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Anotace 

Práce �eší posouzení n�kolika druh� zd�ných systém� z hlediska t�í kritérií, jímž je po�izovací 

cena, �asová náro�nost výstavby a technologie provád�ní p�i výstavb�. V práci je porovnáváno 

15 variant zdiva z materiál� keramických, betonových, pórobetonových a vápenopískových 

formou jednotlivých rozpo�t�, harmonogram� a schématických p�dorys�. Varianty zdiva jsou 

hodnoceny na doporu�ené standardy tepelné ochrany budov. Výsledkem práce bude záv�re�né 

zhodnocení všech posuzovaných variant zdících systém� a doporu�ený výb�r nejideáln�jší 

varianty pro výstavbu referen�ního bytového domu z hlediska všech t�ech kritérií.  

Klí�ová slova: 

Bytový d�m, zd�ný systém, tepelná izolace, harmonogram, rozpo�et, technologie provád�ní. 

  



Annotation 

Project includes examination several kinds of masonry systems from three aspects such as 

purchase price, time building intensity and technological processes while building up. In the 

project is comparation of 15 masonry variants made from ceramic, concrete, aerated concrete 

and sand-lime materials by method of individual budgets, schedules and schematic layouts. 

Masonry variants are evaluated according to thermal protection standards. Result of the project is 

closed evaluation of all reviewed masonry system variants and recommended selection of the 

best variant for construction of the reffered residental building from a point of view of all three 

aspects. 

Keywords: 

Residential house, brick system, thermal insulation, schedule, budget, technology 

implementation.
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1 Úvod 

Obsahem práce je porovnat jednotlivé výrobce zdících systém� z hlediska po�izovací ceny 

nosného systému, technologie provád�ní a �asové náro�nosti výstavby. Mezi výrobci zdících 

systém� byli vybráni ti nejpoužívan�jší na �eském území. Celá práce bude porovnána na základ�

referen�ního bytového domu o �ty�ech nadzemních podlažích, nepodsklepený, s plochou 

st�echou, obdélníkového p�dorysného tvaru o rozm�rech 18,15 x 12,40 m. Tato specifikace se 

vztahuje na referen�ní bytový d�m, který se bude �ešit a je ze systému Ytong. Cílem práce není 

projektování studií, dispozic bytového domu a jeho provozu nebo údržby. Cílem této práce je na 

základ� referen�ní budovy aplikovat jiné a úplné zdící systémy s popisem celkové technologie 

provád�ní st�n, stropních konstrukcí, zohlednit �asovou náro�nost výstavby a hlavn� po�izovací 

cenu za nosný ucelený systém. Aby bylo porovnávání zdících systému porovnatelné, tak varianty 

zdiva budou spl�ovat svým sou�initelem prostupu tepla doporu�ené hodnoty pro vn�jší zdivo. 

V práci budou zahrnuty cihly, tvárnice a tvarovky o r�zných tlouš�kách, tepeln� izola�ních 

vlastnostech, ale také pevnosti z hlediska únosnosti zdiva a jeho stability. Práce vychází tak�ka 

z používaných a již ov��ených tloušt�k zdiva pro podobné bytové objekty v daných p�dorysných 

rozm�rech a výškách budovy.  
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2 Cíl práce 

Cílem práce je zhodnocení možností navrhnout a stav�t cenov� p�ístupné objekty se st�novou 

konstrukcí. Na základ� referen�ní stavby bude posouzeno, jak by probíhala realizace výstavby 

zd�ného bytového domu z jiných zd�ných systém� z hlediska finan�ních náklad�, �asové 

náro�nosti výstavby a složitosti technologie provád�ní. Aby byly jednotlivé varianty 

porovnatelné, budou �ešeny pro doporu�ené hodnoty svým sou�initelem prostupu tepla pro 

vn�jší konstrukce resp. st�ny. Výsledkem bude zhodnocení n�kolika zd�ných systém�

s porovnáním referen�ní stavby, kde se projeví všechny t�i ukazatele a jaký mají vliv na 

výstavbu jako jednotlivý celek. Skloubením všech t�í kritérií se vybere varianta, která bude 

finan�n�, �asov� a technologicky p�ístupná a pro provoz bytového domu vyhovující.  
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3 Teoreticko-metodologická �ást 

3.1 Seznam �ešených systém�

V teoretické �ásti jsou popsány jednotlivé varianty zd�ných systém�. Je zde uveden kompletní 
systém nosných st�n a stropních konstrukcí, jejímž obsahem budou vlastnosti jednotlivých prvk�
a bude znázorn�n technologický postup p�i zd�ní a provád�ní stropních konstrukcí. 
Technologický postup zd�ní a pokládka strop� je u systém� Porotherm/ Heluz a Silka/Sendwix 
totožná a bude popsána pouze u jednoho systému. Vzhledem k tomu, že systém Silka, který 
spádá pod zna�ku Xella, jako Ytong a systém Sendwix nemají svoje vlastní stropní konstrukce, 
bude použit stejný strop (klasik), jako u varianty Ytong, z d�vodu podobného materiálu a v praxi 
i takto využívaného �ešení. 

Seznam jednotlivých variant zdiva: 

a) Systém Porotherm – keramické zdivo 
• Zdivo Porotherm Profi tl. 400 mm 

• Zdivo Porotherm T Profi tl. 300 mm 

• Strop Porotherm MIAKO tl. 250 mm se železobetonovou nabetonávkou 

• Strop Porotherm BN tl. 250 mm bez železobetonové nabetonávky 
b) Systém Heluz – keramické zdivo 

• Zdivo Heluz Plus tl. 400 mm 

• Zdivo Heluz FAMILY 2in1 tl. 300 mm 

• Strop Heluz MIAKO tl. 250 mm 
c) Systém Ytong – pórobetonové zdivo 

• Zdivo Ytong P4-500 tl. 375 mm 

• Zdivo Ytong P6-650 tl. 300 mm 

• Strop Ytong Klasik tl. 250 mm se železobetonovou nabetonávkou 

• Strop Ytong Ekonom tl. 250 mm bez železobetonové nabetonávky 
d) Systém Silka – vápenopískové zdivo 

• Zdivo Silka S20 – 2000 tl. 200 mm 

• Zdivo Silka S20 – 200 tl. 240 mm 
e) Systém Sendwix – vápenopískové zdivo 

• Zdivo Sendwix 14DF-LD tl. 200 mm 

• Zdivo Sendwix 8DF-LD tl. 240 mm 
f) Systém Livetherm – betonové zdivo sendvi�ové 

• Zdivo Livetherm Z400 + styropor tl. 400 mm 

• Strop Livetherm 250 tl. 250 mm se železobetonovou nabetonávkou 
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3.2 Zd�né systémy budov 

����� Systém Porotherm 

O spole�nosti: 

Jedná se o jednoho z nejv�tších výrobc� cihel na sv�t�. V �eské republice p�sobí od roku 1992. 
V této dob� zde má zastoupení šesti výrobních závod� po celé �eské Republice. Spole�nost je 
zam��ena na výrobky z vypálené hlíny (p�írodní materiál) reps. jílu a k�emi�itého prachu. Díky 
hlavním složkám p�i výrob� cihel také umožnují ekologickou likvidaci cihel nap�. 
z rekonstrukcí. V roce 2015 spole�nost Wienerberger odkoupila st�ešního výrobce krytiny 
Tondach.  

Systém Porotherm Profi: 

Jedná se o broušené cihly Porotherm Profi na zdící tenkovrstvou maltu. Broušené cihly umož�ují 
rychlejší výstavbu oproti p�vodním výrobk�m Porotherm P+D na vápenocementovou maltu. P�i 
zd�ní z výškového hlediska odpadá problém s vyrovnáváním jednotlivých „šár�“ zdiva. Ložné 
spáry zdiva jsou provád�ny na speciální tenkovrstvou maltu o tl. 1,0 mm, sty�né spáry jsou 
�ešeny „pero a drážka“. 

Cihelné zdivo Porotherm Profi tl. 400 mm: 

Výhody Porotherm Profi: 

• Pracnost nižší o 25%, než je u klasického zd�ní 

• Ideální spoje na „pero a drážku“ 

• Vysoká pevnost zdiva v tlaku 

• Minimální spot�eba pojiva 

• Rozm�ry v modulovém systému 
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Obrázek 1: Porotherm Profi tl. 400 – základní cihla

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://wienerberger.cz/

Technické parametry cihel Porotherm Profi: 

Tabulka 1: Technické a fyzikální vlastnosti Porotherm Profi

a) Rozm�ry d/š/v 248x400x249 mm 
b)  Rovinnost ložných spár 0,3 mm 
c)  Rovnob�žnost rovin ložných ploch 0,6 mm 
d)  Skupina zdících prvk� 2 
e) Objemová hmotnost cihel 780 kg/m3

f)  Hmotnost 1 ks cca 19,2 kg/ks 
g) Pevnost v tlaku 15/10/8 N/mm2

h) 	 (lambda) 0,112 W/(m*k) 
i) P�ídržnost 0,30 N/mm2

 j)  Požární odolnost (t�ída reakce na ohe� A1) REI 180 DP1 

 k)  M�rná tepelná kapacita zdiva bez omítek „c“ 1 000 J/kg*K 
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Obrázek 2: Dopl�kové cihly Porotherm Profi

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://wienerberger.cz/

Technologie zd�ní: 

a) Hydroizolace spodní stavby – pod první �adu cihel se provede hydroizolace (asfaltové 
pásy, PVC) v pruzích. Hydroizolace zabra�uje pronikání vlhkosti do zdiva. Hydroizolace 
musí být širší min. o 150 mm na každé stran�, než je tlouš�ka st�ny. 
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Obrázek 3: Protoherm Profi - hydroizolace 

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://wienerberger.cz/

b) Na p�ipravenou hydroizolaci naneseme zakládací vápenocementovou maltu o tlouš�ce 
cca 10-20 mm. Založí se rohové cihly do výškové roviny, natáhne se provázek a za�íná 
se zdít. První �ada cihel se musí založit do roviny. U broušených cihel je to nejd�ležit�jší 
�ást p�i zd�ní. Nevznikají nám pozd�ji p�i zd�ní výškové rozdíly. 

Obrázek 4: Porotherm Profi - zakládání první �ady zdiva 

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostuné 
z: http://wienerberger.cz/
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c) Na navazující �ady zdiva se již nanáší tenkovrstvá malta. P�i nanášení malty se 
doporu�uje používat nanášecí válec, urychluje a zjednodušuje zd�ní broušených cihel. 
P�ed nanesením malty se doporu�uje navlh�it ložnou spáru vodou. 

Obrázek 5: Porotherm Profi - nanášení lepidla 

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://wienerberger.cz/

d) Vazba rohu a dopl�kové cihly jsou sou�ástí systému. Jako první se osadí rohová cihla R, 
na kterou navazuje cihla polovi�ní s ozna�ením 1/2K. Tento zp�sob založení zaru�uje 
správnou vazbu zdiva. Dále se kladou už základní cihly.  

Obrázek 6: Porotherm Profi - rohová vazba zdiva 

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://wienerberger.cz/
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e) Výpln� otvor� se �eší pomocí cihel s ozna�ením K a 1/2K, je se o cihly, které mají drážku 
pro umíst�ní pruhu extrudovaného polystyrenu o ší�ce 200 mm a tlouš�ce 40 mm, jako 
zamezení tepelného mostu. Extrudovaný polystyren dodává výrobce, levn�jší variantou je 
si polystyren na�ezat na pruhy z desek. Ost�ní se zdí klasicky z t�chto cihel, ale parapet 
se klade do maltového lože, je to kv�li sty�né spá�e, která je z pera a drážky. 

Obrázek 7: Porotherm Profi - zp�sob �ešení ost�ní 

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://wienerberger.cz/

f) P�eklady d�líme na nosné a nenosné. Nenosné p�eklady se kladou na plocho, proto se 
nazývají ploché p�eklady. Nosné p�eklady se kladou na výšku rovnou hranou na st�nu. 
P�eklady mají ozna�ení KP 7 a jejich minimální uložení je: 

• Do délky p�eklad� 1 750 mm = 125 mm 

• Délky 2 000 až 2 250 mm = 200 mm 

• 2 500 a delší = 250 mm 

P�eklady se kladou do maltového lože z více kus� (dle tlouš�ky zdiva), v našem p�ípad�
se jedná o 5 ks. Mezi tyto p�eklady se vkládá tepelná izolace EPS fasádní, který navazuje 
na výpln� otvor�. P�eklady se pro zachování polohy svazují vázacím drátem. Celý systém 
zd�ní je omezen klimatickými vlivy, zdít se m�že + 5°C.  



Strana 10 

Obrázek 8: Porotherm Profi - uložení p�eklad�

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://wienerberger.cz/

g) Po uložení p�eklad� následují stropy s železobetonovými v�nci. Bude �ešeno, jako 
samostatná kapitola.  

Systém Porotherm T Profi: 

Jedná se o broušené cihly Porotherm T Profi (pln�né skelnou vatou) na zdící tenkovrstvou maltu. 
Varianta s minerální vatou je nejnov�jším typem od koncernu Porotherm. Nejsou zde žádné 
dopl�kové cihly krom polovi�ních cihel. P�i zd�ní z výškového hlediska odpadá problém 
s vyrovnáváním jednotlivých „šár�“ zdiva. Ložné spáry zdiva jsou provád�ny na speciální 
tenkovrstvou maltu o tl. 1,0 mm, sty�né spáry jsou �ešeny „pero a drážka“. Oproti variant� Profi 
mají tyto cihly lepší tepelný odpor díky výplni z minerální vaty. 

Cihelné zdivo Porotherm T Profi tl. 380 mm: 

Výhody Porotherm T Profi: 

• Minimální spot�eba malty 

• Zamezení tepelných most� v ložných spárách 

• Modulový systém 

• Hygienicky nezávadné 

• Vyšší tepelný odpor zdiva 
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Obrázek 9: Porotherm T Profi - základní cihla 

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://wienerberger.cz/

Technické parametry cihel Porotherm T Profi: 

Tabulka 2: Technické a fyzikální vlastnosti Porotherm T Profi

a) Rozm�ry d/š/v 248x300x249 mm 
b)  Rovinnost ložných spár 0,3 mm 
c)  Rovnob�žnost rovin ložných ploch 0,6 mm 
d)  Skupina zdících prvk� 2 
e) Objemová hmotnost cihel 680 kg/m3

f)  Hmotnost 1 ks cca 15,7 kg/ks 
g) Pevnost v tlaku 8 N/mm2

h) 	 (lambda) 0,075 W/(m*k) 
i) P�ídržnost 0,19 N/mm2

 j)  Požární odolnost (t�ída reakce na ohe� A1) REI 90 DP1 

 k)  M�rná tepelná kapacita zdiva bez omítek „c“ 1 000 J/kg*K 

Technologie provád�ní je totožná s variantou cihel Porotherm Profi, krom zakládání rohu, které 
se provádí ze základních tvarovek. 
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Obrázek 10: Porotherm T Profi - rohová vazba zdiva 

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://wienerberger.cz/

Porotherm strop – klasické MAIKO vložky: 

Stropní konstrukce s nabetonávkou a kari sítí je jeden z nejpoužívan�jších stropních systém�
v �eské Republice. Stropní systém má �ty�i druhy stropních vložek 8, 15, 19 a 23 cm. Stropní 
vložky Miako mají osové vzdálenosti 500 a 625 mm. Vložky se kladou mezi stropní POT 
nosníky. 

Výhody stropu porotherm: 

• Sv�tlé rozp�tí až do 8 000 mm 

• Vysoká únosnost 

• Tuhá monolitická deska 

Technické parametry stropu Porotherm: 

Tabulka 3: Technické a fyzikální vlastnosti Porotherm MIAKO

a) Tlouš�ka stropu 210, 250, 290 mm 
b)  Objemová hmotnost vložek 800 kg/m3

c)  Hmotnost POT nosník� 21,7 – 25,6 kg/m 
d)  Pevnost vložek v tlaku P12 
e) Rozm�ry POT nosník� 160 x 60 x 250 mm 
f)  Délka nosníku  1 750 – 8 250 mm 

Technologie provád�ní: 

a) Kolem obvodu budovy se provede vyzd�ní v�ncovek s VT 8/25 cm Profi. Vloží se 
fasádní polystyren sm�rem do interiéru, tlouš�ka izolantu je závislá na ší�ce zdiva.  
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b) Na ší�i uložení nosník� a v�nce se položí pruh asfaltového pásu, který zamezí 
akustickému p�enosu hluku a nedochází tím k pevnému spojení mezi poslední �adou cihel 
a v�ncem. Asfaltový pás se nemusí ukládat pod tepelnou izolaci v�nce. 

Obrázek 11: Porotherm MIAKO – uložení hydroizolace pod nosníky stropu 

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://wienerberger.cz/

c) Osazení POT nosník� se provádí pomocí je�ábu tak, že se na každý konec dané místnosti 
osadí stropní nosník na asfaltový pás s požadovaným uložen, což je minimáln� 125 mm. 
Nyní se provede podep�ení nosník� d�ev�nými hranoly a stojkami. Vodorovné hranoly 
jsou v osové vzdálenosti maximáln� do 1,8 m. V další etap� se rozloží jednotlivé nosníky 
dle požadované osové vzdálenosti pro vložky 500 mm nebo 625 mm dp MC malty.  

Obrázek 12: Porotherm MIAKO - podep�ení nosník� a osazení POT nosník�

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://wienerberger.cz/
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d) Kladení stropních vložek MIAKO se provádí dle p�edpis� výrobce. V každém poli se 
uloží vložky na jednotlivé konce, �ímž si stabilizujeme polohu nosník� a klademe další 
�ady. 

Obrázek 13: Porotherm MIAKO - zp�sob kladení stropních vložek 

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://wienerberger.cz/

e) Provede se vyvázání v�nc� z betoná�ské oceli (ty�e a t�mínky), na které navazuje 
položení kari sítí v ploše s p�edepsanými p�esahy. 

