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HOTEL ZUBEREC 

 

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Celkový popis stavby 

Účel užívání stavby 

Účel stavby: 

Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové dokumentace je 
výstavba ubytovacího zařízení. Jedná se o hotel v jedné části se třemi nadzemními 
podlažími a jedním podzemním podlaží. Jeden pokoj je mezonetový a tvoří čtvrté nadzemní 
podlaží. Objekt je zastřešen plochou vegetační střechou a v části mezi osami 1 až 4 jsou 
střechy šikmé se sklonem 45°. Hotel je zatříděn jako pětihvězdičkový a má 16 pokojů. 

Funkční náplň stavby: 

Jedná se o novostavbu ubytovacího zařízení – hotel. 

Základní kapacity funkčních jednotek: 

V hotelu je 16 pokojů s kapacitou pro 50 hostů (z toho jeden pro bezbariérové užívání). 
Hromadné garáže se stáním pro 25 osobních automobilů (vozidla kategorie 1a) včetně 2 
vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a 1 místo pro 
osoby doprovázející dítě v kočárku. Dále jsou v hromadných garážích vyhrazena místa pro 
dočasné stání 2 lehkých užitkových vozidel (vozidla kategorie 1b) pro potřeby zásobování 
hotelu. Tento prostor je od zbylé části hromadných garáží stavebně oddělen. V 1.NP se 
nachází restaurace s kapacitou 64 míst. 

Urbanistické, architektonické, výtvarné a materiálové a dispoziční řešení 

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Parcela pro novostavbu se nachází na okraji zastavěného území části Zuberce. Stavba bude 
probíhat na dosud nezastavěné parcele číslo 1334/1 v katastrálním území Zuberec, obce 
Zuberec. Parcela se nachází v zóně kulturního dědictví oblasti Lán. Je zde kladen důraz na 
zachování pozůstatků specifické agrární činnosti této oblasti – terasová políčka. Jedná se o 
významný krajinný prvek a symbol obce. Z tohoto důvodu je objekt navržen s ustupujícími 
terasami. Před objektem je umožněno parkování pro hosty restaurace a autobus pro případ 
zájezdu.  

Architektonické a výtvarné řešení  

Objekt má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Jeden pokoj je mezonetový a tvoří 
čtvrté nadzemní podlaží. Objekt je zastřešen plochou vegetační střechou a v části mezi 
osami 1 až 4 jsou střechy šikmé se sklonem 45°. Jelikož se hotel nachází v zóně kulturního 
dědictví oblasti lán, kde je kladen důraz na zachování pozůstatků specifické agrární činnosti 
(terasových polí), je objekt navržen s ustupujícími terasami. U vstupní části je pomocí fasády 
z dřevěných lepených nosníků vytvořen tvar připomínající šišky 

Materiálové řešení 

Střešní krytina je z falcovaných plechů tmavé barvy směrem na sever a směrem na jich je 
z fotovoltaických membrán. Ploché střechy jsou provedeny jako vegetační. Na obvodovém 
plášti je použito obkladu z ohebného přírodního kamene – vzor Ivory. Klempířské prvky 
budou hliníkové v barvě čistého (přírodního) hliníku. Řešení dřevěné fasády ve tvaru šišky 
bude z lepeného lamelového dřeva spojovaného ocelovými prvky. Na terasy bude použita 
mrazuvzdorná keramická dlažba na terčích. 

Dispoziční řešení 

Objekt má 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží. V 1.PP se nacházejí hromadné garáže 
pro 25 osobních automobilů (vozidla kategorie 1a), lyžárna, kotelna, místnost pro uložení 
odpadů a prostor pro zásobování hotelu, kam mají přístup dle rozpisu 2 lehká užitková auta 
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(vozidla kategorie 1b). Vstup do podzemních garáží je zajištěn 2 vnitřními schodišti s výtahy. 
Vjezd do garáží je zajištěn příjezdovou rampou a sekčními garážovými vraty. V 1.NP se 
nachází recepce, zázemí hotelu (kanceláře, šatny), restaurace, kuchyně, sklady a hygienická 
zařízení. Ve 2.NP se nachází 9 pokojů pro hosty a sauna. Ve 3.NP se nachází 6 pokojů pro 
hosty, posilovna a 1 dvoupodlažní pokoj pro hosty. 

Celkové provozní řešení 

Hlavní vstup do objektu je v 1.NP, kde se nachází uvítací hala vedoucí do recepce a lobby 
baru. Vedle hlavního vstupu je oddělený vstup pouze pro zaměstnance. Zde se nacházejí 
kanceláře pro vedení hotelu, šatny a sprchy pro zaměstnance, denní místnost a toalety. 
Tento prostor je zcela oddělen od provozu hotelu, kde se nacházejí hoteloví hosté. 
V západní části objektu je chodba přístupná pouze pro zaměstnance a slouží jako 
komunikace pro veškeré provozy hotelu. V 1.NP se nachází ještě restaurace s kuchyní a 
zázemím, sklad potravin a sklad pro úklid. Pro hotelové hosty se v objektu nacházejí 2 
schodišťové prostory s výtahy. Pro zaměstnance jsou tu separátní výtahy. Jeden slouží 
pouze pro svoz odpadu do 1.PP, kde se nachází odpadová místnost. Druhý výtah Slouží 
zaměstnancům k pohybu po objektu a zásobování hotelu . 
Ve 2.NP se nachází 9 pokojů pro hotelové hosty a saunový prostor. 
Ve 3.NP se nachází 7 pokojů pro hotelové hosty a posilovna.  
V 1.PP jsou hromadné garáže, lyžárna, kotelna, odpadová místnost a prostor pro 
zásobování hotelu. Tyto prostory jsou spojeny výtahy s prostory v 1.NP oddělenými od 
provozu hostů a ústí u skladů potravin i hygienických potřeb. 

Bezpečnost při užívání, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Bezpečnost při užívání 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné 
nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálení, zásahem 
elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 
K jednotlivým zařízením, instalacím a rozvodům, u nichž je to požadováno, budou vystaveny 
revizní zprávy a protokoly o způsobilosti k bezpečnému provozu. K veškerým 
technologickým zařízením v objektu budou doloženy doklady o způsobu bezpečného 
užívání. 
Po uvedení stavby do provozu, předá zhotovitel stavebníkovi všechny pokyny pro bezpečné 
užívání stavby. 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

K zajištění bezpečnosti a bezporuchovosti provozu a k zajištění ochrany životního prostředí 
během výstavby je stavební organizace povinna provádět pravidelné kontroly a revize stavu 
technických zařízení, pravidelné měření škodlivin v pracovním ovzduší a plnit další úkoly 
stanovené předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako nedílné součásti 
preventivní údržby. K plnění těchto povinností si vedoucí organizací ustanovují podle potřeby 
kvalifikované pracovníky (revizní techniky, bezpečnostní techniky a odborné referenty). Tito 
pracovníci současně pomáhají vedoucím pracovníkům při plnění všech povinností 
souvisejících se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního 
prostředí, upozorňují je na zjištěné nedostatky a podávají návrhy na jejich odstranění. U 
dodavatelů by měly být ochrana životního prostředí zajištěna též vytvořením příslušné 
organizační a kontrolní struktury podniku a periodickým proškolováním všech zaměstnanců. 
Pro technická zařízení jsou předepsány zvláštní předpisy periodické revize včetně zjišťování 
rizikovosti strojů z hlediska mechanického či chemického ohrožení, ohrožení elektrickým 
proudem a elektrickým nábojem, ohrožení škodlivým hlukem, plynnými emisemi a vibracemi, 
škodlivým zářením, extrémními teplotami, nedostatky konstrukce z hlediska 
psychofyziologického, nepříznivými povětrnostními vlivy ap. Nejvyšší přípustné koncentrace 
některých škodlivých plynů, par a prachu v ovzduší pracovišť stanovují směrnice ministerstva 
zdravotnictví. Pracovištěm podle těchto ustanovení se rozumí místo, na kterém je pracující 
nucen se zdržovat po dobu nutnou k vykonání přikázané práce.  Koncentrace jedovatých 
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plynů, par a prachu v ovzduší se měří metodami a přístroji schválenými příslušnými orgány 
hygienické a protichemické služby. 
Za plnění úkolů organizace v péči o bezpečnost a ochranu životního prostředí i zdraví při 
práci jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení v rozsahu svých 
funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností. 
Povinnost organizace všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci se 
vztahuje na všechny osoby, které se s jejím vědomím zdržují na jejich pracovištích. 
Za snížené viditelnosti musí být práce zvýrazněna signalizačním opatřením pro řidiče z 
veřejného provozu, případně omezena či přerušena. Při ztížených podmínkách na vozovce 
musí pracovní vozidlo s nákladem couvat ke stavebnímu mechanismu a po celý tento pojezd 
musí být zaváděno proškolenou a pověřenou osobou. 
Zhotovitel musí ve svých stavebně technologických projektech či v prováděcích dispozicích 
určit nejvhodnější druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a 
doporučení výrobce. 
Pro všechny případy platí: 
- všichni pracovníci musí v rozsahu svého pracovního zařazení dodržovat platné předpisy 
BOZ a PO, 
- práce musí být řízeny kvalifikovaným pracovníkem, 
- obsluhovat stroje a strojní zařízení smí jen osoby k tomu určené a kvalifikované, 
- po dobu pracovní přestávky a v době odstávky musí být stroje a strojní zařízení zajištěny 
proti zneužití nepovolanými osobami, 
- při všech prováděných pracích musí být zajišťovány předpisy pro zajištění požární 
bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin. 
Zhotovitel stavby odpovídá za to, že realizační projektová dokumentace splňuje požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s novými poznatky vědy a techniky. 
Zodpovědní pracovníci firmy dohlédnou a zajistí, aby místa na volných okrajích 
rozestavěného objektu byla zajištěna proti pádu, aby žebříky přesahovaly podlahu či 
obdobné části konstrukce alespoň o 110 cm. Ohrazení těchto prostorů se provede např. 
jedno-tyčovým zábradlím o výši min. 110 cm či sítí atp. Při sněhu a námraze musí být 
očištěna všechna místa ve výšce a podlahy zajištěny proti sklouznutí. 
Při práci na střešních pláštích se volí zabezpečení pracovníků ve vazbě na druh krytiny a 
sklon střechy. Musí být v souladu únosnost střešního pláště s momentálním stavebním 
zatížením v jednotlivých fázích výstavby. 
A dále k zajištění otvorů a prohlubní: Ohrazení prostoru a dalších otvorů ve výškách nad 
jinými pracovišti musí být provedeno z dvou-tyčového zábradlí výšky 110 cm se zarážkou. 
Ostatní otvory a prohlubně na všech pracovištích a především na výškových objektech 
interny při výstavbě musí být zakryty či ohrazeny. Zakrytí musí být souvislé, běžným 
provozem nepoškoditelné a neodstranitelné (zabezpečeno proti posunutí) a musí mít 
únosnost běžné pracovní podlahy. 

