
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta stavební 

Katedra konstrukcí pozemních staveb 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Výpočetní program pro hodnocení tepelného toku zeminou u podlahy složené z  více 

odlišných částí 

 

 

 

 

 

 

Studijní program: Budovy a prostředí 

Studijní obor: Budovy a prostředí 

 

Vedoucí práce:  Doc. Dr. Ing. Z. Svoboda 

Jakub Truneček  



ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních staveb 

  

2 

 

  



ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních staveb 

  

3 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem zadanou diplomovou práci na téma „Výpočetní program pro 

hodnocení tepelného toku zeminou u podlahy složené z více odlišných částí“ vypracoval 

samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací vedoucího diplomové práce. 

Uvedl jsem veškerý seznam použité literatury a informačních zdrojů, vše v souladu s 

Metodickým pokynem č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských 

státních závěrečných prací. Dále prohlašuji, že nemám námitek proti užití této diplomové 

práce, či její části. 

V Praze dne ................................   .................................................   



ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních staveb 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji panu Doc. Dr. Ing. Z. Svobodovi, vedoucímu mé diplomové práce za rady a 

připomínky při vypracovávání této práce. Dále bych chtěl poděkovat Jiřímu Kořínkovi za 

trpělivost při mých prvních krocích v programování. Bez jeho rad bych nedosáhl takových 

znalostí, abych byl schopen dokončit tuto práci v tomto rozsahu. 



ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních staveb 

  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Má motivace 

Při psaní mé bakalářské práce jsem se poprvé setkal s programováním. Ačkoliv má bakalářská 

práce vznikala převážně v programu Microsoft Excel, implementace potřebných výpočtů jsem 

prováděl v programovacím jazyku Visual Basic for Applications. Při tvorbě těchto výpočtů jsem 

si uvědomil, že bych se programování chtěl věnovat i v budoucnosti.  

Při magisterském studiu jsem začal dobrovolně navštěvovat předměty na Fakultě 

Informačních technologií a později absolvoval i několik internetových kurzů, které rozvíjely 

moje schopnosti v tomto oboru.  

Protože jsem se chtěl v programování dále zlepšovat, hledal jsem téma diplomové práce tak, 

abych mohl využít tyto znalosti spolu se získanými znalostmi z mého studijního oboru – Budovy 

a Prostředí.  
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Anotace 

V této práci je vytvořen spustitelný program pro hodnocení tepelného toku podlahou, která 

je v kontaktu se zeminou. Program je schopen posoudit podlahy skládající se z částí s odlišným 

součinitelem prostupu tepla. Program provádí výpočet dle normy ČSN EN ISO 13370 a 

generuje protokol o výpočtu, který bude obsahovat vlastnosti jednotlivých částí a také 

hodnoty odpovídající celé zadané podlaze.   

Výsledky z vytvořené pomůcky jsou porovnány s výsledky 3D výpočtu provedeného 

v programu Cube 3D. 

Klíčová slova 

Tepelný tok, podlaha na zemině, program, software, zjednodušení, tepelný odpor 
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Abstrakt  

In this thesis is created software for evaluation heat transfer through floor on the ground. This 

software can evaluate floors composed from parts with different thermal transmittances. This 

software is using ČSN EN ISO 13370 standard.  

Results from this software are compared with 3D calculations from Cube 3D. 

Key words 

Heat flux, floor on the ground, software, heat transfer coefficient 
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1 Úvod  

1.1 Přehled současného stavu 

Energetická náročnost budovy se nehodnotí po místnostech, ale po zónách. Nicméně 

v rámci zóny mohou být různé skladby podlah, což komplikuje zadání takto složené zóny 

do výpočtu v programech pro výpočet energetické náročnosti budov. V České Republice 

není k dispozici žádný jednoduchý nástroj pro výpočet souhrnných vlastností pro takto 

složené podlahy. Neexistuje nástroj, který by umožnil jednoduše vymodelovat podlahu 

složenou z více skladeb a získat ekvivalentní hodnoty, které by reprezentovaly tuto 

podlahu.  

1.2 Cíle 

V této práci je cílem vytvořit pomůcku (spustitelný program) pro hodnocení tepelného 

toku podlahou, která je v kontaktu se zeminou.  

Pomůcka bude schopna posoudit podlahy, které se skládají z částí s odlišným 

součinitelem prostupu tepla. Tato situace může nastat například při rozšiřování budov, 

kde jedna část budovy má původní skladbu podlahy a druhá část má skladbu nově 

navrženou (Obrázek 1).  

 

Obrázek 1 - Schéma zadané a ekvivalentní podlahy 
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Dále bude možné zadat odlišné lineární činitele prostupu tepla a tloušťku stěny pro 

každou vazbu skladby podlahy s obvodovou zdí. Například u výše popsaného příkladu 

mohou nastat tyto situace (Obrázek 2) 

1) Vazba nové stěny na novou podlahu 

2) Vazba nové stěny na původní podlahu 

3) Vazba původní stěny na původní podlahu 

 

 

Obrázek 2- detaily z příkladu 

Program provede výpočet dle normy ČSN EN ISO 13370[1] a vygeneruje protokol o 

výpočtu, který bude obsahovat vlastnosti jednotlivých částí a také hodnoty odpovídající 

celé zadané podlaze.  Ekvivalentní hodnoty pro celou podlahu budou vypočteny takovým 

způsobem, aby je bylo možné použít v jiných výpočetních programech, a aby zastupovaly 

uživatelem vymodelovanou podlahu. 

V závěrečné části bude provedeno porovnání výsledků z vytvořené pomůcky s výsledky 

3D výpočtu provedeného v programu Cube 3D[2]. 
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2 Výpočet 

V této kapitole jsou popsány všechny vztahy, které program používá pro výpočet 

výsledných hodnot. Část vztahů je přejata z normy ČSN EN ISO 13370[1] nebo z těchto 

vztahů odvozena. Jsou zde popsány i vztahy, které bylo nutné doplnit pro kompletní 

funkčnost softwaru. 

Na normu ČSN EN ISO 13370[1] je v práci dále odkazováno pouze jako na normu [1]. 

2.1 Použité termíny a veličiny 

Značka Popis Jednotka 

A plocha podlahy m2 

B´ charakteristický rozměr podlahy m 

dt celková ekvivalentní tloušťka m 

Hg ustálený tepelný tok zeminou W/K 

P exponovaný obvod podlahy m 

Rf tepelný odpor podlahy m2·K/W 

Rsi odpor při přestupu tepla na vnitřní straně m2·K/W 

Rse odpor při přestupu tepla na vnější straně m2·K/W 

U součinitel prostupu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím W/(m2·K) 

U´ ekvlivalentní součinitel prostupu tepla celého suterénu W/(m2·K) 

w tloušťka obvodové stěny m 

Ψg lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha W/(m·K) 

Ψg,e lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace W/(m·K) 

λ tepelná vodivost nepromrzlé zeminy W/(m·K) 

Tabulka 1 - použité veličiny 
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2.2 Použité termíny 

termín Význam 

Část zadané podlahy do programu zadaná uživatelem 

definovaná alespoň třemi body 

po celé ploše části shodná hodnota Rf 

hrany podlahy se navzájem nesmí křížit 

Zadaná podlaha  do programu zadaná uživatelem 

skládající se alespoň z jedné části zadané podlahy 

části, které definují zadanou podlahu se nesmí překrývat 

části, které definují zadanou podlahu na sebe musí navazovat hranami  

      tak, že jejich obrys bude tvořit mnohoúhelník 

Ekvivalentní podlaha vlastnosti ekvivalentní podlahy jsou vypočteny programem ze zadané    

      podlahy 

stejný obvod, exponovaný obvod a plochu jako zadaná podlaha 

po celé ploše shodnou hodnotu Rf, ta je určena výpočtem tak, aby  

      ekvivalentní podlaha mohla nahradit zadanou podlahu 

po celém exponovaném obvodu neměnné hodnoty Ψg Ψg,e a W 

Hrana podlahy úsek mezi každými dvěma sousedícími body části zadané podlahy 

u každé hrany je možno nastavit tři parametry: Ψg Ψg,e a W 

možno nastavit, zda je, nebo není v kontaktu se sousedícím vytápěným  

     prostorem 

Tabulka 2- použité termíny 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – legenda k použitým termínům  
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2.3 Vztahy převzaté z normy ČSN EN ISO 13370 [1] 

V této kapitole je popsán normový výpočet ustáleného měrného tepelného toku 

zeminou dle normy ČSN EN ISO 13370 [1]. 

2.3.1 Ustálený tepelný tok zeminou 

Ustálený měrný teplený tok zeminou je vypočten dle normy [1] následujícím vztahem: 

 𝐻𝑔 = 𝐴 𝑈 + 𝑃𝜓𝑔 (1) 

kde 

𝐻𝑔 je ustálený tepelný tok zeminou [W/K] 

𝑈 je součinitel prostupu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím[W/(m2·K)] 

𝑃 je exponovaný obvod podlahy [m] 

𝜓𝑔 je lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha[W/(m·K)] 

Příloha B v normě [1] tento vztah upravuje tak, aby mohl být započítán i vliv lineárního 

činitele prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace: 

 𝐻𝑔 = 𝐴 𝑈 + 𝑃(𝜓𝑔 + 𝜓𝑔,𝑒) (2) 

kde 

𝐻𝑔 je ustálený tepelný tok zeminou [W/K] 

𝑈 je součinitel prostupu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím [W/(m2·K)] 

𝑃 je exponovaný obvod podlahy [m] 

𝜓𝑔 je lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha [W/(m·K)] 

𝜓𝑔,𝑒 je lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace [W/(m·K)] 
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2.3.2 Plocha Podlahy 

Plocha podlahy je vypočtena jako plocha podlahy zahrnující i plochu zdí. Nevytápěné 

prostory se do plochy podlahy nezapočítávájí. Plocha posuzované části, kterou zabírají 

obvodové stěny není do plochy podlahy započítána.  

2.3.3 Exponovaný obvod podlahy 

Exponovaný obvod podlahy je vypočten jako součet délek všech obvodových stěn 

posuzované části, které jsou v kontaktu s vnějším nebo nevytápěným prostředím. 

 

Obrázek 4 - příklad exponovaného obvodu 

2.3.4 Charakteristický rozměr podlahy 

Charakteristický rozměr podlahy je v normě [1] používán pro započítání trojrozměrné 

povahy tepelného toku v zemině. Norma[1] ho definuje jako plochu podlahy dělenou 

polovinou jejího obvodu: 

 𝐵´ =
𝐴

0.5 𝑃
 (3) 

kde 

𝐵´ Charakteristický rozměr podlahy[m] 

𝐴 plocha podlahy [m] 

𝑃 Exponovaný obvod podlahy [m] 
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2.3.5 Lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha 

Lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha je vstupní 

hodnota zadávána uživatelem. Uživatel může tuto hodnotu stanovit dvěma způsoby. 

Lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha může být 

uživatelem stanoven na základě dvourozměrného numerického výpočtu v souladu 

s normou ČSN EN ISO 10211[3] nebo získaný z tabelovaných hodnot z normy ČSN EN ISO 

14683[4]. 

2.3.6 Lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace 

Lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace stejně jako lineární činitel 

prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha je vstupní hodnota zadaná 

uživatelem. Tuto hodnotu může uživatel stanovit podle přílohy B z normy [1]. 

2.3.7 Tepelný odpor podlahy 

Pro získání součinitele prostupu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím je potřeba 

spočítat ekvivalentní tloušťku, která je závislá na tepelném odporu podlahy. 

Tepelný odpor podlahy se skládá z tepelných odporů všech celoplošných vrstev mezi 

vnitřním prostředím a zeminou. Pro zjednodušení je možno uvažovat pouze tepelně-

izolační vrstvy. 

Tepelné odpory štěrkových vrstev je možné také zanedbat, protože u těchto materiálů 

je předpokládán stejný tepelný odpor jako u zeminy. 
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2.3.8 Celková ekvivalentní tloušťka 

Pro výpočet součinitele prostupu tepla je potřeba stanovit celkovou ekvivalentní 

tloušťku. Ta je stanovena podle vztahu z normy[1]:  

 𝑑𝑡 = 𝑤 + 𝜆(𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑓 + 𝑅𝑠𝑒) (4) 

kde 

𝑑𝑡 je celková ekvivalentní tloušťka [m] 

𝑤 je tloušťka obvodové stěny [m] 

𝜆 je tepelná vodivost nepromrzlé zeminy [W/(m·K)] 

𝑅𝑓  je tepelný odpor podlahy [m2·K/W] 

𝑅𝑠𝑖 je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2·K/W] 

𝑅𝑠𝑒 je odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2·K/W] 
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2.3.9 Součinitel prostupu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím 

Pro vypočtení ustáleného tepelného toku je potřeba spočítat součinitel prostupu tepla 

mezi vnitřním a venkovním prostředím. Ten se vypočte v závislosti na celkové 

ekvivalentní tloušťce. 

Pokud platí 𝑑𝑡 < 𝐵´  použije se pro výpočet součinitele prostupu tepla mezi vnitřním a 

vnějším prostředím vztah: 

 

 𝑈 =
2𝜆

𝜋𝐵´ + 𝑑𝑡
ln (

𝜋 ∗ 𝐵´

𝑑𝑡
+ 1) (5) 

kde 

𝑈 je součinitel prostupu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím [W/(m2·K)] 

𝜆 je tepelná vodivost nepromrzlé zeminy [W/(m·K)] 

𝐵´ je charakteristický rozměr podlahy [m] 

𝑑𝑡 je celková ekvivalentní tloušťka [m] 

Pokud platí 𝑑𝑡 ≥ 𝐵´, je použit vztah: 

 𝑈 =
𝜆

0,457𝐵´ + 𝑑𝑡
 (6) 

kde 

𝑈 je součinitel prostupu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím [W/(m2·K)] 

𝜆 je tepelná vodivost nepromrzlé zeminy [W/(m·K)] 

𝐵´ je charakteristický rozměr podlahy [m] 

𝑑𝑡 je celková ekvivalentní tloušťka [m] 
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2.4 Vztahy využité pro výpočet tepelného toku pro část zadané podlahy 

Cílem této kapitoly je popsat výpočty, které z uživatelem zadaných hodnot (𝑅𝑓, 𝜓𝑔 , 𝜓𝑔,𝑒 

a rozměry podlahy) vypočíst hodnotu Ustáleného tepelného toku zeminou 𝐻𝑔. Tato 

hodnota bude vypočtena pro každou část podlahy. 

2.4.1 Ustálený tepelný tok zeminou 

Pro výpočet ustáleného tepelného toku zeminou bude použit vzorec 2 z kapitoly 2.3.1 

 𝐻𝑔 = 𝐴 𝑈 + 𝑃(𝜓𝑔 + 𝜓𝑔,𝑒) (2) 

kde výraz (𝜓𝑔 + 𝜓𝑔,𝑒) bude nahrazen průměrným lineárním činitelem prostupu tepla 

(𝜓𝑠𝑢𝑚). 

 𝐻𝑔 = 𝐴 𝑈 + 𝑃𝜓𝑠𝑢𝑚 (7) 

kde 

𝐻𝑔 je ustálený tepelný tok zeminou [W/K] 

𝐴 je plocha podlahy [m2] 

𝑈 je součinitel prostupu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím [W/(m2·K)] 

𝑃 je exponovaný obvod podlahy [m] 

𝜓𝑔 je lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha [W/(m·K)] 

𝜓𝑔,𝑒 je lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace [W/(m·K)] 

𝜓𝑠𝑢𝑚 je průměrný lineární činitel prostupu tepla [W/(m·K)] 

 

Hodnota součinitele prostupu tepla je vypočtena podle vztahů z normy[1], které jsou 

popsány v kapitolách 2.3.8 a 2.3.9. V kapitole 2.3.8 je pro výpočet využit tepelný odpor 

podlahy (𝑅𝑓), který je zadaný pro každou část podlahy zadán uživatelem. 
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2.4.2 Plocha podlahy 

Rozměry podlahy jsou zadány souřadnicemi jednotlivých bodů. Je potřeba najít způsob, 

jak ze souřadnic vypočítat plochu podlahy. 

Plocha obdélníkové podlahy je vypočtena pomocí všeobecně známého vzorce pro 

výpočet plochy obdélníku.  

 𝐴 =  𝑎 𝑏 (8) 

kde 

𝐴 je plocha podlahy [m2] 

𝑎 je rozměr obdélníku na ose X [m] 

 𝑏 je rozměr obdélníku na ose Y [m] 

Rozměry obdélníku jsou dopočteny pomocí rozdílu souřadnic rohových bodů obdélníku: 

 𝐴 = |𝑋𝐵 − 𝑋𝐴|. |𝑌𝐷 − 𝑌𝐴| (9) 

kde 

𝐴 je plocha podlahy [m2] 

𝑋𝑖 je souřadnice X bodu s indexem i [m] 

𝑌𝑖 je souřadnice Y bodu s indexem i [m] 

 

 

 

  

Obrázek 6 - vzor pro výpočet plochy 
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Pro výpočet plochy podlahy tvořené mnohoúhelníkem byl použit následující algoritmus. 

Na obrázcích 7, 8 a 9 je znázorněno, jak by se počítal obsah pro obdélník z obrázku 6.  

