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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je porovnání návrhu vytápění rodinného domu pomocí metody 

BIM (Building Information Modelling) a stávající metody návrhu (pomocí 2D výkresů 

a samostatných výpočtů tepelných ztrát, potrubní sítě apod.), upozornit na největší 

odlišnosti obou metod a definovat výhody a nevýhody obou metod. 

ABSTRACT 

The main task of the diploma thesis is to compare two methods of design of heating 

system of a family house using BIM (Building Information Modelling) and current 

method of design (using 2D drawings and separate calculations of heat losses, pipeline 

network and so on.), to point out main differences and to define advantages and 

disadvantages of both methods.  
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SOUPIS POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

B‘ - charakteristický parametr podlahy [m] 

D - vnitřní průměr potrubí [m] 

Gw - korekční součinitel zahrnující vliv spodní vody [m] 

H - součinitel tepelných ztrát [W/K] 

LU - výtoková jednotka charakterizující zařizovací předmět [-] 

N - výkonová charakteristika ohřívače teplé vody [-] 

Q - výkon [W] 

R - tepelný odpor [m2K/W] 

Rse - tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2K/W] 

Rsi - tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2K/W] 

U - součinitel prostupu tepla konstrukcí [W/m2K] 

ΔU - přirážka na lineární tepelné mosty [W/m2K] 

�̇� - objemový průtok [m3/h] 

�̇�a - průtok armaturou zařizovacího předmětu [l/s] 

 

fg1 - součinitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty [-] 

fg2  - teplotní redukční součinitel zohledňující rozdíl mezi roční průměrnou venkovní 

    teplotou za otopné období a výpočtovou venkovní teplotou [-] 

h - dopravní výška čerpadla [m] 

k - absolutní drsnost potrubí [m] 

kv - jmenovitý průtok armaturou [m3/h] 

n - intenzita výměny vzduchu [1/h] 
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Δp - tlaková ztráta [kPa] 

 - přetlak [kPa] 

t - teplota [°C] 

wv - potřeba tepla odběrného místa zdravotně technických instalací [kWh] 

 

Φ - tepelná ztráta [W] 

λ - součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 

 - součinitel tření [-] 
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Indexy 

OT - otopná tělesa 

T,i - prostupem, i-tá místnost 

V,i - větráním, i-tá místnost 

 

celk - celková 

dop0 - dopravní, stav před škrcením 

dop1 - dopravní, stav po škrcení 

disp - dispoziční 

ev - venkovní výpočtová 

i - i-tá místnost 

inf,i - infiltrací, i-tá položka 

inst - instalovaný 

iv - vnitřní nárhová 

min - minimální 

min,i - minimální, i-tá položka 

t - prostupem 

v - větráním 

zem - zeminy 

ztr - ztráta 

ztr,v - ztráta vodovodu 
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1. ÚVOD 

Cílem této práce je navrhnout otopnou soustavu pro rodinný dům jak klasickou 

metodou návrhu, která je založena na práci s dvourozměrnými výkresy a samostatnými 

výpočty, tak pomocí trojrozměrného modelovaní stavby metodou BIM (Building 

Information Modelling) a následné porovnání obou metod z hlediska přesnosti výpočtů 

tepelných ztrát, dimenzování otopné soustavy, náročnosti a požadavcích, které jsou na 

projektanta kladeny u jednotlivých metod. 

Pro rodinný dům bude projektována otopná soustava s plynovým kondenzačním kotlem, 

otopnými tělesy a rozvody otopné vody ve vícevrstvém plastovém potrubí. 

Dále, jako vedlejší cíl, budou navrženy rozvody vody v domě. 
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2. POPIS METOD NÁVRHU 

2.1. Klasická metoda návrhu 

Tato, v současnosti nejpoužívanější metoda návrhu otopné soustavy a zdravotně 

technických instalací je založena na použití různých programů umožňujících výpočet, 

kreslení a tvorbu technických zpráv. 

2.1.1. Návrh otopné soustavy 

Pro samotný výpočet tepelných ztrát dle normy ČSN EN 12831 je nutné znát objekt, tj. 

mít k dispozici výkresovou dokumentaci, složení zdiva, střech a podlah, je třeba pomocí 

tohoto ručně spočítat součinitel prostupu tepla konstrukcí a dále součinitel tepelné 

ztráty, ze kterého se následně pomocí rozdílu teplot vypočte tepelná ztráta prostupem 

tepla. Dále je nutné započítat tepelnou ztrátu větráním, která se určí z požadované 

intenzity výměny vzduchu, případně předpokládaného průtoku venkovního vzduchu a 

zátopový tepelný výkon, který kompenzuje vliv účinků přerušovaného vytápění. 

Součtem výše uvedeného vyjde výsledná hodnota tepelné ztráty místnosti, popřípadě 

objektu. 

Dalším bodem návrhu je dimenzování otopné soustavy. Podle tepelné ztráty místnosti 

se stanoví požadovaný výkon otopného tělesa. Otopná tělesa je potřeba přepočítat na 

požadovaný teplotní rozdíl a podle výsledného vypočteného výkonu se vybere vhodné 

těleso. Celkový výkon zdroje tepla je dán součtem výkonů všech otopných těles a 

výkonu výměníku ohřívače teplé vody, pokud je v soustavě použit ohřívač teplé vody 

s napojením na tentýž zdroj tepla.  