Bezbariérové užívání 

Navrhovaný objekt je částečně řešen jako objekt pro bezbariérové užívání staveb dle 
vyhlášky číslo 398/2009 Sb, jelikož se jedná o stavbu ubytovacího zařízení pro více než 20 
osob. Přístup do všech prostorů pro užívání veřejností je zajištěn vodorovnými 
komunikacemi, nebo výtahy pro bezbariérové užívání s vnitřními rozměry kabiny minimálně 
1100 x 1400mm. Volná plocha před nástupními místy do výtahu je minimálně 1500 x 
1500mm. V hromadných garážích jsou 2 vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby 
těžce pohybově postižené a 1 místo pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Šířka takového 
stání je 3500mm včetně manipulační plochy 1200mm, která je v tomto případě společná 
sousedícím stáním pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Od 
vyhrazeného stání je zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a jsou 
umístěna nejblíže výtahu. V prostorách pro shromažďování jsou vyhrazená 2 místa pro 
osoby na vozíku. Vstup do objektu splňuje nejmenší šířku dveří 1250mm (skutečnost 
2000mm) a jsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem bezpečnostním 
zasklením. Prosklené dveře, kde zasklení zasahuje níže než 800mm nad úrovní podlahy, 
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musí být označeny pruhy šířky minimálně 50mm nebo značkami s minimálním průměrem 
50mm maximálně á 150mm. Tyto značky musí být jasně viditelné oproti pozadí a umístěny 
ve 2 výškách – v rozmezí 800 až 1000mm a 1400 až 1600mm. Výškové rozdíly pochozích 
ploch musí být maximálně 20mm. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený 
proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření minimálně 0,5.  
Jeden pokoj v hotelu (5% z celkového počtu pokojů) splňuje požadavky přílohy č.1 vyhlášky 
398/2009 Sb. Stěny v pokoji musí umožňovat kotvení opěrných madel s minimální nosností 
150kg. Vstupní dveře minimální šířky 800mm a prostor před nimi minimálně 1500x200mmm. 
Ve výšce 800 až 900mm musí být vodorovná madla přes celou jejich šířku. Po osazení 
všech zařizovacích předmětů musí zůstat v koupelně volný manipulační prostor o průměru 
minimálně 1500mm. Vedle klozetové mísy musí zůstat volný minimálně 800mm pro osobu 
zajišťující asistenci a musí být osazena 2 madly 600mm od sebe ve výšce 800mm. Mezi 
zadní stěnou a čelem záchodové mísy musí být minimálně 700mm, horní hrana musí být ve 
výšce 460mm na úrovní podlahy. Ovládání splachování musí být umístěno nejvýše 1200mm 
nad podlahou. Dále musí být v dosahu ze záchodové mísy ve výšce 600 až 1200mm 
ovladač signalizačního systému nouzového volání a musí být také dostupné z podlahy ve 
výšce 150mm. Umyvadlo musí být osazeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 
ovládáním, vedle umyvadla vodorovné madlo umožňující opření ve výšce 650 až 700mm. 
Sprchový kout minimálních prostorů 1400x1400mm, sklopné sedátko ve výšce 500mm 
umožňující boční nebo čelní přístup. Na kolmé stěně k sedátku a v jeho dosahu musí být 
opěrné madlo ve výšce 750mm, sprcha s pákovým ovládáním a zásobník na mýdlo. 

Stavební fyzika 

Zásady hospodaření energiemi 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky zákona číslo 318/2012 Sb. 
Dokumentace je dále zpracována s vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby obvodových konstrukcí 
budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla 
UN,dop. 
Zdrojem elektrické energie pro nabíjení osobních automobilů a elektrické vytápění pro 
venkovní prostor zajišťující odtávání sněhu jsou fotovoltaické membrány na jižní straně 
šikmých střech – celkem 192,87 m2. 

Osvětlení 

Osvětlení je navrženo v souladu s normovými požadavky ČSN EN  12464-1. Intenzita 
osvětlení je 100-300lx dle typu místnosti. Všechny ovladače osvětlení budou instalovány ve 
výšce 1050mm nad úrovní podlahy. Osvětlení vnitřních prostor je zajištěno LED svítidly na 
stropech místností případně na stěně. 
Osvětlení schodišťového prostoru s trojramenným schodištěm je mimojiné zajištěno 
přirozeným osvětlení kvůli zvýšení komfortu uživatelů. Denní světlo do prostoru schodiště 
přivádí světlovody v přilehlé šachtě. Šachta má ve střeše světlík a ve stěnách mezi chodbou 
a šachtou jsou okna, která přivádí světlo do chodby. Z chodby do schodišťového prostoru 
jsou okna s požární odolností, jelikož se jedná o chráněnou únikovou cestu typu A. 

Oslunění 

Všechny obytné místnosti jsou převážně orientovány na východ a jsou osluněny lehkým 
obvodovým pláštěm a okny. Oslunění obytných místností splňuje požadavky norem a 
vyhlášky číslo 268/2009 Sb. 

Akustika 

Stavba ubytovacího zařízení splňuje požadavky normy ČSN 730532 z hlediska vzduchové 
neprůzvučnosti a stavební normované hladiny akustického tlaku. Požadavek pro stěny všech 
místností druhých jednotek je Rw´=47dB, toto je zajištěno buď železobetonovou stěnou tl. 
200mm, nebo akustickou příčkou Heluz AKU Z 17,5 broušená s laboratorní vzduchovou 
neprůzvučností Rw=51dB. 
Obvodový plášť splňuje akustické požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů dle 
ČSN 730532. Výplňové konstrukce vyhovují normovým požadavkům. 
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Podlahové konstrukce jsou řešeny jako plovoucí, oddělené pružným materiálem od 
konstrukcí nosných, včetně akustických izolací a splňují požadavky na kročejovou 
neprůzvučnost. 
Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem k stavebním konstrukcím, aby byl 
omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Odpadní potrubí budou v 
kritických místech opatřena zvukovou izolací. Stejně tak musí být pružně uloženy zařizovací 
předměty v koupelnách, především pak vany. Potrubní rozvodů vody a odpadů je nutné při 
průchodu stavební konstrukcí obalit (včetně kolen) pěnovou potrubní izolací tl. min. 15 mm. 
Je nepřípustné potrubí, resp. část potrubí „natvrdo“ zazdít do stavební konstrukce. Potrubní 
rozvody tažené v podlaze je nutné zcela pružně oddělit od těžké plovoucí desky a nosné 
konstrukce. 

Tepelná technika 

Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na 
doporučený součinitel prostupu tepla UN,dop. Podrobnější výpočet je v Příloze A, pomocí 
programu Teplo 2017 EDU od doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda. Vzhledem k tomu, že výrazná 
část obálky budovy – lehký obvodový plášť – zhoršuje obálku budovy, nejsou navrhovány 
tepelné izolace ve větších tloušťkách. Při výpočtu tepelné ztráty budovy obálku je měrná 
roční potřeba tepla pro vytápění 50 kWh/(rok.m2). 

 Oblast Horská obl.   

 Nadmořská výška 770,7 m.n.m.  

 Teplota exteriér te= -17 °C 

 Střední venkovní teplota tem= 13 °C 

 Stř. venkovní teplota za otop. ob. tes= 3,8 °C 

 Průměrná vnitřní výpočtová tepl. tis= 20 °C 

 Počet dnů otopného období d= 254 dnů 

     

Roční potřeba tepla pro vytápění    

 Opravný součinitel = 0,83  

 Tepelná ztráta objektu Qcm= 62776 W 

 Počet denostupňů D= 4115 d.K 

  
QVYT,R= 138 488 kWh/rok 

  

Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí 

Projekt této stavby zohlednil veškeré průzkumy a možné rizikové vlivy z vnějšího prostředí a 
začlenil do této dokumentace. Objekt je navržen tak, aby byl schopen odolávat škodlivým 
vlivům z vnějšího prostředí. 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží není v rámci diplomové práce řešeno, jelikož 
nebyl proveden radonovými průzkum. 
Stavba není navržena pro lokality s technickou seizmicitou, jelikož se v blízkosti novostavby 
nenachází zdroj technické seizmicity. 
Objekt se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření zde nejsou navržena. 
Stavba se nenachází na poddolovaném území ani zde nedochází k výskytu metanu. 
Ochrana před bludnými proudy není řešena. 

Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je vyhotoveno jako samostatná část dokumentace. 
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Konstrukční a stavebně technické řešení 

Stavební řešení 

Objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Jeden pokoj je mezonetový a 
tvoří čtvrté nadzemní podlaží. Konstrukční systém je monolitický železobetonový smíšený 
systém. Objekt je zastřešen plochou vegetační střechou a v části mezi osami 1 až 4 jsou 
střechy šikmé železobetonové se sklonem 45°. Stavba je založena na patkách a 
základových pasech. Vjezd do hromadných garáží lemují železobetonové monolitické úhlové 
stěny. Objekt je z důvodů objemových stěn rozdělen do tří dilatačních celků. 

Zemní práce 

Na základě nahlédnutí do Narodného geoportálu (geoportal.gov.sk) byla zemina zastižená 
na parcele klasifikována jako F4 CS. Zatřídění dle již neplatné ČSN 733050 do 3.třídy 
těžitelnosti (dle platné ČSN 73 6133 zařazeno do I.třídy těžitelnosti).  
Zemní práce začnou skrývkou ornice v celé ploše pozemku o mocnosti 0,25m. Z celkového 
množství 1322,5m3 bude 555,4 m3 deponováno v rohu stavební parcely (viz koordinační 
situace C.3) a po dokončení stavby bude využita k navrácení ornice na stavební parcelu. 
Ornici se ukládá v násypech, kde výška násypu je maximálně 2m se sklonem svahu 1:1. 
Zbytek odtěžené ornice bude odvezen na deponii (767,1m3), to je přibližně 115 nákladních 
automobilů po 8m3. 
Před zahájením výkopových prací dodavatel stavbu vytyčí (včetně všech inženýrských sítí a 
jejich ochranných pásem) a zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny 
příslušné výšky. 
Výkopové práce budou prováděny mechanicky a posledních 0,1m pro základové pasy a 
patky bude provedeno ručně. Základová spára musí být ihned po dokončení výkopu 
chráněna před povětrností vrstvou podkladního betonu C10/12 X0. Před zahájením 
betonářských prací je nutné provést převzetí základové spáry geologem. 
Výkopové práce jsou členěny na tři etapy.  
V první etapě (17 445m3) bude výkop ukončen 0,3m nad úroveň podkladního betonu 
základové desky (-4,000 od projektového počátku). Tato vrstva má za cíl ochránit 
základovou spáru před klimatickými vlivy a znehodnocením pojezdem mechanizace při 
dalších výkopových pracích.  
Ve druhé etapě budou z úrovně první etapy vytěženy výkopy pro základové pasy, patky a 
inženýrské sítě pod základovou deskou. Základovou spáru je nutné bezprostředně po 
dokončení opatřit vrstvou podkladního betonu C20/25 XC2. Hloubka výkopů je včetně 0,1m 
na vrstvu podkladního betonu. Výkopy inženýrských sítí musí být vyspádovány směrem od 
objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem. Před třetí etapou se vybetonují 
základové pasy a patky po úroveň spodní hrany podkladního betonu pod základovou deskou 
a provedou se inženýrské sítě.  
Ve třetí etapě (700m3) se odtěží ochranná vrstva základové spáry pod základovou deskou. 
Veškerá vytěžená zemina (18 145m3) bude odvezeno na skládku zemin, to je přibližně 2720 
nákladních automobilů po 8m3. 
V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy důsledně chránit prosti 
mechanickému poškození a před nepříznivými vlivy. 
Zpětné zásypy je možno provádět až po dokončení hrubé stavby (suterénní stěna je 
rozpírána mezi stropní desky). Dále je bude třeba provádět po vrstvách, tak aby nedošlo ke 
sklouznutí hydroizolace. Jednotlivými vrstvami dojde k přitlačení hydroizolace ke konstrukci a 
nebude mít takovou tendenci sklouznout. 