Obrázek 14: Porotherm MIAKO - armování stropní konstrukce 

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://wienerberger.cz/
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f) Na složený, vyarmovaný a podep�ený stropní konstrukci lze provád�t betonovou vrstvu 
z minimální t�ídy C20/25 m�kké konzistence. Podep�ení stropní konstrukce musíme 
dodržet technologickou p�estávku 28 dní. Po 7 dnech od betonáže je možné pokra�ovat 
ve zd�ní dalších podlaží. Po 28 dnech dochází k demontáži podp�rné konstrukce stropu. 

Obrázek 15: Porotherm MIAKO - betonáž stropní konstrukce 

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://wienerberger.cz/

Porotherm strop – BN: 

Stropní konstrukce bez nabetonávky a kari sítí. Stropní systém má t�i druhy stropních vložek 
MIAKO Bn 25/62,5 a 25/50. Stropní vložky Miako mají osové vzdálenosti 500 a 625 mm. 
Vložky se kladou mezi stropní POT nosníky. 

Výhody stropu porotherm: 

• Sv�tlé rozp�tí až do 6 000 mm 

• Vysoká únosnost 

• Možnost p�erušení betonáže žeber 

• Betonáž pouze mezi keramické vložky 
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Technické parametry stropu Porotherm: 

Tabulka 4: Technické a fyzikální vlastnosti Porotherm BN

a) Tlouš�ka stropu 250 mm 
b)  Objemová hmotnost vložek 800 kg/m3

c)  Hmotnost POT nosník� 21,7 – 25,6 kg/m 
d)  Pevnost vložek v tlaku P16 
e) Rozm�ry POT nosník� 160 x 60 x 250 mm 
f)  Délka nosníku  1 750 – 6 250 mm 

Stropní systém je v technologickém postupu totožný s klasickým stropním systémem od 
Porothermu. Pouze zde odpadá betonování vrstvy nad vložkami a pokládka kari sítí. 

Tabulka 5: Porotherm BN - betonáž bez nadbetonávky 

Zdroj: Porotherm [http://wienerberger.cz/]. �R: Porotherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://wienerberger.cz/

����� Systém Heluz 

O spole�nosti: 

Spole�nost Heluz se zabývá výrobou cihel již od roku 1876. Jan 
eho� v Dolním Bukovsku 
postavil první žárovou pec, kde byly vypáleny první cihly. V roce 1950 komunisté výrobnu 
zestátnili, až po 40 letech potomci zakladatel� získali spole�nost zp�t. V sou�asné dob� pat�í 
spole�nost mezi 3 nejv�tší dodavatele pálených cihel v �eské Republice. 

Systém Heluz Plus: 

Jedná se o broušené cihly Heluz Plus na zdící tenkovrstvou maltu. Broušené cihly umož�ují 
rychlejší výstavbu, jako konkuren�ní výrobce spole�nos Porotherm. P�i zd�ní z výškového 
hlediska odpadá problém s vyrovnáváním jednotlivých „šár�“ zdiva. Ložné spáry zdiva jsou 
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provád�ny na speciální tenkovrstvou maltu o tl. 1,0 mm, sty�né spáry jsou �ešeny „pero a 
drážka“. 

Cihelné zdivo Heluz Plus tl. 400 mm: 

Výhody Heluz Plus: 

• Vyšší pevnost zdiva 

• Výhodná cena 

• Masivní konstrukce 

• Difuzn� otev�ený systém 

• Rychlost výstavby 

Obrázek 16: Heluz Plus – základní cihla 

Zdroj: Heluz [http://www.heluz.cz/]. �R: Heluz, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.heluz.cz/

Technické parametry cihel Heluz Plus: 
Tabulka 6: Technické a fyzikální vlastnosti Heluz Plus

a) Rozm�ry d/š/v 247x400x249 mm 
b)  Rovinnost ložných spár 0,3 mm 
c)  Rovnob�žnost rovin ložných ploch 0,6 mm 
d)  Skupina zdících prvk� 2 
e) Objemová hmotnost cihel 600 kg/m3

f)  Hmotnost 1 ks cca 15,4 kg/ks 
g) Pevnost v tlaku 10 N/mm2

h) 	 (lambda) 0,113 W/(m*k) 
i) Spot�eba cihel 16 ks/m2

 j)  Požární odolnost (t�ída reakce na ohe� A1) REI 120 DP1 

 k)  M�rná tepelná kapacita zdiva bez omítek „c“ 1 000 J/kg*K 
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Dopl�kové cihly má systém Heluz stejný, jako konkuren�ní spole�nost Protoherm. 

Technologie zd�ní: 

Technologie zd�ní je zcela stejná, jako technologie konkuren�ní spole�nosti Porotherm. Jediným 
rozdílem je založení rohu, výrobce zde doporu�uje cihly K – ½, resp. jejich drážky vyplnit 
tepeln� izola�ní maltou. 

Obrázek 17: Heluz Plus – rohová vazba zdiva 

Zdroj: Heluz [http://www.heluz.cz/]. �R: Heluz, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.heluz.cz/

Systém Heluz FAMILY 2in1: 

Jedná se o systém velice podobný cihlám Porotherm T Profi, pouze výpl�ovým tepeln�
izola�ním materiálem je polystyrénový granulát, který se do dutin tla�í. V této kategorii se jedná 
o nejlepší zdivo z hlediska tepeln� izola�ních vlastností na �eském trhu. Výroba t�chto cihel je 
složit�jší a tím je vyšší cena až �ty� násobn� oproti klasickým zdícím materiál�m v dané 
tlouš�ce. 

Výhody Heluz FAMILY 2in1: 

• Nahrazuje až 36 cm tepelné izolace 

• Nejlepší tepeln�izola�ní parametry na trhu (v daném typu materiálu) 

• Masivní konstrukce 

• Difuzn� otev�ený systém 

• Rychlost výstavby 
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Obrázek 18: Heluz FAMILY 2in 1 - základní cihla 

Zdroj: Heluz [http://www.heluz.cz/]. �R: Heluz, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.heluz.cz/

Technické parametry cihel Heluz FAMILY 2in1: 

Tabulka 7: Technické a fyzikální vlastnosti Heluz FAMILY 2in1

a) Rozm�ry d/š/v 247x300x249 mm 
b)  Rovinnost ložných spár 0,3 mm 
c)  Rovnob�žnost rovin ložných ploch 0,6 mm 
d)  Skupina zdících prvk� 2 
e) Objemová hmotnost cihel 650 kg/m3

f)  Hmotnost 1 ks cca 15,4 kg/ks 
g) Pevnost v tlaku 10 N/mm2

h) 	 (lambda) 0,066 W/(m*k) 
i) Spot�eba cihel 16 ks/m2

 j)  Požární odolnost (t�ída reakce na ohe� A1) REI 30 DP1 
 k)  M�rná tepelná kapacita zdiva bez omítek „c“ 1 000 J/kg*K 

Cihly Heluz FAMILY 2in1 mají dopl�kové tvárnice rohové R, cihly pro ost�ní K a K-1/2. 

Technologie zd�ní: 

Technologie zd�ní je totožná s p�edchozími variantami od spole�nosti Heluz a Porotherm. 
Výrobce poukazuje na n�kolik zásad, které je nutné u zd�ní broušených cihel dodržet, jedná se o 
tyto zásady: 

• Vazba cihel je optimáln� ½ cihly, minimální p�evazba je 100 mm 

• Pro vazbu roh� se používají cihly R, K a K-1/2 

• Mezery vzniklé vlivem nep�esných rozm�r� se vypl�ují tepeln� izola�ní maltou 

• Vazba roh� je stejná jako u systému Heluz Plus 
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Heluz strop – klasické MAIKO vložky: 

Stropní konstrukce s nabetonávkou a kari sítí je jeden z nejpoužívan�jších stropních systém�
v �eské Republice. Stropní systém má �ty�i druhy stropních vložek 8, 15, 19 a 23 cm. Stropní 
vložky Miako mají osové vzdálenosti 500 a 625 mm. Vložky se kladou mezi stropní Heluz 
MIAKO nosníky. 

Výhody stropu Heluz: 

• Sv�tlé rozp�tí až do 8 000 mm 

• Vysoká únosnost 

• Tuhá monolitická deska 

Technické parametry stropu Heluz: 

Tabulka 8: Technické a fyzikální vlastnosti Heluz MIAKO

a) Tlouš�ka stropu 210, 250, 290 mm 
b)  Objemová hmotnost vložek 700 kg/m3

c)  Hmotnost Heluz nosník� 21,7 – 25,6 kg/m 
d)  Pevnost vložek v tlaku P12 
e) Rozm�ry Heluz nosník� 160 x 60 x 230 mm 
f)  Délka nosníku  1 500 – 8 250 mm 

Technologie provád�ní je stejná, jako u p�edešlých postup� výrobce Porotherm. 

����� Systém Ytong 

O spole�nosti: 

Zna�ka Ytong souvisí s dlouhou tradicí a inovativními technologiemi. �eské zastoupení 
nadnárodní spole�nosti je spole�nost Xella CZ, s.r.o. a v �eské Republice má t�i výrobní závody. 
Bílé tvárnice jsou vyrobeny z vápna, cementu, písku a vody. Uvnit� tvárnic jsou milióny 
vzduchových pór�. Poprvé byla tvárnice vyrobena p�ed 80 lety v jiho�eském m�st�. Tento 
systém zlepšil tepelnou izola�nost o 20%. 

Systém Ytong P4-500 tl. 375 mm: 

Tvárnice Ytong pro obvodové st�ny se d�lí na dva typy, hladké tvárnice a tvárnice na pero a 
drážku. Tvárnice se jeví lepší tepeln� technickými vlastnostmi, leh�í zdící systém, než jsou 
ostatní systémy. Zd�ní se provádí na tenkovrstvé lepidlo a tlouš�ce 1,0 až 3,0 mm. 

Výhody tvárnic Ytong: 

• Vyšší tepeln� izola�ní vlastnosti, než standardní cihly výrobc� Heluz, Porotherm 

• Snadná montáž 
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• Rychlost provád�ní 

• Stejné technické vlastnosti ve všech sm�rech 

Obrázek 19: Ytong P4-500 – základní tvárnice 

Zdroj: Ytong [http://www.ytong.cz/]. �R: Ytong, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.ytong.cz/

Technické parametry tvárnic Ytong P4-500: 

Tabulka 9: Technické a fyzikální vlastnosti Ytong P4-500

a) Rozm�ry d/š/v 499x375x249 mm 
b)  Rovinnost ložných spár 1,0 mm 
c)  Rovnob�žnost rovin ložných ploch 1,0 mm 
d)  Skupina zdících prvk� 1 
e) Objemová hmotnost cihel 500 kg/m3

f)  Hmotnost 1 ks cca 31,5 kg/ks 
g) Pevnost v tlaku 4,2 N/mm2

h) 	 (lambda) 0,137 W/(m*k) 
i) Spot�eba cihel 8 ks/m2

 j)  Požární odolnost (t�ída reakce na ohe� A1) REIW 180 DP1 

 k)  M�rná tepelná kapacita zdiva bez omítek „c“ 1 000 J/kg*K 

Systém Ytong P6-650 tl. 300 mm: 

Jedná se ten samý zdící prvek, m�ní se pouze rozm�ry a fyzikální vlastnosti. 

Technické parametry tvárnic Ytong P6-650: 

Tabulka 10: Technické a fyzikální vlastnosti Ytong P6-650

a) Rozm�ry d/š/v 499x300x249 mm 
b)  Rovinnost ložných spár 1,0 mm 
c)  Rovnob�žnost rovin ložných ploch 1,0 mm 
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d)  Skupina zdících prvk� 1 
e) Objemová hmotnost cihel 650 kg/m3

f)  Hmotnost 1 ks cca 32 kg/ks 
g) Pevnost v tlaku 6,5 N/mm2

h) 	 (lambda) 0,179 W/(m*k) 
i) Spot�eba cihel 8 ks/m2

 j)  Požární odolnost (t�ída reakce na ohe� A1) REIW 180 DP1 

 k)  M�rná tepelná kapacita zdiva bez omítek „c“ 1 000 J/kg*K 

Technologie zd�ní: 

a) Provedení hydroizolace v pásech pod nosné zdivo, rozm��ení p�dorysu dle projektové 
dokumentace. Pomocí laseru p�ekontrolujeme výškové tolerance jednotlivých roh�. 

Obrázek 20: Ytong - hydroizolace 

Zdroj: Ytong [http://www.ytong.cz/]. �R: Ytong, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.ytong.cz/ 

b)  První zakládáme tvárnici v nejvyšším rohu základové desky, v p�ípad� pera a drážky 
dáváme pery k vn�jšímu líci. Tvárnice osadíme na zakládací tepeln� izola�ní maltu v celé 
ploše tvárnic. Zakládací malta se nanáší v minimální tlouš�ce 20 mm. Tvárnici 
kontrolujeme pomocí vodováhy na obou stranách, zda je v rovnovážné poloze. Jakmile 
máme osazeny všechny rohové tvárnice, p�ekontroluje se jejich výškové osazení mezi 
sebou. Pokud je vše výškov� urovnáno, natáhnou se mezi jednotlivými rohovými 
tvárnicemi provázky a založí se první �ada zdiva. 
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Obrázek 21: Ytong - rohové tvárnice první �ady zdiva 

Zdroj: Ytong [http://www.ytong.cz/]. �R: Ytong, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.ytong.cz/

c) Následující �ady tvárnic provádíme pomocí lepidla, které se nanáší zednickou lžící 
s výškou zubu 5 mm. Lepidlo se nanáší v celé ploše zdiva. U tohoto systému je výhodou, 
že zpracujete tém�� všechny od�ezky. P�esahy tvárnic musí být minimáln� 100 mm. 

Obrázek 22: Ytong – nanášení lepidla 

Zdroj: Ytong [http://www.ytong.cz/]. �R: Ytong, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.ytong.cz/
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d) P�ed osazením p�eklad� se p�ekontroluje rovinnost ložných spár. Nanese se zdící malta 
Ytong na ložnou a sty�nou plochu. Nápis na p�ekladu musí být �itelný a se šipkami 
nahoru. 

Obrázek 23: Ytong - uložení p�eklad�

Zdroj: Ytong [http://www.ytong.cz/]. �R: Ytong, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.ytong.cz/

e) V�nce a stropní konstrukce budou �ešeny v samostatné kapitole. 

Ytong strop – klasik: 

Stropní konstrukce s nabetonávkou a kari sítí je jeden z nejpoužívan�jších stropních systém�
v �eské Republice.  Stropní vložky jsou z pórobetonu t�ídy P4-500. Stropní nosníky tvo�í 
prostorová sva�ená výztuž, kotvená do betonové patky obdélníkového pr��ezu. 

Výhody stropu Ytong: 

• Akustický útlum 

• Vysoká únosnost 

• Tuhá monolitická deska 

• Snadná montáž 

• Rychlost výstavby 
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Technické parametry stropu Ytong: 

Tabulka 11: Technické a fyzikální vlastnosti Ytong klasik

a) Tlouš�ka stropu 250 mm 
b)  Objemová hmotnost vložek 500 kg/m3

c)  Hmotnost 1 ks vložky 21,0 kg/ks 
d)  Pevnost vložek v tlaku 4,2 N/mm2

e) Rozm�ry Ytong nosník� 120 x 40 x 175 mm 
f)  Délka nosníku  1 000 – 7 600 mm 

Technologie provád�ní: 

a) Provede se podp�rná konstrukce stropu s p�edepsaným p�edp�tím ve st�edové �ásti 
místností. Uložení nosník� je minimáln� 150 mm. Osadí se nosníky dle p�edepsané osové 
soum�rnosti. 

Obrázek 24: Ytong klasik - podep�ení stropu 

Zdroj: Ytong [http://www.ytong.cz/]. �R: Ytong, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.ytong.cz/

b) Ukládání stropních vložek mezi nosníky je stejné, jako u systém� Porotherm, Heluz. Osadí 
se vložky na koncích nosník�, s �ím dosáhneme stabilizaci nosník� p�i montáži. Osová 
vzdálenost nosník� je 680 mm. Vzhledem k hmotnosti vložek není montáž nijak náro�ná.  
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Obrázek 25: Ytong klasik - kladení stropních vložek

Zdroj: Ytong [http://www.ytong.cz/]. �R: Ytong, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.ytong.cz/ 

c) V další fázi se provede vyvázání v�nc� z betoná�ské oceli (ty�e a t�mínky), na které 
navazuje položení kari sítí v ploše s p�edepsanými p�esahy. Sou�ástí v�nc� je vyzd�ní 
obvodu tvárnicemi Ytong na zdící maltu a vložení tepelné izolace. Po položení armatury 
a vyvázání v�nc� se provede betonová deska o minimální tlouš�ce 50 mm.  

Obrázek 26: Ytong klasik - armování stropu 

Zdroj: Ytong [http://www.ytong.cz/]. �R: Ytong, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.ytong.cz/



Strana 27 

Ytong strop – Ekonom: 

Stropní konstrukce bez nabetonávky a kari sítí. Beton se vypl�uje pouze mezi jednotlivá žebra 
stropních vložek. Stropní vložky jsou z pórobetonu t�ídy P4-500. Stropní nosníky tvo�í 
prostorová sva�ená výztuž, kotvená do betonové patky obdélníkového pr��ezu. 

Výhody stropu Ytong: 

• Akustický útlum 

• Vysoká únosnost 

• Úspora kari sítí a betonové sm�si 

• Snadná montáž 

• Rychlost výstavby 

Technické parametry stropu Ytong: 

Tabulka 12: Technické a fyzikální vlastnosti Ytong ekonom

a) Tlouš�ka stropu 250, 200 mm 
b)  Objemová hmotnost vložek 500 kg/m3

c)  Hmotnost 1 ks vložky 21,0 kg/ks 
d)  Pevnost vložek v tlaku 4,2 N/mm2

e) Rozm�ry Ytong nosník� 120 x 40 x 175 mm 
f)  Délka nosníku  1 000 – 7 600 mm 

Technologie provád�ní: 

Technologie provád�ní je totožná s p�edchozím postupem montáže. Odpadá zde pouze montáž 
kari sítí a provád�ní nadbetonávky. 

