažovaného spolup sobení se záklopem)

l =

fm,d=fm,k kmod 
M 

Vd=1
2 fd  l

Md=1
8 fd  l2

fk= (gi,k+qi,k)
fd= (1,35*gi,k+1,5*qi,k)

fv,d=fv,k kmod 
M 

gi,k=B* gi,k

qi,k=B* qi,k
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MSÚ
m,d= 12,13 [Mpa] (nap tí za ohybu)

m,d<fm,d VYHOVUJE

V,d= 1,11 [Mpa] (nap tí ve smyku)

V,d<fV,d VYHOVUJE

MSP
PR HYBY

w1,inst,M = 2,27       [mm]
w2,inst,M = 3,516     [mm]

w1,inst,V = 0,48 [mm]

w2,inst,V = 0,744 [mm]
w1,inst = 2,752 [mm]
w2,inst = 4,260 [mm]

winst = 7,012 [mm]
wlim,inst = 11,667 [mm] VYHOVUJE

wnet,fin= 10,236 [mm]
wlim,inst = 11,667 [mm] VYHOVUJE

w1,inst,M= 5
384 + gk l4 

E0,mean + 
Iy 

w2,inst,M= 5
384 + qk l4 

E0,mean + 
Iy 

m,d=Md
wy 

V,d=Vd Sy
b Iy 

w1,inst,V= 0,96*(E0,mean
Gmean )*(h 

l )2*w1,inst,V

w2,inst,V= 0,96*(E0,mean
Gmean )*(h 

l )2*w2,inst,V

w1,inst= w1,inst,M+w1,inst,V

w2,inst= w2,inst,M+w2,inst,V

wlim,inst=
l

300 

winst= w1,inst+w2,inst

wnet,fin= w1,inst*(1+kdef)+w2,inst*(1+( 2*kdef)

wlim,fin= l
300 

Stránka 2



D.1.2.201 P edb žný statický výpo et

SLOUP V POLI PODÉLNÉHO RÁMU
Nd,c= 212 [kN]
Md,y= 14,91 [kNm]
Md,z= 0 [kNm]

l= 3,38 [m]

h= 0,280 [m] (výška pr ezu - ve sm ru Y)

b= 0,180 [m] (ší ka pr ezu - ve sm ru Z)

l= 3,380 [m] (rozp tí)

evo GL24h [m] (t ída pevnosti)

.provozu 2 [-] (t ída provozu)

M 1,25 [-] (díl í sou initel materiálu)

fc,0,k 24,0 [MPa] (pevnost ve tlaku rovnob žn  s vlákny)

fm,k 24,0 [MPa] (pevnost v ohybu)

E0,05= 9 400 [MPa] (modul pružnosti rovnob žn  s vlákny)

Gmean= 390 [MPa] (modul pružnosti ve smyku)

kdef= 0,80 (sou initel dotvarování)

2,1= 0,30 (užitná - kategorie B - Kancelá e)

kmod= 0,90 (krátkodobé)

A 0,0504 [m2] (plocha pr ezu)

wy= 0,00235 [m3] (pr ezový modul)

wz= 0,0015 [m3] (pr ezový modul)

Nd,c= 212,00 [kN] (normálová síla v ose prutu)

km= 0,70 [-] (sou initel tvaru-obdélník)

= 1,0 [-] (sou initel vzp ru)

c= 0,1 [-] (sou initel konstruk ního prvku (rostlé d evo - 0,2; lepené - 0,1))

TLAK

l ef= 3,38 [m]

Iy= 3,29E-04 [m4]

Iz= 1,36E-04 [m4]

iy= 0,080829038 [m]

iz= 0,051961524 [m]

y= 41,82 [-]

z= 65,05 [-]

fc,0,d= 17,28 [MPa]

c,0,d= 4,21 [MPa]

c,crit,y= 53,00 [MPa]

c,crit,z= 21,90 [MPa]

rel,y= 0,673 [-]

rel,z= 1,047 [-]

Výpo et a pousouzení sloupu

Iy=
1

12 bh3

Iz=
1

12 hb3

iy,z=
Iy,z
A 

lef=

y,z=
lef
iy,z 

fc,0,d= fc,0,
 

c,0,d=Nd,c
A 

c,crit,(y,z)
2 * E0,05

y,z
2 

rel,(y,z)=
fc,0,

c,crit,(y,z)
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ky= 0,735 [-]

kz= 1,075 [-]

kc,y= 0,970 [-]
kc,z= 0,757 [-]