Základové konstrukce 

Rozměry základových konstrukcí jsou dimenzovány podle II.geotechnické kategorie. 
Hloubka založení musí vždy respektovat minimální nezámrznou hloubku 1,2m a minimální 
založení v rostlém terénu. Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na 
podmáčenou základovou spáru. Je nutná přejímka základové spáry autorizovaným 
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geologem, který ověří pevnost zeminy a hloubku základové spáry před betonáží základových 
konstrukcí a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku. 
Veškeré základové konstrukce jsou uvažovány jako vyztužené ocelí R 10 505.  
Stavba je založena na monolitických základových pasech. Rozměry základových pasů jsou 
zřejmé ze základu výkresů (D.1.1.2). Výška základových pasů je 1,0m. V principu je pod 
obvodovými stěnami pas šířky 1,2m a pod vnitřními 1,6m. Základový pas v místě dilatační 
spáry je široký 1,8m. Pasy jsou z betonu C20/25 XC2.  
Pod sloupy jsou navrženy základové patky z betonu C20/25 XC2 vyztužené ocelí R 10 505. 
Základové patky jsou 2 rozměrů. Výška základových patek je 1,2m. Patky ZPa7 je 2,6x2,6m 
a ZPa8 je 1,6x1,6m. Pod základové konstrukce bude proveden podkladní beton C12/15 X0 
v tloušťce 0,1 m. Základové pasy i patky musí být provedeny jako vyztužené ocelí R 10 505. 
Pod výtahové šachty je provedena základová deska, kolem které je na podkladní beton 
provedena hydroizolace. Na boční stěny šachty bude udělána přizdívka, pro ochranu 
hydroizolace. Základová deska bude také vytvořena kolem os 17 a 18 v místě oblých stěn. 
Je to z důvodu realizovatelnosti základů. Tato deska bude společná i pro výtahovou šachtu a 
její horní hrana bude -4,650 od projektového počátku.  
Na podkladní beton bude provedena hydroizolace ze 2 natavitelných asfaltových pásů. Na 
hydroizolaci bude separační getextilie 500g/m2, nebo ochranná mazanina. Aby nedošlo 
k poškození hydroizolační vrstvy při vyztužování základové desky.  
Základová deska je navržena tloušťky 0,2m z betonu C20/25 XC2 vyztužená při obou 
površích ocelí R 10 505. Výztuž při horním povrchu má za úkol odolávat případnému vzdutí 
vody.  
Opěrně stěny při vjezdu do garáží jsou navrženy jako úhlové stěny z železobetonu C20/25 
XC2. Návrh byl proveden jen pro 2 situace a to na maximální zatížení na levé a pravé straně 
vjezdu. Zbylá odstupňovaná část úhlové stěny by byla navržena v podrobném návrhu. 
Základová spára úhlové stěny musí být po celé délce nájezdu v nezámrzné hloubce. Úhlová 
stěna musí být dilatována po 6m, jelikož se jedná o nechráněnou konstrukci. Do dilatační 
spáry je použit expandovaný polystyren. 

Hutněné násypy 

Pro zhutněné násypy bude použit vhodný materiál (vhodná zemina z výkopů, štěrkopísek, 
stavební recyklát apod.). Násypy budou hutněny po vrstvách tloušťky cca 0,3m na 95% P.S. 

Svislé nosné konstrukce 

Nosnou konstrukci objektu tvoří monolitické železobetonové konstrukce. Stěny a sloupy jsou 
z betonu C30/37 XC1, vyztužené ocelí R 10 505. Obvodové stěny jsou tl. 300m a vnitřní 
stěny tl. 200mm. V 1.PP jsou navržena u suterénní stěny vnitřní žebra, tvořena 
železobetonovou stěnou tl. 200mm. Sloupy mají čtvercový průřez o rozměru 300x300mm. 
Svislé nosné konstrukce jsou v místě dilatační spáry zdvojeny na společném základu. 
Dilatační spára je vyplněna extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50mm.  
Přestože tvar objektu tvoří kruhovou výseč, stěny jsou rovné a zalamované dle osového 
systému. Jediné stěny, kde bylo přistoupeno k zaoblenému tvaru je točité schodiště v osách 
17 a 18. Bednění těchto stěn bude provedeno například systémem Rundflex od Peri.  

Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří železobetonová monolitická deska tloušťky 260mm 
z betonu C30/37, XC1 a vyztužena ocelí třídy R 10 505. Prostupy v desce budou provedeny 
s ohledem na výkres tvaru a zdravotechniky. Desky jsou v každém podlaží zalomeny 
z důvodu jiné skladby v exteriéru. Zalomení je vždy provedeno v úrovni mezi sloupy v rámci 
průvlaku. Zalomení je vždy přesně o úroveň desky, tedy 260mm.  
Konstrukce jsou rozděleny na 3 dilatační celky. Dilatace je tvořena zdvojením nosné svislé 
konstrukce, v tomto případě železobetonové stěny. Stěny jsou zvoleny jako zdvojená 
konstrukce z důvodu co nejvíce symetrického ztužení objektu.  
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Konstrukce šikmé střechy je navržena jako monolitická železobetonová deska tl. 200mm 
z betonu C30/37, XC1 a vyztužena ocelí třídy R 10 505. Betonování šikmé plochy bude 
uzpůsobena směs betonu pomocí přísad a příměsí. 

Schodiště a rampy 

Trojramenné schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové schodiště. Tloušťka 
desky je 160mm s uvažováním spolupůsobení 40mm stupňů. Pro odtlumení kročejového 
hluku jsou použity prvky k tlumení kročejového hluku Halfen pro monolitické schodiště. 
Točité schodiště je navrženo jako jednotlivé stupně, kotvené dodatečně do 
železobetonových stěn. Stupně jsou na konstrukci uloženy přes  pryžové podložky, aby 
nedocházelo k přenosu kročejového hluku do konstrukce.  
 

Nenosné konstrukce 

Příčky 

Příčky budou vyzděné z keramických tvárnic Heluz AKU Z 17,5 broušená a Heluz 140 
vyzděných na tenkovrstvou maltu. Příčky Heluz AKU Z 17,5 splňuji požadavky na 
vzduchovou neprůzvučnost jednotlivých pokojů.  
Zařizovací předměty budou kotveny pomocí speciálních přípravků tak, aby nedocházelo 
k přenosu hluku a vibrací do konstrukce.  
Veškeré příčky jsou založeny na železobetonové desce a pod stropem pružně odděleny od 
nosné konstrukce stropu, aby nedocházelo k přenosu napětí do příček vlivem průhybu a 
následným prasklinám. Příčky (stejně jako ostatní konstrukce) jsou v rámci plovoucích 
podlah odděleny dilatačním páskem, aby nedocházelo k přenosu kročejového hluku do 
konstrukcí.  

Pohledy 

Vodorovné podhledy budou provedeny v ověřeném SDK systému – ze sádrokartonových 
desek tloušťky 12,5 mm (případně tl. 15 mm) na kovových systémových profilech CD, UD. 
Způsob uchycení každé vrstvy desek a použité příslušenství musí být v souladu 
s technickými listy a pokyny vybraného výrobce. Spáry mezi deskami budou vyplněny 
stěrkou a vyztuženy vláknitou výztužnou páskou od stejného výrobce. Podhledy budou 
v místě styku s jinými konstrukcemi (zdmi, věncem apod.) opatřeny negativní spárou. 
Podhledy musí být v místě styku dilatovány a v místnostech se zvýšenou vlhkostí, nebo 
mokrou expozicí, musí být opatřen parotěsnou páskou. V prostorech se zvýšenou vlhkostí 
budou použity impregnované desky typu H2, v ostatních prostorech jsou použity 
sádrokartonové desky bez zvláštních nároků na zabudování typu A.  
 

Obvodový plášť 

Obvodový plášť je kontaktní zateplovací systém.  
Skladba obvodového pláště směrem z exteriéru:  
Ochranný nátěr Flexi-Seal Standard, ohebný kámen Flexi Slate – vzor Ivory tl. 2,5mm 
celoplošně lepeno, elastické organické minerální lepidlo Superflex Eco tl. 3mm, lepidlo 
s výztužnou tkaninou tl. 5mm, tepelná izolace – expandovaný polystyren Isover EPS 
GreyWall tl. 160mm – lepeno ručně: po celém obvodu desky průběžný pás široký min 50mm, 
v ploše desky minimálně 4 terče o Ø cca 15cm (min 40% plochy) izolant je třeba lepit na sraz 
a na vazbu – optimální přesah je ½ izolační desky (nutné dodržet přesah alespoň 20cm, 
nesmí vznikat křížový spoj), lepidlo tl. 5 – 20mm, železobetonová stěna C30/37 tl. 12,5mm a 
vnitřní povrchová úprava. Celková tloušťka obvodové stěny je 355mm. 
Dilatační spáry v izolantu jsou řešeny pomocí dilatačních profilů jako přiznaná dilatační 
spára. Jako dilatace je zvolena LD-SK lišta dilatační průběžná s nepřiznanými hranami. Lišta 
je z PVC odolného alkalickému prostředí se sklovláknitou výztužnou tkaninou. 
 
V kontaktu se zeminou je skladba konstrukce směrem z exteriéru: 
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Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu Synthos XPS Prime S 50L tl.140mm přetažený 
lepidlem s výztužnou tkaninou – celoplošně lepeno, lepidlo – stěrková jednosložková 
hydroizolační hmota – Weber.tec superflex more, hydroizolace – asfaltový pás SBS 
modifikovaný – Elastek 40 Special Mineral, hydroizolace - asfaltový pás SBS modifikovaný – 
Glastek 40 Special Mineral – mechanicky kotveno, penetrační nátěr superflex more, 
železobetonová monolitická stěna – beton C25/30 XC1, vnitřní sádrová omítka Weber.mur 
659 
Dilatační spáry jsou řešeny pomocí systémového řešení hydroizolace pro dilatační spáry 
Neodyl. Systém Neodyl je tvořen izolačním pásem Neodyl N, těsnícím provazcem Cordon 
Neodyl a ochranným systémem.  
 