Potrubní síť se dimenzuje podle potřebného přenášeného výkonu metodou volené 

rychlosti. Pomocí zvolené rychlosti proudění v potrubí se vypočte předběžný průměr 

potrubí, podle toho se pak zvolí nejbližší vhodný průměr z výrobní řady voleného 

potrubí. Pro výpočet tlakové ztráty je potřeba znát drsnost potrubí, ze které, pomocí 

vhodného vztahu pro součinitel drsnosti, je pak možné vypočítat měrnou tlakovou ztrátu 

na jednotku délky potrubí. K vypočtení celkových tlakových ztrát potrubí je nutné znát 

délky úseků, místní součinitele tlakových ztrát kolen, T-kusů a podobně. 

Po návrhu potrubní sítě je třeba provést její hydraulické vyvážení. Nejdříve je nutné 

určit hydraulicky nevzdálenější větev, tedy to otopné těleso, jehož větev má nejvyšší 

tlakovou ztrátu s plně otevřenými regulačními armaturami. Na tuto hodnotu tlakové 
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ztráty je potřeba ostatní tělesa takzvaně zaregulovat pomocí vhodného nastavení 

regulačního šroubení a termostatického regulačního ventilu. Termostatický regulační 

ventil bývá u určitých typů otopných těles integrován do tělesa. 

Jako další bod návrhu je nutné vybrat vhodné oběhové čerpadlo. Pokud je čerpadlo 

součástí kotle, zkontroluje se, zda je jeho dopravní výška dostatečná pro danou potrubní 

síť. Mnohé kotle jsou již z výroby vybaveny i expanzní nádobou. Ta se rovněž musí 

zkontrolovat, zda vyhovuje danému použití. Pokud kotel není expanzní nádobou 

vybaven, je třeba ji navrhnout zvlášť. Stejný postup platí i pro kontrolu vestavěného, 

respektive pro návrh externího pojistného ventilu. 

2.1.2. Návrh vnitřního vodovodu 

Návrh vnitřního vodovodu podle normy ČSN EN 806-3, jejíž použití je vhodné pro 

rodinné domy, probíhá pomocí podobného postupu jako při navrhování potrubní sítě u 

vytápění. Opět je nutné mít k dispozici výkresovou dokumentaci budovy a vědět, kde 

mají být umístěná zařízení s konkrétním požadovaným průtokem studené i teplé vody.  

K návrhu vnitřního vodovodu je důležité znát hodnoty LU, tzv. výtokové jednotky, které 

udávají pomocí bezrozměrných kritérií průtoky jednotlivými zařizovacími předměty 

nebo hodnoty jmenovitého výtoku, které jsou dané pro každé zařízení a při návrhu 

potrubní sítě se sčítají podle toho, kolik zařízení je v dané větvi umístěno. Z tohoto 

součtu hodnot LU se volí, dle příslušných tabulek, dimenze potrubí. 

Průměr vodovodní přípojky se volí pomocí určeného průtoku vodovodní přípojkou, 

který zohledňuje pravděpodobnou současnost odběru vody při provozu vodovodu. 

Posledním bodem návrhu je kontrola, zda tlaková ztráta navrženého vnitřního vodovodu 

se všemi dalšími prvky (např. vodoměr, filtr atd.) není větší než dispoziční přetlak 

v místě napojení na vodovodní řad. 

2.2. Návrh pomocí metody BIM 

2.2.1. Stručné seznámení s BIM 

Metoda BIM (Building Information Modelling) spočívá v celkovém návrhu budovy 

pomocí trojrozměrného modelování. Nejedná se však pouze o trojrozměrný model, 

nýbrž o model, ve kterém jsou zahrnuty všechny důležité vlastnosti stavby. 
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Data o budově vznikají v průběhu návrhu a jsou k dispozici pro další profese podílející 

se na realizaci a provozu budovy a jsou dále aktualizovaná podle toho, jak je s budovou 

nakládáno během provozu. 

Hlavní výhodou by měla být úspora času, zvýšení produktivity, ale i jistá eliminace 

chyb během návrhu z důvodu názornosti celého řešení, jelikož je možné si konkrétní 

prvky prohlédnout ve trojrozměrném modelu a tím pádem snáze si přestavit danou 

problematiku. Další výhodnou vlastností této metody je i možnost využití stále 

aktualizovaného modelu stavby v jejím budoucím provozu, neboť provozovatel bude 

mít stále aktuální informace o budově, případně i o uskutečněných zásazích ať už by se 

jednalo o běžnou údržbu nebo i rozsáhlejší zásah do stavby z důvodu například 

rekonstrukce. 

BIM pro techniku prostředí staveb 

Pro projektování technických zařízení budov je hlavní výhodou této metody to, že 

veškeré potřebné informace lze čerpat z jednoho modelu to znamená, že není třeba 

dalších souborů, kde jsou uvedeny doplňující informace o stavbě. 

Další pozitivum této metody je, že veškeré instalace, potrubní síť otopná tělesa atp. se 

do modelu zakreslují tak, jak mají být ve skutečnosti umístěna. Tímto je, na rozdíl od 

dvourozměrného kreslení do půdorysů, umožněna kontrola kolizí při návrhu a lepší 

kontrola při samotném provádění při výstavbě. 

V současné době, vzhledem k nedostatečné rozšířenosti metody BIM pro návrh zařízení 

techniky prostředí, však může být limitující obsah databáze použitého softwaru, kdy 

databáze nemusí obsahovat všechny požadované prvky s přesnými požadovanými 

vlastnostmi. V této chvíli konkrétně program DDS-CAD obsahuje většinou pouze 

obecné prvky zařízení TZB, neboť existuje pouze málo výrobců, kteří by měli zájem 

vytvářet knihovny svých produktů pro tento konkrétní software. Z této nevýhody plyne i 

fakt, že pro realizaci projektů zatím není možné dostatečně přesně vytvořit seznam 

použitých prvků. [L4] 

2.2.2. Návrh otopné soustavy 

Jak bylo již zmíněno výše, pokud je k dispozici informační model stavby, lze všechny 

informace potřebné k výpočtu tepelných ztrát získat z něho. Pokud je k dispozici 

vhodný software, je možné, při zadání venkovních podmínek, rovnou vypočítat tepelné 
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ztráty objektu, aniž by bylo nutné využívat jiného výpočtového softwaru. Jinými slovy, 

takovýto program tepelné ztráty přímo počítá. 