0,251
VYHOVÍ

0,322
VYHOVÍ

fm,d= 10,74 [MPa]

m,y,d= 6,34 [MPa]

m,z,d= 0,00 [MPa]

m,y,d<fm,d VYHOVÍ

m,y,d<fm,d VYHOVÍ

0,734876  1 VYHOVÍ

0,841444  1 VYHOVÍ

Posouzení na tlak

Posouzení na tlak s ohybem

ky,z=0,5*(1+ c*( rel,(y,z)-0,5)+ rel,(y,z)
2) =

kc,(y,z)= 1
ky,z+ ky,z

2
rel,(y,z)

2
= 

c,0,d
kc,(y,z) fc,0,d  1

c,0,d
kc,y fc,0,d =

c,0,d
kc,z fc,0,d =

fm,d=fm,k kmod 
M 

m,d= Md
wy,z 

fm,d> m,d

c,0,d
kc,z, fc,0,d + m,z,d

fm,d
+ k m,y,d

fm,d
=

c,0,d
kc,y, fc,0,d + m,y,d

fm,d
+ k m,z,d

fm,d
=
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uzivatel
Textové pole
u lim = H / 500 u lim = 6905 / 500 = 13,81 mmu lim ≥ u z13,81 ≥ 13,4 Vyhovuje na průhyb





















Posouzení betonových prvk  dle EuroCode 2

Charakteristiky betonu Charakteristiky výztuže As Krytí výztuže Schema
Beton Výztuž R h = 5 mm
f ck= 30 MPa fyk= 500 MPa c min = 20 mm
f ctm= 2,9 MPa ftk= 550 MPa mínku = 0 mm
E cm= 32000 Mpa E= 200000 Mpa prutu = 10 mm
 rk= 0,51 Mpa pr ry 8-36 mm c =c min+ h 25 mm
= 1 Povrch žebírkový d1=c+ pr/2 30 mm
c= 1,5  s= 1,15 d2=c+ pr/2 30 mm

f cd=f ck/ c 20 Mpa fyd =fyk/  s 434,78 Mpa

Návrh desky: Posudek desky: Konstruk ní zásady
íslo desky h b Msd d=h-d1 z=0.9*

d
Asd=Msd/(z*fyd) prut n 

po et 
os.vzd.p
rut

As=n* * ^
2/4

x 
tl.oblast

z=d-0.4*x Mrd=As*f
yd*z

Mrd>=
Msd

=x/d =As/(b*h)  min= 
0.6/fyk

 min 
=0.0015

 max 
=0.04

>= min

[m] [m] [KNm] [m] [m] [mm2] [mm] [1] [mm] [mm2] [m] [m] [KNm] [1] [1] [1] [1] [1]  <=  max
1-kraj žebra 0,5 1 263 0,47 0,423 1430,03 16 8 125,0 1608,50 0,0437 0,4525165 316,46 O.K. 0,093 0,0034223 0,0012 0,0015 0,04 O.K.
2-st ed žebra 0,5 1 159 0,47 0,423 864,54 12 8 125,0 904,78 0,0246 0,4601655 181,02 O.K. 0,05231 0,0019251 0,0012 0,0015 0,04 O.K.
3-myD+ 0,3 1 148 0,27 0,243 1400,83 16 7 142,9 1407,43 0,0382 0,2547019 155,86 O.K. 0,14165 0,0052127 0,0012 0,0015 0,04 O.K.
4-myD- 0,3 1 83 0,27 0,243 785,60 12 7 142,9 791,68 0,0215 0,2613948 89,97 O.K. 0,07968 0,0029322 0,0012 0,0015 0,04 O.K.
5-mxD+ 0,3 1 88 0,242 0,218 929,30 12 9 111,1 1017,88 0,0277 0,2309362 102,20 O.K. 0,1143 0,0042061 0,0012 0,0015 0,04 O.K.
6-mxD- 0,3 1 58 0,242 0,218 612,49 12 6 166,7 678,58 0,0184 0,2346241 69,22 O.K. 0,0762 0,0028041 0,0012 0,0015 0,04 O.K.

s=fyd; jen tažená výztuž As1; lineární prac.diagram ocele; rovnom rn  rozložené nap tí beton
SN  P ENV 1992 (NAD- R) 26.5.17
