Na východní straně objektu je použit lehký obvodový plášť s ocelovými sloupky v systému 
Jansen Viss TVS V. V systému jsou použity dva druhy panelů. Jeden tepelně izolační 
v místě styku s konstrukcemi (připojení na sloup) a druhý izolační trojsklo. Izolační trojsklo je 
v systému AGC Halio. Tento systém umožňuje regulovat propustnost světla a tepla 
v závislosti na vnějších podmínkách. Jedná se o samoregulační systém, který je možné 
ovládat i manuálně. Propustnost světla je od 0,01% až do 70%. Propustnost tepla je sklo 
schopno omezit na hodnotu 4%. 

 

Dřevěná fasády připomínající tvar šišky nebyla v diplomové práci řešena. Byla provedena jen 
rozvaha. Tyčové prvky z lepených lamelových nosníku, spojovány ocelovými prvky a kotvené 
do železobetonové desky přes kolejnici v jejím čele.  

Střechy 

Plochá střecha 

Skladba ploché střechy směrem z exteriéru: 
Extenzivní zeleň, jednovrstvý extenzivní substrát  Optigreen Typ M, filtrační textilie 100g/m2 
tl.200mm, drenážní a hydroakumulační vrstva – drenážní nopová folie Optigreen TYP FKD 
40mm, ochranná vodoakumulační textile Optigreen TYP RMS 300, asfaltový SBS 
modifikovaný pás – Elastek 50 Garden, asfaltový SBS modifikovaný pás – Glastek 40 
Special Mineral, asfaltový SBS modifikovaný pás – Glastek 30 Sticker Ultra, spádové klíny 
z tepelné izolace Isover EPS 200 tl. 20 – 150mm, tepelná izolace Isover EPS 200 tl. 160mm, 
parotěsní vrstva – asfaltová SBS modifikovaný pás – Glastek Al 40 Mineral, železobetonová 
deska tl. 260mm, SDK podhled. 

Šikmí střecha 

Skladba šikmé střechy směrem z exteriéru: 
Hliníkové falcované plechy, separační getoextilie – filtek 300, asfaltový SBS modifikovaný 
pás – Elastek 40 Special Minetal, zátěr povrchu horkým asfaltem a v něm rozmístěny kotevní 
plechy PC-SP 150/150, tepelná izolace z pěnového skla – foamglass T4+ uložené do 
horkého asfaltu tl. 240mm, železobetonová deska tl. 200mm, sádrová omítka 
Skladba šikmé střechy s fotovoltaickou membránou směrem z exteriéru: 
fotovoltaická membrána – Soprasolar Cell, asfaltový SBS modifikovaný pás – Elastek 40 
Special Minetal, zátěr povrchu horkým asfaltem a v něm rozmístěny kotevní plechy PC-SP 
150/150, tepelná izolace z pěnového skla – foamglass T4+ uložené do horkého asfaltu tl. 
240mm, železobetonová deska tl. 200mm, sádrová omítka 
Dešťové svody a oplechování budou z hliníku. 

Izolace 

Tepelné izolace 

Tepelné izolace musí být aplikovány na suché povrchy. U větších tlouštěk musí být 
provedeny izolace ve dvou vrstvách s vystřídáním spár. Provedení izolací musí zamezit 
vzniku tepelných mostů. Veškeré izolace musí být prováděny s vyplněnými spárami tepelnou 
izolací. Tepelně izolovány budou veškeré potrubní rozvody. 
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Tepelná izolace obvodových stěn bude z expandovaného polystyrenu Isover EPS GreyWall 
tl. 160mm. Lepeno po celém obvodu desky průběžný pás široký min 50mm, v ploše desky 
minimálně 4 terče o Ø cca 15cm. Výsledná kontaktní plocha lepidla musí být minimálně 40% 
plochy desky. Izolant je třeba lepit na sraz a na vazbu – optimální přesah je ½ izolační 
desky. Nutné dodržet přesah alespoň 20cm, nesmí vznikat křížový spoj. Přesah musí být 
dodržen i na rozích oken apod. 
Suterénní a soklová část objektu bude zateplena extrudovaným polystyrenem Synthos XPS 
PRIME S 50 L. Od hloubky menší než 4m může být použit Synthos XPS PRIME S 30IR. 
Extrudovaný polystyren bude na vnějším povrchu přetažen lepidlem s výztužnou tkaninou. 
Izolant je lepen celoplošně na hydroizolaci pomocí stěrkové jednosložkové hydroizolační 
hmoty – Weber.tec superflex more. Soklová oblast bude provedena z XPS do výšky 500mm 
nad terénem s přihlédnutím k horské poloze objektu.  
Tepelná izolace plochých střech, teras a garážové podlahy bude z expandovaného 
polystyrenu vyšší únosnosti Isover EPS 200 s trvalou zatížitelností v tlaku 3600kg/m3 
různých tlouštěk. V podlahách v interiéru budou použity desky Isover EPS 100. 
Tepelná izolace šikmé střechy je z pěnového skla foamglass T4+ uložené do horkého asfaltu 
tloušťky 240mm. 

Hydroizolace 

V koupelnách a záchodech, pod obkladem, bude provedena hydroizolační stěrka. Stěrka 
bude vytažena s příslušným vyztužením do soklu nebo napojena na stěrku pod obkladem. 
Minimální vytažení stěrky nad úroveň čisté podlahy je 150mm. Nad vanou do výšky 2000mm 
od horní hrany vany nad umyvadlem 200mm a ve sprchovém koutu po strop. S hydroizolační 
stěrkou se počítá i pod nášlapnou vrstvou v kuchyni, restauraci, lyžárně a recepci. 
Jako hydroizolace objektu jsou použity SBS modifikované asfaltové pásy. Spodní pás má 
nosnou vložku skleněnou tkaninu a vrchní polyesterovou rohož. Jako parozábrana u teras a 
plochých střech slouží SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou.  
Dilatační spáry jsou řešeny pomocí systémového řešení hydroizolace pro dilatační spáry 
Neodyl. Systém Neodyl je tvořen izolačním pásem Neodyl N, těsnícím provazcem Cordon 
Neodyl a ochranným systémem. Pás Neodyl se vyznačuje odolností proti přetržení, jelikož je 
bez nosné vložky a při 20°C je možno ho natáhnout bez přitržení o 1000%. 
Izolace budou prováděny pouze za povětrnostních podmínek (teplota vzduchu, vlhkost atd.) 
přijatelných podle výrobce daného materiálu. Minimální teplota, pokud výrobce 
nepředepisuje jinak je 7°C. Před započetím hydroizolačních prací musí být podkladní vrstvy 
dostatečně vyzrálé, suché a jejich povrch proveden v normové kvalitě a stavu a zbaven 
veškerých nečistot. 

Akustické izolace 

Veškeré podlahy budou provedeny jako plovoucí, vložením dilatačního pásku do styku 
podlaha / stěna tak, aby se hluk nepřenášel konstrukcí do sousedních místností. K utlumení 
kročejového hluku budou ve skladbách podlah navrženy akustické izolace. Ve skladbě 
podlah bude kročejová izolace na vrstvě tepelné izolace z čedičových vláken Isover N a 
v 1.NP Isove T-N s vyšší zatížitelností. V garáži bude použita kročejová izolace 
z elastifizovaného pěnového polystyrenu Isover EPS RigiFloor 5000 pro užitné zatížení do 5 
kN/m2, tloušťky 40 mm. 
Závěsy zařizovacích předmětů budou provedeny s akustickými dilatacemi. Musí být 
zamezen přenos hluku (vibrací) do okolních konstrukcí. Prostupy potrubí stavebními 
konstrukcemi budou utěsněny minerální rohoží. Na podpůrné konstrukce bude potrubí 
uloženo přes pásky mikro-porézní pryže a to důsledně v celém objektu. 

Povrchové úpravy 

Vnitřní 

Vnitřní povrchy zděných konstrukcí budou opatřeny sádrovápennou omítkou Weber.mur 643. 
Pro omítání na keramické tvárnice musí být dodrženy jakostní požadavky již během zdění. 
To znamená plné vyspárování ložných spár, domaltování ostění a drážek v rozích stěn, 
dodržení vazby zdiva a lícování malty s plochou zdícího prvku. Podklad pro omítání musí být 
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suchý (maximální vlhkost zdiva v zimním období je 4% a v letním období 6%. Před omítáním 
je nutno povrch opatřit penetračním nátěrem, aby nedocházelo k odsátí vody z omítky. 
Vnitřní povrchy betonových konstrukcí budou opatřeny sádrovou omítkou Weber.mur 659. 
Pro omítání musí být podklad rovný, čistý a bez vodního filmu. Povrch nesmí být příliš 
hladký, jinak je nutné ho zdrsnit. Podklad pro omítání musí být suchý (maximální vlhkost 4%) 
a pevnost betonu musí být minimálně 50%. Před omítáním je nutno povrch opatřit 
penetračním nátěrem, aby nedocházelo k odsátí vody z omítky. 
V případně styku rozdílných materiálu nutno použít výztužnou tkaninu (taktéž v oblastech 
s koncentrovaným tahovým napětím – rohy otvorů). Veškerá svislá i vodorovná omítaná 
nároží provádět s osazením podomítkové rohové lišty.  
Malby budou provedeny ve dvou nátěrech.  
Keramická dlažba i obklady budou prováděny do flexibilního lepidla a spárovány flexibilní 
spárovací hmotou. 

Vnější 

Fasáda bude provedena z kamenného obkladu. Jedná se o ohebný přírodní kámen – 
kompozitní obklad, tvořen tenkou vrstvou přírodní břidlice na podkladu z epoxidové 
pryskyřice. Přední povrch je texturovaný s výškou textury do 2mm. Na objektu je použit vzor 
Ivory. Finální povrch je třeba opatřit ochranným jednosložkovým lakem Flexi Seal – 
Standard.  

Prvky PSV 

Okna 

Okna v celém objektu budou použitá hliníková s izolačním trojsklem. Rám oken je zvolen 
trojkomorový s přerušeným tepelným mostem - heroal HI77. Součinitel prostupu tepla Uokna= 
0,72 W/m2.K pro standardní rozměr okna. Dolní připojovací spára je řešena v 1.NP 
rozšiřovacím profilem z Compactfoamu na míru zvoleného rámu. Členění křídel je zřejmé 
z výkresů pohledů a z tabulky oken v části PSV (bližší specifikace). Veškeré připojovací 
spáry třeba utěsnit těsnícím systémem Illbruck i3. 
Okna do CHÚC jsou opatřeny požárními skly.  