1) souřadnice X každého bodu je vynásobena souřadnicí Y následujícího bodu 

2)  tyto vypočtené hodnoty jsou sečteny (obrázek 7) 

 𝑅𝑒𝑠1 =  𝑋𝑛𝑌0 + ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖+1

𝑛−1

𝑖=1

 (10) 

 kde  

𝑅𝑒𝑠1 je mezi-výpočet [m2]  

𝑋𝑖 je souřadnice X bodu s indexem i [m] 

𝑌𝑖 je souřadnice Y bodu s indexem i [m] 

𝑛 je počet bodů, tvořících mnohoúhelník [-] 

 

 

3) Souřadnice Y každého bodu je vynásobena souřadnicí X následujícího bodu  

4) Tyto hodnoty jsou sečteny do druhého mezivýsledku (obrázek 8) 

 𝑅𝑒𝑠2 =  𝑌𝑛𝑋0 + ∑ 𝑌𝑖𝑋𝑖+1

𝑛−1

𝑖=1

 (11) 

kde  

𝑅𝑒𝑠2 je mezi-výpočet [m2] 

𝑋𝑖 je souřadnice X bodu s indexem i [m] 

𝑌𝑖 je souřadnice Y bodu s indexem i [m] 

𝑛 je počet bodů, tvořících mnohoúhelník [-] 

 

  

Obrázek 7 – 1. část výpočtu plochy 

Obrázek 8- 2. část výpočtu plochy 



ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních staveb 

  

22 

 

5) Od druhého mezivýsledku odečteme první a vydělím dvěma. Tím získáme plochu 

mnohoúhelníku. 

 𝐴 =
𝑅𝑒𝑠1 − 𝑅𝑒𝑠2

2
 (12) 

kde 

𝐴 je plocha podlahy [m2] 

𝑅𝑒𝑠𝑖 je mezi-výpočet s indexem i [m] 

𝑌𝑖 je souřadnice Y bodu s indexem i [m] 

 

Obrázek 9 - Celý postup výpočtu plochy 
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2.4.3 Exponovaný obvod podlahy 

Pro výpočet obvodu je potřeba nejprve znát délky všech exponovaných hran. Délka 

hrany je vypočtena ze souřadnic bodů pomocí Pythagorovy věty.  

 𝑑 = √(𝑋1 − 𝑋0)2+(𝑌1 − 𝑌0)2 (13) 

kde 

𝑑 je délka hrany [m] 

𝑋𝑖 je souřadnice X bodu s indexem i [m] 

𝑌𝑖 je souřadnice Y bodu s indexem i [m] 

Exponovaný obvod je suma délek všech exponovaných hran. 

  𝑃 = ∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1  (14) 

kde 

𝑃 je plocha podlahy [m2] 

𝑑 je rozměr obdélníku na ose X [m] 

 𝑛 je počet všech exponovaných hran [-] 

 

  



ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních staveb 

  

24 

 

2.4.4 Průměrný lineární činitel prostupu tepla 

Norma předpokládá pouze jeden typ vazby mezi podlahou a stěnou. Aby bylo možné 

zadávat do programu různé vlastnosti vazby mezi podlahou a stěnou, byla zavedena 

neznámá 𝜓𝑠𝑢𝑚 – průměrný lineární činitel prostupu tepla.  

Tato hodnota se spočítá jako vážený průměr součtu lineárních činitelů exponovaných 

hran, kde váhu určuje dálka hrany. 

 𝜓𝑠𝑢𝑚 =  
∑ (𝜓𝑔,𝑖 + 𝜓𝑔,𝑒,𝑖)𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=0

 (15) 

kde 

𝜓𝑠𝑢𝑚 je průměrný lineární činitel prostupu tepla [W/(m·K)] 

𝜓𝑔,𝑖 
je lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha hrany s indexem i 

[W/(m·K)] 

 𝜓
𝑔,𝑒,𝑖

 je lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace hrany s indexem i [W/(m·K)] 

𝑑𝑖  je délka hrany [m] 

𝑛 počet exponovaných hran [-] 
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2.5 Vztahy využité pro výpočet vlastností ekvivalentní podlahy  

V této kapitole jsou popsány vztahy, které jsou použity pro výpočet vlastností 

ekvivalentní podlahy. Vztahy jsou voleny tak, aby výsledné hodnoty byly shodné 

s průměrnými hodnotami zadané podlahy. 

2.5.1 Plocha podlahy 

Plocha ekvivalentní podlahy je shodná se zadanou podlahou, proto je vypočtena jako 

suma ploch všech částí zadané podlahy. 

 𝐴 =  ∑ 𝐴𝑖

𝑛

𝑖=0

 (16) 

kde 

𝐴 je plocha ekvivalentní podlahy [m2] 

𝐴𝑖 je plocha části podlahy s indexem i[m2] 

 𝑛 Je počet častí podlahy [-] 

2.5.2 Exponovaný obvod podlahy 

Exponovaný obvod ekvivalentní podlahy je také shodný se zadanou podlahou. Je 

vypočten jako suma exponovaných obvodů u všech částí zadané podlahy. 

 𝑃 =  ∑ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=0

 (17) 

kde 

𝑃 je exponovaný obvod ekvivalentní podlahy [m2] 

𝑃𝑖 je exponovaný obvod části podlahy s indexem i[m2] 

 𝑛 Je počet častí podlahy [-] 
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2.5.3 Charakteristický rozměr podlahy 

Charakteristický rozměr podlahy je vypočten dle vztahu z normy[1], popsaného v 2.3.4. 

 𝐵´ =
𝐴

0.5 𝑃
 (3) 

kde 

𝐵´ Charakteristický rozměr podlahy[m] 

𝐴 plocha podlahy [m] 

𝑃 Exponovaný obvod podlahy [m] 

2.5.4 Tloušťka stěny 

Tloušťka stěny ekvivalentní podlahy je vypočtena jako vážený průměr tlouštěk všech  

exponovaných hran zadané podlahy, kde váhu určuje délka jednotlivých hran. 

 𝑤 =
∑ 𝑑𝑖𝑤𝑖

𝑛
𝑖=0

∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=0

 (18) 

kde 

𝑤 je tloušťka obvodové stěny ekvivalentní podlahy[m] 

𝑑𝑖 je délka stěny s indexem i [m] 

𝑤𝑖 je tloušťka stěny s indexem i  [m] 

𝑛 Je počet exponovaných hran v zadané podlaze [-] 
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2.5.5 Průměrný lineární činitel prostupu tepla 

Průměrný lineární činitel prostupu tepla je vypočten jako vážený průměr součtů 

lineárních činitelů prostupu tepla všech exponovaných hran zadané podlahy, kde váhu 

určuje délka jednotlivých hran. 

 𝜓𝑠𝑢𝑚 =  
∑ (𝜓𝑔,𝑖 + 𝜓𝑔,𝑒,𝑖)𝑑𝑖

𝑛
𝑖=0

∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=0

 (19) 

Kde 

𝜓𝑠𝑢𝑚 je průměrný lineární činitel prostupu tepla [W/(m·K)] 

𝜓𝑔,𝑖 
je lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv napojení stěna/podlaha hrany s indexem i 

[W/(m·K)] 

 𝜓
𝑔,𝑒,𝑖

 je lineární činitel prostupu tepla zastupující vliv okrajové izolace hrany s indexem i [W/(m·K)] 

𝑑𝑖  je délka hrany [m] 

𝑛 počet exponovaných hran [-] 
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2.5.6 Součinitel prostupu tepla mezi vnitřním a vnějším prostředím 

Pro výpočet součinitele prostupu tepla je použit vzorec číslo 7 z kapitoly 2.4.1: 

 𝐻𝑔 = 𝐴 𝑈 + 𝑃𝜓𝑠𝑢𝑚 (7) 

ze kterého je vyjádřen součinitel prostupu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím: 

 
𝑈 =  

ℎ𝑔 − 𝑃𝜓𝑠𝑢𝑚

𝐴
 

(20) 

kde 

𝑈 je součinitel prostupu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím [W/(m2·K)] 

𝐴 je plocha podlahy [m2] 

𝐻𝑔 je ustálený tepelný tok zeminou [W/K] 

𝑃 je exponovaný obvod podlahy [m] 

𝜓𝑠𝑢𝑚 je průměrný lineární činitel prostupu tepla [W/(m·K)] 
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2.5.7 Celková ekvivalentní tloušťka 

Pro výpočet hodnoty celkové ekvivalentní tloušťky je potřeba ji vyjádřit ze vzorečku pro 

výpočet součinitele prostupu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím z normy[1]. V 

této normě se tyto vzorečky nacházejí dva, a jsou pospány v kapitole 2.3.9 jako vzorce 5 

a 6: 

 𝑈 =
𝜆

0,457𝐵´ + 𝑑𝑡
 (6) 

 
𝑈 =

2𝜆

𝜋𝐵´ + 𝑑𝑡
ln (

𝜋 ∗ 𝐵´

𝑑𝑡
+ 1) 

(5) 

 

Je potřeba vyjádřit a vypočítat hodnotu ekvivalentní tloušťky z obou vzorečků a poté 

zjistit, která z vypočtených hodnot splňuje podmínky dané normou[1] a tuto hodnotu 

použít jako výslednou.  

Rovnice 21 je vyjádřením 𝑑𝑡 z rovnice 6. Pokud výsledek rovnice 21 splňuje podmínku 

𝐷𝑡 ≥ 𝐵´  je možno tento výsledek považovat za výslednou hodnotu 𝑑𝑡. 

 
𝑑𝑡 =

𝜆 − 0,457 𝑈 𝐵´

𝑈
 

(21) 

kde 

𝑑𝑡 je celková ekvivalentní tloušťka [m] 

𝑈 je součinitel prostupu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím [W/(m2·K)] 

𝜆 je tepelná vodivost nepromrzlé zeminy [W/(m·K)] 

𝐵´ je charakteristický rozměr podlahy [m] 
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Vyjádření hodnoty 𝑑𝑡 z rovnice 5 nebylo kvůli její složitosti možné, proto bylo nutné 

implementovat výpočet hodnoty 𝑑𝑡 pomocí iterací. Výpočet vyjádřené hodnoty se 

skládá pro lepší čitelnost ze dvou vzorců (číslo 22 a 23). 

Pokud hodnota 𝑑𝑡 nalezena pomocí iterovaní přes rovnice 22 a 23 splňuje podmínku 

𝐷𝑡 < 𝐵´ je možno tento výsledek považovat za výslednou hodnotu 𝑑𝑡. 

 
𝑑𝑡 =

𝜋𝐵´

𝑒𝑥 − 1
 

(22) 

 
𝑥 =

𝑈(𝜋𝐵´ + 𝑑𝑥)

2𝜆
 

(23) 

kde 

𝑑𝑡 je celková ekvivalentní tloušťka [m] 

𝑈 je součinitel prostupu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím [W/(m2·K)] 

𝜆 je tepelná vodivost nepromrzlé zeminy [W/(m·K)] 

𝐵´ je charakteristický rozměr podlahy [m] 

𝑥 je pomocná proměnná 

  



ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních staveb 

  

31 

 

2.5.8 Tepelný odpor podlahy 

Pro výpočet tepelného odporu podlahy je použit vztah číslo 4 popsaný v kapitole 2.3.9: 

 𝑑𝑡 = 𝑤 + 𝜆(𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑓 + 𝑅𝑠𝑒) (4) 

Z tohoto vtahu je vyjádřen tepelný odpor podlahy a dostaneme tento vztah: 

 
𝑅𝑓 =

𝑑𝑡 − 𝑤

𝜆
− 𝑅𝑠𝑖 − 𝑅𝑠𝑒 

(24) 

kde 

𝑅𝑓  je tepelný odpor podlahy [m2·K/W] 

𝑑𝑡 je celková ekvivalentní tloušťka [m] 

𝑤 je tloušťka obvodové stěny [m] 

𝜆 je tepelná vodivost nepromrzlé zeminy [W/(m·K)] 

𝑅𝑠𝑖 je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2·K/W] 

𝑅𝑠𝑒 je odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2·K/W] 

 

  



ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních staveb 

  

32 

 

3 Torba pomůcky 

Pro psaní programu byla využita sada Visual Studio s pluginem ReSharper. Program je 

napsán v programovacím jazyku CSharp (C#) a pro tvorbu uživatelského rozhraní je 

použita knihovna Windows Presentation Foundation (WPF).  

Program je rozdělen do třech modulů. První modul se stará organizaci a ukládání 

informací. Druhým úkolem tohoto modulu je samotný výpočet a tvorba protokolu. 

Druhý modul slouží k testování prvního modulu a ověřování správnosti výpočtů.  

Třetí modul tvoří uživatelské rozhraní. Uživatelské rozhraní bylo vytvořeno 

v samostatném modulu, aby bylo možné využít první modul například pro jiné platformy 

jako android, iOS nebo webový prohlížeč. 

První modul obsahuje 1100 řádek kódu a druhý modul 400 řádek. Třetí modul, který 

tvoří uživatelské rozhraní je tvořen 800 řádky kódu. 
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4 Popis programu (Manuál) 

Po zapnutí programu se před uživatelem zobrazí okno rozdělené na dvě části. V levé části 

(plátno) je schematicky zobrazena uživatelem vytvořená podlaha. Tato část také slouží 

pro označování částí, se kterými chce uživatel pracovat.  

Pravá část (menu) slouží pro vytváření a mazání prvků tvořících podlahu a pro 

nastavování vlastností těchto prvků. Z tohoto menu je také možné vygenerovat protokol 

o výpočtu. 

 

Obrázek 10 - Screenshot uživatelského rozhraní 
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4.1 Plátno 

Plátno vykresluje všechny části podlahy zadané uživatelem. Tyto části lze označovat 

pravím tlačítkem myši. Lze označit plochu části a také lze označit jednotlivé hrany. 

Kliknutím na libovolný neoznačený tvar tento tvar označíte. Dvojím kliknutím označíte 

tvar i všechny jeho hrany.  

Stejným způsobem lze odznačovat. Jednoduchým kliknutím na označený tvar bude daný 

tvar odznačen. Dvojím kliknutím na označený tvar se odznačí plocha tvaru i všechny jeho 

hrany. Na obrázku číslo 11. je vidět označená část podlahy vlevo a neoznačená část 

vpravo. 

Jednoduchým kliknutím na neoznačenou hranu je označena tato hrana a naopak. Dvojím 

kliknutím na hranu jsou označeny všechny hrany náležící této části. 

 

Obrázek 11 - Označená a neoznačená část podlahy 

Otáčením kolečkem myši při stisknuté klávese alt je možno model podlahy zvětšovat a 

zmenšovat. Pokud model podlahy je větší než rozměry plátna, zobrazí se lišta pro posun 

plátna v daném rozměru.  
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4.2   Menu 

Menu je rozděleno na více sekcí. Každou sekci je možné skrýt tlačítkem „-“. Některé 

sekce jsou přístupné pouze pokud jsou vybrané části podlahy tak, jak daná sekce 

požaduje (detailněji popsáno dále).  

4.2.1 Hlavní nastavení 

 

Obrázek 12 - Screenshot Hlavní nastavení 

První sekce je přístupná vždy. A obsahuje následující prvky: 

• Protokol – zobrazí v novám okně protokol o výpočtu 

• Nápověda – zobrazí uživatelskou příručku 

• Nový obdélník – vytvoří novou část podlahy ve taru čtverce a označí ji 

• Nový mnohoúhelník - vytvoří novou část podlahy ve taru mnohoúhelníku a 

označí ji 

• Smazat – smaže všechny označené části podlahy 

• Smazat vše – smaže všechny části podlahy 

• Tep. Vodivost zeminy – zadání hodnoty tepelné vodivosti okolní zeminy 
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4.2.2 Vlastnosti jedné části 

 

Obrázek 13 - Screenshot vlastnosti jedné části 

Tato sekce je přístupná, je-li označena pouze jedna část podlahy. Tato sekce má rozdílné 

prvky v závislosti na vybrané části. Pokud je vybraná část zadána jako obdélník může 

uživatel zadat souřadnice levého horního rohu obdélníku a rozměr obdélníku. Všechny 

hodnoty jsou uvažovány v metrech. Tlačítko „převést na mnohoúhelník“ změní vybraný 

obdélník na mnohoúhelník o stejných rozměrech. 

Pokud je vybraný tvar mnohoúhelník jsou v této sekci zobrazeny všechny body 

mnohoúhelník a uživatel může změnit jejich souřadnice. Tlačítkem „přidat bod“ je 

možná přidat další bod a následně upravit jeho vlastnosti. 

4.2.3 Vlastnosti více částí 

 

Obrázek 14 - Screenshot  vlastnosti více částí 

Tato sekce je přístupná, pokud je označen jedna nebo více částí podlahy. Pokud všechny 

označené části mají stejný odpor skladby, je zde zobrazena jeho hodnota. Pokud mají 

označené části odlišný odpor skladby, není zobrazena žádná hodnota. 