Problém nastává, pokud není informační model k dispozici a je k dispozici pouze 

dvourozměrný výkres stavby v elektronické podobě. V tomto případě je pro 

projektování otopné soustavy třeba si stavbu vytvořit. Některý software umožňuje 

vytváření modelu z půdorysů, je však nutné znát, jak má výsledná budova vypadat, tj. 

znát výšku jednotlivých poschodí, typ střechy a, pro vymodelování konstrukčních 

prvků, skladbu stěn. Software obsahuje knihovnu materiálů, takže se zvolí požadovaný 

materiál a tloušťka jednotlivých konstrukcí a on sám vypočte součinitel prostupu tepla 

pro konkrétní prvek stavby. Po definování místností jejich vnitřních teplot a intenzity 

výměny vzduchu program sám vypočítá příslušné tepelné ztráty. 

V dalším kroku se navrhuje otopná soustava. Zvolí se, zda se použijí otopná tělesa, 

podlahové vytápění, vytápění pomocí vzduchotechniky nebo pomocí přímotopů, 

eventuálně kombinaci výše zmíněného. Program na základě těchto požadavků a 

tepelných ztrát v místnostech sám navrhne otopnou plochu. Dále lze nastavit kritéria pro 

umístění těles, například zda má program preferovat umístění pod okny, zda preferovat 

určitou zvolenou výšku tělesa nebo procentuální pokrytí tepelné ztráty (o kolik procent 

předimenzovat nebo poddimenzovat otopnou plochu) a nastavit s jakou prioritou má 

tyto preference uplatňovat při návrhu. Je samozřejmě možné do návrhu otopných ploch 

zasáhnout i manuálně. Podle instalovaného výkonu otopných ploch se z databáze 

vybere požadovaný typ kotle. 

Při návrhu potrubní sítě se vybere z databáze materiál, typ trubek, popřípadě i izolace, 

která bude použita. Zvolí se výška umístění, zda bude rozvod veden například v podlaze 

nebo ve zdi a začne se do modelu umisťovat potrubí tam, kde má vést i ve skutečnosti. 

K připojení otopných těles dojde buď automaticky po volbě možnosti, že se mají 

automaticky připojit k rozvodu nebo manuálně, kde je možné zvolit typ, jakým 

způsobem má k připojení dojít, respektive jak se vyhnout například kolizi trubek. 

Program po připojení všech otopných ploch zvolí vhodné průměry potrubí a vypočítá, 

podle předem definované požadované rychlosti v potrubí tlakovou ztrátu. Opět je 

možné zvolit si manuálně průměry potrubí a uzamknout je tak, aby je program nemohl 

měnit při znovuspuštění výpočtu. Výpočet tlakových ztrát bude uskutečněn i pro ručně 

zadaný průměr potrubí. Dále program vyzve k umístění oběhového čerpadla a nastavení 

požadovaného dopravního tlaku a k umístění zabezpečovacího zařízení. 



Diplomová práce 16-TŽP-2017  Bc. David Maděra 

-6- 

 

Hydraulické vyvážení soustavy probíhá automaticky. Program provede vyhodnocení, 

například jaké otopné těleso je součástí hydraulicky nevzdálenější větve a tuto větev 

označí. Zadá-li se požadavek, že každé otopné těleso má být opatřeno termostatickým 

regulačním ventilem a regulačním šroubením, u tělesa v hydraulicky nejvzdálenější 

větvi budou tyto armatury plně otevřeny. V ostatních větvích program provede 

nastavení regulačních armatur tak, aby bylo dosaženo hydraulického vyvážení podle 

nejvzdálenější větve. 

2.2.3. Návrh vnitřního vodovodu 

Při návrhu vnitřního vodovodu je třeba znát umístění odběrných zařízení a účel použití 

budovy. Pokud je toto známé, vše se propojí požadovaným typem potrubí, které je 

vybráno z databáze programu. Program opět volí podle požadovaného průtoku 

jednotlivých odběrných zařízení a zadaných požadavků na maximální rychlost proudění 

v potrubí nebo maximální tlakový spád v potrubí jeho vhodný průměr. Znovu je možné 

všechno potrubí specifikovat manuálně. Následně program vypočte celkový průtok 

potrubím a z toho pak stanoví tlakovou ztrátu, která musí být nižší než celkový 

dispoziční přetlak na vodovodní přípojce. 

 

3. POPIS OBJEKTU 

3.1. Základní údaje o stavbě 

Rodinný dům je postaven v Pelhřimově, kraj Vysočina. Jedná se o dvoupodlažní stavbu 

se sedlovou střechou nad obytnou částí a valbovou střechu nad částí s garáží. Dům je 

dispozičně řešen jako 5+kk s garáží, nad níž se v podkrovním prostoru nachází 

koupelna. Dům obývá 5 lidí, zastavěná plocha činí 123,6 m2.  
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Obrázek 1 Ilustrační obrázek rodinného domu vytvořený v programu DDS-CAD 

 

3.2. Skladba stavebních konstrukcí 

Obvodové zdivo se skládá z vápenocementové omítky na vnitřní straně, tvárnic 

YTONG Theta+ tloušťky 300 mm a silikátové fasády na straně vnější. 