Tabulka 13: Ytong ekonom - betonáž bez nadbetonávky

Zdroj: Ytong [http://www.ytong.cz/]. �R: Ytong, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.ytong.cz/
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����� Systém Silka  

Vápenopískové tvárnice Silka pat�í pod koncern Xella. Tvárnice Silka jsou vhodným �ešením 
tam, kde chceme dosáhnout akustických vlastností a vysoké pevnosti v tlaku za co nejmenší 
tlouš�ky zdiva. Hlavními surovinami, jak z názvu tvárnic vyplývá, jsou vápno a písek. Pom�r 
dávkování je 1:12 (vápno x písek). Tvárnice se zdí na zdící maltou, která se skládá 
z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlech�ujících p�ísad. Systém Silka 
nemá sv�j vlastní stropní systém, ale je kompatibilní se systémem Ytong. 

Výhody tvárnic Silka: 

• Díky tvárnicím p�íznivé mikroklima 

• P�esná a rychlá výstavba 

• Vysoká únosnost 

• Akustické vlastnosti 

• Tlouš�ka tvárnic 

• Vysoká akumulace tepla 

• Kompatibilita se systémem Ytong 

• P�írodní materiál 

Tabulka 14: Silka - základní tvárnice 

Zdroj: Silka [http://www.ytong.cz/]. �R: Ytong, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.ytong.cz/
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Systém Silka S20 -2000, tl. 200 mm: 

Technické parametry tvárnic Silka S20-2000: 

Tabulka 15: Technické a fyzikální vlastnosti Silka S20-2000 tl. 200 mm

a) Rozm�ry d/š/v 248x200x248 mm 
b)  Rovinnost ložných spár 1,0 mm 
c)  Rovnob�žnost rovin ložných ploch 1,0 mm 
d)  Skupina zdících prvk� 1 
e) Objemová hmotnost cihel 2000 kg/m3

f)  Hmotnost 1 ks cca 23,7 kg/ks 
g) Pevnost v tlaku 20 N/mm2

h) 	 (lambda) 0,825 W/(m*k) 
i) Spot�eba cihel 16 ks/m2

 k)  M�rná tepelná kapacita zdiva bez omítek „c“ 1 000 J/kg*K 

Systém Silka S20 -2000, tl. 240 mm: 

Technické parametry tvárnic Silka S20-2000: 

Tabulka 16: Technické a fyzikální vlastnosti Silka S20-2000 tl. 240 mm

a) Rozm�ry d/š/v 248x240x248 mm 
b)  Rovinnost ložných spár 1,0 mm 
c)  Rovnob�žnost rovin ložných ploch 1,0 mm 
d)  Skupina zdících prvk� 1 
e) Objemová hmotnost cihel 2000 kg/m3

f)  Hmotnost 1 ks cca 27,8 kg/ks 
g) Pevnost v tlaku 20 N/mm2

h) 	 (lambda) 0,825 W/(m*k) 
i) Spot�eba cihel 16 ks/m2

 k)  M�rná tepelná kapacita zdiva bez omítek „c“ 1 000 J/kg*K 

Technologie zd�ní: 

Technologie provád�ní je totožná s p�íbuzným systém Ytong. Jediný rozdíl je u stropní 
konstrukce, zde se využívá stropní systém Ytong nebo jiných výrobc� strop�. 

����� Systém KM BETA – SENDWIX 

Vápenopískové tvárnice jsou totožnými výrobky, jako jsou tvárnice Silka. Systém SENDWIX 
spád pod spole�nost KM BETA. Pro zd�ní se používají malty s vyšší pevností, což zajiš�uje 
vyšší pevnost zdiva a tím lze snížit tlouš�ku nosného zdiva.  
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Výhody tvárnic SENDWIX: 

• P�esná a rychlá výstavba 

• Vysoká únosnost 

• Akustické vlastnosti 

• Tlouš�ka tvárnic 

• Vysoká akumulace tepla 

Systém Sendwix 14DF-LD, tl. 200 mm: 

Technické parametry tvárnic Sendwix 14DF-LD: 

Tabulka 17: Technické a fyzikální vlastnosti Sendwix 14DF-LD 

a) Rozm�ry d/š/v 498x200x248 mm 
b)  Rovinnost ložných spár 1,0 mm 
c)  Rovnob�žnost rovin ložných ploch 1,0 mm 
d)  Skupina zdících prvk� 2 
e) Objemová hmotnost cihel 1200 kg/m3

f)  Hmotnost 1 ks cca 31 kg/ks 
g) Pevnost v tlaku 25 N/mm2

h) 	 (lambda) 0,40 W/(m*k) 
i) Spot�eba cihel 8 ks/m2

 k)  M�rná tepelná kapacita zdiva bez omítek „c“ 1 000 J/kg*K 

Obrázek 27: Sendwix 14DF-LD - základní tvárnice 

Zdroj: Sendwix [http://www.sendwix.cz/]. �R: KM-BETA, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://www.sendwix.cz/
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Systém Sendwix 8DF-LD, tl. 240 mm: 

Technické parametry tvárnic Sendwix 8DF-LD: 

Tabulka 18: Technické a fyzikální vlastnosti Sendwix 8DF-LD

a) Rozm�ry d/š/v 248x240x248 mm 
b)  Rovinnost ložných spár 1,0 mm 
c)  Rovnob�žnost rovin ložných ploch 1,0 mm 
d)  Skupina zdících prvk� 2 
e) Objemová hmotnost cihel 1400 kg/m3

f)  Hmotnost 1 ks cca 18,7 kg/ks 
g) Pevnost v tlaku 25 N/mm2

h) 	 (lambda) 0,38 W/(m*k) 
i) Spot�eba cihel 16 ks/m2

 k)  M�rná tepelná kapacita zdiva bez omítek „c“ 1 000 J/kg*K 
Obrázek 28: Sendwix 8DF-LD - základní tvárnice 

Zdroj: Sendwix [http://www.sendwix.cz/]. �R: KM-BETA, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://www.sendwix.cz/

Technologie zd�ní: 

Technologie provád�ní je podobná, jako u systému Silka a Ytong. Jediný rozdíl je zakládání 
resp. vazba roh�. Co se tý�e stropního systému, tak zde lze použít nap�. strop od Ytongu 
(podobný systém, jako Silka). 

a) Vazba roh� Sendwix 14DF-LD: 

U tlouš�ky zdiva 200 mm nejsou žádné dopl�kové tvárnice pro vazbu rohu, proto se vynechávají 
mezery cca 50 mm, které se vypl�ují maltou. 



Strana 32 

Obrázek 29: Sendwix 14DF-LD - rohová vazba zdiva 

Zdroj: Sendwix [http://www.sendwix.cz/]. �R: KM-BETA, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://www.sendwix.cz/

b) Vazba roh� Sendwix 8DF-LD: 

U tlouš�ky zdiva 240 mm jsou již dopl�kové tvárnice do vazby roh� s ozna�ením tvárnic 2DF-
LD. Sty�né spáry je nutné promaltovat zdící maltou. Druhá vrstva zdiva se provádí tím samým 
zp�sobem s oto�ením tvárnice 2DF-LD. 

Obrázek 30: Sendwix 8DF-LD - rohová vazba zdiva 

Zdroj: Sendwix [http://www.sendwix.cz/]. �R: KM-BETA, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://www.sendwix.cz/
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����� Systém Livetherm 

O Spole�nosti: 

Výrobní závod byl vystav�n nedaleko Klatov na zelené louce. Jedná se o zcela �eskou 
spole�nost. Spole�nost p�sobí od roku 1993 a za tu dobu p�isp�la na trh mnoha inovacemi. Dnes 
již tvo�í ucelený a kompletní stavební systém.  

Systém Livetherm Z400 a styropor: 

Tvárnice jsou vyrobeny z mezerovité vibrolisované betonové sm�si dopln�né o tepeln� izola�ní 
vložku. Standardní výška tvárnic je 198 mm a jsou ur�eny pro tenkovrstvé zd�ní na lepidlo. 
Zdivo je vhodné pro nosné obvodové st�ny.  

Výhody tvárnic Livetherm: 

• Vyšší tepeln� izola�ní vlastnosti, než standardní cihly  

• Snadná montáž 

• Rychlost provád�ní 

• Odpadá práce zateplení st�n 

• Systémové �ešení veškerých detail�

• Nízká hmotnost 

Obrázek 31: Livetherm Z400 + styropor - základní tvarovka 

Zdroj: Livetherm [http://www.betonstavby.cz/]. �R: Livetherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://www.betonstavby.cz/
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Technické parametry tvárnic Livetherm Z400 + styropor: 

Tabulka 19: Technické a fyzikální vlastnosti Livetherm Z400 + styropor

a) Rozm�ry d/š/v 300x400x198 mm 
b)  Rovinnost ložných spár 1,0 mm 
c)  Rovnob�žnost rovin ložných ploch 1,0 mm 
d)  Skupina zdících prvk� 1 
e) Objemová hmotnost cihel 967 kg/m3

f)  Hmotnost 1 ks cca 24 kg/ks 
g) Pevnost v tlaku 10 N/mm2

h) 	 (lambda) 0,093 W/(m*k) 
i) Spot�eba cihel 16,67 ks/m2

 j)  Požární odolnost (t�ída reakce na ohe� A1) REI 180 DP1 

 k)  M�rná tepelná kapacita zdiva bez omítek „c“ 1 000 J/kg*K 

Systém obsahuje dopl�kové tvárnice, s �ímž tvo�í ucelený zdící systém s tepelnou izolací, který 
�eší také tepelné mosty v detailech.  

Obrázek 32: Livetherm Z400 - dopl�kové tvarovky 

Zdroj: Livetherm [http://www.betonstavby.cz/]. �R: Livetherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://www.betonstavby.cz/

Technologie zd�ní: 

a) Provedení hydroizola�ní vrstvy pod tvárnice je stejné, jako u všech p�edešlých p�ípad�
zakládání. Vyrovnání nerovností na základové desce pomocí tepeln� izola�ní maltou. 
Malta se nanáší v rozmezí minimáln� od 1 cm do 3 cm. P�ed zakládáním první �ady 
tvárnic o�istíme povrch vyrovnávací malty. 
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Obrázek 33: Livetherm - vyrovnání nerovností základové desky 

Zdroj: Livetherm [http://www.betonstavby.cz/]. �R: Livetherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://www.betonstavby.cz/

b) První �adu zakládáme na lepidlo, které se nanáší h�ebenovým hladítkem. Tvárnice 
p�edsadíme p�ed základovou desku tak, aby soklová izolace navazovala na izolaci 
tvárnic. Zakládáme vždy od roh�, po výškovém a p�dorysném vyrovnání se natáhne 
provázek a vyzdí se zbylá �ást první �ady tvárnic.  

Obrázek 34: Livetherm - zakládání první �ady zdiva 

Zdroj: Livetherm [http://www.betonstavby.cz/]. �R: Livetherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://www.betonstavby.cz/
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c) Zd�ní dalších vrstev tvárnic se provádí stejn�, jako u zakládání první �ady. Pokud se již 
nanese lepidlo a usadí tvárnice, tak je zakázáno vodorovné s tvárnicí ješt� hýbat. Zd�ní se 
provádí na sraz. P�esahy se doporu�ují o 1/3 rozm�ru tvárnice.  

Obrázek 35: Livetherm - vazba zdiva 

Zdroj: Livetherm [http://www.betonstavby.cz/]. �R: Livetherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://www.betonstavby.cz/

d) Po vyzd�ní každé �ady se p�ekontrolují spoje izolací mezi jednotlivými tvárnicemi, 
pokud je mezera v�tší 1 mm, tak se vyplní prostor polyuretanovou p�nou. Svislé spáry 
jsou bez malty, pouze rohy a do�ezy tvárnic se vyplní �ídkou cementovou maltou, aby 
došlo ke ztužení konstrukce.  

Obrázek 36: Livetherm - nanášení lepidla 

Zdroj: Livetherm [http://www.betonstavby.cz/]. �R: Livetherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://www.betonstavby.cz/
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e) U okenních a dve�ních otvor� se ve svislých spárách provede vyztužení pomocí 
cementové �ídké malty. Je to nutné pro celkovou tuhost kolem otvor�.  

Obrázek 37: Livetherm - opat�ení kolem otvor�

Zdroj: Livetherm [http://www.betonstavby.cz/]. �R: Livetherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://www.betonstavby.cz/

f) Usazení p�eklad� skládaných se provádí do maltového lože s uložením na st�ny 
minimáln� 200 mm. U ukládání p�eklad� prefa vždy s nápisem tak, aby byl �itelný. P�ed 
vybetonováním p�eklad� se p�eklad v otvoru podep�e. V další fázi se m�že provést 
vybetonování kapsy v p�ekladu.  

Obrázek 38: Livetherm - podep�ení p�eklad�

Zdroj: Livetherm [http://www.betonstavby.cz/]. �R: Livetherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://www.betonstavby.cz/
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Livetherm strop – 250: 

Stropní konstrukce s nabetonávkou a kari sítí je jeden z nejpoužívan�jších stropních systém�
v �eské Republice. Stropní systém má t�i druhy stropních vložek ve výškách 160, 210 a 260 mm 
pro osové vzdálenosti 660 a 480 mm. Stropní trámce a vložky jsou vyráb�ny z betonové sm�si. 

Výhody stropu Livetherm: 

• Sv�tlé rozp�tí až do 7 200 mm 

• Vysoká únosnost 

• Tuhá monolitická deska 

Technické parametry stropu Livetherm: 

Tabulka 20: Technické a fyzikální vlastnosti Livetherm strop 250

a) Tlouš�ka stropu 200, 250, 300 mm 
b)  Hmotnost vložek (dle rozp�tí) 15 a 22 kg/ks 
c)  Požární odolnost stropu REI 120 
e) Rozm�ry nosník� 120 x 45 x 210 mm 
f)  Délka nosníku  1 600 – 7 200 mm 
Technologie provád�ní: 

a) Provede se rozmíst�ní stropních trámc� dle klade�ského plánu. Uložení stropních trámc�
na nosných st�nách je minimáln� 150 mm. Po uložení nosník� se mohou v maximáln�
t�ech �adách osadit stropní vložky, aby se zajistila správná osová vzdálenost nosník� a 
zatížily se konce stropních nosník�.  

b) V další fázi se provede podep�ení nosník� pomocí ocelových stojek a d�ev�ných hranol�
(nap�. výrobce PERI). Pomocí podep�ení ud�láme p�edp�tí nosník� (nadvýšíme je). 
Podp�rné hranoly se dávají v osové vzdálenosti 1,8 m od sebe, ocelové stojky pod 
d�ev�nými hranoly jsou od sebe 1,5 m.  
Doporu�ené nadvýšení výrobcem systému je pro rozp�tí v našem p�ípad� 2,0 cm.  

Obrázek 39: Livteherm 250 - nadvýšení stropních nosník�

Zdroj: Livetherm [http://www.betonstavby.cz/]. �R: Livetherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://www.betonstavby.cz/
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Obrázek 40: Livetherm 250 - podpe�ení stropní konstrukce 

Zdroj: Livetherm [http://www.betonstavby.cz/]. �R: Livetherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://www.betonstavby.cz/ 

c) Stropní vložky se kladou na sraz, dle klade�ského plánu. Vložky sm�rem k v�nci se 
ucpávají polystyrenovými ucpávkami. Díky vysoké únosnosti stropních vložek je možno 
p�i montáži po vložkách chodit.  

Obrázek 41: Livetherm 250 - zp�sob kladení stropních vložek 

Zdroj: Livetherm [http://www.betonstavby.cz/]. �R: Livetherm, 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné 
z: http://www.betonstavby.cz/

d) V další fázi je postup provád�ní zcela stejný, vyzdí se systémové v�ncovky, vyarmuje se 
v�nec, položí se v ploše stropu kari sí� a provede se nadbetonávka. Stojky je možné 
demontovat až po 28 dnech. 
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3.3 Norma �SN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – �ást 2 

Tabulka 21: Sou�initele prostupu tepla dle normy �SN 73 0540 

Popis konstrukce 

Sou�initel prostupu tepla (W/m2*K) 
Požadované 

hodnoty 
UN,20

Doporu�ené 
hodnoty 
Urec,20

Doporu�ené hodnoty 
pro pasivní budovy 

Upas,20

St�na vn�jší 0,30 0,25/0,20 0,8 až 0,12 
St�echa strmá se sklonem nad 45° 0,30 0,20 0,18 až 0,12 
St�echa plochá a šikmá se sklonem do 45° 0,24 0,16 0,15 až 0,10 
Strop pod nevytáp�nou p�dou (st�echa bez 
tepelné izolace 

0,30 0,25/0,20 0,18 až 0,12 

Podlaha a st�na vytáp�ného prostoru 
p�ilehlá k zemin�

0,45 0,30 0,22 až 0,15 

Strop a st�na vnit�ní z vytáp�ného 
k nevytáp�nému prostoru 

0,60 0,40 0,30 až 0,20 

Strop a st�na vnit�ní z vytáp�ného 
k temperovanému prostoru 

0,75 0,50 0,38 až 0,25 

Strop a st�na vn�jší z temperovaného 
prostoru k venkovnímu prost�edí 

0,75 0,50 0,38 až 0,25 

Podlaha a st�na temperovaného prostoru 
p�ilehlá k zemin�   

0,85 0,60 0,45 až 0,30 

St�na mezi sousedními budovami 1,05 0,70 0,50 
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 
10° C 

1,05 0,7 

St�na mezi prostory s rozdílem teplot do 
10° C 

1,30 0,90 

Strop vnit�ní mezi prostory s rozdílem 
teplot do 5° C 

2,20 1,45 

St�na vnit�ní mezi prostory s rozdílem 
teplot do 5° C 

2,70 1,80 

Výpl� otvoru ve vn�jší st�n� a strmé 
st�eše, krom� dve�í 

1,50 1,20 0,80 až 0,6 

Šikmá výpl� otvoru se sklonem do 45° 1,40 1,10 0,90 
Dve�ní výpl� 1,70 1,20 0,90 
Výpl� otvoru vedoucí z vytáp�ného do 
temperovaného prostoru 