Pokud uživatel do tohoto pole zadá hodnotu a potvrdí tlačítkem ok, tato hodnota 

tepelného odporu skladby bude přiřazena všem označeným částem podlahy. 
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4.2.4 Vlastnosti více hran 

 

Obrázek 15 - vlastnosti více hran 

Tato sekce je přístupná, pokud je označen jedna nebo více hran. Je přístupná i pokud 

jsou označené hrany z různých částí podlahy. První tři neznámé (Psi – stěna/podlaha, Psi 

– okrajová izolace, tloušťka zdi) se chovají stejně jako tepelný odpor skladby popsaný 

výše – tedy hodnota je zobrazena pouze, pokud je shodná pro všechny označené hrany 

a uživatel může tuto hodnotu změnit. 

Čtvrtá hodnota dává uživateli možnost zohlednění přilehlých budov nebo zón, které 

nejsou součástí výpočtu. Pokud některé označené hrany jsou v kontaktu s jinou budovou 

a jiné ne, je zobrazena hodnota mix. 
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5 Analýza výstupů programu 

V této kapitole jsou porovnávány výsledky z programu s 3D výpočtem. Pro 3D výpočet 

byl zvolen software Cube 3D [2]. Nejprve bylo nutné najít vhodný počet os pro výpočet 

a vhodný rozměr zeminy tak, aby se výpočet co nejvíce přibližoval reálným hodnotám. 

V prvních třech případech (1.1,1.2 a 1.3) jsou porovnávány výpočty s různým počtem 

výpočetních os. Tyto výpočty jsou provedeny na modelu z obrázku 11. Zemina je 

modelována jako krychle 20m x 20m x 20m a podlaha má rozměry 5m x 5m. Tloušťka 

stěny je uvažována 0,3m a je v 3D modelu vytvořena vynechanou okrajovou podmínkou 

(Obrázek 16). 

Ve zbylých čtyřech výpočtech (1.4-1.7) byla rozšiřována velikost modelované zeminy 

z 20m až na 60m  (Obrázek 18.)  

 

Obrázek 18 - vzorové podlahy 

Obrázek 17 - vzorová podlaha 
Obrázek 16 - Schéma okrajových podmínek 
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Tabulka 3 - výpočty 1.X  

číslo 
výpočtu 

Tepelný 
odpor 

[m2 K/W] 

Tl. 
Stěny 
[m] 

Osy             
[m] 

půdorys 
[m] 

zemina 
[m] 

CUBE 3D 
L[W/K] 

Odchylka 
od 1.1 

1.1 5 0,3 20x20x19 5x5 20x20x20 4,180 0,000% 

1.2 5 0,3 29x29x19 5x5 20x20x20 4,208 0,664% 

1.3 5 0,3 43x43x34 5x5 20x20x20 4,179 -0,026% 

1.4 5 0,3 27x27x34 5x5 30x30x30 4,212 0,767% 

1.5 5 0,3 27x27x34 5x5 40x40x40 4,240 1,431% 

1.6 5 0,3 43x43x19 5x5 50x50x40 4,228 1,142% 

1.7 5 0,3 43x43x34 5x5 60x60x40 4,233 1,273% 

 

 

Obrázek 19 - Graf výpočtů 1.X 

Žádná z posuzovaných variant se výrazně neodchyluje od ostatních. Největší odchylka 

od výpočtu 1.1 je 1,43%. Všechny modely tedy mohou být použity pro další výpočty. 

Vzhledem k tomu, že výpočet 1.1 je nejméně náročný na výpočetní výkon, budou 

všechny následující výpočty vycházet z tohoto výpočtu. 

Všechny modely v následujících výpočtech mají následující parametry: 

- zeminu 20m do hloubky 

- od hrany podlahy je vždy minimálně 7,5m zeminy v půdorysném rozměru 

- výpočetní osy jsou voleny tak, že hustota os není nikdy nižší než 1 osa na 1 m, 

software cube 3D[2] však volí ve většině případech hustotu vyší automaticky  



ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních staveb 

  

40 

 

5.1 Změna tepelného odporu na čtvercovém půdoryse 

V tabulkách 4 a 5 jsou výsledky výpočtů z programu Cube 3D[2] a z vytvořené pomůcky.  

Pro výpočty 2.X je použit stejný model jako ve výpočtech 1.X. Jediným rozdílem je 

tepelný odpor podlahy, který se mění pro každý výpočet v rozmezí od 0,333 m2K/W – 10 

m2K/W. 

Pro výpočty 3.X je použit také model z výpočtů 1.X, ale o rozměrech zeminy 30m x 30m 

x20m a o rozměrech podlahy 15m x 15m. Tloušťka stěny byla zachována – 0,3m.  

Výpočty 3.X byly provedeny se stejným rozmezím tepelného odporu podlahy jako u 

výpočtů 2.X. 
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Tabulka 4 - výpočty 2.X 

číslo 
výpočtu 

Tepelný 
odpor 

[m2 K/W] 
CUBE 3D 
L[W/K] 

Pomůcka 
L[W/K] Odchylka  

2.1 0,333333 20,50854 17,434 14,992% 

2.2 1 12,88406 11,664 9,470% 

2.3 2 8,43589 7,882 6,566% 

2.4 3 6,297 5,993 4,828% 

2.5 4 5,02224 4,834 3,748% 

2.6 5 4,17986 4,051 3,083% 

2.7 7,5 2,94595 2,883 2,137% 

2.8 10 2,27525 2,238 1,637% 

 

 

Obrázek 21 - Graf výpočtů 2.X 

Výpočet 2.1 s odchylkou 14,9% představuje podlahu, která je tvořena stejným 

materiálem jako zemina. Takové podlaha se v praxi nevyskytuje. Na podlahu s tepelným 

odporem 1 m2K/W lze také narazit pouze minimálně. 

Pokud se podíváme na zbytek grafu (výpočet 1.3 – 1.8) maximální odchylka mezi výpočty 

dosahuje 6,6% a s rostoucím tepelným odporem výrazně klesá. 

Bohužel výsledný tepelný tok vytvořené pomůcky je ve všech případech nižší než z 3D 

výpočtu – tedy není na straně bezpečnosti. Z tohoto důvodu jsou provedeny další 

kontrolní porovnání 3D výpočtu a výpočtu z pomůcky. 

Obrázek 20 - Schéma výpočtů 2.X 
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Tabulka 5 - výpočty 3.X 

číslo 
výpočtu 

Tepelný 
odpor 

[m2 K/W] 
CUBE 3D 
L[W/K] 

Pomůcka 
L[W/K] Odchylka  

3.1 0,333333 87,58656 84,714 3,280% 

3.2 1 65,43713 65,629 -0,293% 

3.3 2 49,40939 50,104 -1,406% 

3.4 3 40,11205 40,578 -1,162% 

3.5 4 33,87345 33,949 -0,223% 

3.6 5 29,35669 29,24 0,397% 

3.7 7,5 22,0658 22,07 -0,019% 

3.8 10 17,69647 17,724 -0,156% 

 

 

Obrázek 23 - graf výpočtů 3.X 

Na výpočtech 3.X s větší půdorysnou plochou podlahy je vidět, že odchylka se výrazně 

snížila a v některých případech je i záporná – hodnoty se dostali na stranu bezpečnosti. 

Snížení odchylky podle mne nastává z důvodu, že výpočet dle normy [1] neuvažuje 

s tepelnou ztrátou bodovým činitelem prostupu tepla v rozích podlahy. Vzhledem 

k malé ploše a obvodu ve výpočtech 2.X mají tyto bodové činitele větší vliv na celkový 

tepelný tok než ve výpočtech 3.X. 

  

Obrázek 22 - schéma výpočtů 3.X 
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5.2 Změna tepelného odporu na části půdorysu 

V tabulkách 6 a 7 jsou výsledky výpočtů z programu Cube 3D[2] a z vytvořené pomůcky.  

Nyní je posuzována podlaha ve tvaru L, složená ze dvou částí.  

Zemina pod podlahou má rozměry 25m x 25m x 20m. Tloušťka všech stěn je 0,3m. Ve 

výpočtech 4.X je tepelný odpor menší části 4 m2K/w. Tepelný odpor větší části je 

v rozmezí 0,3333 – 10 m2K/w. Ve výpočtech 5.X je konstantní tepelný odpor menší části 

a tepelný odpor větší části je proměnný ve stejném rozmezí. 

 

 

Obrázek 24 - schéma výpočtů 4.X a 5.X 
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Tabulka 6 - Výpočty 4.X 

číslo 
výpočtu 

Tepelný 
odpor 

menší část            
[m2 K/W] 

Tepelný 
odpor větší 

část             
[m2 K/W] 

CUBE 3D 
L[W/K] 

Pomůcka 
L[W/K] 

Odchylka 
od 1.1 

4.1 4 0,333333333 35,53548 32,096 9,679% 

4.2 4 1 25,51916 24,404 4,370% 

4.3 4 2 19,07635 18,501 3,016% 

4.4 4 3 15,75337 15,41 2,180% 

4.5 4 4 13,70337 13,491 1,550% 

4.6 4 5 12,30796 12,151 1,275% 

4.7 4 7,5 10,20824 10,085 1,207% 

4.8 4 10 9,03659 8,908 1,423% 

 

Tabulka 7 - výpočty 5.X 

číslo 
výpočtu 

Tepelný 
odpor menší 

část           
[m2 K/W] 

Tepelný 
odpor větší 

část            
[m2 K/W] 

CUBE 3D 
L[W/K] 

Pomůcka 
L[W/K] 

Odchylka 
od 1.1 

5.1 0,333333333 4 26,24723 24,036 8,425% 

5.2 1 4 20,22934 19,511 3,551% 

5.3 2 4 16,58308 16,181 2,425% 

5.4 3 4 14,78399 14,532 1,704% 

5.5 4 4 13,70337 13,491 1,550% 

5.6 5 4 12,98079 12,774 1,593% 

5.7 7,5 4 11,9146 11,684 1,935% 

5.8 10 4 11,32821 11,071 2,271% 



ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních staveb 

  

45 

 

 

Obrázek 25 - graf výpočtů 4.X 

 

Obrázek 26 - graf výpočtů 5.X 

Při zanedbání dvou nejméně zateplených variant se v obou případech odchylka 

nedostane nad 3%. Ve všech případech však nejsme na straně bezpečnosti. Z tohoto 

důvodu bude ve finální verzi programu výsledný tepelný tok navýšen o maximální 

odchylku - 3%, aby výsledek byl vždy na straně bezpečnosti. Toto navýšení bylo 

implementováno v poslední fázi tvorby pomůcky, proto žádný z výpočtů provedený 

v této kapitole není o tato 3% navýšen.  
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5.3 Různé tvary podlah 

V této kapitole jsou porovnávány pouze dvě varianty. Obě varianty jsou složeny ze 3 

částí. V první variantě (6.1) jsou části poskládány do tvaru „Z“ (obrázek 28). Ve druhé 

variantě (6.2) jsou části poskládány do tvaru „U“ (obrázek 27). 

 

Obrázek 28 - schéma výpočet 6.1                    

Tepelné odpory jednotlivých částí jsou uvedeny v tabulce 8. Rozměry části 1  a části 3 

jsou 5m x 10m a rozměry části 2 jsou 5m x 5m. Tloušťka zdí je uvažována všude 5m. 

Tabulka 8 - výpočty 6.X 

číslo 
výpočtu 

Tepelný 
odpor 1. 

část        
[m2 K/W] 

Tepelný 
odpor 2. 

část        
[m2 K/W] 

Tepelný 
odpor 3. 

část        
[m2 K/W] 

CUBE 3D 
L[W/K] 

Pomůcka 
L[W/K] 

Odchylka od 
1.1 

6.1 4,2 7,3 5 19,317 18,829 2,526% 

6.2 4,2 7,3 5 19,255 18,829 2,212% 

 

Výsledky výpočtů vyšli v pomůcce stejné pro obě dvě varianty, ve 3D výpočtu se liší. 

Tento jev je dán zjednodušeným výpočtem dle normy [1]. Výsledek pomůcky vychází 

z veličin plochy, exponovaného obvodu a tepelného odporu. Tyto hodnoty jsou pro 

obě varianty shodné. Orientace částí vůči sobě nehraje v tomto zjednodušeném 

výpočtu roli.  

Ve 3D výpočtu u varianty 6.2 na sebe navzájem více působí části 1 a 3 a to přes zeminu 

pod oblastí ze tří stran obklopenou budovou. Tyto dvě části se přes tuto zeminu 

navzájem ohřívají a tímto vzniká rozdíl mezi výsledky ve 3D výpočtu. Rozdíl je pouze 

0,062W/K což je velice malá a zanedbatelná hodnota. 

  

Obrázek 27 - schéma pro výpočet 6.2 
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5.4 Závěr 

V této práci byla vytvořena pomůcka pro posouzení tepelného toku podlahy na zemině 

podle normy ČSN EN ISO 13370[1]. Hlavním cílem této pomůcky je zjednodušit 

zadávání podlahy složené z různých skladeb do komplexnějších softwaru pro tepelné 

posouzení budov.  

Výsledky z této pomůcky byli porovnány s 3D výpočtem v programu Cube 3D[2]. 

Výsledky měli odchylku v řádech procent, ale protože ve většině případů odchylka 

nebyla na straně bezpečnosti byl výsledný tepelný tok zvýšen o 3% aby výsledné hodnoty 

byli na straně bezpečnosti. 
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Příloha 2 - Ukázka protokolů z programu Cube 3D 
 
    
 

  TROJROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A PARCIÁLNÍCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Cube3D 2017 
 
 

 Název úlohy :  1.1                                                
 Varianta                                                     
 Zpracovatel :  TT 2017                                            
 Zakázka :                                                     
 Datum :  08.11.2018 
 
 

  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet os kolmých na osu X:     29 
 Počet os kolmých na osu Y:     29 
 Počet os kolmých na osu Z:     19 
 Počet prvků:  14112 
 Počet uzlových bodů:  15979 
 
 Souřadnice os sítě - osa x (m) :  
  0.0000  0.9000  1.8000  2.7000  4.5000  6.3000   7.2000  7.5000  7.8125  8.7500  
 10.0000 11.2500 12.1875 12.5000 13.2500 14.6000 16.4000 18.2000 19.1000 20.0000  
 
 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  
 0.0000  0.9000  1.8000  2.7000  4.5000  6.3000   7.2000  7.5000  7.8125  8.7500  
 10.0000 11.2500 12.1875 12.5000 13.2500 14.6000 16.4000 18.2000 19.1000 20.0000 
 
 Souřadnice os sítě - osa z (m) :  
  0.0000  1.2500  2.5000  3.7500  5.0000  6.2500  7.5000  8.7500 10.0000 11.2500  
 12.5000 13.7500 15.0000 16.2500 17.5000 18.7500 19.3750 20.0000 20.5000  
 
 Zadané materiály : 
  Číslo  Název   Lambda [W/mK]   Faktor Mi [-]  Zdroj tepla 
            
 

    1  zemina              1.500     1.500     1.500     0.00     0.00     0.00  - 
    2  podlaha             0.100     0.100     0.100     0.00     0.00     0.00  - 
            

   

 Poznámka:  Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X, Y a Z ve W/(m.K); 
  Mi je návrhový faktor difúzního odporu materiálu ve směru osy X, Y a Z. 
 
 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  Číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  h,p [10^9 s/m] 
           

     1  15439  15679     20.00        0.04     0.0        0.00 
     2  14298  14858    -15.00        0.17     0.0        0.00 
           

   

 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost vzduchu v prostředí působícím 
  na daný povrch a h,p je součinitel přestupu vodní páry na příslušném povrchu. 
 

 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
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 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W]  Propust. L [W/K] 
          

    1   20.0        0.04   ???   19.74     146.29501       4.17986 
    2  -15.0        0.17   ???  -14.98    -146.30142       4.18004 
          

 

 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W] 
  (hodnota je vztažena na celý 3D tepelný most, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/K] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L plochou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 

 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          

    1      ???    19.74   0.993  ??  ---     --- 
    2      ???   -14.98   1.000  ??  ---     --- 
          
 

 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
 
 

 ODHAD CHYBY VÝPOČTU PODLE EN ISO 10211: 
 

 Součet tepelných toků:     -0.0064 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:    292.5964 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.0001 - požadavek na přesnost je splněn. 
 
 
 
 Cube3D 2017, (c) 2017 Svoboda Software 
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  TROJROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A PARCIÁLNÍCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Cube3D 2017 
 
 

 Název úlohy :  2.1                                                
 Varianta                                                     
 Zpracovatel :  TT 2017                                            
 Zakázka :                                                     
 Datum :  08.11.2018 
 
 

  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet os kolmých na osu X:     29 
 Počet os kolmých na osu Y:     29 
 Počet os kolmých na osu Z:     19 
 Počet prvků:  14112 
 Počet uzlových bodů:  15979 
 
 Souřadnice os sítě - osa x (m) :  
  0.0000  0.9000  1.8000  2.7000  3.6000  4.5000  5.4000  6.3000  6.7500  7.2000  
  7.5000  7.8125  8.1250  8.7500 10.0000 11.2500 11.8750 12.1875 12.5000 12.8000  
 13.2500 13.7000 14.6000 15.5000 16.4000 17.3000 18.2000 19.1000 20.0000  
 
 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  
  0.0000  0.9000  1.8000  2.7000  3.6000  4.5000  5.4000  6.3000  6.7500  7.2000  
  7.5000  7.8125  8.1250  8.7500 10.0000 11.2500 11.8750 12.1875 12.5000 12.8000  
 13.2500 13.7000 14.6000 15.5000 16.4000 17.3000 18.2000 19.1000 20.0000  
 
 Souřadnice os sítě - osa z (m) :  
  0.0000  1.2500  2.5000  3.7500  5.0000  6.2500  7.5000  8.7500 10.0000 11.2500  
 12.5000 13.7500 15.0000 16.2500 17.5000 18.7500 19.3750 20.0000 20.5000  
 
 Zadané materiály : 
  Číslo  Název   Lambda [W/mK]   Faktor Mi [-]  Zdroj tepla 
            
 

    1  zemina              1.500     1.500     1.500     0.00     0.00     0.00  - 
    2  podlaha             1.500     1.500     1.500     0.00     0.00     0.00  - 
            

   

 Poznámka:  Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X, Y a Z ve W/(m.K); 

  Mi je návrhový faktor difúzního odporu materiálu ve směru osy X, Y a Z. 
 