Tabulka 1 Složení obvodového zdiva 

Obvodové zdivo 

Konstrukční prvek 
tloušťka 

[mm] 
λ 

[W/mK] 

Tepelný 
odpor R 
[m2K/W] 

Celkové U 
[W/m2K] 

Celková 
tloušťka 

[mm] 

Celkový 
tep. odpor 
R [m2K/W] 

Vápenocementová 
omítka 

10 0,99 0,01 

0,260 320 3,682 
Ytong theta + 300 0,08 3,57 

Silikátová fasáda 10 0,10 0,10 

 

Vnitřní zdivo je složeno z tvárnic YTONG Theta+ tloušťky 220 a 150 mm u nosných 

zdí a 100 mm u příček. Stěny jsou omítnuté vápenocementovou omítkou. 
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Tabulka 2 Složení vnitřního nosného zdiva 

Vnitřní zdivo – nosné 

Konstrukční prvek 
tloušťka 

[mm] 
λ 

[W/mK] 

Tepelný 
odpor R 
[m2K/W] 

Celkové U 
[W/m2K] 

Celková 
tloušťka 

[mm] 

Celkový 
tep. odpor 
R [m2K/W] 

Vápenocementová 
omítka 

10 0,99 0,01 

0,506 170 1,806 Ytong Theta + 150 0,08 1,79 
Vápenocementová 

omítka 
10 0,99 0,01 

 

Tabulka 3 Složení vnitřních příček 

Vnitřní zdivo – příčky 

Konstrukční prvek 
tloušťka 

[mm] 
λ 

[W/mK] 

Tepelný 
odpor R 
[m2K/W] 

Celkové U 
[W/m2K] 

Celková 
tloušťka 

[mm] 

Celkový 
tep. odpor 
R [m2K/W] 

Vápenocementová 
omítka 

10 0,99 0,01 

0,724 120 1,211 Ytong Theta + 100 0,08 1,19 
Vápenocementová 

omítka 
10 0,99 0,01 

 

Podlaha obytné části prvního nadzemního podlaží je tvořena betonovou deskou, 

hydroizolací, tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu, betonové mazaniny a 

vinylové nášlapné vrstvy.  

Tabulka 4 Složení podlah obytné časti 1. NP 

Podlaha 1.NP 

Konstrukční prvek 
tloušťka 

[mm] 
λ 

[W/mK] 

Tepelný 
odpor R 
[m2K/W] 

Celkové U 
[W/m2K] 

Celková 
tloušťka 

[mm] 

Celkový 
tep. odpor 
R [m2K/W] 

Vinyl 5 0,16 0,03 

0,252 270 2,210 
Betonová mazanina 40 1,23 0,03 

EPS 70 0,04 2,00 
Hydroizolace 5 0,21 0,02 

Beton 150 1,23 0,12 

 

Stropní konstrukce je z předpjatých nosníků a betonový vložek, na kterých je kročejová 

izolace a opět vinyl jako nášlapná vrstva. 
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Tabulka 5 Stropní konstrukce 1. NP 

Podlaha 2.NP 

Konstrukční prvek 
tloušťka 

[mm] 
λ 

[W/mK] 

Tepelný 
odpor R 
[m2K/W] 

Celkové U 
[W/m2K] 

Celková 
tloušťka 

[mm] 

Celkový 
tep. odpor 
R [m2K/W] 

Vinyl 8 0,16 0,05 

1,216 270 0,613 

Beton 50 1,23 0,04 
Předpjaté nosníky 
+ betonové vložky 

200 
 

0,51 

Vápenocementová 
omítka 

12 0,88 0,01 

 

Stropy v podkroví, respektive střecha objektu je tvořena krokvemi, kde prostor mezi 

nimi je vyplněn skelnou vatou, hydroizolací a vzduchotěsnými OSB deskami pobitými 

palubkami. 

Tabulka 6 Složení střešní konstrukce 

Střecha – podkroví 

Konstrukční 
prvek 

tloušťka 
[mm] 

λ 
[W/mK] 

Tepelný 
odpor R 
[m2K/W] 

Celkové U 
[W/m2K] 

Celková 
tloušťka 

[mm] 

Celkový 
tep. odpor 
R [m2K/W] 

Palubky 15 0,12 0,13 

0,119 317 8,390 

Skelná vlna 40 0,04 1,00 
Vzduchotěsně 

OSB desky 
12 0,15 0,08 

Krokve + skelná 
vlna 

200 0,04 5,71 

Nosné latě + 
skelně izolačni 

desky 
50 0,03 1,47 

 

Okna: 

Okna střešní, francouzská a okna v obvodovém plášti budovy z vytápěného prostoru do 

venkovního prostředí s izolačním dvojsklem: U = 1,2 W/m2K 

Vchodové dveře:     U = 1,2 W/m2K 

Vnitřní dveře:      U = 2,5 W/m2K 
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Větrání: 

Vzhledem k použití plastových, téměř těsných, oken s takřka nulovou spárovou 

průvzdušností je pro účel výpočtu tepelných ztrát uvažována minimální intenzita větrání 

nmin = 0,5 1/h, která bude zajišťována provětráváním. S touto hodnotou intenzity 

výměny vzduchu bude počítáno při výpočtu tepelných ztrát objektu. 

4. NÁVRH POMOCÍ KLASICKÉ METODY 

Při použití této metody jsem vycházel z dvourozměrné výkresové dokumentace a údajů 

o stavbě, které jsem měl k dispozici. Výpočty probíhaly za pomoci aplikace Microsoft 

Excel a volně dostupného programu pro přepočet výkonu otopných těles od společnosti 

KORADO. 