Dveře 

Vstupní dveře budou bezpečnostní se součinitelem prostupu tepla Udveře= 0,98 W/m2.K pro 
standardní rozměr dveří. Zárubeň je hliníková s přerušeným tepelným mostem (profil A4) a 
křídlo dveří je ocelové s přerušenými teplenými mosty. Dolní připojovací spára je řešena 
rozšiřovacím profilem z Compactfoamu na míru zvoleného rámu. Motiv křídla dveří a bližší 
specifikace v tabulce dveří viz část PSV. Veškeré připojovací spáry třeba utěsnit těsnícím 
systémem Illbruck i3. 
Vnitřní dveře musí splnit požární odolnosti – viz. PBŘ.  

Vrata 

Garážová vrata na vjezdu do hromadných garáží jsou vysokorychlostní rolovací vrata. Vrata 
oddělující hromadné garáže od části zásobování jsou vysokorychlostní vrata posuvná.  

Výtahy 

Výtahy jsou v objektu celkem 4. Jsou navrženy trakční výtahy Onyx bez strojovny. Hlavní 
předností těchto výtahů je malá hlava šachty (2700mm od poslední čisté podlahy) a malou 
prohlubní (500mm od čisté podlahy). Díky tomuto návrhu nevystupuje výtahová šachta nad 
úroveň střechy. 3 výtahy slouží jako evakuační výtahy a jsou přes celou výšku objektu. 
Minimální rozměr kabiny v objektu spadají do kategorie OB3 je 1100 x 1400mm a tyto výtahy 
jsou navrženy v chráněných únikových cestách. Výtahová kabina pro svoz odpadu je 
1500x2100mm a je pouze mezi 1.PP a 1.NP. 

Technické vybavení objektu 

Zdravotně technická instalace 
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Zdravotně technické instalace jsou popsané v samostatné části této projektové dokumentace 
D.1.4.1  

Vytápění 

Vytápění není v rámci diplomové práce řešeno.  

Vzduchotechnika 

Vzduchotechnika není v rámci diplomové práce řešena. Je uvažováno nucené větrání 
v celém objektu. Ve všech místnostech je pro potřeby VZT snížený podhled a jsou 
připraveny šachty.  

Elektroinstalace 

Elektroinstalace není v rámci diplomové práce řešena.  

Plyn 

Plyn není v rámci diplomové práce řešen.  

Výpis použitých norem 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 6058 – Jednotlivé a řadové garáže 
ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 
ČSN 74 4505 – Podlahy 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0821 – Hodnoty požárních odolností 
ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb, Budovy pro bydlení a ubytování, Zm.1 
ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami, Změna 1 
ČSN 73 0540-1 až 4 - Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0532 – Akustika – hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Požadavky 
ČSN EN ISO 6946 – Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla  
ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí 
ČSN EN 1992 – Navrhování betonových konstrukcí 

Přílohy 

Příloha A – výpočet součinitele prostupu tepla v programu Teplo 2017 EDU  
           od doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda  
Příloha B – klasifikace ubytovacího zařízení dle ČSN 76 1110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jílovém u Prahy dne 10. 05. 2017     
         …………………………………..  

         Bc. Filip Kebrt 



 

SHRNUTÍ VLASTNOSTÍ HODNOCENÝCH KONSTRUKCÍ 

Teplo 2017 EDU tepelná ochrana budov (ČSN 730540, EN ISO 6946, EN ISO 13788)

Název kce Typ R [m2K/W] U [W/m2K] Ma,max[kg/m2] Odpaření DeltaT10 [C]

W01 - suterénní stěna... stěna  3.999  0.242  0.0285 ano ---
W03 - obvodová stěna... stěna  4.631  0.208  0.0466 ano ---
P01 - Heluz 175... stěna  0.548  1.238 nedochází ke kondenzaci v.p. ---
F01 - Podlaha 1.PP... podlaha  1.267  0.696  0.3027 ne ---
F02 - 1.NP podlaha nad... podlaha  5.231  0.180 nedochází ke kondenzaci v.p. ---
F11 - 1.NP garáž/exter... střecha  6.135  0.159 nedochází ke kondenzaci v.p. ---
F07 - typické podlaží ... střecha  6.493  0.151  0.0024 ano ---
F07 - nejenižší povrch... střecha  4.159  0.233  0.0020 ano ---
ST1 - šikmá střecha... střecha  6.480  0.151 nedochází ke kondenzaci v.p. ---

Vysvětlivky:
R tepelný odpor konstrukce
U součinitel prostupu tepla konstrukce
Ma,max maximální množství zkond. vodní páry v konstrukci za rok
DeltaT10 pokles dotykové teploty podlahové konstrukce.

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Název úlohy : W01 - suterénní stěna
Zpracovatel : Filip Kebrt
Zakázka : Hotel Zuberec
Datum : 21.4.2018

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 

Typ hodnocené konstrukce : Stěna suterénní
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

 

 1 Sádrová omítka 0,0050 1,0500 840,0 1550,0 30,0  0.0000
 2 Železobeton 3 0,3000 1,7400 1020,0 2500,0 32,0  0.0000
 3 Glastodek 40 S 0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 30000,0  0.0000
 4 Elastodek 40 S 0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 30000,0  0.0000
 5 Synthos XPS 30 0,1400 0,0370 1270,0 35,0 100,0  0.0000

 

Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.00 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.00 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :    5.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    5.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  100.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   85.0 %

Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 

   1       31        744    5.0  99.0  863.1    5.0 100.0  871.9
   2       28        672    5.0  99.0  863.1    5.0 100.0  871.9
   3       31        744    6.0  99.0  925.3    5.0 100.0  871.9
   4       30        720    9.0  99.0 1136.0    5.0 100.0  871.9
   5       31        744   13.0  99.0 1482.0    5.0 100.0  871.9
   6       30        720   17.0  82.7 1601.6    5.0 100.0  871.9
   7       31        744   20.0  69.4 1621.8    5.0 100.0  871.9
   8       31        744   20.0  69.4 1621.8    5.0 100.0  871.9



 

   9       30        720   16.0  87.8 1595.6    5.0 100.0  871.9
  10       31        744   10.0  99.0 1215.0    5.0 100.0  871.9
  11       30        720    8.0  99.0 1061.5    5.0 100.0  871.9
  12       31        744    5.0  99.0  863.1    5.0 100.0  871.9

 

Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).

Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788
(vliv tepelné setrvačnosti zeminy).

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :       3.999 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.242 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.4E+0012 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       460.4
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        11.9 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        5.00 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       1.000

Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

 

   1    8.1 ------    4.9 ------    5.0  1.000   99.0
   2    8.1 ------    4.9 ------    5.0  1.000   99.0
   3    9.1 ------    5.9 ------    5.9  0.941   99.4
   4   12.2  1.799    8.9  0.963    8.8  0.941  100.0
   5   16.3  1.413   12.8  0.981   12.5  0.941  100.0
   6   17.5  1.044   14.0  0.753   16.3  0.941   86.5
   7   17.7  0.848   14.2  0.615   19.1  0.941   73.3
   8   17.7  0.848   14.2  0.615   19.1  0.941   73.3
   9   17.5  1.133   14.0  0.816   15.4  0.941   91.5
  10   13.2  1.644    9.9  0.970    9.7  0.941  100.0
  11   11.2  2.056    7.9  0.951    7.8  0.941  100.0
  12    8.1 ------    4.9 ------    5.0  1.000   99.0

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5    e 
theta [C]:   5.0   5.0   5.0   5.0   5.0   5.0
p [Pa]:   741   741   746   805   865   872
p,sat [Pa]:   872   872   872   872   872   872
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry

na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd : -9.917E-0011 kg/(m2.s)

Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1



 

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

Kondenzační zóna č.  1
Hranice kond.zóny Dif.tok do/ze zóny  Kondenz./vypař. Akumul. vlhkost
v m od interiéru v kg/m2 za měsíc  v kg/m2 za měsíc  v kg/m2 za měsíc 

Měsíc levá pravá g,in g,out Mc/Mev Ma
 

  4  0.3050  0.3050   0.0006   0.0005   0.0001    0.0001
  5  0.0000  0.3050   0.0296   0.0012   0.0284    0.0285
  6     ---       ---    -0.9936   0.0020  -0.9955    0.0000
  7     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  8     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  9     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
 10     ---       ---     0.0005   0.0007  -0.0001    0.0000
 11     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
 12     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  1     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  2     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  3     ---       ---       ---       ---         ---           ---  

 

Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:    0.0285 kg/m2
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:    0.0285 kg/m2

z toho se odpaří do exteriéru:    0.0001 kg/m2
......  a do interiéru:    0.0284 kg/m2

 

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):

Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%

 

 1 Sádrová omítka --- --- 62 60 243
 2 Železobeton 3 --- --- 62 30 273
 3 Glastodek 40 S --- --- 62 30 273
 4 Elastodek 40 S 62 30 30 92 151
 5 Synthos XPS 30 --- --- --- --- 365

 

Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.

Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017 EDU
Název úlohy : W03 - obvodová stěna
Zpracovatel : Filip Kebrt
Zakázka : Hotel Zuberec
Datum : 21.4.2018

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 

Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnější jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

 

 1 Weber.mur 643 0,0050 0,4000 1000,0 1200,0 10,0  0.0000
 2 Železobeton 3 0,3000 1,7400 1020,0 2500,0 32,0  0.0000



 

 3 Isover EPS Gre 0,1600 0,0360 1270,0 16,0 30,0  0.0000
 4 Břidlice 0,0025 1,7000 750,0 2800,0 1000,0  0.0000

 

Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -16.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 

   1       31        744   21.0  50.5 1255.2   -5.3  82.0  320.6
   2       28        672   21.0  52.4 1302.4   -3.6  81.5  368.3
   3       31        744   21.0  57.3 1424.2    0.2  80.3  497.4
   4       30        720   21.0  58.2 1446.6    5.5  78.5  708.7
   5       31        744   21.0  61.3 1523.7   10.5  75.9  963.2
   6       30        720   21.0  64.1 1593.3   13.3  74.1 1131.2
   7       31        744   21.0  65.8 1635.5   14.8  72.9 1226.6
   8       31        744   21.0  65.1 1618.1   14.2  73.4 1188.0
   9       30        720   21.0  61.3 1523.7   10.5  75.9  963.2
  10       31        744   21.0  58.5 1454.1    6.1  78.2  736.0
  11       30        720   21.0  57.3 1424.2    1.1  80.1  529.6
  12       31        744   21.0  52.3 1300.0   -3.7  81.5  365.2

 

Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :       4.631 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.208 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   9.0E+0010 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       533.1
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        11.3 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.12 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.949

Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

 

   1   13.7  0.723   10.3  0.595   19.7  0.949   54.8
   2   14.3  0.727   10.9  0.589   19.8  0.949   56.6
   3   15.7  0.744   12.2  0.579   19.9  0.949   61.2
   4   15.9  0.672   12.5  0.450   20.2  0.949   61.1



 

   5   16.7  0.594   13.3  0.264   20.5  0.949   63.3
   6   17.4  0.538   14.0  0.085   20.6  0.949   65.7
   7   17.9  0.493   14.4 ------   20.7  0.949   67.1
   8   17.7  0.513   14.2 ------   20.7  0.949   66.5
   9   16.7  0.594   13.3  0.264   20.5  0.949   63.3
  10   16.0  0.665   12.6  0.433   20.2  0.949   61.3
  11   15.7  0.733   12.2  0.560   20.0  0.949   61.0
  12   14.3  0.727   10.9  0.590   19.7  0.949   56.5

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4    e 
theta [C]:  20.0  19.9  18.6 -15.7 -15.7
p [Pa]:  1367  1363   661   309   126
p,sat [Pa]:  2337  2323  2138   155   155
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry

na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/(m2s)]

 

   1  0.4650  0.4650  1.449E-0008

Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry:

Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0466 kg/(m2.rok)
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:     0.6154 kg/(m2.rok)
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C.

Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

Kondenzační zóna č.  1
Hranice kond.zóny Dif.tok do/ze zóny  Kondenz./vypař. Akumul. vlhkost
v m od interiéru v kg/m2 za měsíc  v kg/m2 za měsíc  v kg/m2 za měsíc 

Měsíc levá pravá g,in g,out Mc/Mev Ma
 

 12  0.4650  0.4650   0.0313   0.0195   0.0118    0.0118
  1  0.4650  0.4650   0.0307   0.0162   0.0145    0.0268
  2  0.4650  0.4650   0.0282   0.0178   0.0104    0.0372
  3  0.4650  0.4650   0.0295   0.0279   0.0016    0.0389
  4  0.4650  0.4650   0.0192   0.0420  -0.0228    0.0161
  5     ---       ---     0.0092   0.0672  -0.0580    0.0000
  6     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  7     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  8     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  9     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
 10     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
 11     ---       ---       ---       ---         ---           ---  

 

Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:    0.0389 kg/m2
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:    0.0389 kg/m2

z toho se odpaří do exteriéru:    0.0389 kg/m2
......  a do interiéru:    0.0000 kg/m2

 

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):

Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%

 

 1 Weber.mur 643 181 184 --- --- ---
 2 Železobeton 3 181 184 --- --- ---
 3 Isover EPS Gre --- --- 92 92 181
 4 Břidlice --- --- 92 92 181



 

 

Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.

Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017 EDU
Název úlohy : P01 - Heluz 175
Zpracovatel : Filip Kebrt
Zakázka : Hotel Zuberec
Datum : 21.4.2018

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 

Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnitřní
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

 

 1 Weber.mur 643 0,0100 0,4900 1000,0 1200,0 10,0  0.0000
 2 Porotherm 17.5 0,1750 0,3450 1000,0 850,0 10,0  0.0000
 3 Weber.mur 643 0,0100 0,4900 1000,0 1200,0 10,0  0.0000

 

Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.13 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :   15.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   60.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 

   1       31        744   21.0  50.5 1255.2   15.0  60.0 1022.6
   2       28        672   21.0  52.4 1302.4   15.0  60.0 1022.6
   3       31        744   21.0  57.3 1424.2   15.0  60.0 1022.6
   4       30        720   21.0  58.2 1446.6   15.0  60.0 1022.6
   5       31        744   21.0  61.3 1523.7   15.0  60.0 1022.6
   6       30        720   21.0  64.1 1593.3   15.0  60.0 1022.6
   7       31        744   21.0  65.8 1635.5   15.0  60.0 1022.6
   8       31        744   21.0  65.1 1618.1   15.0  60.0 1022.6
   9       30        720   21.0  61.3 1523.7   15.0  60.0 1022.6
  10       31        744   21.0  58.5 1454.1   15.0  60.0 1022.6
  11       30        720   21.0  57.3 1424.2   15.0  60.0 1022.6
  12       31        744   21.0  52.3 1300.0   15.0  60.0 1022.6

 

Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.



 

Počet hodnocených let :     1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :       0.548 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       1.238 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   1.26 / 1.29 / 1.34 / 1.44 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.0E+0010 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        11.3
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         6.3 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.38 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.731

Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

 

   1   13.7 ------   10.3 ------   19.4  0.731   55.8
   2   14.3 ------   10.9 ------   19.4  0.731   57.9
   3   15.7  0.113   12.2 ------   19.4  0.731   63.3
   4   15.9  0.154   12.5 ------   19.4  0.731   64.3
   5   16.7  0.289   13.3 ------   19.4  0.731   67.7
   6   17.4  0.407   14.0 ------   19.4  0.731   70.8
   7   17.9  0.476   14.4 ------   19.4  0.731   72.7
   8   17.7  0.448   14.2 ------   19.4  0.731   71.9
   9   16.7  0.289   13.3 ------   19.4  0.731   67.7
  10   16.0  0.167   12.6 ------   19.4  0.731   64.6
  11   15.7  0.113   12.2 ------   19.4  0.731   63.3
  12   14.3 ------   10.9 ------   19.4  0.731   57.8

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní:    i   1-2   2-3    e 
theta [C]:  20.0  19.9  16.1  16.0
p [Pa]:  1367  1349  1040  1023
p,sat [Pa]:  2342  2320  1831  1813
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry

na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  3.533E-0008 kg/(m2.s)

Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.

Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):



 

Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%

 

 1 Weber.mur 643 90 275 --- --- ---
 2 Porotherm 17.5 90 275 --- --- ---
 3 Weber.mur 643 365 --- --- --- ---

 

Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.

Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017 EDU
Název úlohy : F01 - Podlaha 1.PP
Zpracovatel : Filip Kebrt
Zakázka : Hotel Zuberec
Datum : 21.4.2018

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha na zemině
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

 

 1 Epoxidové stěr 0,0050 0,2000 1400,0 1200,0 10000,0  0.0000
 2 Drátkobeton 0,1100 1,7400 1020,0 2500,0 32,0  0.0000
 3 Isover EPS Rig 0,0400 0,0390 1270,0 16,0 30,0  0.0000
 4 Železobeton 3 0,2000 1,7400 1020,0 2500,0 32,0  0.0000
 5 Elastodek 40 S 0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 30000,0  0.0000
 6 Elastodek 40 S 0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 30000,0  0.0000
 7 † Zemina 2,0000 1,5000 920,0 2000,0 2,0  0.0000

 

Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.

†  vrstva se neuvažuje při výpočtu tep. odporu, součinitele prostupu tepla a teplotního faktoru

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.00 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.00 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :    5.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    5.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  100.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   85.0 %

Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 

   1       31        744    5.0  99.0  863.1    5.0 100.0  871.9
   2       28        672    5.0  99.0  863.1    5.0 100.0  871.9
   3       31        744    6.0  99.0  925.3    5.0 100.0  871.9
   4       30        720    9.0  99.0 1136.0    5.0 100.0  871.9
   5       31        744   13.0  99.0 1482.0    5.0 100.0  871.9
   6       30        720   17.0  82.7 1601.6    5.0 100.0  871.9



 

   7       31        744   20.0  69.4 1621.8    5.0 100.0  871.9
   8       31        744   20.0  69.4 1621.8    5.0 100.0  871.9
   9       30        720   16.0  87.8 1595.6    5.0 100.0  871.9
  10       31        744   10.0  99.0 1215.0    5.0 100.0  871.9
  11       30        720    8.0  99.0 1061.5    5.0 100.0  871.9
  12       31        744    5.0  99.0  863.1    5.0 100.0  871.9

 

Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 

Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788
(vliv tepelné setrvačnosti zeminy).

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :       1.267 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.696 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.72 / 0.75 / 0.80 / 0.90 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.6E+0012 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       100.4
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        12.6 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        5.00 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       1.000

Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

 

   1    8.1 ------    4.9 ------    5.0  1.000   99.0
   2    8.1 ------    4.9 ------    5.0  1.000   99.0
   3    9.1 ------    5.9 ------    5.8  0.835  100.0
   4   12.2  1.799    8.9  0.963    8.3  0.835  100.0
   5   16.3  1.413   12.8  0.981   11.7  0.835  100.0
   6   17.5  1.044   14.0  0.753   15.0  0.835   93.8
   7   17.7  0.848   14.2  0.615   17.5  0.835   81.0
   8   17.7  0.848   14.2  0.615   17.5  0.835   81.0
   9   17.5  1.133   14.0  0.816   14.2  0.835   98.7
  10   13.2  1.644    9.9  0.970    9.2  0.835  100.0
  11   11.2  2.056    7.9  0.951    7.5  0.835  100.0
  12    8.1 ------    4.9 ------    5.0  1.000   99.0

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6   6-7    e 
theta [C]:   5.0   5.0   5.0   5.0   5.0   5.0   5.0   5.0
p [Pa]:   741   763   764   765   767   819   870   872
p,sat [Pa]:   872   872   872   872   872   872   872   872
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry

na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.



 

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd : -8.572E-0011 kg/(m2.s)

Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

Kondenzační zóna č.  1
Hranice kond.zóny Dif.tok do/ze zóny  Kondenz./vypař. Akumul. vlhkost
v m od interiéru v kg/m2 za měsíc  v kg/m2 za měsíc  v kg/m2 za měsíc 

Měsíc levá pravá g,in g,out Mc/Mev Ma
 

  3  0.3550  0.3550   0.0002   0.0001   0.0001    0.0001
  4  0.1550  0.3550   0.0011   0.0003   0.0008    0.0010
  5  0.1550  0.3550   0.0027   0.0006   0.0021    0.0031
  6  0.1434  0.3550   0.0432   0.0009   0.0423    0.0454
  7  0.1434  0.3550   0.0638   0.0013   0.0625    0.1080
  8  0.1550  0.3550   0.0012   0.0013  -0.0001    0.1447
  9  0.1550  0.3550   0.0028   0.0008   0.0019    0.1466
 10  0.1550  0.3550   0.0015   0.0004   0.0011    0.1478
 11  0.1550  0.3550   0.0008   0.0002   0.0006    0.1484
 12  0.1550  0.1550   0.0000   0.0000   0.0000    0.1484
  1  0.1550  0.1550   0.0000   0.0000   0.0000    0.1484
  2  0.1550  0.1550   0.0000   0.0000   0.0000    0.1484

 

Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:    0.1484 kg/m2
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:    0.0000 kg/m2

z toho se odpaří do exteriéru:    0.0000 kg/m2
......  a do interiéru:    0.0000 kg/m2

 

Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a).