 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  Číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  h,p [10^9 s/m] 
           

     1  15439  15679     20.00        0.04     0.0        0.00 
     2  14298  14858    -15.00        0.17     0.0        0.00 
           

   

 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost vzduchu v prostředí působícím 
  na daný povrch a h,p je součinitel přestupu vodní páry na příslušném povrchu. 
 

 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 



4 
 

4 
 

 

 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W]  Propust. L [W/K] 
          

    1   20.0        0.04   ???   18.05     717.79883      20.50854 
    2  -15.0        0.17   ???  -14.93    -717.80420      20.50869 
          

 

 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W] 
  (hodnota je vztažena na celý 3D tepelný most, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/K] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L plochou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 

 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          

    1      ???    18.05   0.944  ??  ---     --- 
    2      ???   -14.93   0.998  ??  ---     --- 
          
 

 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
 
 

 ODHAD CHYBY VÝPOČTU PODLE EN ISO 10211: 
 

 Součet tepelných toků:     -0.0053 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:   1435.6030 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.0001 - požadavek na přesnost je splněn. 
 
 
 
 Cube3D 2017, (c) 2017 Svoboda Software 
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  TROJROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A PARCIÁLNÍCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Cube3D 2017 
 
 

 Název úlohy :  3.1                                                
 Varianta                                                     
 Zpracovatel :  TT 2017                                            
 Zakázka :                                                     
 Datum :  08.11.2018 
 
 

  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet os kolmých na osu X:     39 
 Počet os kolmých na osu Y:     39 
 Počet os kolmých na osu Z:     34 
 Počet prvků:  47652 
 Počet uzlových bodů:  51714 
 
 Souřadnice os sítě - osa x (m) :  
  0.0000  0.9000  1.8000  2.7000  3.6000  4.5000  5.4000  6.3000  6.7500  7.2000  
  7.5000  7.9688  8.4375  9.3750 10.3125 11.2500 12.1875 13.1250 14.0625 15.0000  
 15.9375 16.8750 17.8125 18.7500 19.6875 20.6250 21.5625 22.0313 22.5000 22.8000  
 23.2500 23.7000 24.6000 25.5000 26.4000 27.3000 28.2000 29.1000 30.0000  
 
 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  
  0.0000  0.9000  1.8000  2.7000  3.6000  4.5000  5.4000  6.3000  6.7500  7.2000  
  7.5000  7.9688  8.4375  9.3750 10.3125 11.2500 12.1875 13.1250 14.0625 15.0000  
 15.9375 16.8750 17.8125 18.7500 19.6875 20.6250 21.5625 22.0313 22.5000 22.8000  
 23.2500 23.7000 24.6000 25.5000 26.4000 27.3000 28.2000 29.1000 30.0000  
 
 Souřadnice os sítě - osa z (m) :  
  0.0000  0.6250  1.2500  1.8750  2.5000  3.1250  3.7500  4.3750  5.0000  5.6250  
  6.2500  6.8750  7.5000  8.1250  8.7500  9.3750 10.0000 10.6250 11.2500 11.8750  
 12.5000 13.1250 13.7500 14.3750 15.0000 15.6250 16.2500 16.8750 17.5000 18.1250  
 18.7500 19.3750 20.0000 20.5000  
 
 Zadané materiály : 
  Číslo  Název   Lambda [W/mK]   Faktor Mi [-]  Zdroj tepla 
            
 

    1  zemina              1.500     1.500     1.500     0.00     0.00     0.00  - 
    2  podlaha             1.500     1.500     1.500     0.00     0.00     0.00  - 
            

   

 Poznámka:  Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X, Y a Z ve W/(m.K); 
  Mi je návrhový faktor difúzního odporu materiálu ve směru osy X, Y a Z. 
 
 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  Číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  h,p [10^9 s/m] 
           

     1  50594  51314     20.00        0.04     0.0        0.00 
     2  48673  49813    -15.00        0.17     0.0        0.00 
           

   

 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost vzduchu v prostředí působícím 
  na daný povrch a h,p je součinitel přestupu vodní páry na příslušném povrchu.  
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  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 

 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W]  Propust. L [W/K] 
          

    1   20.0        0.04   ???   18.30    3065.52539      87.58644 
    2  -15.0        0.17   ???  -14.78   -3065.53345      87.58667 
          

 

 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W] 
  (hodnota je vztažena na celý 3D tepelný most, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/K] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L plochou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 

 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          

    1      ???    18.30   0.951  ??  ---     --- 
    2      ???   -14.78   0.994  ??  ---     --- 
          
 

 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
 
 

 ODHAD CHYBY VÝPOČTU PODLE EN ISO 10211: 
 

 Součet tepelných toků:     -0.0080 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:   6131.0591 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.0001 - požadavek na přesnost je splněn. 
 
 
 
 Cube3D 2017, (c) 2017 Svoboda Software 
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  TROJROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A PARCIÁLNÍCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Cube3D 2017 
 
 

 Název úlohy :  4.1                                               
 Varianta                                                     
 Zpracovatel :  TT 2017                                            
 Zakázka :                                                     
 Datum :  28.10.2018 
 
 

  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet os kolmých na osu X:     28 
 Počet os kolmých na osu Y:     28 
 Počet os kolmých na osu Z:     34 
 Počet prvků:  24057 
 Počet uzlových bodů:  26656 
 
 Souřadnice os sítě - osa x (m) :  
  0.0000  1.1750  2.3500  3.5250  4.1125  4.7000  5.0000  5.6250  6.2500  6.8750  
  7.5000  8.1250  8.7500  9.3750 10.0000 10.3000 10.8875 11.4750 12.6500 13.8250  
 14.4125 15.0000 15.3000 15.8875 16.4750 17.6500 18.8250 20.0000  
 
 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  
  0.0000  1.1750  2.3500  3.5250  4.1125  4.7000  5.0000  5.5875  6.1750  7.3500  
  8.5250  9.1125  9.7000 10.0000 10.6250 11.2500 11.8750 12.5000 13.1250 13.7500  
 14.3750 15.0000 15.3000 15.8875 16.4750 17.6500 18.8250 20.0000  
 
 Souřadnice os sítě - osa z (m) :  
  0.0000  0.6250  1.2500  1.8750  2.5000  3.1250  3.7500  4.3750  5.0000  5.6250  
  6.2500  6.8750  7.5000  8.1250  8.7500  9.3750 10.0000 10.6250 11.2500 11.8750  
 12.5000 13.1250 13.7500 14.3750 15.0000 15.6250 16.2500 16.8750 17.5000 18.1250  
 18.7500 19.3750 20.0000 20.5000  
 
 Zadané materiály : 
  Číslo  Název   Lambda [W/mK]   Faktor Mi [-]  Zdroj tepla 
            
 

    1  zemina              1.500     1.500     1.500     0.00     0.00     0.00  - 
    2  podlara R =4.2      1.500     1.500     1.500     0.00     0.00     0.00  - 
    3  podlaha R = 7.3     0.125     0.125     0.125     0.00     0.00     0.00  - 
            

   

 Poznámka:  Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X, Y a Z ve W/(m.K); 
  Mi je návrhový faktor difúzního odporu materiálu ve směru osy X, Y a Z. 
 
 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  Číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  h,p [10^9 s/m] 
           

     1  25089  25850    -15.00        0.04     0.0        0.00 
     6  26047  26286     20.00        0.17     0.0        0.00 
           

   

 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost vzduchu v prostředí působícím 
  na daný povrch a h,p je součinitel přestupu vodní páry na příslušném povrchu. 
 

 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
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 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 

 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W]  Propust. L [W/K] 
          

    1  -15.0        0.04   ???  -14.97   -1243.74170      35.53548 
    2   20.0        0.17   ???   13.13    1243.74524      35.53558 
          

 

 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W] 
  (hodnota je vztažena na celý 3D tepelný most, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/K] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L plochou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 

 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          

    1      ???   -14.97   0.999  ??  ---     --- 
    2      ???    13.13   0.804  ??  ---     --- 
          
 

 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
 
 

 ODHAD CHYBY VÝPOČTU PODLE EN ISO 10211: 
 

 Součet tepelných toků:      0.0036 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:   2487.4868 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.0001 - požadavek na přesnost je splněn. 
 
 
 
 Cube3D 2017, (c) 2017 Svoboda Software 
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  TROJROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A PARCIÁLNÍCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Cube3D 2017 
 
 

 Název úlohy :   5.1                                                  
 Varianta                                                     
 Zpracovatel :  TT 2017                                            
 Zakázka :                                                     
 Datum :  28.10.2018 
 
 

  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet os kolmých na osu X:     28 
 Počet os kolmých na osu Y:     28 
 Počet os kolmých na osu Z:     34 
 Počet prvků:  24057 
 Počet uzlových bodů:  26656 
 
 Souřadnice os sítě - osa x (m) :  
  0.0000  1.1750  2.3500  3.5250  4.1125  4.7000  5.0000  5.6250  6.2500  6.8750  
  7.5000  8.1250  8.7500  9.3750 10.0000 10.3000 10.8875 11.4750 12.6500 13.8250  
 14.4125 15.0000 15.3000 15.8875 16.4750 17.6500 18.8250 20.0000  
 
 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  
  0.0000  1.1750  2.3500  3.5250  4.1125  4.7000  5.0000  5.5875  6.1750  7.3500  
  8.5250  9.1125  9.7000 10.0000 10.6250 11.2500 11.8750 12.5000 13.1250 13.7500  
 14.3750 15.0000 15.3000 15.8875 16.4750 17.6500 18.8250 20.0000  
 
 Souřadnice os sítě - osa z (m) :  
  0.0000  0.6250  1.2500  1.8750  2.5000  3.1250  3.7500  4.3750  5.0000  5.6250  
  6.2500  6.8750  7.5000  8.1250  8.7500  9.3750 10.0000 10.6250 11.2500 11.8750  
 12.5000 13.1250 13.7500 14.3750 15.0000 15.6250 16.2500 16.8750 17.5000 18.1250  
 18.7500 19.3750 20.0000 20.5000  
 
 Zadané materiály : 
  Číslo  Název   Lambda [W/mK]   Faktor Mi [-]  Zdroj tepla 
            
 

    1  zemina              1.500     1.500     1.500     0.00     0.00     0.00  - 
    2  podlara R =4.2      0.125     0.125     0.125     0.00     0.00     0.00  - 
    3  podlaha R = 7.3     1.500     1.500     1.500     0.00     0.00     0.00  - 
            

   

 Poznámka:  Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X, Y a Z ve W/(m.K); 
  Mi je návrhový faktor difúzního odporu materiálu ve směru osy X, Y a Z. 
 
 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  Číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  h,p [10^9 s/m] 
           

     1  25089  25850    -15.00        0.04     0.0        0.00 
     6  26047  26286     20.00        0.17     0.0        0.00 
           

   

 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost vzduchu v prostředí působícím 
  na daný povrch a h,p je součinitel přestupu vodní páry na příslušném povrchu.  
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  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 

 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W]  Propust. L [W/K] 
          

    1  -15.0        0.04   ???  -14.98    -918.65308      26.24723 
    2   20.0        0.17   ???   13.09     918.65070      26.24716 
          

 

 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W] 
  (hodnota je vztažena na celý 3D tepelný most, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/K] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L plochou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 

 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          

    1      ???   -14.98   0.999  ??  ---     --- 
    2      ???    13.09   0.802  ??  ---     --- 
          
 

 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
 
 

 ODHAD CHYBY VÝPOČTU PODLE EN ISO 10211: 
 

 Součet tepelných toků:     -0.0024 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:   1837.3038 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.0001 - požadavek na přesnost je splněn. 
 
 
 
 Cube3D 2017, (c) 2017 Svoboda Software 
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  TROJROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A PARCIÁLNÍCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Cube3D 2017 
 
 

 Název úlohy :   6.1                                           
 Varianta                                                     
 Zpracovatel :  TT 2017                                            
 Zakázka :                                                     
 Datum :  28.10.2018 
 
 

  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet os kolmých na osu X:     33 
 Počet os kolmých na osu Y:     33 
 Počet os kolmých na osu Z:     18 
 Počet prvků:  17408 
 Počet uzlových bodů:  19602 
 
 Souřadnice os sítě - osa x (m) :  
  0.0000  1.1750  2.3500  3.5250  4.1125  4.7000  5.0000  5.6250  6.2500  7.5000  
  8.7500  9.3750 10.0000 10.3000 10.8500 11.4000 12.5000 13.6000 14.1500 14.7000  
 15.0000 15.6250 16.2500 17.5000 18.7500 19.3750 20.0000 20.3000 20.8875 21.4750  
 22.6500 23.8250 25.0000  
 
 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  
  0.0000  1.1750  2.3500  3.5250  4.1125  4.7000  5.0000  5.5875  6.1750  7.3500  
  8.5250  9.1125  9.7000 10.0000 10.6250 11.2500 12.5000 13.7500 14.3750 15.0000  
 15.3000 15.8875 16.4750 17.6500 18.8250 19.4125 20.0000 20.3000 20.8875 21.4750  
 22.6500 23.8250 25.0000  
 
 Souřadnice os sítě - osa z (m) :  
  0.0000  1.2500  2.5000  3.7500  5.0000  6.2500  7.5000  8.7500 10.0000 11.2500  
 12.5000 13.7500 15.0000 16.2500 17.5000 18.7500 20.0000 20.5000  
 
 Zadané materiály : 
  Číslo  Název   Lambda [W/mK]   Faktor Mi [-]  Zdroj tepla 
            
 

    1  zemina              1.500     1.500     1.500     0.00     0.00     0.00  - 
    2  podlara R =4.2      0.119     0.119     0.119     0.00     0.00     0.00  - 
    3  podlaha R = 7.3     0.068     0.068     0.068     0.00     0.00     0.00  - 
    4  podlaha R = 5       0.100     0.100     0.100     0.00     0.00     0.00  - 
            

   

 Poznámka:  Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X, Y a Z ve W/(m.K); 
  Mi je návrhový faktor difúzního odporu materiálu ve směru osy X, Y a Z. 
 
 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  Číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  h,p [10^9 s/m] 
           

     1  18079  18513    -15.00        0.04     0.0        0.00 
     7  18718  18929     20.00        0.17     0.0        0.00 
           

   

 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost vzduchu v prostředí působícím 
  na daný povrch a h,p je součinitel přestupu vodní páry na příslušném povrchu.  
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  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 

 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W]  Propust. L [W/K] 
          

    1  -15.0        0.04   ???  -14.99    -676.11426      19.31755 
    2   20.0        0.17   ???   18.75     676.12805      19.31794 
          
 

 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W] 
  (hodnota je vztažena na celý 3D tepelný most, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/K] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L plochou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 

 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          

    1      ???   -14.99   1.000  ??  ---     --- 
    2      ???    18.75   0.964  ??  ---     --- 
          

 

 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.0 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
 
 

 ODHAD CHYBY VÝPOČTU PODLE EN ISO 10211: 
 

 Součet tepelných toků:      0.0138 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:   1352.2423 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.0001 - požadavek na přesnost je splněn. 
 