3,50 2,30 1,70 

Výpl� otvoru vedoucí z temperovaného 
prostoru do venkovního prost�edí 

3,50 2,30 1,70 

Šikmá výpl� otvoru se sklonem do 45° 
vedoucí temp. prostoru do venkovního 

2,60 1,70 1.40 

Zdroj: �SN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov - Požadavky. 2016. �R: �R, 2011. 
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3.4 Výzkumný problém  

Výzkumným problémem je najít nejideáln�jší variantu pro vyzd�ní bytového domu 

s p�ihlédnutím na celkovou složitost technologie provád�ní, �asovou náro�nost výstavby 

nosných konstrukcí a po�izovací ceny. Aby byly varianty porovnatelné na stejné ú�inky v 

užívání, bylo stanoveno vyhodnocení sou�initele prostupu tepla pro obvodové st�ny na 

doporu�ené hodnoty. Tyto hodnoty budou stanoveny softwarem Teplo 2014 LT pro tepeln�

technické výpo�ty. Porovnávány jsou nejpoužívan�jší zdící systémy pro bytové domy na území 

�eské Republiky. Výsledkem je najít nejvýhodn�jší variantu z hlediska všech t�í kritérií pro 

zd�ný bytový d�m.  
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3.5 Metodika práce 

Dle bodové posloupnosti se bude postupovat ke spln�ní cíle diplomové práce: 

� Získání fyzikálních a technických parametr� jednotlivých zd�ných systém� v�. 

technologie výstavby 

� Aplika�ní �ást – stanovení tepeln� technických vlastností výpo�tem na doporu�ené 

hodnoty, rozpo�tové náklady a �asový harmonogram stavby 

� Celkové vyhodnocení jednotlivých variant s grafickým shrnutím 

� Záv�r 
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4 Aplika�ní �ást a diskuse výsledk�

4.1 Aplika�ní �ást 

����� Tepeln� technické posudky 

V této �ásti práce se �eší najít takovou skladbu zdiva, která bude odpovídat svým sou�initelem 
prostupu tepla pro doporu�ené hodnoty. V prvé �ad� je posuzováno zdivo, jako samotné pro 
znázorn�ní na jaký sou�initel prostupu tepla se dostaneme. V p�ípad�, že samotné zdivo 
nevyhovuje pro doporu�ené hodnoty, hledá se vhodná tlouš�ka tepelného izolantu v kontakním 
zateplovacím systému. Vzhledem k požární výšce objektu do 12 m lze použít oby�ejný fasádní 
polystyren EPS 70 F. Není zde nutné �ešit požární pruhy a kombinovat tak zateplovací systém. 
V p�ípad�, že zdivo samotné vyhoví, postupuje k další �ásti práce, �ímž jsou rozpo�tové náklady. 
Výsledkem této �ásti práce je sjednotit všechny varianty zdiva na jednotné ú�inky p�i tepelné 
ochran� budov, jímž jsou doporu�ené hodnoty pro vn�jší zdivo. Posloupnost variant zdiva je 
stejná jako v teoretické �ásti práce, pouze zde nejsou hodnoceny stropní konstrukce. 

a) Porotherm Profi tl. 400 mm na tenkovrstvé lepidlo 

Skladba zdiva �. 1: 

• Porotherm Profi tl. 400 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,310 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Porotherm 40 P  0,4000  0,1310  1000,0  780,0  10,0   0.0000 
    

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

  1  Porotherm 40 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

  
 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        3.053 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.310 W/m2K 

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

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        700.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         20.5 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.16 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.925 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    19.2   0.925    47.4 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    19.3   0.925    49.4 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    19.6   0.925    52.2 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.0   0.925    55.4 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.3   0.925    60.9 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.6   0.925    65.6 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.7   0.925    67.9 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.6   0.925    67.0 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.4   0.925    61.6 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.0   0.925    55.8 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    19.6   0.925    52.2 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    19.3   0.925    49.5 
    

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

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

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

 rozhraní:     i     e   
 theta [C]:   19.5  -16.5 
 p [Pa]:   1367    116 
 p,sat [Pa]:   2261    143 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.2496    0.3360   3.207E-0008 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0146 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      2.8769 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Nespl�uje doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

Skladba zdiva �. 2: 

• Porotherm Profi tl. 400 mm 

• EPS 70F tl. 30 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,250 W/m2K 
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KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ�ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Porotherm T Pr  0,4000  0,1310  1000,0  780,0  10,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,0300  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Porotherm T Profi   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 
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 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        3.823 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.250 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.4E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1948.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         22.4 h 

  

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.69 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.939 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    19.6   0.939    46.5 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    19.6   0.939    48.5 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.939    51.4 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.1   0.939    54.7 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.5   0.939    60.5 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.7   0.939    65.3 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.7   0.939    67.7 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.7   0.939    66.7 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.5   0.939    61.2 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.2   0.939    55.2 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.939    51.4 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    19.7   0.939    48.6 
    

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

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

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

 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   19.8   -9.3  -16.6 
 p [Pa]:   1367    279    116 
 p,sat [Pa]:   2303    276    142 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.3199    0.3509   9.150E-0009 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0020 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      2.8797 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 
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Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

Skladba zdiva �. 3: 

• Porotherm Profi tl. 400 mm 

• EPS 70F tl. 100 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,173 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Porotherm T Pr  0,4000  0,1310  1000,0  780,0  10,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,1000  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Porotherm T Profi   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
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 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.618 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.173 W/m2K 

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

 Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.2E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       5139.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         23.2 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.39 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    20.0   0.958    45.2 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    20.1   0.958    47.3 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.958    50.3 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.4   0.958    53.8 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.6   0.958    59.9 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.8   0.958    64.9 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.958    67.3 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.8   0.958    66.3 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.6   0.958    60.6 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.4   0.958    54.4 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.958    50.3 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    20.1   0.958    47.4 
    

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle �SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

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

 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   20.1    0.1  -16.7 
 p [Pa]:   1367    533    116 
 p,sat [Pa]:   2358    615    140 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.4540    0.4660   7.160E-0009 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0015 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      3.2526 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty pro pasivní budovy sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

b) Porotherm T Profi tl. 300/440 mm na tenkovrstvé lepidlo 

Skladba zdiva �. 1: 

• Porotherm T Profi tl. 300 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,246 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
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Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Porotherm T Pr  0,3000  0,0770  1000,0  680,0  10,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Porotherm T Profi   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        3.896 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.246 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        537.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         18.3 h 
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Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.73 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.940 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    19.6   0.940    46.4 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    19.7   0.940    48.4 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.940    51.3 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.2   0.940    54.6 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.5   0.940    60.4 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.7   0.940    65.3 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.7   0.940    67.6 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.7   0.940    66.7 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.5   0.940    61.2 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.2   0.940    55.2 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.940    51.3 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    19.7   0.940    48.5 
    

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

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

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

 rozhraní:     i     e   
 theta [C]:   19.8  -16.6 
 p [Pa]:   1367    116 
 p,sat [Pa]:   2306    142 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.1908    0.2520   4.281E-0008 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0195 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      3.8669 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla konstrukce. 
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Skladba zdiva �. 2: 

• Porotherm T Profi tl. 440 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,170 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Porotherm T Pr  0,4400  0,0770  1000,0  680,0  10,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Porotherm T Profi   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr�m. m�sí�ní parametry vnit�ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a �áste�ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr�m. m�sí�ní parametry v prost�edí 
  na vn�jší stran� konstrukce (teplota, relativní vlhkost a �áste�ný tlak vodní páry). 
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 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.714 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.170 W/m2K 

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

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       6611.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          3.9 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.42 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    20.0   0.958    45.2 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    20.1   0.958    47.2 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.958    50.2 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.4   0.958    53.8 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.6   0.958    59.8 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.8   0.958    64.8 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.958    67.3 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.8   0.958    66.3 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.7   0.958    60.6 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.4   0.958    54.3 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.958    50.2 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    20.1   0.958    47.3 
    

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

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

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

 rozhraní:     i     e   
 theta [C]:   20.2  -16.7 
 p [Pa]:   1367    116 
 p,sat [Pa]:   2360    140 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.2798    0.3749   2.925E-0008 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0134 kg/(m2.rok) 
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 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      2.8809 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než  -5.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty pro pasivní budovy sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

c) Heluz Plus tl. 400 mm na tenkovrstvé lepidlo 

Skladba zdiva �. 1: 

• Heluz Plus tl. 400 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,279 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Heluz plus tl.  0,4000  0,1170  1000,0  600,0  10,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Heluz plus tl. 400 mm   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
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 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        3.419 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.279 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.30 / 0.33 / 0.38 / 0.48 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        524.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         18.8 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.44 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.933 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    19.4   0.933    46.9 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    19.5   0.933    48.9 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    19.7   0.933    51.8 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.1   0.933    55.0 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.4   0.933    60.7 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.6   0.933    65.4 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.7   0.933    67.8 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.7   0.933    66.8 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.4   0.933    61.4 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.1   0.933    55.5 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    19.7   0.933    51.8 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    19.5   0.933    49.0 
    



Strana 57 

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

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

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

 rozhraní:     i     e   
 theta [C]:   19.6  -16.6 
 p [Pa]:   1367    116 
 p,sat [Pa]:   2283    142 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.2544    0.3360   3.208E-0008 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0146 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      2.8884 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Nespl�uje doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

Skladba zdiva �. 2: 

• Heluz Plus tl. 400 mm 

• EPS 70 F tl. 20 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,244 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
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Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Heluz Plus  0,4000  0,1170  1000,0  600,0  10,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,0200  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Heluz Plus   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        3.932 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.244 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1024.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         20.2 h 



Strana 59 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.75 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    19.6   0.941    46.4 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    19.7   0.941    48.4 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.941    51.3 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.2   0.941    54.6 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.5   0.941    60.4 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.7   0.941    65.2 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.941    67.6 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.7   0.941    66.7 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.5   0.941    61.1 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.2   0.941    55.1 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.941    51.3 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    19.7   0.941    48.5 
    

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

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

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

 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   19.8  -11.9  -16.6 
 p [Pa]:   1367    230    116 
 p,sat [Pa]:   2308    219    142 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.2923    0.3478   1.853E-0008 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0072 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      2.8204 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla konstrukce. 
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Skladba zdiva �. 3: 

• Heluz Plus tl. 400 mm 

• EPS 70 F tl. 100 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,163 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Heluz Plus  0,4000  0,1170  1000,0  600,0  10,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,1000  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Heluz Plus   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  



Strana 61 

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.983 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.163 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

  
Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.2E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       3304.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         21.4 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.49 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    20.1   0.960    45.1 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    20.1   0.960    47.1 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    20.3   0.960    50.1 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.4   0.960    53.7 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.6   0.960    59.8 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.8   0.960    64.8 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.960    67.3 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.8   0.960    66.3 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.7   0.960    60.5 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.5   0.960    54.3 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    20.3   0.960    50.1 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    20.1   0.960    47.2 
    

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

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

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

 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   20.2   -0.9  -16.8 
 p [Pa]:   1367    533    116 
 p,sat [Pa]:   2366    566    140 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.4420    0.4660   9.904E-0009 
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 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0031 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      2.9157 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty pro pasivní budovy sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

d) Heluz FAMILY 2in1 tl. 300/380 mm na tenkovrstvé lepidlo 

Skladba zdiva �. 1: 

• Heluz FAMILY 2in1 tl. 300 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,246 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Heluz 2in1  0,3000  0,0770  1000,0  680,0  10,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Heluz 2in1   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
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         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        3.896 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.246 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        537.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         18.3 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.73 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.940 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    19.6   0.940    46.4 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    19.7   0.940    48.4 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.940    51.3 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.2   0.940    54.6 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.5   0.940    60.4 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.7   0.940    65.3 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.7   0.940    67.6 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.7   0.940    66.7 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.5   0.940    61.2 



Strana 64 

   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.2   0.940    55.2 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.940    51.3 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    19.7   0.940    48.5 
    

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

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

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

 rozhraní:     i     e   
 theta [C]:   19.8  -16.6 
 p [Pa]:   1367    116 
 p,sat [Pa]:   2306    142 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.1908    0.2520   4.281E-0008 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0195 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      3.8669 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

Skladba zdiva �. 2: 

• Heluz FAMILY 2in1 tl. 380 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,169 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 



Strana 65 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Heluz plus tl.  0,3800  0,0660  1000,0  650,0  10,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Heluz plus tl. 400 mm   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.758 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.169 W/m2K 

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

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

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

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       3571.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          1.2 h 

  



Strana 66 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.43 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    20.0   0.959    45.2 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    20.1   0.959    47.2 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.959    50.2 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.4   0.959    53.8 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.6   0.959    59.8 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.8   0.959    64.8 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.959    67.3 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.8   0.959    66.3 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.7   0.959    60.6 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.4   0.959    54.3 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.959    50.2 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    20.1   0.959    47.3 
    

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

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

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

 rozhraní:     i     e   
 theta [C]:   20.2  -16.7 
 p [Pa]:   1367    116 
 p,sat [Pa]:   2361    140 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.2417    0.3238   3.387E-0008 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0155 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      3.3434 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než  -5.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty pro pasivní budovy sou�initele prostupu tepla konstrukce. 
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e) Ytong P4 – 500 tl. 375 mm na tenkovrstvé lepidlo 

Skladba zdiva �. 1: 

• Ytong P4 - 500 tl. 375 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,344 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Ytong P4-500 t  0,3750  0,1370  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Ytong P4-500 tl.375 mm   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        2.737 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.344 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.36 / 0.39 / 0.44 / 0.54 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        168.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         14.4 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.86 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.917 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    19.0   0.917    48.0 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    19.2   0.917    50.0 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    19.5   0.917    52.7 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    19.8   0.917    55.7 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.3   0.917    61.2 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.5   0.917    65.8 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.7   0.917    68.0 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.6   0.917    67.1 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.3   0.917    61.9 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    19.9   0.917    56.2 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    19.5   0.917    52.7 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    19.2   0.917    50.1 
    

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

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

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

 rozhraní:     i     e   
 theta [C]:   19.3  -16.5 
 p [Pa]:   1367    116 
 p,sat [Pa]:   2238    144 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.2340    0.3150   4.885E-0008 
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 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0222 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      4.3571 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Nespl�uje doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

Skladba zdiva �. 2: 

• Ytong P4 - 500 tl. 375 mm 

• EPS 70 F tl. 50 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,239 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Ytong P4-500  0,3750  0,1370  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,0500  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Ytong P4-500   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
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         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        4.019 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.239 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.9E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        593.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         16.5 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.80 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.942 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    19.6   0.942    46.3 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    19.7   0.942    48.3 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.942    51.2 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.2   0.942    54.6 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.5   0.942    60.4 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.7   0.942    65.2 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.942    67.6 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.7   0.942    66.6 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.5   0.942    61.1 
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   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.2   0.942    55.1 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.942    51.2 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    19.7   0.942    48.4 
    

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

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

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

 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   19.8   -5.0  -16.6 
 p [Pa]:   1367    461    116 
 p,sat [Pa]:   2311    401    141 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.3519    0.4005   2.401E-0008 
 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0096 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      3.9919 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

Skladba zdiva �. 3: 

• Ytong P4 - 500 tl. 375 mm 

• EPS 70 F tl. 120 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,167 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
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Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Ytong P4-500  0,3750  0,1370  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,1200  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Ytong P4-500   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.814 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.167 W/m2K 

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

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0010 m/s 
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 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1240.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         17.2 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.44 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    20.0   0.959    45.1 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    20.1   0.959    47.2 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.959    50.2 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.4   0.959    53.8 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.6   0.959    59.8 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.8   0.959    64.8 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.959    67.3 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.8   0.959    66.3 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.7   0.959    60.6 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.5   0.959    54.3 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.959    50.2 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    20.1   0.959    47.3 
    

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

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

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

  
 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   20.2    2.8  -16.7 
 p [Pa]:   1367    714    116 
 p,sat [Pa]:   2362    746    140 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.4285    0.4582   1.962E-0008 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0083 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      2.7349 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty pro pasivní budovy sou�initele prostupu tepla konstrukce. 
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f) Ytong P6 – 650 tl. 300 mm na tenkovrstvé lepidlo 

Skladba zdiva �. 1: 

• Ytong P6 - 650 tl. 300 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,542 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Ytong P-650 tl  0,3000  0,1790  1000,0  650,0  7,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Ytong P-650 tl.375 mm   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        1.676 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.542 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.56 / 0.59 / 0.64 / 0.74 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         58.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.3 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        16.17 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.873 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    18.0   0.873    51.3 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    18.2   0.873    53.2 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    18.6   0.873    55.5 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    19.2   0.873    57.9 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    19.9   0.873    62.7 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.3   0.873    66.8 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.5   0.873    68.8 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.4   0.873    68.0 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    19.9   0.873    63.3 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    19.3   0.873    58.3 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    18.6   0.873    55.5 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    18.2   0.873    53.3 
    

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

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

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

 rozhraní:     i     e   
 theta [C]:   18.3  -16.2 
 p [Pa]:   1367    116 
 p,sat [Pa]:   2105    148 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.1800    0.2448   6.131E-0008 
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 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0278 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      5.3043 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Nespl�uje doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

Skladba zdiva �. 2: 

• Ytong P6 - 650 tl. 300 mm 

• EPS 70 F tl. 100 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,227 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Ytong P6-650  0,3000  0,1790  1000,0  650,0  7,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,1000  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Ytong P6-650   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
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 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        4.240 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.227 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.2E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        452.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         13.9 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.90 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.945 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    19.7   0.945    46.1 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    19.8   0.945    48.1 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    20.0   0.945    51.0 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.2   0.945    54.4 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.5   0.945    60.3 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.7   0.945    65.1 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.945    67.6 
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    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.7   0.945    66.6 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.5   0.945    61.0 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.3   0.945    54.9 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    20.0   0.945    51.0 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    19.8   0.945    48.2 
    

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

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

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

 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   19.9    5.4  -16.7 
 p [Pa]:   1367    726    116 
 p,sat [Pa]:   2320    899    141 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.3576    0.3720   1.650E-0008 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0058 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      3.9647 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

Skladba zdiva �. 3: 

• Ytong P6 - 650 tl. 300 mm 

• EPS 70 F tl. 160 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,168 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
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 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Ytong P6-650  0,3000  0,1790  1000,0  650,0  7,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,1600  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Ytong P6-650   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.779 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.168 W/m2K 

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

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

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        703.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         14.4 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.43 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    20.0   0.959    45.1 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    20.1   0.959    47.2 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.959    50.2 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.4   0.959    53.8 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.6   0.959    59.8 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.8   0.959    64.8 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.959    67.3 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.8   0.959    66.3 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.7   0.959    60.6 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.4   0.959    54.3 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.959    50.2 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    20.1   0.959    47.3 
    

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

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

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

 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   20.2    9.5  -16.7 
 p [Pa]:   1367    871    116 
 p,sat [Pa]:   2362   1184    140 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.3994    0.4270   1.560E-0008 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0061 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      2.8412 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty pro pasivní budovy sou�initele prostupu tepla konstrukce. 