4.1. Výpočet tepelných ztrát 

Tepelné ztráty rodinného domu jsem počítal dle normy ČSN EN 12831 zjednodušenou 

metodou zohledňující lineární tepelné mosty paušální přirážkou ∆U = 0,1 W/m2K 

a [L5]. Oblastní venkovní výpočtová teplota pro Pelhřimov je tev = -15 °C. 

Při výpočtech byla uvažována hodnota součinitele tepelné vodivosti pro zeminu 

λ = 1,5 W/mK a hodnota korekčního součinitele na vliv spodní vody GW = 1,15. 

Výsledné hodnoty tepelných ztrát jednotlivých místností jsou uvedeny v tabulce 7. 
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Tabulka 7 Výsledné hodnoty tepelných ztrát jednotlivých místností 

Místnost 
Číslo 

místnosti 
tiv [°C] 

Tepelná ztráta 
prostupem 

ΦT,i [W] 

Tepelná 
ztráta 

větráním 

ΦV,i [W] 

Celková 
tepelná 
ztráta 

Φi [W]  

Koupelna 1.02. 24 270 38 307 

Chodba 1.03. 18 252 118 370 

Obývací pokoj+kk 1.04. 20 1552 562 2113 

Pracovna 1.05. 20 328 82 410 

Pokoj pro hosty 1.06. 20 295 132 426 

Prádelna 2.01. 18 152 51 203 

Koupelna 2.02. 24 578 121 699 

Chodba 2.04. 20 62 131 193 

Ložnice 2.05. 20 477 209 685 

Dětský pokoj 2.06. 20 339 132 471 

Dětský pokoj 2.07. 20 433 219 652 

 

Tabulka 8 Měrné hodnoty tepelných ztrát jednotlivých místností 

Místnost 
Plocha 

místnosti 
[m2] 

Tepelná 
ztráta na 
plochu 

místnosti 
[W/m2] 

Objem 
místnosti 

[m3] 

Tepelná 
ztráta na 

objem 
místnosti 
[W/m3] 

Součinitel 
tepelných 

ztrát 
prostupem 

Ht [W/K] 

Součinitel 
tepelných 

ztrát 
větráním 
Hv [W/K] 

Koupelna 2,2 140 5,8 53 6,9 1,0 

Chodba 8,1 46 21,0 18 7,6 3,6 

Obývací pokoj+kk 36,4 58 94,6 22 42,3 16,1 

Pracovna 5,3 77 13,8 30 9,4 2,3 

Pokoj pro hosty 8,5 50 22,2 19 8,4 3,8 

Prádelna 4,3 48 11,1 18 4,6 1,5 

Koupelna 9,2 76 23,9 29 14,8 3,1 

Chodba 8,5 23 22,1 9 1,8 3,7 

Ložnice 15,4 45 40,0 17 13,6 6,0 

Dětský pokoj 8,9 53 23,2 20 9,7 3,8 

Dětský pokoj 14,9 44 38,6 17 12,4 6,2 
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Tabulka 8 zobrazuje výsledné hodnoty tepelných ztrát vztažené na plochu a objem 

místností a součinitele tepelné ztráty prostupem a větráním. 

Celková tepelná ztráta budovy činí Φ,celk = 6530 W. U místností, které nebudou 

vytápěny, tepelné ztráty nebyly počítány. Podrobný výpočet tepelných ztrát pro budovu 

je přiložen na CD v Příloze 1. 

Na výše uvedené tepelné ztráty byla dimenzována otopná soustava. 

4.2. Návrh otopné soustavy 

Pro zajištění vytápění objektu jsem zvolil uzavřenou dvoutrubkovou horizontální 

otopnou soustavu s nuceným oběhem vody, teplotním rozdílem 55/35 °C a deskovými 

otopnými tělesy, pouze v koupelně ve druhém podlaží je trubkové otopné těleso a 

designové vertikální otopné těleso. Zdrojem tepla je plynový kondenzační kotel 

s integrovaným oběhovým čerpadlem, pojistným i zabezpečovacím zařízením v podobě 

pojistného ventilu a expanzní nádoby. Zdroj tepla je klasifikován jako spotřebič v 

provedení C, tudíž přívod vzduchu a odvod spalin je řešen koaxiálním potrubím 

vedeným podél stěny domu, kolmo nahoru přes střešní krytinu. 

4.2.1. Otopná tělesa 

Pro vytápění místností jsem pomocí klasické metody návrhu, která vyplývá z podmínky, 

že výkon otopných těles musí být vyšší než tepelná ztráta dané místnosti, navrhl 

desková otopná tělesa v provedení VENTIL KOMPAKT s pravým a levým připojením 

s přednostním umístěním otopných těles pod okno tam, kde je to možné. V obývacím 

pokoji tohoto umístění nemohlo být dosaženo, jelikož jsou zde francouzská okna, která 

tuto instalaci nedovolují. K regulaci těchto těles slouží termostatické regulační ventily, 

které jsou integrovány do otopných těles. Místní regulaci teploty zajišťují termostatické 

hlavice. Pro hydraulické vyvážení otopné soustavy byla použita regulační šroubení. 

V koupelně v podkroví (druhé nadzemní podlaží) je umístěno trubkové otopné těleso, 

které je připojené pomocí integrované přímé armatury HM a regulačního šroubení na 

zpátečce. Vzhledem k tomu, že samotné trubkové těleso nedokáže svým výkonem 

pokrýt tepelnou ztrátu místnosti, bylo nutné přidat ještě jedno otopné těleso. 

Z dispozičních důvodů jsem zvolil vertikální otopné těleso se středovým připojením. 