 
 
 Cube3D 2017, (c) 2017 Svoboda Software 

 
 

 



vytvoreno pomocí softwaru JTDP 2019 
software pro posouzení podlahy na zemine dle CSN EN ISO 3370 

Výpočet 2.1 
Tepelná vodivost okolní zeminy = 1,5 w/mK 
 A[m2] P[m] B´[m] w[m] dt[m] Psi[W/mK] Hg[W/K] R[m2K/W] 

1 25,000 20,000 2,500 0,300 1,115 0,000 17,434 0,333 

Výsledek 25,000 20,000 2,500 0,300 1,115 0,000 17,434 0,333 

Vlastnosti ekvivalentní podlahy 
Vážený prumer tlouštky steny: 0,300 m 
Vážený prumer lineárních cinitelu prostupu tepla: 0,000 W/mK 
Ekvivalentní tepelný odpor podlahy: 0,333 m2K/W 

 

vytvoreno pomocí softwaru JTDP 2019 
software pro posouzení podlahy na zemine dle CSN EN ISO 
13370 

Výpočet 2.2 
Tepelná vodivost okolní zeminy = 1,5 w/mK 
 A[m2] P[m] B´[m] w[m] dt[m] Psi[W/mK] Hg[W/K] R[m2K/W] 

1 25,000 20,000 2,500 0,300 2,115 0,000 11,664 1,000 

Výsledek 25,000 20,000 2,500 0,300 2,115 0,000 11,664 1,000 

Vlastnosti ekvivalentní podlahy 
Vážený prumer tlouštky steny: 0,300 m 
Vážený prumer lineárních cinitelu prostupu tepla: 0,000 W/mK 
Ekvivalentní tepelný odpor podlahy: 1,000 m2K/W 

 

vytvoreno pomocí softwaru JTDP 2019 
software pro posouzení podlahy na zemine dle CSN EN ISO13370 

Výpocet 2.3 
Tepelná vodivost okolní zeminy = 1,5 w/mK 
 A[m2] P[m] B´[m] w[m] dt[m] Psi[W/mK] Hg[W/K] R[m2K/W] 

1 25,000 20,000 2,500 0,300 6,915 0,000 4,654 4,200 

Výsledek 25,000 20,000 2,500 0,300 6,915 0,000 4,654 4,200 

Vlastnosti ekvivalentní podlahy 
Vážený prumer tlouštky steny: 0,300 m 
Vážený prumer lineárních cinitelu prostupu tepla: 0,000 W/mK 
Ekvivalentní tepelný odpor podlahy: 4,200 m2K/W 

  



vytvoreno pomocí softwaru JTDP 2019 
software pro posouzení podlahy na zemine dle CSN EN ISO13370 

Výpocet 3.1 
Tepelná vodivost okolní zeminy = 1,5 w/mK 
 A[m2] P[m] B´[m] w[m] dt[m] Psi[W/mK] Hg[W/K] R[m2K/W] 

1 225,000 60,000 7,500 0,300 1,115 0,000 84,715 0,333 

Výsledek 225,000 60,000 7,500 0,300 1,115 0,000 84,715 0,333 

Vlastnosti ekvivalentní podlahy 
Vážený prumer tlouštky steny: 0,300 m 
Vážený prumer lineárních cinitelu prostupu tepla: 0,000 W/mK 
Ekvivalentní tepelný odpor podlahy: 0,333 m2K/W 

 

vytvoreno pomocí softwaru JTDP 2019 
software pro posouzení podlahy na zemine dle CSN EN ISO13370 

Výpocet 3.2 
Tepelná vodivost okolní zeminy = 1,5 w/mK 
 A[m2] P[m] B´[m] w[m] dt[m] Psi[W/mK] Hg[W/K] R[m2K/W] 

1 225,000 60,000 7,500 0,300 2,115 0,000 65,629 1,000 

Výsledek 225,000 60,000 7,500 0,300 2,115 0,000 65,629 1,000 

Vlastnosti ekvivalentní podlahy 
Vážený prumer tlouštky steny: 0,300 m 
Vážený prumer lineárních cinitelu prostupu tepla: 0,000 W/mK 
Ekvivalentní tepelný odpor podlahy: 1,000 m2K/W 

 

vytvoreno pomocí softwaru JTDP 2019 
software pro posouzení podlahy na zemine dle CSN EN ISO13370 

Výpocet 3.3 
Tepelná vodivost okolní zeminy = 1,5 w/mK 
 A[m2] P[m] B´[m] w[m] dt[m] Psi[W/mK] Hg[W/K] R[m2K/W] 

1 225,000 60,000 7,500 0,300 3,615 0,000 50,104 2,000 

Výsledek 225,000 60,000 7,500 0,300 3,615 0,000 50,104 2,000 

Vlastnosti ekvivalentní podlahy 
Vážený prumer tlouštky steny: 0,300 m 
Vážený prumer lineárních cinitelu prostupu tepla: 0,000 W/mK 
Ekvivalentní tepelný odpor podlahy: 2,000 m2K/W 

  



vytvoreno pomocí softwaru JTDP 2019 
software pro posouzení podlahy na zemine dle CSN EN ISO13370 

Výpocet 6.1 
Tepelná vodivost okolní zeminy = 1,5 w/mK 
 A[m2] P[m] B´[m] w[m] dt[m] Psi[W/mK] Hg[W/K] R[m2K/W] 

1 50,000 25,000 4,000 0,300 6,915 0,000 8,578 4,200 

2 25,000 10,000 5,000 0,300 11,565 0,000 2,708 7,300 

3 50,000 25,000 4,000 0,300 8,115 0,000 7,543 5,000 

Výsledek 125,000 60,000 4,167 0,300 8,054 0,000 18,829 4,959 

Vlastnosti ekvivalentní podlahy 
Vážený prumer tlouštky steny: 0,300 m 
Vážený prumer lineárních cinitelu prostupu tepla: 0,000 W/mK 
Ekvivalentní tepelný odpor podlahy: 4,959 m2K/W 
 

vytvoreno pomocí softwaru JTDP 2019 
software pro posouzení podlahy na zemine dle CSN EN ISO13370 

Výpocet 6.2 
Tepelná vodivost okolní zeminy = 1,5 w/mK 
 A[m2] P[m] B´[m] w[m] dt[m] Psi[W/mK] Hg[W/K] R[m2K/W] 

1 50,000 25,000 4,000 0,300 6,915 0,000 8,578 4,200 

2 25,000 10,000 5,000 0,300 11,565 0,000 2,708 7,300 

3 50,000 25,000 4,000 0,300 8,115 0,000 7,543 5,000 

Výsledek 125,000 60,000 4,167 0,300 8,054 0,000 18,829 4,959 

Vlastnosti ekvivalentní podlahy 
Vážený prumer tlouštky steny: 0,300 m 
Vážený prumer lineárních cinitelu prostupu tepla: 0,000 W/mK 
Ekvivalentní tepelný odpor podlahy: 4,959 m2K/W 

 A plocha podlahy m2 

 

 P exponovaný obvod podlahy m  
 B´ charakteristický rozmer podalhy m  
 w tlouštka obvodové steny m  
 dt celková ekvivalentní tlouštka m  
 Psi lineární cinitel prostupu tepla W/mK  
 Hg ustálený tepelný tok zeminou W/K  
 R Tepelný odpor m2K/W 
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Příloha 4 – Ukázka kódu vytvořené pomůcky 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Input; 
using System.Windows.Media; 
using Engine; 
using Engine.Shapes; 
using Engine.XyObjects; 
using Visual.Canvases; 
using Visual.Panels; 
 
namespace Visual 
{ 
    class MainApp 
    { 
        [STAThread] 
        public static void Main() 
        { 
            var app = new Application(); 
            Window shapeWindow = new MainWindow(); 
            app.MainWindow = shapeWindow; 
            app.Run(shapeWindow); 
        } 
    } 
 
    public class  ScrollingCanvas: ScrollViewer 
    { 
        private MainCanvas _c; 
        public ScrollingCanvas(MainCanvas canvas) 
        { 
            HorizontalScrollBarVisibility = ScrollBarVisibility.Auto; 
            VerticalScrollBarVisibility = ScrollBarVisibility.Auto; 
            _c = canvas; 
 
            Content = new GridToScroll(canvas); 
        } 
         
 
        protected override void OnMouseWheel(MouseWheelEventArgs e) 
        { 
            if (Keyboard.IsKeyDown(Key.LeftAlt) || Keyboard.IsKeyDown(Key.RightAlt)) 
            { 
                _c.WheelSpinedWhileAltPressed(e); 
                _c.CalculateSize(); 
 
                e.Handled = true; 
            } 
 
            base.OnMouseWheel(e); 
        } 
    } 
 
    public class GridToScroll : Grid 
    { 
        private MainCanvas _c; 
 
        public GridToScroll(MainCanvas canvas) 
        { 
            this.Margin = new Thickness(5); 
            _c = canvas; 
            Children.Add(canvas); 
            this.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top; 
            this.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left; 
        } 
    } 
 
    public class GrayBorder : Border 
    { 
        public static Brush Line = Brushes.Black; 
        public static Brush Bg = Brushes.Gray; 
        public static Brush TableBg = Brushes.Cornsilk; 
 
        public GrayBorder(UIElement element, bool line = true) 
        { 
            BorderBrush = Bg; 
            BorderThickness = new Thickness(5); 
            var secBorder = new Border(); 
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            secBorder.Child = element; 
            Child = secBorder; 
            secBorder.BorderBrush = Line; 
            if(line) 
                secBorder.BorderThickness = new Thickness(1); 
        } 
    } 
 
    class MainWindow : Window 
    { 
 
        public MainWindow() 
        { 
            this.Title = "Jakub Truneček - diplomová práce"; 
 
            var shapeColection = new ShapeColection(); 
 
            var square = new Square(shapeColection); 
            square.Point = new PointMy(0,0); 
            square.Size = new SizeMy(20,20); 
 
            var mainGrid = new Grid(); 
            Content = new GrayBorder( mainGrid, false); 
            mainGrid.ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition{ Width = new GridLength(100,GridUnitType.Star) }); 
            mainGrid.ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new GridLength(300) }); 
 
            //create border for main canvas 
            var border = new Border(); 
            var canvas = new MainCanvas(shapeColection); 
            mainGrid.Children.Add(new GrayBorder(new ScrollingCanvas(canvas))); 
 
            var mainEditPanel = (new EditPanel(shapeColection)); 
            mainGrid.Children.Add(mainEditPanel); 
            Grid.SetColumn(mainEditPanel,1); 
        } 
    } 
} 
using System.Linq; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Input; 
using System.Windows.Shapes; 
using Engine.ShapeColections; 
using Engine.Shapes; 
using Visual.Panels.EditPanelparts; 
 
namespace Visual.Panels 
{ 
    public sealed class EditPanel : Border 
    { 
        private readonly ShapeColection _shapeColection; 
 
        private Grid _grid; 
        private int positionInGrid; 
        public EditPanel(ShapeColection shapeColection) 
        { 
            _grid = new Grid(); 
            Child = _grid; 
            positionInGrid = 0; 
 
            _shapeColection = shapeColection; 
 
            _grid.RowDefinitions.Add(new RowDefinition { Height = new GridLength(60, GridUnitType.Auto) }); 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(new GrayBorder( 
                new PanelBox( 
                    new EngineSettingsPanel(_shapeColection),  
                    shapeColection, 
                    () => true, 
                    "Hlavní nastavení" 
                    )), _grid, positionInGrid++, 0); 
 
            _grid.RowDefinitions.Add(new RowDefinition { Height = new GridLength(40+250, GridUnitType.Auto) }); 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(new GrayBorder( 
                new PanelBox( 
                    new EditShapePanel(_shapeColection), 
                    shapeColection, 
                    () => (shapeColection.GetShapes(ShapeStates.Selected).Count() == 1),  
                    "Vlastnosti jedné části", 
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                    "Vyberte pouze jeden dvar" 
                )), _grid, positionInGrid++, 0); 
 
            _grid.RowDefinitions.Add(new RowDefinition { Height = new GridLength(40, GridUnitType.Auto) }); 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(new GrayBorder( 
                new PanelBox( 
                    new EditShapesPanel(_shapeColection), 
                    shapeColection, 
                    () => (shapeColection.GetShapes(ShapeStates.Selected).Any()), 
                    "Vlastnosti více částí", 
                    "Vyberte alespoň jeden tvar" 
                    )), _grid, positionInGrid++, 0); 
 
 
            _grid.RowDefinitions.Add(new RowDefinition { Height = new GridLength(250, GridUnitType.Auto) }); 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(new GrayBorder( 
                new PanelBox( 
                    new EditEdgesPanel(_shapeColection), 
                    _shapeColection, 
                    () => _shapeColection.GetEdges(ShapeStates.Selected).Any(), 
                    "Vlastnosti více hran", 
                    "Vyberte alespoň jendu hranu" 
                )), _grid, positionInGrid++, 0); 
 
            _grid.RowDefinitions.Add(new RowDefinition { Height = new GridLength(250, GridUnitType.Star) }); 
            var rectangle = new Rectangle(); 
            rectangle.Fill = GrayBorder.Bg; 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(rectangle,_grid, positionInGrid++, 0); 
        } 
 
        private bool showed = false; 
        protected override void OnPreviewKeyDown(KeyEventArgs e) 
        { 
            if(Keyboard.IsKeyDown(Key.P)) 
                if (Keyboard.IsKeyDown(Key.R)) 
                    if (Keyboard.IsKeyDown(Key.E)) 
                        if (!showed) 
 
                        { 
                            _grid.RowDefinitions.Add(new RowDefinition { Height = new GridLength(70, GridUnitType.Auto) 
}); 
                            Settings.PlaceInGridAndAdd(new GrayBorder(new PresetPanel(_shapeColection)), _grid, 
positionInGrid++, 0); 
                            showed = true; 
                        } 
 
            base.OnPreviewKeyDown(e); 
        } 
    } 
} 
 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Input; 
using Engine.ShapeColections; 
 
namespace Visual.Canvases 
{ 
    public class MainCanvas : Canvas 
    { 
        private readonly IShapeColection _shapeColection; 
        public MainCanvas(IShapeColection shapeColection) 
        { 
            _shapeColection = shapeColection; 
            _shapeColection.Edited += OnShapeColectionEdited; 
           
            RenderShapes(); 
        } 
 
        private void OnShapeColectionEdited() 
        { 
            RenderShapes(); 
        } 
 
        private void RenderShapes() 
        { 
            Children.Clear(); 
            ShapeCanvas.Scale = ZoomCoeficient;  
            foreach (var shape in _shapeColection.GetShapes()) 
                Children.Add(new ShapeCanvas(shape,ZoomCoeficient)); 
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            CalculateSize(); 
        } 
 
        public void CalculateSize() 
        { 
            var point = _shapeColection.MaxXY(); 
            Height = point.Y* ZoomCoeficient; 
            Width = point.X* ZoomCoeficient; 
        } 
 
        private double ZoomCoeficient = 30; 
        public void WheelSpinedWhileAltPressed(MouseWheelEventArgs e) 
        { 
            if (e.Delta > 0) 
                ZoomCoeficient *= 1.1d; 
            else 
                ZoomCoeficient /= 1.1d; 
            RenderShapes(); 
        } 
    } 
} 
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using System.Collections.Generic;a 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Input; 
using System.Windows.Media; 
using System.Windows.Shapes; 
using Engine.Shapes; 
using Engine.Shapes.ShapeParts; 
using Visual.Presets; 
 
namespace Visual.Canvases 
{ 
    public class ShapeCanvas : Canvas 
    { 
        public static double Scale { get; set; } = 30; 
        private readonly IShape _shape; 
        private readonly List<Line> _lines = new List<Line>(); 
        public ShapeCanvas(IShape shape, double zoomCoeficient) 
        { 
            _shape = shape; 
            _shape.Edited += OnShapeChanged; 
            RenderShape(); 
        } 
 
        private void OnShapeChanged() 
        { 
               RenderShape(); 
        } 
 
        private void RenderShape() 
        { 
            _lines.Clear(); 
            Children.Clear(); 
 
            if (_shape.PointShells.Count < 2) 
                return; 
             
            //put polyline on canvas (fill up shape with color) 
            DisplayShape(); 
 
            //put line on canvas for each point on canvas 
            for (int i = 0; i < _shape.PointShells.Count-1; i++) 
                DisplayLine(_shape.PointShells[i], _shape.PointShells[i+1],_shape.EdgeShells[i]); 
 
            //put last line between first and last point 
            int lastIndex = _shape.PointShells.Count - 1; 
            DisplayLine(_shape.PointShells[lastIndex], _shape.PointShells[0], _shape.EdgeShells[lastIndex]); 
        } 
 
        private void DisplayShape() 
        { 
            var p = new Polyline(); 
            p.StrokeThickness = 6; 
            p.FillRule = FillRule.EvenOdd; 
 
            if (_shape.State == ShapeStates.Basic) 
                p.Fill = Brushes.LightSkyBlue; 
            else 
                p.Fill = Brushes.BurlyWood; 
 
            foreach (var point in _shape.PointShells) 
            { 
                p.Points.Add(new Point(point.Point.X*Scale, point.Point.Y*Scale)); 
            } 
            p.MouseDown += OnMouiseDownOnPolyline; 
             
            Children.Add(p); 
 
            var rValue = new PresetTextBlock("R = " + _shape.Skladba.Value + " " + Texts.RUnit); 
            var topLeftPoint = _shape.FirstPoint(); 
            Canvas.SetTop(rValue, topLeftPoint.Y * Scale); 
            Canvas.SetLeft(rValue, topLeftPoint.X * Scale); 
 
            Children.Add(rValue); 
        } 
 
        private void DisplayLine(PointShell startPoint, PointShell endPoint, EdgeShell edgeParams) 
        { 
            var line = new Line(); 
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            line.X1 = startPoint.Point.X * Scale; 
            line.Y1 = startPoint.Point.Y * Scale; 
            line.X2 = endPoint.Point.X * Scale; 
            line.Y2 = endPoint.Point.Y * Scale; 
 