Strana 81 

g) Silka S20 – 2000 tl. 200 mm na tenkovrstvé lepidlo 

Skladba zdiva �. 1: 

• Silka tl. 200 mm 

• EPS 70 F tl. 140 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,250 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Silka S20-200  0,2000  0,8250  1000,0  2000,0  15,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,1400  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Silka S20-200   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
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   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        3.832 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.250 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.1E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        212.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.4 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.70 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.939 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    19.6   0.939    46.5 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    19.6   0.939    48.5 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.939    51.4 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.2   0.939    54.7 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.5   0.939    60.5 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.7   0.939    65.3 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.7   0.939    67.7 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.7   0.939    66.7 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.5   0.939    61.2 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.2   0.939    55.2 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.939    51.4 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    19.7   0.939    48.6 
    

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

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

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

 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   19.8   17.5  -16.6 
 p [Pa]:   1367    720    116 
 p,sat [Pa]:   2303   1994    142 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

P�i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
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 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.313E-0008 kg/(m2.s) 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

Skladba zdiva �. 2: 

• Silka tl. 200 mm 

• EPS 70 F tl. 220 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,165 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Silka S20-200  0,2000  0,8250  1000,0  2000,0  15,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,2200  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Silka S20-200   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
    

  
Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 



Strana 84 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.883 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.165 W/m2K 

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

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.9E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        335.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.1 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.46 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  

  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    20.0   0.960    45.1 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    20.1   0.960    47.2 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.960    50.2 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.4   0.960    53.7 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.6   0.960    59.8 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.8   0.960    64.8 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.960    67.3 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.8   0.960    66.3 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.7   0.960    60.6 
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   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.5   0.960    54.3 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.960    50.2 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    20.1   0.960    47.2 
    

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

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

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

 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   20.2   18.7  -16.7 
 p [Pa]:   1367    860    116 
 p,sat [Pa]:   2364   2150    140 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

P�i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.381E-0008 kg/(m2.s) 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty pro pasivní budovy sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

h) Silka S20 – 2000 tl. 240 mm na tenkovrstvé lepidlo 

Skladba zdiva �. 1: 

• Silka tl. 240 mm 

• EPS 70 F tl. 140 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,247 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
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Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Silka S20-200  0,2400  0,8250  1000,0  2000,0  15,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,1400  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Silka S20-200   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        3.881 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.247 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.4E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        307.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.8 h 
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Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.72 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.940 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    19.6   0.940    46.4 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    19.7   0.940    48.4 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.940    51.3 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.2   0.940    54.7 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.5   0.940    60.5 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.7   0.940    65.3 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.7   0.940    67.6 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.7   0.940    66.7 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.5   0.940    61.2 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.2   0.940    55.2 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.940    51.3 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    19.7   0.940    48.5 
    

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

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

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

 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   19.8   17.1  -16.6 
 p [Pa]:   1367    663    116 
 p,sat [Pa]:   2305   1943    142 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

P�i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.909E-0008 kg/(m2.s) 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

Skladba zdiva �. 2: 

• Silka tl. 240 mm 

• EPS 70 F tl. 220 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,164 W/m2K 
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KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ�ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

  
Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Silka S20-200  0,2400  0,8250  1000,0  2000,0  15,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,2200  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Silka S20-200   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 
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 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.932 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.164 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.3E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        486.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.5 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.47 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    20.0   0.960    45.1 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    20.1   0.960    47.1 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    20.3   0.960    50.2 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.4   0.960    53.7 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.6   0.960    59.8 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.8   0.960    64.8 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.960    67.3 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.8   0.960    66.3 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.7   0.960    60.5 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.5   0.960    54.3 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    20.3   0.960    50.2 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    20.1   0.960    47.2 
    

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

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

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

 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   20.2   18.4  -16.8 
 p [Pa]:   1367    804    116 
 p,sat [Pa]:   2365   2112    140 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

P�i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.127E-0008 kg/(m2.s) 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty pro pasivní budovy sou�initele prostupu tepla konstrukce. 
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i) Sendwix 14DF-LD tl. 200 mm na tenkovrstvé lepidlo 

Skladba zdiva �. 1: 

• Sendwix 14DF-LD tl. 200 mm 

• EPS 70 F tl. 140 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,233 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Sendwix 14DF-L  0,2000  0,3700  1000,0  1220,0  10,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,1400  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Sendwix 14DF-LD   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
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   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        4.130 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.233 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.6E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        211.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.0 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.85 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.943 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    19.7   0.943    46.2 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    19.7   0.943    48.2 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.943    51.1 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.2   0.943    54.5 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.5   0.943    60.3 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.7   0.943    65.2 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.943    67.6 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.7   0.943    66.6 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.5   0.943    61.1 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.2   0.943    55.0 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    19.9   0.943    51.1 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    19.7   0.943    48.3 
    

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

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

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

 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   19.9   15.1  -16.6 
 p [Pa]:   1367    846    116 
 p,sat [Pa]:   2316   1713    141 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
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 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 
�íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 

          

    1   0.3102    0.3142   4.037E-0009 

  

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0007 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      4.4533 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -15.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

Skladba zdiva �. 2: 

• Sendwix 14DF-LD tl. 200 mm 

• EPS 70 F tl. 200 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,171 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Sendwix 14DF-L  0,2000  0,3700  1000,0  1220,0  10,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,2000  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Sendwix 14DF-LD   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
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Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

  
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.669 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.171 W/m2K 

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

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.2E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        302.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.5 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.41 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    20.0   0.958    45.2 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    20.1   0.958    47.2 
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    3    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.958    50.3 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.4   0.958    53.8 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.6   0.958    59.9 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.8   0.958    64.8 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.958    67.3 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.8   0.958    66.3 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.6   0.958    60.6 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.4   0.958    54.3 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.958    50.3 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    20.1   0.958    47.3 
    

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

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

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

 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   20.2   16.6  -16.7 
 p [Pa]:   1367    950    116 
 p,sat [Pa]:   2359   1892    140 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.3536    0.3680   7.536E-0009 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0017 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      3.2199 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty pro pasivní budovy sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

j) Sendwix 8DF-LD tl. 240 mm na tenkovrstvé lepidlo 

Skladba zdiva �. 1: 

• Sendwix 8DF-LD tl. 240 mm 

• EPS 70 F tl. 140 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,227 W/m2K 
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KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ�ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

  

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Sendwix 8DF-LD  0,2400  0,3700  1000,0  1220,0  10,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,1400  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Sendwix 8DF-LD   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 
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 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        4.238 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.227 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

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

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        327.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.7 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.90 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.945 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    19.7   0.945    46.1 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    19.8   0.945    48.1 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    20.0   0.945    51.0 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.2   0.945    54.4 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.5   0.945    60.3 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.7   0.945    65.1 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.945    67.6 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.7   0.945    66.6 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.5   0.945    61.0 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.3   0.945    54.9 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    20.0   0.945    51.0 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    19.8   0.945    48.2 
    

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

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

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

 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   19.9   14.3  -16.7 
 p [Pa]:   1367    790    116 
 p,sat [Pa]:   2320   1628    141 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.3540    0.3540   9.221E-0010 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0002 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      4.5392 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -15.0 C. 
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Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

Skladba zdiva �. 2: 

• Sendwix 8DF-LD tl. 240 mm 

• EPS 70 F tl. 200 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,168 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Sendwix 8DF-LD  0,2400  0,3700  1000,0  1220,0  10,0   0.0000 
  2  Rigips EPS 70  0,2000  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Sendwix 8DF-LD   --- 
  2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 
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 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.777 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.168 W/m2K 

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

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.4E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        467.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.2 h 

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.43 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    20.0   0.959    45.1 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    20.1   0.959    47.2 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.959    50.2 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.4   0.959    53.8 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.6   0.959    59.8 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.8   0.959    64.8 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.959    67.3 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.8   0.959    66.3 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.7   0.959    60.6 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.4   0.959    54.3 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    20.2   0.959    50.2 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    20.1   0.959    47.3 
    

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle �SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

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

 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   20.2   16.0  -16.7 
 p [Pa]:   1367    898    116 
 p,sat [Pa]:   2362   1820    140 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.3931    0.4037   5.209E-0009 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0009 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      3.0985 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -15.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty pro pasivní budovy sou�initele prostupu tepla konstrukce. 

k) Livetherm TOB Z400 + styropor na tenkovrstvé lepidlo 

Skladba zdiva �. 1: 

• Livetherm TOB Z400 + styropor = 400 mm 

Sou�initel prostupu tepla konstrukce U: 0,224 W/m2K 

   

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

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 LT 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na vn�jší jednopláš�ová 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
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Skladba konstrukce (od interiéru) : 

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

  1  Livetherm TOB  0,4000  0,0930  967,0  800,0  7,0   0.0000 
    

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

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
    

  1  Livetherm TOB Z400   --- 
    

Okrajové podmínky výpo�tu : 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et vnit�ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  

    1        31    21.0   42.5  1056.4    -2.8   81.3   393.1 
    2        28    21.0   44.6  1108.6    -1.3   81.0   444.0 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
    4        30    21.0   51.9  1290.0     7.0   77.8   779.0 
    5        31    21.0   58.5  1454.1    12.1   74.9  1056.9 
    6        30    21.0   63.9  1588.3    15.3   72.5  1259.8 
    7        31    21.0   66.6  1655.4    16.8   71.1  1359.6 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    16.2   71.7  1319.7 
    9        30    21.0   59.3  1473.9    12.6   74.6  1087.8 
   10        31    21.0   52.5  1304.9     7.6   77.5   808.6 
   11        30    21.0   47.9  1190.6     2.4   79.7   578.4 
   12        31    21.0   44.7  1111.1    -1.2   80.8   446.6 
  

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

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

 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem podle EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 

 Tepelný odpor konstrukce R :        4.301 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.224 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou podle 
 poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln� akumula�ní vlastnosti: 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       2317.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          0.5 h 
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Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor podle �SN 730540 a EN ISO 13788: 

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.93 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 

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

    1    11.1   0.584     7.8   0.445    19.7   0.946    46.0 
    2    11.8   0.589     8.5   0.439    19.8   0.946    48.1 
    3    12.9   0.565     9.5   0.384    20.0   0.946    51.0 
    4    14.1   0.510    10.7   0.268    20.2   0.946    54.4 
    5    16.0   0.438    12.6   0.051    20.5   0.946    60.3 
    6    17.4   0.367    13.9  ------    20.7   0.946    65.1 
    7    18.0   0.297    14.5  ------    20.8   0.946    67.5 
    8    17.8   0.330    14.3  ------    20.7   0.946    66.6 
    9    16.2   0.430    12.8   0.019    20.5   0.946    61.0 
   10    14.3   0.501    10.9   0.248    20.3   0.946    54.9 
   11    12.9   0.565     9.5   0.384    20.0   0.946    51.0 
   12    11.9   0.588     8.5   0.438    19.8   0.946    48.2 
    

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

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

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

 rozhraní:     i     e   
 theta [C]:   19.9  -16.7 
 p [Pa]:   1367    116 
 p,sat [Pa]:   2322    141 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p�edpokládaný �áste�ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je �áste�ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.2544    0.3360   4.589E-0008 

 Ro�ní bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0209 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa�itelné vodní páry za rok Mev,a:      4.1502 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

Bilance zkondenzované a vypa�ené vodní páry podle EN ISO 13788: 

 Ro�ní cyklus �.  1 

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen 
 orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2014 LT 

=�Spl�uje doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla konstrukce. 
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����� Rozpo�ty a harmonogramy 

Po tepeln� technických posudcích se p�echází k vyhotovení rozpo�t� resp. po�izovací ceny. 
Rozpo�ty jsou tvo�eny v programu Buildpower S s nejnov�jšími sborníky cen z druhého pololetí 
roku 2016, kdy byla celá práce tvo�ena. Rozpo�ty jsou zhotoveny na více �ástí, to znamená, že je 
vytvo�en základní rozpo�et, který obsahuje zemní práce, základové pásy a desku, svislé nosné 
vnit�ní a vn�jší st�ny, stropní konstrukce a jejich podep�ení, nadezdívku atiky, p�esun hmot, 
využití v�žového je�ábu a vybudování, odstran�ní za�ízení staveništ�, které je ur�eno 
procentuálním koeficientem z celkové ceny. Celková cena základního rozpo�tu je znázorn�na 
v prvním sloupci u všech graf� jednotlivých variant. Další fáze rozpo�t� se d�lí na dv� �ásti. 
První je rozpo�et na kontaktní zateplovací systém o rozdílné tlouš�ce izolantu dle požadavku 
jednotlivé varianty sou�initel prostupu tepla, který jsme získali z tepeln� technických posudk�. 
První �ást rozpo�tu obsahuje tepelný fasádní izolant, kotvící materiál, lešení, zakrývání otvor�, 
lepidlo, st�rku, armovací výztužnou tkaninu a silikonovou omítku s penetrací. Druhou �ástí je 
rozpo�et na vn�jší jádrovou omítku s finální omítkou, obsahuje vn�jší vápenocementové jádro, 
st�rku s výztužnou tkaninou, finální silikonovou omítkou s penetrací, lešení, zakrývání otvor�. 
První �ást rozpo�t� se použije u variant zdiva, kde vn�jší st�ny nespl�ují svým sou�initelem 
prostupu tepla doporu�ené hodnoty a je tedy nutné zateplit obvodový pláš�. Druhá �ást rozpo�t�
se p�i�adí k vn�jším st�nám, které spl�ují svým sou�initelem prostupu tepla doporu�ené hodnoty, 
není zde nutnost zateplovat obvodový pláš� a posta�í pouze zhotovení vn�jšího jádra se st�rkou a 
finální omítkou. Tyto dv� �ásti rozpo�t� jsou znázorn�ny u jednotlivých variant graf� ve druhém 
sloupci. Pokud graf obsahuje t�etí sloupec, je zde uvedena cena zateplovacího systému, který 
svým sou�initelem prostupu tepla spl�uje požadavky pro pasivní budovy. Tento sloupec je pouze 
informativní a není cílem a dalším �ešením práce. Výsledkem této �ásti je získat ucelenou cenu a 
najít nejvýhodn�jší variantu z hlediska ceny. Celá �ást souvisí i s dobou výstavby u jednotlivých 
variant. �asová náro�nost resp. harmonogram je postavena na stejném po�tu d�lník�
v jednotlivých fázích výstavby a �asová náro�nost je ur�ena dle normohodin z programu 
Buildpower S s p�ihlédnutím na nutné technologické p�estávky. Výsledkem harmonogram� je 
ur�ení celkové �asové náro�nosti výstavby u jednotlivých variant zdiva. Technologie výstavby je 
popsána v teoretické �ásti a je zužitkována v normohodinách za m�rnou jednotku v jednotlivých 
harmonogramech. 

V rozpo�tových nákladech není uvažováno �ešení ploché st�echy, vnit�ní nenosné zdivo, 
konstrukce schodišt�. Práce je zam��ena pouze na obvodové a vnit�ní nosné st�ny spolu se 
stropními konstrukcemi a nadezdívky atiky. Jednotlivé varianty zdiva nejsou v práci staticky 
posuzovány a není doložena jejich únosnost p�i daném �ešení a uspo�ádání bytového domu. 
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Obsah jednotlivých posuzovaných variant: 

a) Porotherm Profi – P10, malta Porotherm Profi (10N/mm2), tl. 400 mm, strop MIAKO 
b) Porotherm Profi - P10, malta Porotherm Profi (10N/mm2), tl. 400 mm, strop BN 
c) Porotherm T Profi – P8, malta Porotherm Profi (10N/mm2), tl. 300, strop MIAKO 
d) Porotherm T Profi - P8, malta Porotherm Profi (10N/mm2), tl. 300 mm, strop BN 
e) Heluz Plus - P10, malta Heluz SB (10N/mm2), tl. 400 mm, strop Heluz 
f) Heluz FAMILY 2in1 - P10, malta Heluz SB (10N/mm2), tl. 300 mm, strop Heluz 
g) Ytong P4-500 tl. 375 mm, strop klasik – P4, malta Ytong zdící (5 N/mm2) 
h) Ytong P4-500 tl. 375 mm, strop ekonom - P4, malta Ytong zdící (5 N/mm2) 
i) Ytong P6-650 tl. 300 mm, strop klasik – P6, malta Ytong zdící (5 N/mm2) 
j) Ytong P6-650 tl. 300 mm, strop ekonom – P6, malta Ytong zdící (5 N/mm2) 
k) Silka S20 – 200 tl. 200 mm, strop Ytong klasik – P20, malta Silka zdící (5 N/mm2) 
l) Silka S20-2000 tl. 240 mm, strop Ytong klasik - P20, malta Silka zdící (5 N/mm2) 
m) Sendwix 14DF-LD tl. 200 mm, strop Ytong klasik – P25, malta Flex SX-L (20 N/mm2) 
n) Sendwix 8DF-LD tl. 240 mm, strop Ytong klasik - P25, malta Flex SX-L (20 N/mm2) 
o) Livetherm Z400 + styropor tl. 400 mm – P10, malta MTS 10 (10 N/mm2) 

a) Porotherm Profi – P10, tl. 400 mm, strop MIAKO 

Dle tepeln� technického posudku nespl�ují cihly Porotherm Profi tl. 400 mm sou�initel prostupu 
tepla pro doporu�ené hodnoty. Z tohoto d�vodu se musí provést zateplené fasády, v našem 
p�ípad� kontaktním zateplovacím systémem. Pro zateplení fasády je použit nejpoužívan�jší 
zateplovací materiál polystyren EPS 70 F. P�i výpo�tech sou�initele prostupu tepla byly 
zkoušeny, jaké tlouš�ky izolantu by byly vhodné pro doporu�ené hodnoty. Pro doporu�ené 
hodnoty vyšla tlouš�ka izolantu 30 mm. Z hlediska ekonomického provád�ní fasády o takové 
tlouš�ce se v dnešní dob� resp. p�i této variant� nevyplatí. Proto doporu�uji navýšit tlouš�ku 
izolace na 100 mm, kde bude spl�ovat požadavky sou�initele prostupu tepla pro pasivní domy. 
Vnit�ní nosné zdivo je použito Porotherm Profi P15 tl. 300 mm v provedení na stejnou zdící 
maltu pro broušené zdivo Porotherm Profi 10 N/mm2, jako obvodové st�ny.   