Kondenzační zóna č.  2
Hranice kond.zóny Dif.tok do/ze zóny  Kondenz./vypař. Akumul. vlhkost
v m od interiéru v kg/m2 za měsíc  v kg/m2 za měsíc  v kg/m2 za měsíc 

Měsíc levá pravá g,in g,out Mc/Mev Ma
 

  3     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  4  0.0000  0.0000   0.0140   0.0011   0.0129    0.0129
  5  0.0000  0.0000   0.1441   0.0027   0.1414    0.1543
  6  0.0050  0.0050  -0.0024   0.0432  -0.0457    0.1087
  7  0.0050  0.0050  -0.0061   0.0638  -0.0699    0.0388
  8     ---       ---    -0.0061   0.0638  -0.0699    0.0000
  9     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
 10  0.0000  0.0000   0.0333   0.0015   0.0318    0.0318
 11  0.0000  0.0000   0.0030   0.0008   0.0022    0.0340
 12  0.0050  0.0050  -0.0001   0.0000  -0.0001    0.0339
  1  0.0050  0.0050  -0.0001   0.0000  -0.0001    0.0338
  2  0.0050  0.0050  -0.0001   0.0000  -0.0001    0.0337

 

Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:    0.1543 kg/m2
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:    0.1206 kg/m2

z toho se odpaří do exteriéru:    0.1109 kg/m2
......  a do interiéru:    0.0096 kg/m2

 

Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a).

Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):

Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%

 

 1 Epoxidové stěr --- --- 62 30 273
 2 Drátkobeton --- --- 92 92 181
 3 Isover EPS Rig --- --- --- --- 365
 4 Železobeton 3 --- --- --- --- 365
 5 Elastodek 40 S --- --- --- --- 365
 6 Elastodek 40 S --- --- --- 153 212
 7 Zemina --- --- --- --- 365

 

Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní



 

vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.

Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017 EDU
Název úlohy : F02 - 1.NP podlaha nad garáží
Zpracovatel : Filip Kebrt
Zakázka : Hotel Zuberec
Datum : 21.4.2018

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha nad nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

 

 1 Dlažba keramic 0,0100 1,0100 840,0 2000,0 200,0  0.0000
 2 Betonová mazan 0,0500 1,4000 840,0 2000,0 40,0  0.0000
 3 Isover T-N 0,0300 0,0400 800,0 148,0 1,0  0.0000
 4 Isover EPS 150 0,0500 0,0350 1270,0 25,0 50,0  0.0000
 5 Železobeton 3 0,2600 1,7400 1020,0 2500,0 32,0  0.0000
 6 Fasrock G 0,1200 0,0420 800,0 40,0 1,0  0.0000

 

Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.17 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.17 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :    5.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  100.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 

   1       31        744   21.0  50.5 1255.2    5.0 100.0  871.9
   2       28        672   21.0  52.4 1302.4    5.0 100.0  871.9
   3       31        744   21.0  57.3 1424.2    5.0 100.0  871.9
   4       30        720   21.0  58.2 1446.6    5.0 100.0  871.9
   5       31        744   21.0  61.3 1523.7    5.0 100.0  871.9
   6       30        720   21.0  64.1 1593.3    5.0 100.0  871.9
   7       31        744   21.0  65.8 1635.5    5.0 100.0  871.9
   8       31        744   21.0  65.1 1618.1    5.0 100.0  871.9
   9       30        720   21.0  61.3 1523.7    5.0 100.0  871.9
  10       31        744   21.0  58.5 1454.1    5.0 100.0  871.9
  11       30        720   21.0  57.3 1424.2    5.0 100.0  871.9
  12       31        744   21.0  52.3 1300.0    5.0 100.0  871.9

 



 

Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :       5.231 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.180 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   8.0E+0010 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      4449.9
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        14.8 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       20.29 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.956

Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

 

   1   13.7  0.545   10.3  0.334   20.3  0.956   52.8
   2   14.3  0.581   10.9  0.368   20.3  0.956   54.7
   3   15.7  0.667   12.2  0.453   20.3  0.956   59.9
   4   15.9  0.683   12.5  0.467   20.3  0.956   60.8
   5   16.7  0.734   13.3  0.517   20.3  0.956   64.0
   6   17.4  0.778   14.0  0.560   20.3  0.956   67.0
   7   17.9  0.804   14.4  0.585   20.3  0.956   68.7
   8   17.7  0.793   14.2  0.575   20.3  0.956   68.0
   9   16.7  0.734   13.3  0.517   20.3  0.956   64.0
  10   16.0  0.688   12.6  0.472   20.3  0.956   61.1
  11   15.7  0.667   12.2  0.453   20.3  0.956   59.9
  12   14.3  0.579   10.9  0.366   20.3  0.956   54.6

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6    e 
theta [C]:  20.5  20.5  20.4  18.2  14.1  13.7   5.5
p [Pa]:  1367  1301  1235  1234  1151   876   872
p,sat [Pa]:  2412  2408  2393  2092  1611  1566   902
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry

na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  6.616E-0009 kg/(m2.s)

Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1



 

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.

Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):

Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%

 

 1 Dlažba keramic 181 184 --- --- ---
 2 Betonová mazan 273 92 --- --- ---
 3 Isover T-N 90 275 --- --- ---
 4 Isover EPS 150 --- 90 213 62 ---
 5 Železobeton 3 --- 90 213 62 ---
 6 Fasrock G --- --- --- --- 365

 

Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.

Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017 EDU
Název úlohy : F11 - 1.NP garáž/exteriér
Zpracovatel : Filip Kebrt
Zakázka : Hotel Zuberec
Datum : 21.4.2018

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 

Typ hodnocené konstrukce : Střecha jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

 

 1 Fasrock G 0,0600 0,0420 800,0 40,0 1,0  0.0000
 2 Železobeton 3 0,2600 1,7400 1020,0 2500,0 32,0  0.0000
 3 Glastodek Al 4 0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 200000,0  0.0000
 4 Isover EPS 200 0,1800 0,0400 1270,0 30,0 70,0  0.0000
 5 Glastodek 40 S 0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 1000,0  0.0000
 6 Elastodek 40 S 0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 1000,0  0.0000

 

Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :    5.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  100.0 %



 

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 

   1       31        744   21.0  67.9 1687.7    5.0 100.0  871.9
   2       28        672   21.0  67.9 1687.7    5.0 100.0  871.9
   3       31        744   21.0  67.9 1687.7    5.0 100.0  871.9
   4       30        720   21.0  67.9 1687.7    5.0 100.0  871.9
   5       31        744   21.0  67.9 1687.7    5.0 100.0  871.9
   6       30        720   21.0  67.9 1687.7    5.0 100.0  871.9
   7       31        744   21.0  67.9 1687.7    5.0 100.0  871.9
   8       31        744   21.0  67.9 1687.7    5.0 100.0  871.9
   9       30        720   21.0  67.9 1687.7    5.0 100.0  871.9
  10       31        744   21.0  67.9 1687.7    5.0 100.0  871.9
  11       30        720   21.0  67.9 1687.7    5.0 100.0  871.9
  12       31        744   21.0  67.9 1687.7    5.0 100.0  871.9

 

Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 

Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C
(orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou).

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :       6.135 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.159 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   4.4E+0012 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      4709.8
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        12.0 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       20.38 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.961

Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

 

   1   18.4  0.835   14.8  0.615   20.4  0.961   70.6
   2   18.4  0.835   14.8  0.615   20.4  0.961   70.6
   3   18.4  0.835   14.8  0.615   20.4  0.961   70.6
   4   18.4  0.835   14.8  0.615   20.4  0.961   70.6
   5   18.4  0.835   14.8  0.615   20.4  0.961   70.6
   6   18.4  0.835   14.8  0.615   20.4  0.961   70.6
   7   18.4  0.835   14.8  0.615   20.4  0.961   70.6
   8   18.4  0.835   14.8  0.615   20.4  0.961   70.6
   9   18.4  0.835   14.8  0.615   20.4  0.961   70.6
  10   18.4  0.835   14.8  0.615   20.4  0.961   70.6
  11   18.4  0.835   14.8  0.615   20.4  0.961   70.6
  12   18.4  0.835   14.8  0.615   20.4  0.961   70.6

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.



 

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6    e 
theta [C]:  20.7  17.1  16.7  16.7   5.2   5.2   5.1
p [Pa]:  1367  1367  1362   884   877   874   872
p,sat [Pa]:  2447  1949  1903  1897   884   881   878
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry

na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  1.195E-0010 kg/(m2.s)

Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.

Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):

Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%

 

 1 Fasrock G --- --- --- 365 ---
 2 Železobeton 3 --- --- --- 365 ---
 3 Glastodek Al 4 --- --- --- 365 ---
 4 Isover EPS 200 --- --- --- --- 365
 5 Glastodek 40 S --- --- --- --- 365
 6 Elastodek 40 S --- --- --- --- 365

 

Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.

Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017 EDU
Název úlohy : F07 - typické podlaží terasa
Zpracovatel : Filip Kebrt
Zakázka : Hotel Zuberec
Datum : 21.4.2018

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 

Typ hodnocené konstrukce : Střecha jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :



 

Číslo 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 Al 4 0,0050 0,2100 1470,0 1200,0 80000,0  0.0000
 3 Isover EPS 200 0,2400 0,0380 1270,0 30,0 70,0  0.0000
 4 Glastodek 40 S 0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 10000,0  0.0000
 5 Elastodek 40 S 0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 10000,0  0.0000

 

Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -16.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 

   1       31        744   21.0  50.5 1255.2   -7.3  82.0  269.7
   2       28        672   21.0  52.4 1302.4   -5.6  81.5  310.6
   3       31        744   21.0  57.3 1424.2   -1.8  80.3  422.2
   4       30        720   21.0  58.2 1446.6    3.5  78.5  616.0
   5       31        744   21.0  61.3 1523.7    8.5  75.9  841.9
   6       30        720   21.0  64.1 1593.3   11.3  74.1  991.8
   7       31        744   21.0  65.8 1635.5   12.8  72.9 1077.1
   8       31        744   21.0  65.1 1618.1   12.2  73.4 1042.6
   9       30        720   21.0  61.3 1523.7    8.5  75.9  841.9
  10       31        744   21.0  58.5 1454.1    4.1  78.2  640.1
  11       30        720   21.0  57.3 1424.2   -0.9  80.1  453.9
  12       31        744   21.0  52.3 1300.0   -5.7  81.5  307.9

 

Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 

Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C
(orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou).

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :       6.493 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.151 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   2.7E+0012 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       418.9
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        10.6 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:



 

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.64 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.963

Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

 

   1   13.7  0.743   10.3  0.623   20.0  0.963   53.9
   2   14.3  0.748   10.9  0.620   20.0  0.963   55.7
   3   15.7  0.767   12.2  0.616   20.2  0.963   60.3
   4   15.9  0.710   12.5  0.513   20.4  0.963   60.6
   5   16.7  0.659   13.3  0.382   20.5  0.963   63.1
   6   17.4  0.633   14.0  0.274   20.6  0.963   65.5
   7   17.9  0.617   14.4  0.190   20.7  0.963   67.0
   8   17.7  0.624   14.2  0.227   20.7  0.963   66.4
   9   16.7  0.659   13.3  0.382   20.5  0.963   63.1
  10   16.0  0.704   12.6  0.500   20.4  0.963   60.8
  11   15.7  0.757   12.2  0.600   20.2  0.963   60.2
  12   14.3  0.748   10.9  0.620   20.0  0.963   55.6

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5    e 
theta [C]:  20.4  19.8  19.7 -15.6 -15.7 -15.8
p [Pa]:  1367  1351   365   323   225   126
p,sat [Pa]:  2402  2308  2289   156   155   153
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry

na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/(m2s)]

 

   1  0.4450  0.4450  4.966E-0010

Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry:

Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0017 kg/(m2.rok)
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:     0.0194 kg/(m2.rok)
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C.

Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

Kondenzační zóna č.  1
Hranice kond.zóny Dif.tok do/ze zóny  Kondenz./vypař. Akumul. vlhkost
v m od interiéru v kg/m2 za měsíc  v kg/m2 za měsíc  v kg/m2 za měsíc 

Měsíc levá pravá g,in g,out Mc/Mev Ma
 

 11  0.4450  0.4450   0.0010   0.0008   0.0002    0.0002
 12  0.4450  0.4450   0.0012   0.0005   0.0006    0.0008
  1  0.4450  0.4450   0.0011   0.0004   0.0007    0.0015
  2  0.4450  0.4450   0.0010   0.0005   0.0006    0.0021
  3  0.4450  0.4450   0.0011   0.0008   0.0003    0.0024
  4  0.4450  0.4450   0.0008   0.0012  -0.0004    0.0021
  5  0.4450  0.4450   0.0005   0.0019  -0.0014    0.0007
  6     ---       ---     0.0003   0.0023  -0.0020    0.0000
  7     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  8     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  9     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
 10     ---       ---       ---       ---         ---           ---  

 



 

Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:    0.0024 kg/m2
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:    0.0024 kg/m2

z toho se odpaří do exteriéru:    0.0024 kg/m2
......  a do interiéru:    0.0000 kg/m2

 

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):

Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%

 

 1 Železobeton 3 181 184 --- --- ---
 2 Glastodek Al 4 181 184 --- --- ---
 3 Isover EPS 200 --- --- 62 60 243
 4 Glastodek 40 S --- --- 62 60 243
 5 Elastodek 40 S --- --- 92 183 90

 

Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.

Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017 EDU
Název úlohy : F07 - nejenižší povrchová teplota
Zpracovatel : Filip Kebrt
Zakázka : Hotel Zuberec
Datum : 6.5.2018

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 

Typ hodnocené konstrukce : Střecha jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

 

 1 Železobeton 3 0,2600 1,7400 1020,0 2500,0 32,0  0.0000
 2 Glastodek Al 4 0,0050 0,2100 1470,0 1200,0 80000,0  0.0000
 3 Isover EPS 200 0,1500 0,0380 1270,0 30,0 70,0  0.0000
 4 Elastodek 40 S 0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 10000,0  0.0000
 5 Elastodek 40 S 0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 10000,0  0.0000

 

Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W



 

        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -16.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 

   1       31        744   21.0  51.2 1272.6   -6.6  81.8  285.9
   2       28        672   21.0  53.3 1324.8   -4.9  81.4  329.4
   3       31        744   21.0  57.3 1424.2   -0.9  80.1  453.9
   4       30        720   21.0  58.5 1454.1    4.2  78.2  644.7
   5       31        744   21.0  61.9 1538.6    9.1  75.6  873.4
   6       30        720   21.0  64.7 1608.2   11.9  73.6 1024.9
   7       31        744   21.0  66.6 1655.4   13.5  72.3 1118.2
   8       31        744   21.0  65.9 1638.0   12.9  72.8 1082.7
   9       30        720   21.0  62.0 1541.1    9.2  75.5  878.1
  10       31        744   21.0  58.8 1461.5    4.7  77.9  665.1
  11       30        720   21.0  57.4 1426.7   -0.4  80.0  472.5
  12       31        744   21.0  53.0 1317.4   -5.1  81.5  324.2

 

Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 

Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C
(orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou).

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :       4.159 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.233 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   2.7E+0012 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       376.7
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        10.6 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.92 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.944

Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

 

   1   13.9  0.744   10.5  0.621   19.4  0.944   56.3
   2   14.6  0.751   11.1  0.620   19.5  0.944   58.3
   3   15.7  0.757   12.2  0.600   19.8  0.944   61.8
   4   16.0  0.703   12.6  0.497   20.1  0.944   62.0
   5   16.9  0.655   13.4  0.363   20.3  0.944   64.5



 

   6   17.6  0.625   14.1  0.242   20.5  0.944   66.8
   7   18.0  0.607   14.5  0.140   20.6  0.944   68.3
   8   17.9  0.615   14.4  0.183   20.5  0.944   67.8
   9   16.9  0.654   13.4  0.360   20.3  0.944   64.6
  10   16.1  0.698   12.6  0.487   20.1  0.944   62.2
  11   15.7  0.753   12.3  0.592   19.8  0.944   61.8
  12   14.5  0.750   11.1  0.619   19.5  0.944   58.0

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5    e 
theta [C]:  20.1  18.9  18.6 -15.3 -15.5 -15.7
p [Pa]:  1367  1346   351   325   226   126
p,sat [Pa]:  2357  2176  2148   160   157   155
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry

na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/(m2s)]

 

   1  0.4150  0.4150  4.922E-0010

Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry:

Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0016 kg/(m2.rok)
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:     0.0197 kg/(m2.rok)
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C.

Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

Kondenzační zóna č.  1
Hranice kond.zóny Dif.tok do/ze zóny  Kondenz./vypař. Akumul. vlhkost
v m od interiéru v kg/m2 za měsíc  v kg/m2 za měsíc  v kg/m2 za měsíc 

Měsíc levá pravá g,in g,out Mc/Mev Ma
 

 11  0.4150  0.4150   0.0010   0.0009   0.0001    0.0001
 12  0.4150  0.4150   0.0012   0.0006   0.0006    0.0007
  1  0.4150  0.4150   0.0011   0.0005   0.0006    0.0013
  2  0.4150  0.4150   0.0010   0.0006   0.0005    0.0018
  3  0.4150  0.4150   0.0011   0.0009   0.0002    0.0020
  4  0.4150  0.4150   0.0008   0.0013  -0.0005    0.0015
  5     ---       ---     0.0005   0.0020  -0.0015    0.0000
  6     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  7     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  8     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
  9     ---       ---       ---       ---         ---           ---  
 10     ---       ---       ---       ---         ---           ---  

 

Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:    0.0020 kg/m2
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:    0.0020 kg/m2

z toho se odpaří do exteriéru:    0.0020 kg/m2
......  a do interiéru:    0.0000 kg/m2

 

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):



 

Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%

 

 1 Železobeton 3 90 275 --- --- ---
 2 Glastodek Al 4 90 275 --- --- ---
 3 Isover EPS 200 --- --- 92 61 212
 4 Elastodek 40 S --- --- 92 61 212
 5 Elastodek 40 S --- --- 153 150 62

 

Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.

Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2017 EDU
Název úlohy : ST1 - šikmá střecha
Zpracovatel : TT 2017
Zakázka : 
Datum : 20.5.2018

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 

Typ hodnocené konstrukce : Střecha jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo 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 Asfaltový nátě 0,0005 0,2100 1470,0 1400,0 1200,0  0.0000
 3 Foamglas Floor 0,2600 0,0410 1000,0 115,0 70000,0  0.0000
 4 Asfaltový nátě 0,0005 0,2100 1470,0 1400,0 1200,0  0.0000
 5 Elastodek 40 S 0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 20000,0  0.0000
 6 Falcované hlin 0,0007 50,0000 870,0 7850,0 1720,0  0.0000

 

Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -16.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 

   1       31        744   21.0  51.2 1272.6   -6.6  81.8  285.9



 

   2       28        672   21.0  53.3 1324.8   -4.9  81.4  329.4
   3       31        744   21.0  57.3 1424.2   -0.9  80.1  453.9
   4       30        720   21.0  58.5 1454.1    4.2  78.2  644.7
   5       31        744   21.0  61.9 1538.6    9.1  75.6  873.4
   6       30        720   21.0  64.7 1608.2   11.9  73.6 1024.9
   7       31        744   21.0  66.6 1655.4   13.5  72.3 1118.2
   8       31        744   21.0  65.9 1638.0   12.9  72.8 1082.7
   9       30        720   21.0  62.0 1541.1    9.2  75.5  878.1
  10       31        744   21.0  58.8 1461.5    4.7  77.9  665.1
  11       30        720   21.0  57.4 1426.7   -0.4  80.0  472.5
  12       31        744   21.0  53.0 1317.4   -5.1  81.5  324.2

 

Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak
vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota,
relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry).
 

Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C
(orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou).

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :       6.480 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.151 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   9.7E+0013 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       711.1
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        14.9 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.63 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.963

Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W.

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

 

   1   13.9  0.744   10.5  0.621   20.0  0.963   54.5
   2   14.6  0.751   11.1  0.620   20.0  0.963   56.5
   3   15.7  0.757   12.2  0.600   20.2  0.963   60.2
   4   16.0  0.703   12.6  0.497   20.4  0.963   60.8
   5   16.9  0.655   13.4  0.363   20.6  0.963   63.6
   6   17.6  0.625   14.1  0.242   20.7  0.963   66.1
   7   18.0  0.607   14.5  0.140   20.7  0.963   67.7
   8   17.9  0.615   14.4  0.183   20.7  0.963   67.1
   9   16.9  0.654   13.4  0.360   20.6  0.963   63.7
  10   16.1  0.698   12.6  0.487   20.4  0.963   61.0
  11   15.7  0.753   12.3  0.592   20.2  0.963   60.3
  12   14.5  0.750   11.1  0.619   20.0  0.963   56.2

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.



 

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6    e 
theta [C]:  20.4  19.8  19.8 -15.7 -15.7 -15.8 -15.8
p [Pa]:  1367  1367  1367   132   132   126   126
p,sat [Pa]:  2402  2308  2306   155   155   153   153
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry

na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/(m2s)]

 

   1  0.3682  0.4184  6.309E-0012

Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry:

Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0000 kg/(m2.rok)
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:     0.0007 kg/(m2.rok)
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C.

Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry.

Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus):

Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok
Číslo Název pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%

 

 1 Železobeton 3 151 214 --- --- ---
 2 Asfaltový nátě 151 214 --- --- ---
 3 Foamglas Floor --- --- 214 151 ---
 4 Asfaltový nátě --- --- 275 90 ---
 5 Elastodek 40 S --- --- 275 90 ---
 6 Falcované hlin --- --- 275 90 ---

 

Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní
vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze.

Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční
křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %,
lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn.

Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software
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Hotel zuberec se dle ČSN 76 1110 řádí do třídy pětihvězdičkových hotelů.
Splnil všechna povinná kritérie (121) a získal 602 hodnotících bodů.
Pro zatřídění do pětihvězdičkového hotelu bylo třeba splnit všech 121 povinných kritérií a minimální součet bodů 600.
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