            //set style of line 
            line.StrokeThickness = 5; 
 
            if (edgeParams.State == ShapeStates.Basic) 
                line.Stroke = Brushes.Blue; 
            else 
                line.Stroke = Brushes.SaddleBrown; 
 
            line.MouseDown += OnMouseDownOnLine; 
            _lines.Add(line); 
            Children.Add(line); 
        } 
        private EdgeShell GetEdgeParamsFromLine(Line line) 
        { 
            return _shape.EdgeShells[_lines.IndexOf(line)]; 
        } 
 
        private void OnMouiseDownOnPolyline(object sender, MouseButtonEventArgs e) 
        { 
            if (e.ClickCount == 2) 
            { 
                foreach (var child in _shape.Childs) 
                    child.State = _shape.State; 
                return; 
            } 
 
            if (_shape.State == ShapeStates.Basic) 
                _shape.State = ShapeStates.Selected; 
            else if (_shape.State == ShapeStates.Selected) 
                _shape.State = ShapeStates.Basic; 
        } 
 
        private void OnMouseDownOnLine(object sender, MouseButtonEventArgs e) 
        { 
            if (!(sender is Line line)) 
                return; 
 
            var edgeParam = GetEdgeParamsFromLine(line); 
 
            if (e.ClickCount == 2) 
            { 
                foreach (var child in _shape.Childs) 
                    child.State = edgeParam.State; 
                return; 
            } 
 
            if (edgeParam.State == ShapeStates.Basic) 
                edgeParam.State = ShapeStates.Selected; 
            else if (edgeParam.State == ShapeStates.Selected) 
                edgeParam.State = ShapeStates.Basic; 
        } 
    } 
}  
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using Engine; 
using Engine.Logger; 
using Engine.ShapeColections; 
using Engine.Shapes; 
using EngineUnitTests.ShapeColections; 
using Visual.Presets; 
 
namespace Visual.Panels.EditPanelparts 
{ 
    public class PresetPanel : Grid 
    { 
 
        private readonly ShapeColection _shapeColection; 
 
        public PresetPanel(ShapeColection shapeColection) 
        { 
            _shapeColection = shapeColection; 
            for (int i = 1; i < 7; i++) 
            { 
                var button = new PresetButton("P: " + i); 
                button.Click += OnPresetClick; 
                this.ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition{Width = new GridLength(2,GridUnitType.Star)}); 
                Settings.PlaceInGridAndAdd(button,this,0,i-1); 
            } 
        } 
 
        private void OnPresetClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            int number; 
            if (sender is Button button && button.Content is string str) 
            { 
                int.TryParse(str.Substring(3, 1), out number); 
                switch (number) 
                { 
                    case 1: 
                        ShapeColectionPresets.Example1(_shapeColection); 
                        break; 
                    case 2: 
                        ShapeColectionPresets.Example2(_shapeColection); 
                        break; 
                    case 3: 
                        ShapeColectionPresets.Example3(_shapeColection); 
                        break; 
                    case 4: 
                        ShapeColectionPresets.Example4(_shapeColection); 
                        break; 
                    case 5: 
                        ShapeColectionPresets.Example5(_shapeColection); 
                        break; 
                    case 6: 
                        ShapeColectionPresets.Example6(_shapeColection); 
                        break; 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    public class EngineSettingsPanel : Grid 
    { 
        private readonly ShapeColection _shapeColection; 
 
        public EngineSettingsPanel(ShapeColection shapeColection) 
        { 
            _shapeColection = shapeColection; 
 
            ColumnDefinitions.Add(Settings.GetColumnDefinitionStar(50)); 
            ColumnDefinitions.Add(Settings.GetColumnDefinitionStar(50)); 
            RowDefinitions.Add(Settings.GetRowDefinitionStar(50)); 
            RowDefinitions.Add(Settings.GetRowDefinitionStar(50)); 
            RowDefinitions.Add(Settings.GetRowDefinitionStar(50)); 
            RowDefinitions.Add(Settings.GetRowDefinitionStar(50)); 
 
            var button2 = new PresetButton("Protokol"); 
            button2.Click += OnCalculationClick; 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(button2, this, 0, 0); 
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            var button = new PresetButton("Nápověda"); 
            button.Click += OnHelpButtonClick; 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(button, this, 0, 1); 
 
            var _squareButton = new PresetButton(Texts.NewSquare); 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(_squareButton, this, 1, 0); 
            _squareButton.Click += OnSquareButtonClick; 
 
            var _polygonButton = new PresetButton(Texts.NewPolygon); 
            _polygonButton.Click += OnPolygonButtonClick; 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(_polygonButton, this, 1, 1); 
 
            var button3 = new PresetButton("Smazat"); 
            button3.Click += OnDeleteClick; 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(button3, this, 2, 0); 
 
            var button4 = new PresetButton("Smazat vše"); 
            button4.Click += OnDeleteAllClick; 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(button4, this, 2, 1); 
 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(new EditLambdaPanel(shapeColection),this,3,0,1,2); 
        } 
 
        private void OnPolygonButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            _shapeColection.SetStateToAllChilds(ShapeStates.Basic); 
            var polygon = new Polygon(_shapeColection) { State = ShapeStates.Selected }; 
            polygon.Add(0, 0); 
            polygon.Add(5, 0); 
            polygon.Add(0, 5); 
            polygon.SetStateToAllChilds(ShapeStates.Selected); 
        } 
 
        private void OnSquareButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            _shapeColection.SetStateToAllChilds(ShapeStates.Basic); 
            var square = new Square(_shapeColection); 
            square.Size = new SizeMy(5, 5); 
            square.State = ShapeStates.Selected; 
            square.SetStateToAllChilds(ShapeStates.Selected); 
        } 
 
        private void OnDeleteAllClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            _shapeColection.Clear(); 
        } 
 
        private void OnDeleteClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            var shapes = new List<IShape>(); 
            foreach (var shape in _shapeColection.GetShapes(ShapeStates.Selected)) 
            { 
                shapes.Add(shape); 
            } 
 
            foreach (var shape in shapes) 
            { 
                shape.DeleteYourself(); 
            } 
        } 
 
 
        private void OnCalculationClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                ShapeColection calculatedShapeColection = (ShapeColection)_shapeColection.Clone(); 
 
                calculatedShapeColection.SplitEdgesForCalculation(); 
                Console.WriteLine("Edges splitted"); 
 
                var loger = new CalculationPdfLogger(); 
 
                loger.ShowPdf(calculatedShapeColection); 
 
                CalculationLogger.ConsoleWriteShapeColectionLog(calculatedShapeColection); 
 
            } 
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            catch (LambdaGround0Exception exception) 
            { 
                MessageBox.Show("Lambda nemůže být 0"); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                Console.WriteLine(exception); 
                MessageBox.Show("Části zadané podlahy musí tvořit pouze jeden víceúhelník a nesmí se překrývat"); 
            } 
        } 
    } 
} 
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using System; 
using System.Linq; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using Engine.ShapeColections; 
using Engine.Shapes; 
using Engine.Shapes.ShapeParts; 
 
namespace Visual.Panels.EditPanelparts 
{ 
    public class EditShapePanel : StackPanel 
    { 
        private readonly IShapeColection _shapeShapeColection; 
        private IShape _selectedShape; 
 
        public EditShapePanel(IShapeColection shpaShapeColection) 
        { 
            _shapeShapeColection = shpaShapeColection; 
            _shapeShapeColection.Edited += OnShapeColectionEdited; 
        } 
 
        private void OnShapeColectionEdited() 
        { 
            int count = _shapeShapeColection.CountOfShapes(ShapeStates.Selected); 
 
            if(count == 1) 
                OneShapeSelected(_shapeShapeColection.GetShapes(ShapeStates.Selected).First()); 
        } 
 
        private void OneShapeSelected(IShape shape) 
        { 
            if (ReferenceEquals(shape, _selectedShape) && shape.PointShells.Count == (Children.Count -2) ) 
                return; 
 
            if (ReferenceEquals(shape, _selectedShape) && _selectedShape is Square) 
                return; 
 
            Children.Clear(); 
 
            _selectedShape = shape; 
            switch (shape) 
            { 
                case Square square: 
                    OneSquareSelected(square); 
                    break; 
                case Polygon polygon: 
                    OnePolygonSelected(polygon); 
                    break; 
            } 
        } 
 
        private PresetButton _addPointButton; 
        private void OnePolygonSelected(Polygon polygon) 
        { 
            CreateTitleWithDeleteButton(Texts.PolygonSelected); 
             
            foreach (var point in polygon.PointShells) 
            { 
                Children.Add(new NodePointLine(point, "Bod ")); 
            } 
            _addPointButton = new PresetButton(Texts.AddPoint); 
            _addPointButton.Click += OnAddPointButtonClick; 
            Children.Add(_addPointButton); 
        } 
 
        private void OnDeleteButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            _selectedShape?.DeleteYourself(); 
        } 
 
        private void OnAddPointButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            var nodePoint = new PointShell(_selectedShape, 0, 0); 
 
            (_selectedShape as Polygon).Add(nodePoint); 
        } 
 
        private void OneSquareSelected(Square square) 
        { 
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            CreateTitleWithDeleteButton(Texts.SquareSelected); 
 
            _selectedShape = square; 
 
            Children.Add(new SquarePointLine(square)); 
            Children.Add(new SquareSizeLine(square)); 
 
            var button = new PresetButton("Převést na mnohoúhelník"); 
            button.Click += OnConvertToPolygonClick; 
            Children.Add(button); 
        } 
 
        private void OnConvertToPolygonClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            if(_selectedShape is Square square) 
                square.ConvertToPolygon(); 
        } 
 
        private void CreateTitleWithDeleteButton(string text) 
        { 
            var grid = new Grid(); 
            Children.Add(grid); 
 
            grid.ColumnDefinitions.Add(Settings.GetColumnDefinitionStar(0.7)); 
            grid.ColumnDefinitions.Add(Settings.GetColumnDefinitionStar(0.3)); 
 
            var textBlock = new TextBlock {Text = text}; 
            textBlock.FontSize = 15; 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(textBlock, grid,0,0); 
            var deleteButton = new PresetButton("Smazat"); 
            deleteButton.Click += OnDeleteButtonClick; 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(deleteButton,grid,0,1); 
        } 
    } 
} 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using Engine; 
using Engine.ShapeColections; 
using Engine.Shapes; 
using Visual.Presets; 
 
namespace Visual.Panels.EditPanelparts 
{ 
    public class EditShapesPanel : Grid 
    { 
        private readonly ShapeColection _shapeColection; 
        private readonly DoubleBox _doubleBox; 
 
        public EditShapesPanel(ShapeColection shapeColection) 
        { 
 
            _shapeColection = shapeColection; 
            _shapeColection.Edited += OnShapeColectionEdited; 
 
            ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new GridLength(600, GridUnitType.Star) }); 
            ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new GridLength(300, GridUnitType.Star) }); 
            ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new GridLength(300, GridUnitType.Star) }); 
            ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new GridLength(200, GridUnitType.Star) }); 
 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(new PresetTextBlock(Texts.RValue), this, 0, 0); 
            _doubleBox = new DoubleBox(); 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(_doubleBox, this, 0, 1); 
 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(new PresetTextBlock(Texts.RUnit), this, 0, 2); 
 
            var okButton = new PresetButton("OK"); 
            okButton.Click += OnOkButtonClicked; 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(okButton, this, 0, 3); 
            OnShapeColectionEdited(); 
        } 
 
        private void OnOkButtonClicked(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            var skladbaValue = _doubleBox.Number; 
            foreach (var shape in _shapeColection.GetShapes(ShapeStates.Selected)) 
            {  
                shape.Skladba.Value = skladbaValue; 
            } 
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        } 
 
        private void OnShapeColectionEdited() 
        { 
            if (_shapeColection.CountOfShapes(ShapeStates.Selected) == 0) 
            { 
                _doubleBox.IsEnabled = false; 
                _doubleBox.Text = ""; 
                return; 
            } 
            _doubleBox.IsEnabled = true; 
 
            bool firstIteration = true; 
            Skladba skladba = new Skladba(); 
            foreach (var shape in _shapeColection.GetShapes(ShapeStates.Selected)) 
            { 
                if (firstIteration) 
                { 
                    skladba = shape.Skladba; 
                    firstIteration = false; 
                } 
                if (!shape.Skladba.Equals(skladba)) 
                {  
                    _doubleBox.Text = ""; 
                    return; 
                } 
            } 
            if (firstIteration) 
            { 
                _doubleBox.Text = ""; 
                return; 
            } 
            _doubleBox.Number = skladba.Value; 
        } 
    } 
} 
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using System.Collections.Generic; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Input; 
using System.Windows.Media; 
using Engine.ShapeColections; 
using Engine.Shapes; 
using Engine.Shapes.ShapeParts; 
using Visual.Presets; 
 
namespace Visual.Panels.EditPanelparts 
{ 
    public class EditEdgesPanel : StackPanel 
    { 
        public EditEdgesPanel(ShapeColection shapeColection) 
        { 
            Children.Add(new EditEdgeValuePanel(shapeColection,EdgeValuesPropertyes.Psi)); 
            Children.Add(new EditEdgeValuePanel(shapeColection, EdgeValuesPropertyes.PsiEdge)); 
            Children.Add(new EditEdgeValuePanel(shapeColection, EdgeValuesPropertyes.WallThickness)); 
            Children.Add(new IsEdgeInContact(shapeColection)); 
        } 
    } 
 
    public class IsEdgeInContact : Grid 
    { 
        private readonly ShapeColection _shapeColection; 
        private TripleSwitch _checkBox; 
 
        public IsEdgeInContact(ShapeColection shapeColection) 
        { 
            _shapeColection = shapeColection; 
            _shapeColection.Edited += OnShapeColectionChanged; 
            _checkBox = new TripleSwitch(shapeColection); 
            _checkBox.Margin = new Thickness(10,3,0,0); 
 
            ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new GridLength(600, GridUnitType.Star) }); 
            ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new GridLength(300, GridUnitType.Star) }); 
            ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new GridLength(300, GridUnitType.Star) }); 
            ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new GridLength(200, GridUnitType.Star) }); 
 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(new PresetTextBlock("V kontaktu s\nvytápěným prostorem:"), this, 0, 0); 
            Settings.PlaceInGridAndAdd(_checkBox, this, 0, 1,1,3); 
 
        } 
 
        private void OnShapeColectionChanged() 
        { 
            bool first = true; 
            bool? value = null; 
            foreach (var edgeShell in _shapeColection.GetEdges(ShapeStates.Selected)) 
            { 
                if (first) 
                { 
                    first = false; 
                    value = edgeShell.EdgeValues.InContact; 
                    continue; 
                } 
 
                if (value != edgeShell.EdgeValues.InContact) 
                { 
                    value = null; 
                    break; 
                } 
            } 
        } 
 
        public class TripleSwitch : Grid 
        { 
            private List<TripleSwitchButton> buttons = new List<TripleSwitchButton>(); 
            private ShapeColection _shapeColection; 
            public TripleSwitch(ShapeColection shapeColection) 
            { 
                _shapeColection = shapeColection; 
                _shapeColection.Edited += OnShapeColectionEdited; 
                var texts = new string[] { "NE", "mix", "ANO" }; 
 
                int size = 50; 
                this.ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new GridLength(size + 5, GridUnitType.Pixel) }); 
                var btn = new TripleSwitchButton(_shapeColection, texts[0], false,this); 



14 
 

                buttons.Add(btn); 
                Settings.PlaceInGridAndAdd(btn, this, 0, 0); 
 
                this.ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new GridLength(size -5, GridUnitType.Pixel) }); 
                btn = new TripleSwitchButton(_shapeColection, texts[1], null,this); 
                buttons.Add(btn); 
                Settings.PlaceInGridAndAdd(btn, this, 0, 1); 
 
                this.ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new GridLength(size + 5, GridUnitType.Pixel) }); 
                btn = new TripleSwitchButton(_shapeColection, texts[2], true,this); 
                buttons.Add(btn); 
                Settings.PlaceInGridAndAdd(btn, this, 0, 2); 
            } 
 
            public void OnShapeColectionEdited() 
            { 
                bool first = true; 
                bool? value = null; 
                foreach (var edgeShell in _shapeColection.GetEdges(ShapeStates.Selected)) 
                { 
                    if (first) 
                    { 
                        first = false; 
                        value = edgeShell.EdgeValues.InContact; 
                        continue; 
                    } 
 
                    if (value != edgeShell.EdgeValues.InContact) 
                    { 
                        value = null; 
                        break; 
                    } 
                } 
 
                if (value == true) 
                    Select(2); 
                else if (value == false) 
                    Select(0); 
                else 
                    Select(1); 
            } 
 
            private void Select(int i) 
            { 
                foreach (var btn in buttons) 
                    btn.Selected = false; 
 
                buttons[i].Selected = true; 
            } 
        } 
 
        public class TripleSwitchButton : Border 
        { 
            public static Brush SelectedBrush = Brushes.BurlyWood; 
            //public static Brush UnslectedBrush = Brushes.Aquamarine; 
            public static Brush UnslectedBrush = Brushes.LightSkyBlue; 
 
            private bool _selected = false; 
            public bool Selected 
            { 
                get => _selected; 
                set {  
                _selected = value; 
                if(_selected) 
                        FormatAsSelected(); 
                else 
                    FormatAsNotSelected(); 
                } 
            } 
 
            private PresetTextBlock _textBlock; 
            private ShapeColection _shapeColection; 
            private bool? _value; 
            private TripleSwitch _parent; 
            public TripleSwitchButton(ShapeColection shapeColection,string text,bool? value, TripleSwitch parent) 
            { 
                _parent = parent; 
                _value = value; 
                _shapeColection = shapeColection; 
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                _textBlock =new PresetTextBlock(text); 
                _textBlock.MinWidth = 60; 
                _textBlock.MouseLeftButtonUp += OnMouseButtonUp; 
                _textBlock.MaxHeight = 20; 
                //MaxHeight = 20; 
                Padding = new Thickness(0); 
 