Stropní konstrukce je zde systém Porotherm MIAKO resp. stropní konstrukce s nadbetonávkou. 

Z hlediska �asového a s dodržením technologických p�estávek, jako jsou betonáže základových 
pas�, desek, stropních konstrukcí, v�ncových konstrukcí bylo zjišt�no, že �asové harmonogramy 
se o tolik dní neliší. Celková doba výstavby �iní 225 dní. 

Obestav�ný prostor bytového domu je cca 2 997 m3, cena pro doporu�ené hodnoty této varianty 
je v p�evodu 2 004,-k�/m3 obestv�ného prostoru.  
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Graf 1: Porotherm Profi, strop Miako - doba výstavby 

Harmonogram 1: Protoherm Profi tl. 400 mm, strop MIAKO 

Graf 2: Porotherm Profi tl. 400 mm, strop MAIKO 

Rozpo�et 1: Porotherm Profi tl. 400 mm, strop MIAKO 
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b) Porotherm Profi – P10, tl. 400 mm, strop BN vložky 

Stejná varianta jako p�edchozí, jediným rozdílem je nový strop od Porothermu, který se nazývá 
BN resp. stropní konstrukce bez nadbetonávky. Výrobce údává u nového stropu úsporu �asu, tak 
finan�ních prost�edk�. Vložka BN se stává ve stropní konstrukci nosným prvkem a druhý den již 
je pochozí. Zatížit se tento strop m�že po 7 dnech, podp�rná konstrukce stropu z�stává. Vnit�ní 
nosné zdivo je použito Porotherm Profi P15 tl. 300 mm v provedení na stejnou zdící maltu pro 
broušené zdivo Porotherm Profi 10 N/mm2, jako obvodové st�ny.     

Z hlediska �asového a s dodržením technologických p�estávek, jako jsou betonáže základových 
pas�, desek, stropních konstrukcí, v�ncových konstrukcí bylo zjišt�no, že �asové harmonogramy 
se o tolik dní neliší. Úspora �asu je v rozdílech n�kolika dní. Doba výstvaba vychází na 196 dní, 
úspora �asu souvisí s vynecháním nadbetonávky u stropních konstrukcí. 

Dle cenových rozpo�t� se varianta s BN stropem jeví nepatrn� výhodn�jší, úspora je zejména u 
pronájmu v�žového je�ábu, neprovád�ní nadbetonávky.  

Obestav�ný prostor bytového domu je cca 2 997 m3, cena pro doporu�ené hodnoty této varianty 
je v p�evodu 1 953,-k�/m3 obestv�ného prostoru.  

Graf 3: Porotherm Profi, strop BN - doba výstavby 

Harmonogram 2: Porotherm Profi tl. 400 mm, strop BN
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Graf 4: Porotherm Profi tl. 400 mm, strop BN 

Rozpo�et 2: Porotherm Profi tl. 400 mm, strop BN 

c) Porotherm T Profi – P8, tl. 300 mm, strop MIAKO

Porotherm T Profi jsou vlajkovou lodí koncernu Wienerberger. Výpl� zdiva je z minerální vody 
a tím má zlepšené tepeln� izola�ní vlastnosti. P�i tepeln� technických posudkách vyšlo, že zdivo 
o tlouš�ce 300 mm vyhovuje sou�initelem prostupu tepla pro doporu�ené hodnoty. Z tohoto 
d�vodu nám odpadá nutnost zateplovat obvodový pláš� budovy. Dojde k navýšení ceny pouze na 
omítnutí jádrem, st�rkovou hmotou a finální omítkou. Vnit�ní nosné zdivo je použito Porotherm 
Profi P15 tl. 300 mm v provedení na stejnou zdící maltu pro broušené zdivo Porotherm Profi 10 
N/mm2, jako obvodové st�ny.   

Pokud nebudou pro investora tyto parametry vyhovující, lze doporu�it stejné cihelné zdivo o 
tlouš�ce 440 mm, které spl�uje hodnoty sou�initele prostupu tepla pro pasivní budovy. Druhou 
variantou je ponechat zdivo tl. 300 mm a zateplit obvodový pláš�. Vzhledem k tomu, že práce je 
zam��ena na doporu�ené hodnoty, nebudu u této varianty �ešit alternativy pro pasivní budovy po 
finan�ní stránce. V p�ípad� zdiva se jedná o rozdíl mezi tlouš�kami 300 mm a 400 mm, což je 
v dnešní dob� 33,-k�/ks s DPH.  

Z hlediska �asového zde není výrazn�jší úspora, vzhledem k tomu, že od p�edchozích variant zde 
odpadá nutnost zateplovat, ale p�ipadá zde provedení jádrové omítky, která se �asov� neliší od 
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lepení fasádního polystyrenu. Cena je stanovena pro variantu doporu�ených hodnot sou�initele 
prostupu tepla. Celková doba výstavby vychází na 225 dní.  

Obestav�ný prostor bytového domu je cca 2 920 m3, cena pro doporu�ené hodnoty této varianty 
je v p�evodu 2 002,-k�/m3 obestv�ného prostoru.  

Graf 5: Porotherm T Profi, strop MIAKO - doba výstavby 

Harmonogram 3: Porotherm T Profi tl. 300 mm, strop MIAKO 
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Graf 6: Porotherm T Profi tl. 300 mm, strop MIAKO 

Rozpo�et 3: Porotherm T Profi tl. 300 mm, strop MIAKO 

d) Porotherm T Profi – P8, tl. 300 mm, strop BN vložky

Jedná se o totožnou variantu, jako je p�edchozí s jedním rozdílem a to je stropní konstrukce. 
Stropní systém MIAKO je nahrazen novým stropním systémem BN vložky, kterou jsou bez 
nadbetonávky. Vnit�ní nosné zdivo je použito Porotherm Profi P15 tl. 300 mm v provedení na 
stejnou zdící maltu pro broušené zdivo Porotherm Profi 10 N/mm2, jako obvodové st�ny.   

Z �asového hlediska nedojde k výrazné úspo�e �asu, zmenší se pouze náklady na je�áb, vyjmutí 
nadbetonávek strop� a doba provád�ní se zkrátí o pár dní. Cena je stanovena pro variantu 
doporu�ených hodnot sou�initele prostupu tepla. Doba výstavby je stanovena na 196 dní. Pro 
zajímavost je zde, že v normohodinách se tolik neliší od varianty Porotherm Profi tl. 400 mm. 

Obestav�ný prostor bytového domu je cca 2 920 m3, cena pro doporu�ené hodnoty této varianty 
je v p�evodu 1 951,-k�/m3 obestv�ného prostoru.  
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Graf 7: Porotherm T Profi, strop BN - doba výstavby

Harmonogram 4: Porotherm T Profi tl. 300 mm, strop BN 

Graf 8: Porotherm T Profi tl. 300 mm, strop BN 

Rozpo�et 4: Porotherm T Profi tl. 300 mm, strop BN 
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e) Heluz Plus – P10, tl. 400 mm, strop Heluz 

Zdivo Heluz Plus je podobným zdivem jako u výrobce Porotherm, zdivo Profi. Jedná se pouze o 
cenové srovnání dvou konkuren�ních výrobc� s totožnými parametry zdiva. Technologické, 
�asové parametry se moc lišit nebudou.  

Samotné zdivo dle tepeln� technických požadavk� nespl�ují doporu�ené hodnoty pro sou�initele 
prostupu tepla. P�i dalších výpo�tech bylo zjišt�no, že pro doporu�ení hodnoty sta�í zdivo 
zateplit izolantem o tlouš�ce 20 mm. Uvažováno s fasádním polystyrenem EPS 70 F. Vzhledem 
k tlouš�ce izolantu není ekonomické provád�t zateplení v této tlouš�ce. D�vodem je, že tepelná 
izolace zde není nejdražší položkou a tudíž se zde nevyplatí na tomto materiálu šet�it. V p�ípad�
zateplení izolantem 100 mm spl�ujeme sou�initelem prostupu požadavky na pasivní doby. 
Cenové navýšení a �asová prodleva výstavby bude p�i tom nepatrná. Dalším d�vodem pro 
nevhodné provedení je tlouš�ka izolantu, složité provád�ní kv�li tenkému materiálu, vzhledov�
složité sjednotit fasádu. Vnit�ní nosné zdivo je použito Heluz broušené P15 tl. 300 mm 
v provedení na stejnou zdící maltu pro broušené zdivo Heluz SB 10 N/mm2, jako obvodové 
st�ny.   

Z hlediska �asového a s dodržením technologických p�estávek, jako jsou betonáže základových 
pas�, desek, stropních konstrukcí, v�ncových konstrukcí bylo zjišt�no, že �asové harmonogramy 
se o tolik dní neliší. Celková doba výstavby �iní 225 dní. Varianta vyšla totožná, jako 
konkure�ní zdivo Porotherm Profi tl. 400 mm. Jedná se o totžné materiály, tudíž bude 
rozhodovat v kone�ném vyhodnocení pouze cena, jelikož technologie výstavby je stejná. 

Obestav�ný prostor bytového domu je cca 2 997 m3, cena pro doporu�ené hodnoty této varianty 
je v p�evodu 2 005,-k�/m3 obestv�ného prostoru.  

Graf 9: Heluz Plus, strop Heluz - doba výstavby 

Harmonogram 5: Heluz Plus tl. 400 mm, strop Heluz 
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Graf 10: Heluz Plus tl. 400 mm 

Rozpo�et 5: Heluz Plus tl. 400 mm, strop Heluz 

f) Heluz FAMILY 2in1 – P10, tl. 300 mm, strop Heluz 

Heluz FAMILY 2in1 je vlajkovou lodí pro Heluz, svými parametry má nejlepší sou�initel 
prostupu tepla v základním provedení na �eském trhu. Jediný rozdíl oproti konkuren�nímu 
výrobku Porotherm T Profi je, že výpl� cihel je polystyren. Zdivo v této tlouš�ce spl�uje 
sou�initelem prostupu tepla doporu�ené hodnoty. Tím nám odpadá nutnost obvodový pláš�
zateplovat a posta�í provést jádro a finální omítku. V p�ípad� nevyhovujících parametr� a byl by 
zde požadavek na sou�initel prostupu tepla pro pasivní budovy, zdivo o tlouš�ce 380 mm tuto 
možnost umí. Ceny na požadavky pro pasivní nebudu �ešit, práce je zam��ena na hodnoty 
doporu�ené a v p�ípad� uvedení n�kterých cen pro pasivní domy, tak je to pouze z d�vodu 
p�ípadného zateplení, kde se m�ní pouze tlouš�ka materiálu a délka kotevního materiálu. Vnit�ní 
nosné zdivo je použito Heluz broušené P15 tl. 300 mm v provedení na stejnou zdící maltu pro 
broušené zdivo Heluz SB 10 N/mm2, jako obvodové st�ny.   

Z �asového hlediska je rychlost výstavby totožná, jako u systému Porotherm T Profi a stropy 
MIAKO. Doba výstavby �iní 225 dní. Tlouš�ka zdiva 300 mm a 400 mm nemá významný vliv 
na �as výstavby. 
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Obestav�ný prostor bytového domu je cca 2 920 m3, cena pro doporu�ené hodnoty této varianty 
je v p�evodu 2 062,-k�/m3 obestv�ného prostoru 

Graf 11: Heluz FAMILY 2in1, strop Heluz - doba výstavby 

Harmonogram 6: Heluz FAMILY 2in1 tl. 300 mm, strop Heluz 

Graf 12: Heluz FAMILY 2in1 tl. 300 mm, strop Heluz 

Rozpo�et 6: Heluz FAMILY 2in1 tl. 300 mm, strop Heluz 
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g) Ytong P4-500 tl. 375 mm, strop klasik 

Tvárnice Ytong P4-500 tl. 375 mm nespl�ují svými parametry doporu�ených hodnot, resp. 
sou�initel prostupu tepla nedosahuje na doporu�ené hodnoty. P�i tepeln� technických výpo�tech 
bylo zjišt�no, že aby zdivo na hodnoty dosáhlo, musel by se zateplit obvodový pláš� izolantem 
50 mm. P�i uvažování fasádního polystyrenu EPS 70 F. Vzhledem k dané tlouš�ce izolantu je 
ekonomicky nevýhodné provád�t zateplení v této tlouš�ce. P�i dalších výpo�tech vyšlo, že pro 
spln�ní požadovaných hodnot pro pasivní budovy by musela být tepelná izolace v tlouš�ce 120 
mm. Vzhledem k tomu, že by se m�nila pouze tlouš�ka izolantu a délka kotevního materiálu by 
se prodloužila, cenové navýšení by nebylo tak velké. Vnit�ní nosné zdivo je použito Silka S15-
1600, P15, tl. 300 mm v provedení na zdící maltu Silka 5 N/mm2. Na obvodové st�ny Ytong se 
používá zdící malta Ytong 5 N/mm2.   

Z hlediska �asového je systém velice podobný systém�m Heluz, Porotherm. Normohodiny zd�ní 
a provád�ní stropních konstrukcí jsou tém�� totožné, tudíž nemá velký vliv na �asovou výstavbu. 
Jediný rozdíl je v hmotnostech materiálu a tento parametr se ukáže až ve finan�ním zhodocení. 
Doba výstavby je 225 dní. 

Obestav�ný prostor bytového domu je cca 3 016 m3, cena pro doporu�ené hodnoty této varianty 
je v p�evodu 2 214,-k�/m3 obestv�ného prostoru. 

Graf 13: Ytong P4-500, strop klasik - doba výstavby

Harmonogram 7: P4-500 tl. 375 mm, strop klasik 
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Graf 14: Ytong P4-500 tl. 375 mm 

Rozpo�et 7: Ytong P4-500 tl. 375 mm, strop klasik 

h) Ytong P4-500 tl. 375 mm, strop ekonom 

Jedná se o totožný systém s rozdílem strop�, kde je klasický strop s nadbetonávkou nahrazen 
stropem bez nadbetonávky pod názvem ekonom. Technologicky je totožný se stropem od 
výrobce Porotherm resp. strop BN. Strop ekonom je druhý den pochozí a po týdnu se m�že již 
zat�žkat. Co se tý�e podep�ení stropní konstrukce, to z�stává i po týdnu, jelikož navazují další 
nadzemní podlaží se stropními konstrukcemi. Vnit�ní nosné zdivo je použito Silka, P15, S15-
1600 tl. 300 mm v provedení na zdící maltu Silka 5 N/mm2. Na obvodové st�ny Ytong se 
používá zdící malta Ytong 5 N/mm2.   

Z hlediska �asového se doba výstavby nepatrn� zkrátí, ale nemá významný vliv na cenu stavby. 
Odpadá zde nadbetonávka u stropních konstrukcí, s �ímž dojde k úspo�e �asu p�i výstavb�. Doba 
výstavby vychází na 196 dní. 

Obestav�ný prostor bytového domu je cca 3 016 m3, cena pro doporu�ené hodnoty této varianty 
je v p�evodu 2 319,-k�/m3 obestv�ného prostoru. 
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Graf 15: Ytong P4-500, strop ekonom - doba výstavby

Harmonogram 8: Ytong P4-500 tl. 375 mm, strop ekonom 

Graf 16: Ytong P4-500 tl. 375 mm, strop ekonom 

Rozpo�et 8: Ytong P4-500 tl. 375 mm, strop ekonom 
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i) Ytong P6-650 tl. 300 mm, strop klasik 

Jedná se o podobné tvárnice, jako P4-500, s rozdílem, že mají menší tlouš�ku zdiva, v�tší 
pevnost v tlaku a tím pádem horší tepeln� technické vlastnosti. Tvárnice P6-650 nedosahuje dle 
tepeln� technických výpo�t� svým sou�initelem prostupu tepla doporu�eným hodnotám. 
Opat�ením je provést zateplení obvodového plášt�, v našem p�ípad� uvažujeme s tepelnou izolací 
fasádní polystyren EPS 70 F. Z hlediska požární ochrany budov lze kontaktním zateplovacím 
systémem zateplovat do požární výšky 12 m, což parametry spl�ujeme. P�i dalších tepeln�
technických posudcích bylo zjišt�no, že pro spln�ní doporu�ených hodnot se musí budova 
zateplit tepelnou izolací EPS 70 F o tlouš�ce 100 mm. Pro znázorn�ní a spln�ní požadavk� pro 
pasivní budovy by musel být izolant 160 mm, což se jeví z ekonomického hlediska výhodn�jší. 
Vnit�ní nosné zdivo je použito Silka S15-1600, P15, tl. 300 mm v provedení na zdící maltu Silka 
5 N/mm2. Na obvodové st�ny Ytong se používá zdící malta Ytong 5 N/mm2.   

Z hlediska �asové se nic nem�ní, vym�nil se pouze nosný obvodový systém za zdivo o tlouš�ce 
300 mm o vyšší pevnosti. Celková doba výstavby je 225 dní. 

Obestav�ný prostor bytového domu je cca 3 016 m3, cena pro doporu�ené hodnoty této varianty 
je v p�evodu 2 208,-k�/m3 obestv�ného prostoru. 