Toto těleso je připojeno pomocí přímé armatury HM a regulačního šroubení na 

zpátečce. Seznam použitých otopných těles a jejich výkonů je uveden v tabulce 9. Pro 
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přepočet výkonů otopných těles jsem použil přepočtový software přímo od výrobce 

otopných těles. Tento software je volně k dispozici na stránkách výrobce, v Příloze 2 na 

CD je přiložen i s vypočtenými hodnotami pro otopná tělesa. 

Tabulka 9 Seznam otopných těles a jejich výkonů 

Místnost 
Číslo 

místnosti 
tiv 

[°C] 

Tepelná 
ztráta 

místnosti Φi 

[W] 

Výkon 
otopného 
tělesa QOT 

[W] 

Typ otopného tělesa 

Koupelna 1.02. 24 307 336 VK33-600x500 

Chodba 1.03. 18 370 374 VK22-600x700 

Obývací 
pokoj+kk 

1.04. 20 2113 

1238 VK22-600x2000 

495 VK22-600x800 

476 VK21-600x1000 

Pracovna 1.05. 20 410 452 VK11-600x1200 

Pokoj pro hosty 1.06. 20 426 495 VK22-600x800 

Sušárna 2.01. 20 203 207 VK20-600x500 

Koupelna 2.02. 24 699 
340 KLMM-1500x750 

378 LV20-1800x600 

Chodba 2.04. 20 193 226 VK11-600x600 

Ložnice 2.05. 20 685 743 VK22-600x1200 

Dětský pokoj 2.06. 20 471 518 VK20-600x1400 

Dětský pokoj 2.07. 20 652 681 VK22-600x1100 

 

4.2.2. Rozvod otopné vody 

Pro rozvod vody k otopným tělesům jsem navrhl použít plastové vícevrstvé potrubí 

výrobní řady 32x3 mm s vnitřním průměrem 26 mm pro připojení ke kotli a řady 

16x2 mm s vnitřním průměrem 12 mm pro rozvod vody k otopným tělesům.  

Potrubí výrobní řady 16x2 mm je vedeno v podlaze, pouze potrubí té větve, ke které je 

připojeno otopné těleso v koupelně v prvním nadzemním podlaží, vede ve stěně. Do 

druhého nadzemního podlaží je potrubí vedeno z technické místnosti ve stěně, v druhém 

podlaží se větví na dvě větve, z nichž jedna prochází podkrovním prostorem a napájí 

otopná tělesa v prádelně a v koupelně, druhá, napájející zbylá otopná tělesa, vede opět 

v podlaze. Veškeré potrubí je izolováno pěnovou izolací tloušťky 9 mm. 
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4.2.3. Tlakové ztráty v potrubí a hydraulické vyvážení soustavy 

Pro zvolený průměr potrubí jsem spočítal tlakové ztráty třením a místními odpory 

jednotlivých větví otopné soustavy. Bylo nutné zjistit hydraulicky nevzdálenější otopné 

těleso, tj. to těleso, jehož větev má při plně otevřených regulačních armaturách nejvyšší 

tlakovou ztrátu a podle této hodnoty tlakové ztráty zaregulovat ostatní otopná tělesa 

pomocí vhodného nastavení regulačních armatur. V některých případech, kdy jsou 

otopná tělesa umístěna v úseku, který vykazuje příliš nízkou hodnotu tlakové ztráty a 

k vhodnému zaregulování nestačí pouze jedno regulační šroubení, navrhl jsem použít 

ještě jedno dodatkové regulační šroubení, které je umístěno na trubce přívodu do 

otopného tělesa. Této konfigurace bylo použito konkrétně u otopného tělesa v koupelně 

v prvním nadzemním podlaží a v prádelně v druhém nadzemním podlaží.  

V tabulce 10 je uvedena výsledná tlaková ztráta jednotlivých úseků potrubí s danými 

otopnými tělesy a nastavení regulačních armatur. Jednotlivé typy otopných těles a 

nastavení armatur je rovněž patrné z přiložené výkresové dokumentace k dané metodě 

návrhu. 

Podrobný výpočet tlakových ztrát včetně výpočtu pro určení nastavení regulačních 

armatur je přiložen na CD v Příloze 3.  
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Tabulka 10 Nastavení regulačních armatur 

Místnost 
Typ otopného 

tělesa 
Nastavení 

TRV 
Nastavení 

RŠ – přívod 
Nastavení 

RŠ –zpátečka 

Výsledná 
tlaková ztráta 

příslušné větve 
po 

zaregulování 
[kPa] 

Koupelna VK33-600x500 3 0,75 1,25 7,08 

Chodba VK22-600x700 2 0,75 Není osazen 7,05 

Obývací 
pokoj+kk 

VK22-600x2000 8 
plně 

otevřeno 
Není osazen 7,37 

VK22-600x800 8 1,75 Není osazen 7,08 

VK21-600x1000 8 1,25  Není osazen 7,08 

Pracovna VK11-600x1200 6 1,25  Není osazen 6,65 

Pokoj pro hosty VK22-600x800 2 1,25 Není osazen 7,01 

Prádelna VK20-600x500 2 0,75 1,00 6,99 

Koupelna 
KLMM-1500x750 4 0,75  Není osazen  7,05 

LV20-1800x600 1 1,50  Není osazen 6,74 

Chodba VK11-600x600 2 0,75  Není osazen 7,06 

Ložnice VK22-600x1200 7 1,50  Není osazen 6,90 

Dětský pokoj VK20-600x1400 6 1,25  Není osazen 7,29 

Dětský pokoj VK22-600x1100 2 0,75  Není osazen 6,98 

 

4.2.4. Návrh kotle 

Jak již bylo uvedeno výše, jako zdroj tepla je použit nástěnný kondenzační kotel 

s integrovaným oběhovým čerpadlem, pojišťovacím ventilem a expanzní nádobou. 