                Child = _textBlock; 
                BorderBrush = Brushes.Black; 
 
                int Bt= 2; 
                int Marg = 5; 
                if (_value == null) 
                { 
                    BorderThickness = new Thickness(0, Bt, 0, Bt); 
                    Margin = new Thickness(0, 0, 0, Marg); 
 
                } 
                else if(_value == true) 
                {  
                    BorderThickness = new Thickness(0, Bt, Bt, Bt); 
                    Margin = new Thickness(0,0,Marg,Marg); 
 
                } 
                else 
                { 
                    BorderThickness = new Thickness(Bt, Bt, 0,Bt); 
                    Margin = new Thickness(Marg,0,0,Marg); 
 
 
                } 
            } 
 
            private void OnMouseButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e) 
            { 
                if (_value == null) 
                    return; 
                bool tmp; 
                if (_value == true) 
                    tmp = true; 
                else 
                { 
                    tmp = false; 
                } 
                foreach (var shape in _shapeColection.GetEdges(ShapeStates.Selected)) 
                { 
                    shape.EdgeValues.InContact = tmp; 
                } 
                _parent.OnShapeColectionEdited(); 
            } 
 
            private void FormatAsSelected() 
            { 
                _textBlock.Background = SelectedBrush; 
                Background = SelectedBrush; 
                _textBlock.Foreground = Brushes.Black; 
            } 
 
            private void FormatAsNotSelected() 
            { 
                if (_value == null) 
                { 
                    FormatAsNotSelectedNotClickable(); 
                    return; 
                } 
                _textBlock.Background = UnslectedBrush; 
                Background = UnslectedBrush; 
            } 
 
            private void FormatAsNotSelectedNotClickable() 
            { 
                _textBlock.Background = UnslectedBrush; 
                Background = UnslectedBrush; 
                _textBlock.Foreground = UnslectedBrush; 
            } 
        } 
    } 
} 
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namespace Engine.Shapes 
{ 
    public interface ICalculatable   
    { 
        double Plocha { get; } 
        string Header { get; } 
        double LambdaGround { get; } 
        double TepelnyOdporSkladby { get; } 
        double EfektivniTepelnyOdporZeminy { get; } 
        double EkvTloustka { get; } 
        double ExponovanyObvodPodlahy { get; } 
        double CharRozmerPodlahy { get; } 
        bool JePodlahaDobreIzolovana { get; } 
        bool JePodlahaSpatneIzolovana { get; } 
 
        double SoucinitelProstupuTepla { get; } 
        double TepelnyTok { get; } 
        double VazenyPrumerLinearnichCinitelu { get; } 
        double VazenyPrumerLinearnichCiniteluPredDelenim { get; } 
        double VazenyPrumerTlSteny { get; } 
        double VazenyPrumerTlStenyPredDelenim { get; } 
        double PrumernySoucinitelProstupTepla { get; } 
    } 
} 
 
using System.Collections.Generic; 
using Engine.ShapeColections; 
using Engine.Shapes.ShapeParts; 
using Engine.XyObjects; 
 
namespace Engine.Shapes 
{ 
    public interface IShape : INode , ICalculatable 
    { 
        Skladba Skladba { get; set; } 
        IShapeColection ShapeColectionParent { get;} 
 
        IReadOnlyList<PointShell> PointShells { get; } 
        IReadOnlyList<EdgeShell> EdgeShells { get; } 
 
        int EdgesCount(); 
        int EdgesCount(ShapeStates state); 
 
        EdgeShell GetEdgeShell(int index); 
        PointShell GetPointShell(int index); 
 
        void SetAllEdgesToNotInContact(); 
        int SplitEdges(IShape shape); 
        void SplitEdgeAsSecondFromResult(int index, List<bool> edgesInContact, List<PointMy> pointsToAdd); 
 
        void Optimize(); 
        PointMy MaxLeftMaxTopPoint(); 
        bool InvokeEdtited { get; set; } 
 
        void Clear(); 
        void DeletePoint(PointShell nodePoint); 
        void DeleteEdge(EdgeShell nodePoint); 
        PointMy FirstPoint(); 
        object Clone(ShapeColection sc = null); 
    } 
} 
 
using System.Collections.Generic; 
using Engine.Shapes; 
using Engine.XyObjects; 
 
namespace Engine.ShapeColections 
{ 
    public delegate void ShapeColectionEventHandler(IShapeColection source); 
 
    public interface IShapeColection : INode, ICalculatable 
    { 
        ColectionValues ColectionValues { get; set; } 
 
        IEnumerable<IShape> GetShapes(); 
        IEnumerable<IShape> GetShapes(ShapeStates state); 
        IShape GetShape(int index); 
 
        void AddShape(IShape shape); 
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        void RemoveShape(IShape shape); 
        void Clear(); 
        void Optimize(); 
 
        int CountOfShapes(ShapeStates state); 
        int CountOfEdges(ShapeStates state); 
 
        void SetSelectedShapes(Skladba skladba); 
        void SplitEdgesForCalculation(); 
 
        int IndexOf(IShape shape); 
        void ChangeShapes(IShape toDelete, IShape toAdd); 
        void ChangeShapes(int indexToDelete, IShape toAdd); 
 
        void MoveShapeTo(IShape shape, int position); 
        void MoveShapeUp(IShape shape, int positionChange = 1); 
        void MoveShapeDown(IShape shape, int positionChange = 1); 
        PointMy MaxXY(); 
        event ShapeColectionEventHandler ColectionChanged; 
    } 
} 

using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using Engine.Counts; 
using Engine.ShapeColections; 
using Engine.Shapes.ShapeParts; 
using Engine.XyObjects; 
 
namespace Engine.Shapes 
{ 
    public abstract partial class Shape : IShape 
    { 
        protected Shape() 
        { 
            _skladba = new Skladba(2); 
            _skladba.Changed += OnEdited; 
        } 
        protected Shape(IShapeColection parent, bool add = true) : this() 
        { 
            _parent = parent; 
            if(add) 
                _parent.AddShape(this); 
        } 
         
        //IShape - inherited methods 
        public virtual Skladba Skladba 
        { 
            get => _skladba; 
            set 
            { 
                _skladba.Changed -= OnEdited; 
                _skladba = value; 
                _skladba.Changed += OnEdited; 
                OnEdited(); 
            } 
        } 
        public virtual IShapeColection ShapeColectionParent => _parent; 
 
        public virtual IReadOnlyList<PointShell> PointShells => _pointsShells.AsReadOnly(); 
        public virtual IReadOnlyList<EdgeShell> EdgeShells => _edgeShells.AsReadOnly(); 
 
        public virtual int EdgesCount() => _edgeShells.Count; 
        public virtual int EdgesCount(ShapeStates state) 
        { 
            return EdgeShells.Aggregate(0, (i, e) => e.State == state ? i + 1 : i); 
        } 
 
        public virtual EdgeShell GetEdgeShell(int index) => _edgeShells[index]; 
        public virtual PointShell GetPointShell(int index) => _pointsShells[index]; 
 
        public virtual void SetAllEdgesToNotInContact() 
        { 
            foreach (var edgeParam in EdgeShells) 
                edgeParam.EdgeValues.InContact = false; 
        } 
 
        public virtual void SplitEdgeAsSecondFromResult(int index, List<bool> edgesInContact, List<PointMy> pointsToAdd) 
        { 
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            if (_edgeShells[index].EdgeValues.InContact) 
                return; 
 
            int number = 1; 
            foreach (var point in pointsToAdd) 
            { 
                var pointShell = new PointShell(this, point); 
                pointShell.Edited += OnEdited; 
                _pointsShells.Insert(index + number++, pointShell); 
            } 
 
            var tmp = _edgeShells[index]; 
 
            if (edgesInContact.Count != 0) 
                _edgeShells[index].EdgeValues.InContact = edgesInContact[0]; 
 
            for (int i = 1; i < edgesInContact.Count; i++) 
            { 
                var tmp2 = tmp.GetCopy(); 
                tmp2.EdgeValues.InContact = edgesInContact[i]; 
                tmp2.Edited += OnEdited; 
                _edgeShells.Insert(index + i, tmp2); 
            } 
 
            OnEdited(); 
        } 
 
        public virtual void Clear() 
        { 
            foreach (var edgeShell in _edgeShells) 
                edgeShell.Edited -= OnEdited; 
 
            foreach (var pointsShell in _pointsShells) 
                pointsShell.Edited -= OnEdited; 
 
            _pointsShells.Clear(); 
            _edgeShells.Clear(); 
            OnEdited(); 
        } 
        public virtual void DeletePoint(PointShell nodePoint) 
        { 
            int index = _pointsShells.IndexOf(nodePoint); 
            _pointsShells.RemoveAt(index); 
            _edgeShells.RemoveAt(index); 
            OnEdited(); 
        } 
        public virtual void DeleteEdge(EdgeShell nodePoint) 
        { 
            int index = _edgeShells.IndexOf(nodePoint); 
            _pointsShells.RemoveAt(index); 
            _edgeShells.RemoveAt(index); 
            OnEdited(); 
        } 
 
        public PointMy FirstPoint() 
        { 
            return _pointsShells[0].Point; 
        } 
 
        public virtual void DeleteYourself() 
        { 
            ShapeColectionParent.RemoveShape(this); 
        } 
 
        public abstract void Optimize(); 
        public virtual int SplitEdges(IShape shape) 
        { 
            var edgeAnaliser = new EdgeAnaliser(); 
            int counter = 0; 
            for (int i = 0; i < _pointsShells.Count; i++) 
            for (int j = 0; j < shape.EdgesCount(); j++) 
            { 
                PointMy p1, p2, p3, p4; 
                counter++; 
                //get right points for two edges 
                p1 = _pointsShells[i].Point; 
                if (i < _pointsShells.Count - 1) 
                    p2 = _pointsShells[i + 1].Point; 
                else 
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                    p2 = _pointsShells[0].Point; 
 
                p3 = shape.GetPointShell(j).Point; 
                if (j < shape.EdgesCount() - 1) 
                    p4 = shape.GetPointShell(j + 1).Point; 
                else 
                    p4 = shape.GetPointShell(0).Point; 
 
                //calculate result 
                var result = edgeAnaliser.Analize(p1, p2, p3, p4); 
 
                SplitEdgeAsSecondFromResult(i, result.InContactFirst, result.AddFirst); 
                shape.SplitEdgeAsSecondFromResult(j, result.InContactSecond, result.AddSecond); 
            } 
            return counter; 
        } 
 
        public virtual PointMy MaxLeftMaxTopPoint() 
        { 
            double maxX = 0; 
            double maxY = 0; 
 
            foreach (var pointsShell in _pointsShells) 
            { 
                if (pointsShell.Point.X > maxX) 
                    maxX = pointsShell.Point.X; 
                if (pointsShell.Point.Y > maxY) 
                    maxY = pointsShell.Point.Y; 
            } 
            return new PointMy(maxX,maxY); 
        } 
 
         
        //INode - inheried methods 
        public ShapeStates State 
        { 
            get => _state; 
            set 
            { 
                _state = value; 
                OnEdited(); 
            } 
        } 
 
        public virtual void SetStateToAllChilds(ShapeStates state) 
        { 
            State = state; 
            _pointsShells.ForEach(p => p.State = state); 
            _edgeShells.ForEach(p => p.State = state); 
        } 
        public virtual IEnumerable<INode> Childs => ((IReadOnlyList<INode>)PointShells).Concat(EdgeShells); 
        public virtual INode Parent => _parent; 
 
        //EVENT STUFF 
        public virtual event NoAtributeEventHandler Edited; 
        protected virtual void OnEdited() 
        { 
            if (InvokeEdtited) 
                Edited?.Invoke(); 
        } 
 
        //PRIVATE PART 
        protected ShapeStates _state = ShapeStates.Basic; 
        protected IShapeColection _parent; 
        protected readonly List<PointShell> _pointsShells = new List<PointShell>(); 
        protected readonly List<EdgeShell> _edgeShells = new List<EdgeShell>(); 
        protected Skladba _skladba; 
        private bool _invokeEdited = true; 
        public bool InvokeEdtited 
        { 
            get => _invokeEdited; 
            set 
            { 
                _invokeEdited = value; 
                OnEdited(); 
            } 
        } 
 
        public abstract object Clone(ShapeColection sc = null); 
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    } 
} 

using System; 
using Engine.XyObjects; 
 
namespace Engine.Shapes 
{ 
    public abstract partial class Shape 
    { 
        public double Plocha 
        { 
            get 
            { 
                if (_pointsShells.Count == 0) 
                    return 0; 
 
                double prevX = _pointsShells[0].Point.X; 
                double sum = 0; 
                for (int i = 1; i < _pointsShells.Count; i++) 
                { 
 
                    sum += prevX * _pointsShells[i].Point.Y; 
                    prevX = _pointsShells[i].Point.X; 
                } 
                sum += prevX * _pointsShells[0].Point.Y; 
 
                double prevY = _pointsShells[0].Point.Y; 
                for (int i = 1; i < _pointsShells.Count; i++) 
                { 
                    sum -= prevY * _pointsShells[i].Point.X; 
                    prevY = _pointsShells[i].Point.Y; 
                } 
                sum -= prevY * _pointsShells[0].Point.X; 
 
                return Math.Abs(sum/2); 
            } 
        } 
         
        public double ObvodPodlahy 
        { 
            get 
            { 
                if (_pointsShells.Count == 0) 
                    return 0; 
                PointMy prevPoint = _pointsShells[0].Point; 
                double result = 0; 
                for (int i = 1; i < _pointsShells.Count; i++) 
                { 
                    result += PointMy.LengthOfLine(prevPoint,_pointsShells[i].Point); 
                    prevPoint = _pointsShells[i].Point; 
                } 
 
                result += PointMy.LengthOfLine(_pointsShells[0].Point, _pointsShells[_pointsShells.Count - 1].Point); 
                return result; 
            } 
        } 
         
        public double ExponovanyObvodPodlahy 
        { 
            get 
            { 
                if (_pointsShells.Count == 0) 
                    return 0; 
                PointMy prevPoint = _pointsShells[0].Point; 
                double result = 0; 
                for (int i = 1; i < _pointsShells.Count; i++) 
                { 
                    if(!_edgeShells[i-1].EdgeValues.InContact) 
                        result += PointMy.LengthOfLine(prevPoint, _pointsShells[i].Point); 
                    prevPoint = _pointsShells[i].Point; 
                } 
                if (!_edgeShells[_edgeShells.Count -1].EdgeValues.InContact) 
                    result += PointMy.LengthOfLine(_pointsShells[0].Point, _pointsShells[_pointsShells.Count - 1].Point); 
                return result; 
            } 
        } 
 
        public double CharRozmerPodlahy => Plocha / (0.5d * ExponovanyObvodPodlahy); 
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        public double VazenyPrumerTlStenyPredDelenim 
        { 
            get 
            { 
                if (_pointsShells.Count == 0) 
                    return 0; 
                PointMy prevPoint = _pointsShells[0].Point; 
                double result = 0; 
                for (int i = 1; i < _pointsShells.Count; i++) 
                { 
                    if (!_edgeShells[i - 1].EdgeValues.InContact) 
                        result += PointMy.LengthOfLine(prevPoint, _pointsShells[i].Point) 
                                  * _edgeShells[i-1].EdgeValues.WallThickness;  
                    prevPoint = _pointsShells[i].Point; 
                } 
                if (!_edgeShells[_edgeShells.Count - 1].EdgeValues.InContact) 
                    result += PointMy.LengthOfLine(_pointsShells[0].Point, _pointsShells[_pointsShells.Count - 1].Point) * 
                              _edgeShells[_edgeShells.Count - 1].EdgeValues.WallThickness; 
 
                return result; 
            } 
        } 
 
        public double PrumernySoucinitelProstupTepla => TepelnyTok / Plocha; 
 
        public double VazenyPrumerTlSteny => VazenyPrumerTlStenyPredDelenim / ExponovanyObvodPodlahy; 
 
        public double VazenyPrumerLinearnichCiniteluPredDelenim 
        { 
            get 
            { 
                if (_pointsShells.Count == 0) 
                    return 0; 
                PointMy prevPoint = _pointsShells[0].Point; 
                double result = 0; 
                for (int i = 1; i < _pointsShells.Count; i++) 
                { 
                    if (!_edgeShells[i - 1].EdgeValues.InContact) 
                        result += PointMy.LengthOfLine(prevPoint, _pointsShells[i].Point) 
                                  * (_edgeShells[i - 1].EdgeValues.Psi 
                                  + _edgeShells[i - 1].EdgeValues.PsiEdge);  
                    prevPoint = _pointsShells[i].Point; 
                } 
                if (!_edgeShells[_edgeShells.Count - 1].EdgeValues.InContact) 
                    result += PointMy.LengthOfLine(_pointsShells[0].Point, _pointsShells[_pointsShells.Count - 1].Point) * 
                             ( _edgeShells[_edgeShells.Count - 1].EdgeValues.PsiEdge 
                              + _edgeShells[_edgeShells.Count - 1].EdgeValues.Psi); 
 
                return result; 
            } 
        } 
 
        public double VazenyPrumerLinearnichCinitelu => VazenyPrumerLinearnichCiniteluPredDelenim / 
ExponovanyObvodPodlahy; 
 
        public double EkvTloustka => VazenyPrumerTlSteny + LambdaGround * (0.17+Skladba.Value+0.04); 
 
        public double SoucinitelProstupuTepla 
        { 
            get 
            { 
                double charRozmerPodlahy = CharRozmerPodlahy; 
                if (JePodlahaDobreIzolovana) 
                    return LambdaGround/(0.457*charRozmerPodlahy + EkvTloustka); 
 
                double preLn = 2 * LambdaGround / (Math.PI * CharRozmerPodlahy + EkvTloustka); 
                double ln = Math.Log(((Math.PI * CharRozmerPodlahy) / EkvTloustka) + 1); 
 
                return preLn * ln; 
            } 
        } 
 
        public double SoucinitelProstupuTepla2 => 1/(Skladba.Value + (VazenyPrumerTlSteny/LambdaGround) + 
EfektivniTepelnyOdporZeminy); 
         
        public bool JePodlahaDobreIzolovana => EkvTloustka >= CharRozmerPodlahy; 
 
        public bool JePodlahaSpatneIzolovana => !JePodlahaDobreIzolovana; 
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        public double TepelnyOdporSkladby => Skladba.Value; 
 
        public double EfektivniTepelnyOdporZeminy => (0.457 * CharRozmerPodlahy )/ LambdaGround; 
 
        public double TepelnyTok => Plocha * SoucinitelProstupuTepla + VazenyPrumerLinearnichCiniteluPredDelenim; 
 
        public string Header => "Shape"; 
        public double LambdaGround => _parent.ColectionValues.LamdaGround; 
    } 
} 

using System; 
using System.Text; 
using Engine.ShapeColections; 
using Engine.Shapes.ShapeParts; 
using Engine.XyObjects; 
 
namespace Engine.Shapes 
{ 
    public class Square : Shape 
    { 
        //CTORS 
        public Square() 
        { 
            _point = new PointMy(0, 0); 
            _size = new SizeMy(0, 0); 
            RecreatePointsAndEdges(); 
        } 
        public Square(IShapeColection parent):base(parent) 
        { 
            _point = new PointMy(0,0); 
            _size = new SizeMy(0,0); 
            RecreatePointsAndEdges(); 
        } 
 