Graf 17: Ytong P6-650, strop klasik - doba výstavby

Harmonogram 9: Ytong P6-650 tl. 300 mm, strop klasik 
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Graf 18: Ytong P6-650 tl. 300 mm, strop klasik 

Rozpo�et 9: Ytong P6-650 tl. 300 mm, strop klasik 

j) Ytong P6-650 mm tl. 300 mm, strop ekonom 

Jedná se o totožný systém s rozdílem strop�, kde je klasický strop s nadbetonávkou nahrazen 
stropem bez nadbetonávky pod názvem ekonom. Technologicky je totožný se stropem od 
výrobce Porotherm resp. strop BN. Strop ekonom je druhý den pochozí a po týdnu se m�že již 
zat�žkat. Co se tý�e podep�ení stropní konstrukce, to z�stává i po týdnu, jelikož navazují další 
nadzemní podlaží se stropními konstrukcemi. Vnit�ní nosné zdivo je použito Silka S15-1600, 
P15, tl. 300 mm v provedení na zdící maltu Silka 5 N/mm2. Na obvodové st�ny Ytong se 
používá zdící malta Ytong 5 N/mm2.   

Z hlediska �asového se doba výstavby nepatrn� zkrátí, ale nemá významný vliv na cenu stavby. 
Zm�na je pouze u stropních konstrukcí, resp. odpadá provedení nadbetonávky. Celková doba 
výstavby je 196 dní. 

Obestav�ný prostor bytového domu je cca 3 016 m3, cena pro doporu�ené hodnoty této varianty 
je v p�evodu 2 445,-k�/m3 obestv�ného prostoru. 
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Graf 19: Ytong P6-650, strop ekonom - doba výstavby

Harmonogram 10: Ytong P6-650 tl. 300 mm, strop ekonom 

Graf 20: Ytong P6-650 tl. 300 mm, strop ekonom 

Rozpo�et 10: Ytong P6-650 tl. 300 mm, strop ekonom 
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k) Silka S20 – 2000, P20, tl. 200 mm, strop Ytong klasik 

Silka jsou vápenopískové cihly o vysoké pevnosti v tlaku, systém je nekompletní z d�vodu, že 
nemá �ešen stropní systém. Vzhledem k tomu, že Silka spádá po koncern Xella, tak využívá 
stropy od systému ytong, v našem p�ípad� variantu klasik. Tvárnice silka mají vysokou 
objemovou hmotnost a nedostate�né tepeln� technické vlastnosti. Z toho je z�ejmé, že 
dosáhneme sice malé tlouš�ky zdiva, ale tu doženeme tepelným izolantem, jelikož v základním 
provedení nespl�uje Silka doporu�ených hodnot. Dle tepeln� technických posudk� bylo 
výsledkem pro spln�ní doporu�ených hodnot mít izolaci o tlouš�ce 140 mm, v našem p�ípad� se 
jedná o polystyren EPS 70 F. Pro spln�ní sou�initele prostupu tepla resp. spln�ní požadavk� pro 
pasivní budovy, by musela být tepelná izolace v tlouš�ce 220 mm. Kontaktní zateplovací systém 
v tlouš�ce nad 200 mm je již nevýhodný, je to hlavn� z d�vodu p�evyšující ceny u kotevní 
techniky. Vnit�ní nosné zdivo je použito Silka S15-1600, P15, tl. 300 mm v provedení na zdící 
maltu Silka 5 N/mm2. Na obvodové st�ny se používá malta stejného druhu a pevnosti.   

Z �asového hlediska tvárnice Silka se nijak nevymykají p�edchozím variantám a mají rozdíly ve 
dnech. Celková doba výstavby je 225 dní. 

Obestav�ný prostor bytového domu je cca 2 950 m3, cena pro doporu�ené hodnoty této varianty 
je v p�evodu 2 295,-k�/m3 obestv�ného prostoru. 

Graf 21:Silka S20-200, strop ytong klasik - doba výstavby 

Harmonogram 11: Silka S20-2000 tl. 200 mm, strop Ytong klasik 
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Graf 22: Silka S20-2000 tl. 200 mm, strop Ytong klasik 

Rozpo�et 11: Silka S20-2000 tl. 200 mm, strop Ytong klasik 

l) Silka S20-2000, P20, tl. 240 mm, strop Ytong klasik

Jedná se o stejné provedení jako p�edchozí varianta toho samého výrobce, m�ní se pouze 
tlouš�ka zdiva pro porovnání, jaký je cenový rozdíl mezi t�mito tlouš�kami p�i výstavb�. Vnit�ní 
nosné zdivo je použito Silka S15-1600, P15, tl. 300 mm v provedení na zdící maltu Silka 5 
N/mm2. Na obvodové st�ny se používá malta stejného druhu a pevnosti.   

Z �asového hlediska tvárnice Silka se nijak nevymykají p�edchozím variantám a mají rozdíly ve 
dnech. Celková doba výstavby je 225 dní. 

Obestav�ný prostor bytového domu je cca 2 950 m3, cena pro doporu�ené hodnoty této varianty 
je v p�evodu 2 375,-k�/m3 obestv�ného prostoru. 
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Graf 23: Silka S20-2000, strop ytong klasik - doba výstavby 

Harmonogram 12: Silka S20-2000 tl. 240 mm, strop klasik 

Graf 24: S20-2000 tl. 240 mm, strop klasik 

Rozpo�et 12: Silka S20-2000 tl. 240 mm, strop klasik 
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m) Sendwix 14DF-LD, P25, tl. 200 mm, strop Ytong klasik 

Sendwix jsou vápenopískové cihly o vysoké pevnosti v tlaku, systém je nekompletní z d�vodu, 
že nemá �ešen stropní systém. Byl použit stejný stropní systém jako u výrobce Silka, která 
k t�mto tvárnicím je nejvíce p�íbuzná. Tvárnice Sendwix mají vysokou objemovou hmotnost a 
nedostate�né tepeln� technické vlastnosti. Z toho je z�ejmé, že dosáhneme sice malé tlouš�ky 
zdiva, ale tu doženeme tepelným izolantem, jelikož v základním provedení nespl�uje 14DF-LD 
doporu�ených hodnot. Dle tepeln� technických posudk� bylo výsledkem pro spln�ní 
doporu�ených hodnot mít izolaci o tlouš�ce 140 mm, v našem p�ípad� se jedná o polystyren EPS 
70 F. Pro spln�ní sou�initele prostupu tepla resp. spln�ní požadavk� pro pasivní budovy, by 
musela být tepelná izolace v tlouš�ce 200 mm. Kontaktní zateplovací systém v tlouš�ce nad 200 
mm je již nevýhodný, je to hlavn� z d�vodu p�evyšující ceny u kotevní techniky. Vnit�ní nosné 
zdivo je použito Sendwix 5DF-LP, P25, tl. 300 mm v provedení na zdící maltu Flex SX-L 20 
N/mm2. Na obvodové st�ny se použív,á malta stejného druhu a pevnosti.   

Z �asového hlediska tvárnice Sendwix se nijak nevymykají p�edchozím variantám a mají rozdíly 
ve dnech. Je tém�� totožná se systémem Silka. 

Obestav�ný prostor bytového domu je cca 2 950 m3, cena pro doporu�ené hodnoty této varianty 
je v p�evodu 2 148,-k�/m3 obestv�ného prostoru. 

Graf 25: Sendwix 14DF-LD, strop ytong klasik - doba výstavby 

Harmonogram 13: Sendwix 14DF-LD tl. 200 mm, strop Ytong klasik 
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Graf 26: Sendwix 14DF-LD tl. 200 mm 

Rozpo�et 13: Sendwix 14DF-LD tl. 200 mm, strop Ytong klasik 

n) Sendwix 8DF-LD, P25, tl. 240 mm, strop Ytong klasik

Jedná se o totožnou variantu, jako je p�edchozí. P�í této tlouš�ce zdivo p�i výpo�tech nevyhov�lo 
svým sou�initelem prostupu tepla na hodnoty doporu�ené. Pro spln�ní doporu�ených hodnot 
jsme p�i tepeln� technických výpo�tech zjistili, že by se obvodový pláš� musel zateplit tepelnou 
izolací o tlouš�ce 140 mm. V p�ípad� stanovení izolace na požadované hodnoty pro pasivní 
budovy by musela být tepelná izolace v tlouš�ce 200 mm. Vnit�ní nosné zdivo je použito 
Sendwix 5DF-LP, P25, tl. 300 mm v provedení na zdící maltu Flex SX-L 20 N/mm2. Na 
obvodové st�ny se používá malta stejného druhu a pevnosti.   

Z �asového hlediska se jedná o stejnou �asovou zát�ž výstavby, jako je u p�edchozí výstavby. 
Jediným negativním dopadem je zde, že v p�esunech hmot budou t�žší tvárnice, což má vliv na 
cenu.  

Obestav�ný prostor bytového domu je cca 2 950 m3, cena pro doporu�ené hodnoty této varianty 
je v p�evodu 2 187,-k�/m3 obestv�ného prostoru. 
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Graf 27: Sednwix 8DF-LD, strop ytong klasik - doba výstavby 

Harmonogram 14: Sendwix 8DF-LD tl. 240 mm, strop Ytong klasik 

Graf 28: Sendwix 8DF-LD tl. 240 mm, strop Ytong klasik 

Rozpo�et 14: Sendwix 8DF-LD tl. 240 mm, strop Ytong klasik 
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o) Livetherm Z400 + styropor, P10, tl. 400 mm 

Jedná se o betonové tvarovky jako základní tvarovka, která je dopln�na o tepelnou izolaci. 
Systém se zdá, že by tento zdící typ mohl být �asov� rychlejší proces ve výstavb�, ale jelikož 
polystyren je p�ekrytý betonovým krytem, tak se musí na zdivo provést jádrová omítka, st�rka a 
finální omítka. Tvarovky s izolací jsou založeny na stejném principu zd�ní, jako p�edešlé 
varianty, tedy tenkovrstvé lepidlo. Dle tepeln� technických výpo�t� vychází zdivo svým 
sou�initelem prostupu tepla pro doporu�ené hodnoty. V p�ípad� dosažení lepších tepeln�
technických vlastností by se musel obvodový pláš� zateplit, ale to by tento systém ztrácel sv�j 
ú�el výroby a použití. Vnit�ní nosné zdivo je použito Livetherm TNB300, P10, tl. 300 mm 
v provedení na zdící maltu Maxit mur 10 N/mm2. Na obvodové st�ny se používá malta MTS 10 
(10 N/mm2).   

Stropní konstrukce je založena na principu p�edešlých variant, s tím, že materiál je z betonových 
výrobk�. Doba výstavba je 219 dní. 

Obestav�ný prostor bytového domu je cca 2 997 m3, cena pro doporu�ené hodnoty této varianty 
je v p�evodu 2 354,-k�/m3 obestv�ného prostoru.  

Graf 29: Livetherm Z400 + styropor, strop 250 - doba výstavby 

Harmonogram 15: Livetherm Z400 + styropor tl. 400 mm 
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Graf 30: Livetherm Z400 + styropor tl. 400 mm 

Rozpo�et 15: Livetherm Z400 + styropor tl. 400 mm 

Dopl�ující rozpo�ty použité p�i �ešení práce: 

Rozpo�et 16: Zateplení tl. 30 mm 

Rozpo�et 17: Zateplení tl. 20 mm 

Rozpo�et 18: Zateplení tl. 50 mm 

Rozpo�et 19: Zateplení tl. 100 mm 

Rozpo�et 20: Zateplení tl. 140 mm 

Rozpo�et 21: Jádrová omítka 
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����� Záv�re�né zhodnocení posuzovaných variant 

a) Finan�ní vyhodnocení

Referen�ní budova 

Hodnocení vycházelo z referen�ní budovy, kde bylo použito obvodové zdivo P4-500 o tlouš�ce 
375 mm, stropy klasik, s kontaktním zateplovacím systémem EPS 70 F o tlouš�ce 100 mm, 
z tepeln� technického výpo�tu vyplývá, že se jedná o skladbu, která se pohybuje svým 
sou�initelem prostupu tepla mezi doporu�enými hodnotami a požadovanými hodnotami pro 
pasivní budovy.  Po výpo�tech tepeln� technických posudcích nám pro tento typ zdiva vyšel 
zateplovací systém doporu�ených hodnot v tlouš�ce 50 mm a s touto tlouš�kou bylo uvažováno 
pro porovnání s ostatními variantami. Ve vyhodnocení je zcela z�ejmé, že systém referen�ní 
budovy je jedním z dražších variant.  

Varianty 

Finan�ní rozdíl mezi nejlevn�jší a nejdražší variantou �iní p�es 1,65 milión� korun �eských 
v�etn� DPH, což je významný rozdíl. Vzhledem k tomu, že všechny varianty jsou založeny na 
stejném zp�sobu zd�ní, tedy tenkovrstvé lepidlo, �asový vliv na realizaci výstavby je 
zanedbatelný a opravdu se liší v n�kolika dnech až hodinách. �asový harmonogram výstavby 
souvisí také s technologií provád�ní, krom úsporných strop� bez nadbetonávky, jsou varianty 
totožné, liší se pouze hmotností a druhem materiálu. 

Graf 31: Celkové vyhodnocení zdících systém� pro doporu�ené hodnoty 
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Legenda grafického zobrazení: 

• Oranžová – pórobetonové zdivo, strop 

• Modrá – vápenopískové zdivo, pórobetonový strop 

• �ervená – Keramické zdivo, strop 

• Zelená – Betonové zdivo, strop 

Náklady na výstavbu 

Náklady na výstavbu obdobných objekt� v mil. k� zahrnují ocen�ní vn�jších a vnit�ních nosných 
st�n, strop�, p�esunu hmot, z�ízení a demontáž za�ízení staveništ�, spodní stavbu, v�žový je�áb, 
zateplovací systém nebo jádrovou omítku s finální tenkovrstvou omítkou. Po�adí jednotlivých 
variant je patrné z tabulky �. 22. 

Tabulka 22: Vyhodnocení zdících systém� v p�ehledu 

Vyhodnocení variant 

Z hlediska ceny jsou nejvýhodn�jšími variantami první t�i, které se od sebe finan�n� tolik neliší. 

T�etí nejlevn�jší varianta je ze systému Porotherm Profi tlouš�ky 400 mm a stropní konstrukce 
s ozna�ením BN, tedy bez nadbetonávky. U této varianty vychází pro doporu�ené hodnoty 
nutnost zateplit obvodový pláš�. P�i výpo�tech pro doporu�ené hodnoty vychází p�i variant� EPS 
70 F tlouš�ka 30 mm, což je v dnešní dob� z hlediska provád�ní neekonomické a to z d�vodu, že 
tepelná izolace není nejdražší položkou p�i zateplení, jedná se psíše o tenkovrstvé omítky a práci 
samotnou, tudíž se vyplatí v�tší tlouš�ky izolace.  Pokud by se m�l kontaktní zateplovací systém 

 Název systému Cena v k� s DPH 
1. Porotherm T profi tl. 300 mm, strop BN 5 695 831,-k�
2. Porotherm T profi tl. 300 mm, strop miako 5 847 010,-k�
3. Porotherm profi tl. 400 mm, strop BN 5 852 804,-k�
4. Porotherm profi tl. 400 mm, strop miako 6 005 912,-k�
5. Heluz plus tl. 400 mm 6 008 108,-k�
6. Heluz Family 2in1 tl. 300 mm 6 019 995,-k�
7. Sendwix 14DF-LD tl. 200 mm 6 336 374,-k�
8. Sendwix 8DF-LD tl. 240 mm 6 450 938,-k�
9. Ytong P6-650, tl. 300 mm, strop klasik 6 657 871,-k�
10. Ytong P4-500, tl. 375 mm, strop klasik 6 678 174,-k�
11. Silka tl. 200 mm 6 769 269,-k�

12. Ytong, P4-500, tl. 375 mm, strop ekonom 6 994 625,-k�
13. Silka tl. 240 mm 7 004 712,-k�
14. Livetherm Z400 + styropor tl. 400 mm 7 055 866,-k�
15. Ytong, P6-650, tl. 300 mm, strop ekonom 7 375 475,-k�
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finan�n� vyplatit, sta�ilo by zateplit izolací o tlouš�ce 100 mm, kde tato skladba spl�uje 
požadované hodnoty pro pasivní budovy a zárove� jsme na hranici tlouš�ky konstrukce 
z hlediska provozu a užívání u obytných objekt�.  

Druhou nejlevn�jší variantou je Porotherm T Profi o tlouš�ce 300 mm, stropní konstrukce je 
s nadbetonávkou pod ozna�ením MIAKO.  Jedná se o zdivo s výplní z minerální vaty. Zdivo 
samotné spl�uje svým sou�initelem prostupu tepla hodnoty pro doporu�ené hodnoty a není nutné 
již d�lat další opat�ení z hlediska tepelné ochrany budov. Výhodou je ur�it� tlouš�ka konstrukce, 
odpadá zde nutnost zateplovat obvodový pláš�. Z hlediska �asu výstavby se ale u této varianty 
nic závratného nem�ní, sice je zde úspora �asu odpadajícího zateplení, ale p�ipadá zde provedení 
vn�jšího jádra, st�rkové hmoty s výztužnou tkaninou a provedení finální omítky. Tyto kroky se 
rovnají zanedbateln� tém�� dob� zateplení. Z hlediska ceny je druhá varianta hodn� podobná, 
jako t�etí nejlevn�jší varianta. Jako výhodu zde vidím, že se v budoucnu m�že obvodový pláš�
zateplit bez výrazného omezení tlouš�ky zdiva pro provoz a užívání pro bytové domy. V p�ípad�
použití zdiva pro požadované hodnoty pasivních budov, sta�í zam�nit zdivo tlouš�ky 300 mm za 
tlouš�ku 440 mm, odpadá zde pracnost dodate�ného zateplení a tlouš�kou zdiva nijak neomezí 
provoz a užívání bytového domu.  