Odvod spalin je zajištěn pomocí koaxiální komínové sady s průměry, které odpovídají 

požadavkům výrobce kotle.  

Dle podkladů různých výrobců jsem vybral kotel, který je nejvhodnější pro mnou 

navrženou otopnou soustavu. Jeho parametry jsou uvedeny v tabulce 11. 
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Tabulka 11 Parametry kotle 

Technické parametry jednotky Hodnoty 

Jmenovitý tepelný výkon 80/60 °C [kW] 0,9 až 9,5 

Tepelný výkon 50/30 °C [kW] 1,1 až 9,5 

Modulace výkonu [%] 10 až 100 

Normovaný stupeň využití 
 

109 

Spotřeba zemního plynu [m3/h] 0,12 až 0,98 

Spotřeba spalovacího vzduchu [m3/h] 11 

Průtok spalin [kg/h] 2 až 16,7 

Přetlak ventilátoru [Pa] 100 

Jmenovitý průtok výměníkem [l/h] 390 

Minimální průtok výměníkem [l/h] 60 

kv hodnota výměníku [m3/h] 3,6 

Provozní přetlak [bar] 1 až 3 

Maximální teplota vody [°C] 80 

Objem vody [l] 2,5 

Objem expanzní nádoby [l] 8 

Maximální elektrický příkon [W] 23 až 104 

Připojovací napětí/frekvence [V/Hz] 230/50 

Dopravní výška čerpadla [m] 
 

Odvod spalin/přívod vzduchu [mm] 120/80 

Připojení plynu [''] 1 

Připojení topné vody [''] 1 

Výstup odvodu kondenzátu [mm] 20 

Výstup pojišťovacího ventilu [''] 3/4 

Hmotnost kotle bez vody [kg] 63 

 

Při návrhu zdroje tepla je nutné zkontrolovat, zda integrovaný pojišťovací ventil, 

expanzní nádoba a oběhové čerpadlo vyhovují použití v této otopné soustavě.  

Při kontrole oběhového čerpadla jsem zjistil, že výška soustavy je pro čerpadlo příliš 

malá, a tak jsem vřadil do soustavy regulační ventil s vhodným nastavením tak, aby se 

pracovní bod čerpadla nacházel v jeho pracovní oblasti. Výsledná dopravní výška bez 
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regulačního ventilu činila hdop0 = 0,85 m, ale spodní mez pracovní oblasti integrovaného 

čerpadla je až přibližně 1 m. Po umístění regulačního ventilu do potrubí zpátečky 

s nastavením, jemuž odpovídá kv = 0,6 m3/h vzrostla dopravní výška na hdop1 = 3,45 m. 

Tato hodnota se již pohybuje v pracovní oblasti čerpadla a zároveň mu umožňuje 

regulaci na konstantní tlak v přechodném období, kdy při menší potřebě tepla uzavírají 

termostatické ventily a soustava není provozována při jmenovitých podmínkách. 

Kontrolní výpočty těchto zařízení jsou uvedeny spolu s nastavením regulačního ventilu 

v Příloze 3 na přiloženém CD. 

4.3. Návrh vnitřního vodovodu 

Při návrhu vnitřního vodovodu jsem postupoval dle normy ČSN EN 806-3 a [L8]. 

Vnitřní vodovod 

V tabulce 12 je uveden seznam instalovaných zařizovacích předmětů s konkrétními 

hodnotami průtoků vody a příslušnými hodnotami LU, tzv. výtokových jednotek dle 

[L7] 

Tabulka 12 Zařizovací předměty a hodnoty LU 

Prvek 
počet 
prvků 

�̇�a [l/s] LU/předmět 
Celkem 

LU 

Umývátko 1 0,1 1 1 

Umyvadlo 2 0,1 1 2 

Sprchový kout 2 0,2 2 4 

Vana 1 0,4 4 4 

Bidet 1 0,1 1 1 

Toaleta 2 0,1 1 2 

Dřez 1 0,2 2 2 

Myčka 1 0,2 2 2 

Pračka 1 0,2 2 2 

Zahradní kohout 1 0,5 5 5 

Ohřívač TV 1   15 15 

Napouštěcí ventil 1 0,5 5 5 
Celková hodnota 

LU  45 
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Při návrhu vnitřního vodovodu jsem použil polypropylenové potrubí, které je izolováno 

pěnovou izolací tloušťky 9 mm. V prvním nadzemním podlaží je vedeno převážně ve 

svislých zdech, pouze odbočka do kuchyně je částečně vedena v podlaze, a to z důvodu 

nutnosti vyhnout se vchodovým dveřím. Vodoměrná sestava je umístěna v šachtě pod 

podlahou u vnitřní stěny garáže. 

Potrubí vnitřního vodovodu se dimenzuje dle součtu hodnot LU jednotek v dané větvi. 

Podle výsledné hodnoty LU jednotek pro danou větev se dle tabulek volí průměr 

potrubí. Tlakové ztráty byly určeny dle tabulky měrných tlakových ztrát pro daný typ 

potrubí. Použité tabulky měrných tlakových ztrát jsou uvedeny v sešitu aplikace 

Microsoft Excel v příloze 4 na přiloženém CD. 

Dimenze a typ potrubí je uvedena v přiložené výkresové dokumentaci.  

Vodovodní přípojka 

Při dimenzování vodovodní přípojky se již nevychází z pouhého součtu hodnot LU 

jednotek, neboť je zde nutné zohlednit i předpokládanou současnost odběrů vody. 