        //Added propertyes and methods 
        public virtual PointMy Point 
        { 
            get => _point; 
            set 
            { 
                _point = value; 
                RecreatePointValues(); 
                OnEdited(); 
            }  
        } 
        public virtual SizeMy Size 
        { 
            get => _size; 
            set 
            { 
                _size = value; 
                RecreatePointValues(); 
                OnEdited(); 
            } 
        } 
 
        public virtual Polygon ConvertToPolygon() 
        { 
            Polygon polygon; 
 
            if(Parent == null) 
                polygon = new Polygon(); 
            else 
                polygon = new Polygon(_parent, false); 
 
            polygon.Skladba = new Skladba(Skladba.Value); 
 
            for (int i = 0; i < _pointsShells.Count; i++) 
                polygon.Add(_pointsShells[i].Point, _edgeShells[i]); 
 
            if (Parent != null) 
                _parent.ChangeShapes(this, polygon); 
 
            //RecreatePointsAndEdges(); 
 
            return polygon; 
        } 
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        //PUBLIC METHODS - from shape 
        public override void DeleteEdge(EdgeShell nodePoint) 
        { 
            throw new NotImplementedException(); 
            base.DeleteEdge(nodePoint); 
        } 
 
        public override object Clone(ShapeColection sc = null) 
        { 
            var res = new Square(sc); 
            res.Size = new SizeMy(Size.X,Size.Y); 
            res.Point = new PointMy(Point.X,Point.Y); 
            res.RecreatePointsAndEdges(); 
            res.Skladba = new Skladba(Skladba.Value); 
            for (int i = 0; i < EdgeShells.Count; i++) 
                res.EdgeShells[i].EdgeValues = EdgeShells[i].EdgeValues.GetCopy(); 
            return res; 
        } 
 
        public override void DeletePoint(PointShell nodePoint) 
        { 
            throw new NotImplementedException(); 
        } 
 
        public override void Optimize() 
        { 
            if(Math.Abs(Size.X) < 0.0001d || Math.Abs(Size.Y) < 0.0001d) 
                DeleteYourself(); 
        } 
 
        //private part 
        private SizeMy _size; 
        private PointMy _point; 
 
        private void RecreatePointsAndEdges() 
        { 
            _edgeShells.Clear(); 
            for (int i = 0; i < 4; i++) 
            { 
                var point = new PointShell(this); 
                _pointsShells.Add(point); 
                point.Edited += OnEdited; 
 
                var edge = new EdgeShell(this);     
                _edgeShells.Add(edge); 
                edge.Edited += OnEdited; 
            } 
            RecreatePointValues(); 
            base.OnEdited(); 
        } 
        private void RecreatePointValues() 
        { 
            _pointsShells[0].Point = _point; 
            _pointsShells[1].Point = new PointMy(_point.X + _size.X, _point.Y); 
            _pointsShells[2].Point = new PointMy(_point.X + _size.X, _point.Y + _size.Y); 
            _pointsShells[3].Point = new PointMy(_point.X, _point.Y + _size.Y); 
 
            while (_pointsShells.Count > 4) 
                _pointsShells.RemoveAt(_pointsShells.Count -1); 
 
            while (_edgeShells.Count > 4) 
                _edgeShells.RemoveAt(_edgeShells.Count - 1); 
        } 
 
        public override string ToString() 
        { 
            var stringBuilder = new StringBuilder(40); 
            stringBuilder.Append("Square P: "); 
            stringBuilder.Append(_pointsShells.Count); 
            stringBuilder.Append(" EP:  "); 
            stringBuilder.Append(_edgeShells.Count); 
            stringBuilder.Append("\n"); 
            foreach (var nodePoint in _pointsShells) 
            { 
                stringBuilder.Append(nodePoint); 
                stringBuilder.Append("\n"); 
            } 
            foreach (var edgeParamse in _edgeShells) 
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            { 
                stringBuilder.Append(edgeParamse); 
                stringBuilder.Append("\n"); 
 
            } 
            return stringBuilder.ToString(); 
        } 
    } 
} 
 
using System; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using Engine.Counts; 
using Engine.ShapeColections; 
using Engine.Shapes.ShapeParts; 
using Engine.XyObjects; 
 
namespace Engine.Shapes 
{ 
    public class Polygon : Shape 
    { 
        //CTORS 
        public Polygon(){} 
        public Polygon(IShapeColection parent, bool add = true) : base(parent,add){} 
 
        //PUBLIC METHODS - polygon 
        public virtual void Add(int x, int y, EdgeShell edgeShell = null) 
        { 
            Add(new PointMy(x,y),edgeShell); 
        } 
        public virtual void Add(PointMy pointMy , EdgeShell edgeShell = null) 
        { 
            var nodePoint = new PointShell(this, pointMy); 
            nodePoint.Edited += OnEdited; 
           Add(nodePoint, edgeShell); 
        } 
        public virtual void Add(PointShell nodePoint, EdgeShell edgeShell = null) 
        { 
            _pointsShells.Add(nodePoint); 
            nodePoint.Edited += OnEdited; 
 
            if (edgeShell == null) 
                edgeShell = new EdgeShell(this); 
 
            edgeShell.Edited += OnEdited; 
            _edgeShells.Add(edgeShell); 
            OnEdited(); 
        } 
 
        //PUBLIC METHODS - overrided 
        public override void Optimize() 
        { 
            if(_pointsShells.Count < 3) 
                DeleteYourself(); 
 
            var prevPoint = PointShells.FirstOrDefault(); 
 
            for (var i = 1; i < _pointsShells.Count; i++) 
            { 
                if (prevPoint != null && prevPoint.Point.Equals(_pointsShells[i].Point)) 
                {  
                    _pointsShells.RemoveAt(i); 
                    _edgeShells.RemoveAt(i-1); 
                    OnEdited(); 
                    i--; 
                } 
                prevPoint = _pointsShells[i]; 
            } 
 
            if (_pointsShells.Count < 3) 
                DeleteYourself(); 
        } 
 
        public override object Clone(ShapeColection sc = null) 
        { 
            var res = new Polygon(sc); 
            res.Skladba = new Skladba(Skladba.Value); 
            for (int i = 0; i < _pointsShells.Count; i++) 
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            { 
                var edgeShell = new EdgeShell(res); 
                edgeShell.EdgeValues.InContact = _edgeShells[i].EdgeValues.InContact; 
                edgeShell.EdgeValues.Psi = _edgeShells[i].EdgeValues.Psi; 
                edgeShell.EdgeValues.PsiEdge = _edgeShells[i].EdgeValues.PsiEdge; 
                edgeShell.EdgeValues.WallThickness= _edgeShells[i].EdgeValues.WallThickness; 
                res.Add(new PointMy(_pointsShells[i].Point.X, _pointsShells[i].Point.Y),edgeShell); 
            } 
            return res; 
        } 
 
        public override string ToString() 
        { 
            var stringBuilder = new StringBuilder(40); 
            stringBuilder.Append("POLYGON P: "); 
            stringBuilder.Append(_pointsShells.Count); 
            stringBuilder.Append(" EP:  "); 
            stringBuilder.Append(_edgeShells.Count); 
            stringBuilder.Append("\n"); 
            foreach (var nodePoint in _pointsShells) 
            {  
                stringBuilder.Append(nodePoint); 
                stringBuilder.Append("\n"); 
            } 
            foreach (var edgeParamse in _edgeShells) 
            { 
                stringBuilder.Append(edgeParamse); 
                stringBuilder.Append("\n"); 
            } 
            return stringBuilder.ToString(); 
        } 
    } 
} 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using Engine.Shapes; 
using Engine.XyObjects; 
 
namespace Engine.ShapeColections 
{ 
    public partial class ShapeColection : IShapeColection , ICloneable 
    { 
        public ShapeColection() 
        { 
            _colectionValues = new ColectionValues(); 
            _colectionValues.Edited += OnShapeColectionEdited; 
        } 
 
        public void AddShape(IShape shape) 
        { 
            _shapes.Add(shape); 
            shape.Edited += OnShapeColectionEdited; 
            OnShapeColectionChanged(); 
        } 
        public void RemoveShape(IShape shape) 
        { 
           shape.Edited -= OnShapeColectionEdited; 
            _shapes.Remove(shape); 
            OnShapeColectionChanged(); 
        } 
        public void Clear() 
        { 
            foreach (IShape shape in _shapes) 
                shape.Edited -= OnShapeColectionChanged; 
 
            _shapes.Clear(); 
            OnShapeColectionChanged(); 
        } 
 
        public void Optimize() 
        { 
            int count; 
            do 
            { 
                count = _shapes.Count; 
                try 
                { 
                    for (int i = 0; i < _shapes.Count; i++) 
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                        _shapes[i].Optimize(); 
                } 
                catch (ArgumentOutOfRangeException) 
                { 
                } 
            } while (count != _shapes.Count); 
        } 
 
        public ColectionValues ColectionValues 
        { 
            get => _colectionValues; 
            set 
            { 
                _colectionValues.Edited -= OnShapeColectionChanged; 
                _colectionValues = value; 
                _colectionValues.Edited += OnShapeColectionChanged; 
                OnShapeColectionChanged(); 
            } 
        } 
 
        public void SetSelectedShapes(Skladba skladba) 
        { 
            foreach (var shape in _shapes) 
                if (shape.State == ShapeStates.Selected) 
                    shape.Skladba = skladba; 
        } 
 
        public void SplitEdgesForCalculation() 
        { 
             
            //foreach (var shape in _shapes) 
            //    shape.SetAllEdgesToNotInContact(); 
 
            for (int i = 0; i < _shapes.Count; i++) 
            for (int x = i+1; x < _shapes.Count; x++) 
                _shapes[i].SplitEdges(_shapes[x]); 
 
            Optimize(); 
             
            OnShapeColectionEdited(); 
        } 
 
        public int IndexOf(IShape shape) => _shapes.IndexOf(shape); 
         
 
        public void ChangeShapes(IShape toDelete, IShape toAdd) 
        { 
            var index = _shapes.IndexOf(toDelete); 
            ChangeShapes(index, toAdd); 
        } 
 
        public void ChangeShapes(int index, IShape toAdd) 
        { 
            _shapes[index].Edited -= OnShapeColectionEdited; 
            var shapeStates = _shapes[index].State; 
            _shapes[index] = toAdd; 
            _shapes[index].Edited += OnShapeColectionEdited; 
            _shapes[index].State = shapeStates; 
            OnShapeColectionChanged(); 
        } 
 
        public PointMy MaxXY() 
        { 
            double maxX = 0; 
            double maxY = 0; 
            foreach (var shape in _shapes) 
            { 
                var p = shape.MaxLeftMaxTopPoint(); 
                if (p.X > maxX) 
                    maxX = p.X; 
                if (p.Y > maxY) 
                    maxY = p.Y; 
            } 
 
            return new PointMy(maxX, maxY); 
        } 
 
        //EVENT STUFF 
        public event ShapeColectionEventHandler ColectionChanged; 
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        protected virtual void OnShapeColectionEdited() 
        { 
            Edited?.Invoke(); 
        } 
        protected virtual void OnShapeColectionChanged() 
        { 
            ColectionChanged?.Invoke(this); 
            OnShapeColectionEdited(); 
        } 
 
        //PRIVATE PART 
        private readonly List<IShape> _shapes = new List<IShape>(); 
        private ColectionValues _colectionValues; 
 
        public object Clone() 
        { 
            var res = new ShapeColection(); 
            res._colectionValues.LamdaGround = LambdaGround; 
 
            foreach (var shape in _shapes) 
            { 
                shape.Clone(res); 
            } 
 
            Console.WriteLine(res.LambdaGround); 
            return res; 
        } 
    } 
}    

using System; 
using System.Linq; 
using Engine.Logger; 
 
namespace Engine.ShapeColections 
{ 
    public class LambdaGround0Exception : Exception 
    { 
    } 
    public partial class ShapeColection 
    { 
        public double TepelnyOdporSkladby => (EkvTloustka-VazenyPrumerTlSteny)/ColectionValues.LamdaGround - 0.17d-0.04d; 
        public double PrumernySoucinitelProstupTepla => TepelnyTok / Plocha; 
        public string Header => "Shape colection"; 
        public double LambdaGround => ColectionValues.LamdaGround; 
        public double EfektivniTepelnyOdporZeminy => (0.457 * CharRozmerPodlahy) / LambdaGround; 
        public double EkvTloustka 
        { 
            get 
            { 
                var zateplena = EkvTloustkaZateplena; 
                var nezateplena = EkvTloustkaNezateplena; 
                if (zateplena >= CharRozmerPodlahy) 
                    return zateplena; 
                if (nezateplena < CharRozmerPodlahy) 
                    return nezateplena; 
                throw new LambdaGround0Exception(); 
            } 
        } 
 
        public double EkvTloustkaZateplena => LambdaGround / SoucinitelProstupuTepla - 0.457d * CharRozmerPodlahy; 
        public double EkvTloustkaNezateplena => DtCounter.GetDt(LambdaGround, CharRozmerPodlahy, SoucinitelProstupuTepla); 
        public double ExponovanyObvodPodlahy => _shapes.Aggregate(0d, (d, s) => d + s.ExponovanyObvodPodlahy); 
        public double CharRozmerPodlahy => Plocha / (0.5d * ExponovanyObvodPodlahy); 
 
        public bool JePodlahaDobreIzolovana 
        { 
            get 
            { 
                var zateplena = LambdaGround / SoucinitelProstupuTepla - 0.457d * CharRozmerPodlahy; 
                if (zateplena >= CharRozmerPodlahy) 
                    return true; 
                return false; 
            } 
        } 
        public bool JePodlahaSpatneIzolovana 
        { 
            get 
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            { 
                var nezateplena = DtCounter.GetDt(LambdaGround, CharRozmerPodlahy, SoucinitelProstupuTepla); 
                if (nezateplena < CharRozmerPodlahy) 
                    return true; 
                return false; 
            } 
        } 
        public double Plocha => _shapes.Aggregate(0d, (d, s) => d + s.Plocha); 
        public double SoucinitelProstupuTepla => (TepelnyTok - VazenyPrumerLinearnichCiniteluPredDelenim) / Plocha; 
        public double TepelnyTok => _shapes.Aggregate(0d, (d, s) => d + s.TepelnyTok); 
        public double VazenyPrumerLinearnichCinitelu => 
            VazenyPrumerLinearnichCiniteluPredDelenim / ExponovanyObvodPodlahy; 
        public double VazenyPrumerLinearnichCiniteluPredDelenim => 
            _shapes.Aggregate(0d, (d, s) => d + s.VazenyPrumerLinearnichCiniteluPredDelenim); 
        public double VazenyPrumerTlSteny => VazenyPrumerTlStenyPredDelenim / ExponovanyObvodPodlahy; 
        public double VazenyPrumerTlStenyPredDelenim => 
            _shapes.Aggregate(0d, (d, s) => d + s.VazenyPrumerTlStenyPredDelenim); 
    } 
} 