První nejlevn�jší variantou je již zmi�ované zdivo Porotherm T Profi s tím rozdílem, že je zde 
nov�jší strop bez nadbetonávky pod ozna�ením BN. Úspora u této varianty je zejména ve stropní 
konstrukci. V procentech se jedná o úsporu cca 3%. Z mého hlediska je nejlevn�jší varianta také 
tou nejvýhodn�jší. Tento zdící systém je jednoduchý na provád�ní, nejlevn�jší z hlediska 
po�izovací ceny, tlouš�ka konstrukce je naprosto vyhovující z hlediska užívání a provozu pro 
bytové domy, jednovrstvá konstrukce s možností dodate�ného zateplení bez výrazného vlivu na 
užívání a provoz bytového domu. 

U jednotlivých variant stropních konstrukcí není natolik rozdílná osová vzdálenost stropních 
trámc�, že by m�la mít vliv na cenu. Osové vzdálenosti stropních trámc� se liší �ádov� do 5 cm, 
což je zabedbatelný aspekt. U stropní konstrukce má jediný vliv na cenu a to je, zda je 
v provedení s nadbetonávkou nebo bez nadbetonávky. 

V rozpo�tových nákladech není uvažováno �ešení ploché st�echy, vnit�ní nenosné zdivo, 
konstrukce schodišt�. Práce je zam��ena pouze na obvodové a vnit�ní nosné st�ny spolu se 
stropními konstrukcemi a nadezdívky atiky. Jednotlivé varianty zdiva nejsou v práci staticky 
posuzovány a není doložena jejich únosnost p�i daném �ešení a uspo�ádání bytového domu. 
Práce tvo�í spíše stavebn� technologický projekt s porovnáním jednotlivých variant zdiva a 
strop� z hlediska ceny, technologie provád�ní, harmonogramu výstavby. Rozpo�ty kontaktního 
zateplovacího systému pro požadované hodnoty pasivních budov nebudou v p�íloze této práce 
zohledn�ny, v práci tvo�í pouze informativní charakter. Dopl�ující výkresy jednotlivých variant 
zdiva a stropních konstrukcí jsou pouze schematicky a netvo�í formu provád�cí dokumentace. 
Z procentuálního pohledu je nejlevn�jší varianta výhodn�jší oproti druhé nejlevn�jší variant�
zanedbatelná, oproti nejdražší z posuzovaných variant je levn�jší o 20%, v porovnání 
s referen�ní budovou je výhodn�jší o 11,88%.  
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Náklady na jednotku obestav�ného prostoru – hrubá stavba 

Po p�evodu obestav�ného prostoru na koruny za prostorový metr se po�adí nijak výrazn�
nezm�nilo, první t�i nejlevn�jší varianty z�staly ve svém po�adí beze zm�ny. Z grafického 
zobrazení vyplývá, že z hlediska ceny zustává nejlepší varianta Porotherm T profi tl. 300 mm a 
stropní konstrukce BN bez nadbetonávky. 

Legenda grafického zobrazení: 

• Oranžová – pórobetonové zdivo, strop 

• Modrá – vápenopískové zdivo, pórobetonový strop 

• �ervená – Keramické zdivo, strop 

• Zelená – Betonové zdivo, strop 

V p�epo�tu ceny za m3 obestav�ného prostoru by graf vypadal následovn�: 

Graf 32: Cena za m3 obestav�ného prostoru 

b) �asové vyhodnocení výstavby 

�asová výstavba zahrnuje spodní stavbu – zemní práce a betonáže, vnit�ní a vn�jší nosné zdivo, 
stropní konstrukce, nadezdívku atiky a bu� zateplovací kontaktní systém, nebo provedení 
jádrové omítky s finální tenkovrstvou omítkou. �asový harmonogram byl stanoven na základ�
jednotlivých normohodin za m�rnou jodnotku a po�tu pracovník� v jednotlivých etapách 
výstavby. Z hlediska porovnatelnosti �asové zát�že p�i výstavb� byl použit v jednotlivých 
etapách výstavby stejný po�et pracovník� u všech patnácti �ešených variant. Mnoho �asových 
harmonogram� má stejný �asový pr�b�h, je to hlavn� z d�vodu totožných normohodin hlavních 
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�ástí výstavby nebo se liší o setiny normohodiny a tím mají minimální vliv na pr�b�h �asové 
výstavby. Normohodiny byly p�evzaty z rozpo�tového programu Buildpower S s aktuálními 
sborníky cen a dat z druhého pololetí roku 2016. Všechny harmonogramy mají toleranci ±5 
pracovních dní.  

Legenda grafického zobrazení: 

• Oranžová – pórobetonové zdivo, strop 

• Modrá – vápenopískové zdivo, pórobetonový strop 

• �ervená – Keramické zdivo, strop 

• Zelená – Betonové zdivo, strop 

Graf 33: Souhrnné vyhodnocení výstavby z hlediska �asu 

Pro výsledné zhodnocení je z�ejmé, že �asov� výhodn�jší jsou první �ty�i varianty, je to hlavn�
z d�vod� provedení stropních konstrukcí, které jsou bez nadbetonávky a tudíž je zde výrazná 
úspora �asu, materiálu a snížené délky technologické p�estávky. Jedná se o systémy zna�ky 
Porotherm BN (keramické zdivo) a Ytong ekonom (pórobetonové zdivo), z hlediska �asu jsou 
tyto varianty totožné a tudíž je lze doporu�it všechny pro výstavbu naší referen�ní budovy resp. 
bytového domu. Nejkratší doba výstavby se 196 dny je výhodn�jší o 23 dní než je systém 
Livetherm s 219 dny a o 29 dní s ostatními variantami, které mají dobu výstavby 225 dní.  P�i 
finan�ním uvážení je 29 dní z hlediská náklad� na za�ízení staveništ�, p�esunu stavebních 
kapacit, provozu staveništ� již podstatným d�vodem vybrat variantu s kratší dobou výstavby. 
Nutno p�i posuzování zohlednit fakt, že první dv� varianty byly i variantami nejlevn�jšími 
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v rozpo�tových nákladech, což se o systémech Ytong �íci nedá. Výstavba refere�ní budovy 
v porovnání s ostatními variantami spadá do �asov� náro�n�jšího typu výstavby, je to již druhý 
negativní faktor v posuzování z hlediska �asu výstavby, po�izovací ceny a technologie 
provád�ní. Z výše ur�ených d�vod� je nejvýhodn�jší varianta z hlediska �asu stále systém 
Porotherm T Profi tl. 300 mm a stropní konstrukce BN bez nadbetonávky s p�ihlédnutím 
k po�izovacím cenám.  

c) Technologické zhodnocení 

Technologie provád�ní byla podrobn� popsána v teoretické �ásti, tudíž se zde nebudu tolik 

zabývat popisováním jednotlivých variant zd�ní, kladení strop� atd, pouze zde shrnu poznatky, 

které by mohly pomoci p�i výb�ru vhodné varianty z pohledu složitosti technologie provád�ní p�i 

výstavb�. U všech patnácti posuzovaných variant je p�i zd�ní použito tenkovrstvé lepidlo a tudíž 

technoligie je náro�n�jší pouze v ploše nanášení lepidla. Z pohledu materiálu se technologie 

nem�ní, je zde pouze zhoršená manipulace p�i výstavb� kv�li hmotnosti zdících prvk� p�i 

p�esunu hmot. Celkové hmotnosti základních zdících prvk� jsou shrnuty v tabulce níže. 

Tabulka 23: Hmotnost základních zdících prvk�

Druh zdiva Hmotnost 
kg/ks 

Materiál Spot�eba 
ks/m2 

Ytong P6-650 tl. 300 mm 32,00 Pórobetonové zdivo 8 ks/m2 
Ytong P4-500 tl. 375 mm 31,50 Pórobetonové zdivo 8 ks/m2 
Sendwix tl. 200 mm 31,00 Vápenopískové zdivo 8 ks/m2 
Silka tl. 240 mm 27,80  Vápenopískové zdivo 16 ks/m2 
Livetherm Z400 tl. 400 mm 24,00 Betonové zdivo 16,67 ks/m2 
Silka tl. 200 mm 23,70  Vápenopískové zdivo 16 ks/m2 
Porotherm Profi tl. 400 mm 19,20 Keramické zdivo 16 ks/m2 
Sendwix tl. 240 mm 18,70 Vápenopískové zdivo 16 ks/m2 
Porotherm T Profi 15,70 Keramické zdivo 16 ks/m2 
Heluz Plus a Heluz Family 15,40 Keramické zdivo 16 ks/m2 

P�i porovnání hraje zásadní roli velikost cihel, tj. kolik jich bude pot�eba na 1 m2. Množství je 
patrné z tabulky �. 23. 

Z tabulky hmotností jednotlivých zdících prvk� je z�ejmé, že nejh��e se bude manipulovat 
s pórobetonovými tvárnicem P6-650 tl. 300 mm, P4-500 tl. 375 mm a vápenopískovou tvárnicí 
Sendwix tl. 200 mm. Hmotnost jednotlivých zdících prvk� má vliv na cenu p�i p�esunu hmot a 
tím má i dopad na po�izovací cenu. Nutnost zde upozornit na fakt, že ne každý systém má stejný 
po�et k�su zdících prvk� do metru �tvere�ního, jedná se zde pouze o manipulaci s materiálem, 
nikoliv rychlost zd�ní. Naopak jednoduší manipulace bude s keramickými cihlami od Heluzu a 
Porothermu, v krajní mí�e sem lze zahrnout i vápenopískové tvárnice od Sendwixu. Leh�í 
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manipulace je z�ejmá z toho d�vodu, že prvky o menší hmotnosti p�eneseme vícekrát p�i 
minimálním spálení energie, než li u prvk� t�žších, kterých sice vezmeme nap�. mén� kus�, ale 
d�lník se p�i nich vysílí natolik, že výkon brzy klesá. 

Z pohledu prakti�nosti se p�ikláním u zdících prvk�, jejichž váha se pohybuje kolem 15-16 
kilogram� ma kus, tedy keramické zdivo od systém� Porotherm a Heluz. Za zmínku stojí ten 
fakt, že zdivo Porotherm T Profi tl. 300 mm vyhov�lo jako neideáln�jší varianta z pohledu 
po�izovací ceny a �asu p�i výstavb�.  

Technologie stropních konstrukcí je ta�ka stejna, jedná se o skládané systémové stropy z r�zných 
druh� materiál�, které byly popsány již v široké škále. D�lí se p�evážn� na dva typy, stropy s 
nadbetonávkou a stropy bez nadbetonávky. Oba mají stejný zp�sob kladení, liší se pouze v tom, 
že betonáž u jednoho druhu je mezi žebra vložek a nadbetonávka o síle cca 50 mm v�. kari sít�, 
druhý typ má betonáž pouze mezi žebry. Z tohoto shrnutí vyplývá, že u s trop� s nadbetonávkou 
je v�tší spot�eba materiálu, tím i v�tší p�esun hmot a delší technologická p�estávka. Z hlediska 
technologie provád�ní se p�ikláním ke strop�m bez nadbetonávky a to z d�vodu snažší montáže. 
U strop� s nadbetonávkou je požadavek na rovinnost monolitické železobetonové desky u 
druhého typu tento problém odpadá. Z kone�ného hlediska p�ipadají v úvahu stropy Porotherm 
BN a stropy Ytong Ekonom. 

Záv�re�né zhodnocení a vyb�r nejvhodn�jší varianty: 

Nejideáln�jší variantou z patnácti variant a z pohledu všech t�ech pusuzovaných kritérií, tedy 
z po�izovací ceny, �asu výstavby a technologie provád�ní je zdivo Porotherm T Profi tl. 300 mm 
v kombinaci se stropní konstrukci BN, tedy bez monolitické železobetonové desky. Jedná se o 
nový typ zdiva zna�ky Porotherm a zdá se být výhodným �ešením pro výstavbu bytových, 
rodinných dom� jako jednovrstvá konstrukce. U tohoto typu zdiva odpadá nutnost zateplovat 
obvodový pláš� a tím je zde i úspora �asu p�i výstavb�, po finan�ní stránce se jedná o úsporu 
v za�ízení staveništ�, p�esunu hmot, p�esunu stavebních kapacit a provozu staveništ�, z hlediska 
technologie je základní zdící prvek jedním z nejleh�ích druh� zdiva a tím je i snažší manipulace 
s materiálem p�i výstavb�. Stropní konstrukce Porotherm BN se stala jednodušším �ešením, když 
zde odpadlo provedení vrchni železobetonové monolitické desky.   
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5 Záv�r 

Cílem práce bylo najít jednotlivé zdící systémy, které se porovnají z hlediska financí, �asu 

výstavby a technologií provád�ní s referen�ní budovou bytového domu. Porovnání z hlediska 

tepelné ochrany budov bylo na úrove� doporu�ených hodnot, které jsou v dnešní dob� st�edovou 

hranicí v hodnocení budov z hlediska tepelné ochrany budov. V n�kterých p�ípadech resp. 

variantách bylo zohledn�no také �ešení pro hodnoty požadované pro pasivní budovy, tato 

informace je pouze jako dopl�ující a není obsahem �ešení práce. Po roce 2022 se stanovou 

doporu�ené hodnoty požadovanými a hodnoty pro pasivní budovy budou hodnotami 

doporu�enými, ale v této situaci ješt� nejsme a proto posuzuji objekt pouze pro nyn�jší 

doporu�ené hodnoty.  K cenovému srovnání jsem použil program BUILDpower – RTS a.s. 

Vzhledem k tomu, že práce byla tvo�ena v roce 2016, cenové ukazatele jsou p�evážn� z druhého 

pololetí roku 2016. 

Hlavním cílem bylo na základ� t�ech hlavních kritérií posoudit nosnou konstrukci zd�ného 

bytového domu v�. stropní konstrukce. Nejlevn�jší varianta se stala také tou nejvýhodn�jší ve 

všech t�ech posuzovaných kritériích. Referen�ní budova ze systému Ytong/Silka resp. 

obvodových nosných st�n Ytong P4-500 tl. 375 mm, vnit�ními nosnými st�nami Silka S15-1600 

tl. 300 mm a stropní konstrukcí Ytong Klasik byla vyhodnocena jako jedna z t�ch dražších 

variant pro zd�né bytové domy a �ešení je neekonomické. Nejvýhodn�jší varianta se stala ze 

systému Porotherm zdivo T Profi tl. 300 mm v kombinaci se stropní konstrukci BN, tedy bez 

nadbetonávky. 

Celkov� vyšly posuzované varianty v rozsahu nejdražší varianty pórobetonových tvárnic Ytong, 

st�edovou hranicí tvo�í vápenopískové tvárnice Sednwix, které jsou o 14% levn�jší, než je 

systém Ytong. Jako nejlevn�jší jsou varianty kermického zdiva Porotherm, které dosahují oproti 

nejdražší variant� úsporu o tém�� 23% �ešené �ásti rozpo�t�. P�ízniv�jší jsou varianty z pálených 

cihel od zna�ky Porotherm a Heluz, které jsou levn�jší v rozmezí od 18% do 23 %. Cenov�

vít�zí varianty s jednoduššími stropy Porotherm BN bez nadbetonávky, které mají úsporu oproti 

strop�m Miako �ádov� 3%. Pro nové zd�né stavby doporu�uji podle výsledk� práce navrhnout 

ze systému Porotherm T Profi tl. 300 mm s provedením stropních konstrukcí BN. Pro výstavbu 

zd�né stavby jsou všechny varianty p�ijatelné, záleží však na finan�ních prost�edcích investora. 



Strana 135 

Na cenu zd�ných objekt� mají vliv tepeln� technické, akustické a statické požadavky v�etn�

výšky zástavby, rozp�tí podlahového zatížení. 

Z práce je z�ejmé, že finan�ní, �asové a technologické zhodnocení zd�ného bytového domu resp. 

nosné vn�jší konstrukce pro doporu�ené hodnoty z dnešních aktuálních norem a vyhlášek lze 

navrhnout pom�rn� levn�, je to dáno hlavn� zdokonalenými zdícími systémy jako nap�. Heluz a 

Porotherm, které díky broušenému zdivu na tenkovrstvé zd�ní urychlilo a zárove� výrazn�

zlevnilo výstavbu, což je patrné z graf� výše uvedených u jednotlivých cenových porovnání.
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SEZNAM VÝKRES�: 

1. P�dorys základ� – referen�ní stavba 
2. P�dorys 1.NP – referen�ní stavba v�. p�dorysu strop�  
3. P�dorys 2.- 4.NP – referen�ní stavba v�. p�dorysu strop�
4. �ez A-A – referen�ní stavba 
5. P�dorys 1.NP – Porotherm Profi, Heluz Plus 
6. P�dorys strop� 1.NP - Porotherm Profi, Heluz Plus 
7. P�dorys 2.-4.NP - Porotherm Profi, Heluz Plus 
8. P�dorys strop� 2.-4.NP - Porotherm Profi, Heluz Plus 
9. P�dorys 1.NP – Porotherm T Profi, Heluz Family 
10. P�dorys strop� 1.NP – Porotherm T Profi, Heluz Family 
11. P�dorys 2.-4.NP – Porotherm T Profi, Heluz Family 
12. P�dorys strop� 2.-4.NP – Porotherm T Profi, Heluz Family 
13. P�dorys 1.NP – Ytong P6-650 
14. P�dorys strop� 1.NP - Ytong P6-650 
15. P�dorys 2.-4.NP – Ytong P6-650 
16. P�dorys strop� 2.-4.NP - Ytong P6-650 
17. P�dorys 1.NP – Silka, Sendwix tl. 200 mm 
18. P�dorys strop� 1.NP - Silka, Sendwix tl. 200 mm 
19. P�dorys 2.-4.NP – Silka, Sendwix tl. 200 mm 
20. P�dorys strop� 2.-4.NP – Silka, Sendwix tl. 200 mm 
21. P�dorys  1.NP – Silka, Sendwix tl. 240 mm 
22. P�dorys strop� 1.NP - Silka, Sendwix tl. 240 mm 
23. P�dorys 2.-4.NP- Silka, Sendwix tl. 240 mm 
24. P�dorys strop� 2.-4.NP- Silka, Sendwix tl. 240 mm 
25. P�dorys 1.NP – Livetherm Z400 
26. P�dorys strop� 1.NP – Livetherm Z400 
27. P�dorys 2.-4.NP – Livetherm Z400 
28. P�dorys strop� 2.-4.NP – Livetherm Z400 






























