Navržený výpočtový průtok skrze přípojku byl zvolen dle obrázku 1 jako Qd = 0,96 l/s. 

 

Obrázek 2 Stanovení výpočtového průtoku vodovodní přípojkou 
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Ze stanovené hodnoty průtoku jsem pak, pomocí metody volené rychlosti proudění 

v potrubí, vypočítal potřebný průměr přípojky a následně zvolil takovou výrobní řadu 

potrubí, která vyhovuje danému průtoku. 

Vodovodní potrubí se všemi zařazenými zařízeními (např. vodoměr, filtr atd.) musí 

vykazovat nižší tlakovou ztrátu, než je dispoziční přetlak ve vodovodním řádu. 

Výsledná tlaková ztráta vnitřního vodovodu je Δpztr,v = 446 kPa, zatímco dispoziční 

přetlak v potrubí je Δpdisp,v = 500 kPa. Výše zmíněná podmínka je tedy splněna. 

Výpočet tlakových ztrát vnitřního vodovodu je přiložen na CD v Příloze 4. 

Teplá voda 

Ohřev teplé vody bude řešen pomocí plynového přímo ohřívaného zásobníku. Zásobník 

jsem navrhl dle normy DIN 4708 a [L6] pomocí tzv. výkonové charakteristiky N.  

Tabulka 13 Zařizovací předměty uvažované pro návrh ohřívače TV 

Vybavenost bytu – uvažované zařizovací předměty 

Předmět 
Odebírané 

množství vody [l] 

Potřeba tepla 
odběrného místa 

wv [kWh] 

Koupací vana 140 5,82 

Sprcha 90 3,66 

Sprcha 90 3,66 

Umyvadlo 17 0,7 

 

Vypočtená výkonová charakteristika N pro daný rodinný dům je N = 1,83. Z podkladů 

výrobce byl vybrán ohřívač s výkonovým číslem vyšším, než je vypočtená hodnota. 

Za použití této návrhové metody vychází použití zásobníku s výkonovým číslem 

N = 2,7 o jmenovitém objemu 150 l a jmenovitém výkonu 7 kW viz obrázek 2. 
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Podrobný návrh zásobníku je uveden v sešitě aplikace Microsoft Excel v Příloze 4 na 

přiloženém CD. 

5. NÁVRH POMOCÍ METODY BIM 

Použitý software 

Pro zpracování této diplomové práce byl použit návrhový software 

DDS-CAD od společnosti Data Design System ze skupiny NEMETSCHEK GROUP, 

který je určen pro návrh technického zařízení budov a elektroinstalací. Tento software 

předně neslouží k vytváření přesných modelů staveb, jelikož se předpokládá 

s přebíráním modelů staveb z jiných softwarů, které jsou svým zaměřením přímo určeny 

k vytváření informačních modelů staveb (např. ArchiCAD a jiné) v univerzálním 

formátu IFC. Program DDS-CAD především slouží k návrhu zařízení techniky prostředí 

staveb a elektroinstalací, i když model stavby je možné v něm vytvořit. Vzhledem 

k určení tohoto softwaru není takovýto model zcela přesným odrazem skutečné stavby, 

nicméně pro tento konkrétní projekt a následné porovnání vypočítaných hodnot pomocí 

tohoto softwaru a konvenční metody návrhu otopné soustavy bude přesnost modelu 

dostatečná. 

 

Obrázek 3 Technické údaje zvoleného plynového ohřívače s 

přímým ohřevem vody 
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Výchozí podklady pro návrh 

Při návrhu pomocí této metody jsem rovněž vycházel z dvourozměrné výkresové 

dokumentace a dostupných údajů, ale použil jsem je pouze pro vytvoření informačního 

modelu stavby.  

Z dvourozměrných půdorysů a dalších informacích např. výška podlaží, materiály stěn 

atd. jsem byl schopen definovat stavbu, vlastnosti jejích stavebních konstrukcí, oken 

dveří a podobně a určit v ní místnosti, ke kterým jsem pak rovnou přiřazoval jejich 

určení a podle toho i jejich vnitřní výpočtovou teplotu. 

Při použití této metody vytváření modelu stavby je teoreticky možné zpřesnit následné 

výpočty, protože do modelu se dají lépe zahrnout různé netypické tvary stavby.  

5.1. Tepelně technické vlastnosti budovy 

Při vytváření modelu budovy jsem definoval v návrhovém softwaru požadované 

vlastnosti stěn, podlah, stropů a střech, tj. jejich tloušťky a materiálové složení. Program 

pak již z těchto zvolených prvků spočítal jejich celkovou tloušťku a součinitel prostupu 

tepla U [W/m2K], protože ve své databázi má obsažené hodnoty součinitele tepelné 

vodivosti λ [W/mK], takže stačí zadat požadované materiály, jejich tloušťku a pořadí, 

ve kterém jsou obsaženy ve stěně ve směru toku tepla. 
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Obrázek 4 Součinitele prostupu tepla prvků konstrukce 

Na obrázku 4 jsou vyobrazeny součinitele prostupu tepla U [W/m2K] a tloušťky 

jednotlivých stavebních konstrukcí. U prvků, kde je tloušťka nulová je hodnota 

součinitele prostupu tepla U [W/m2K] vzata z databáze programu DDS-CAD podle 

vlastností daného prvku. Jedná se především o okna a dveře, jejichž tepelně technické 

vlastnosti jsou udávány výrobcem. 

Soupis konstrukcí a stavebních materiálů dle DDS-CADu je uveden v tištěné podobě 

v Příloze 5 i na přiloženém CD pod stejným názvem. 

5.2. Výpočet tepelných ztrát 

Vzhledem k tomu, že program má definované rozměry místností i skladbu stavebních 

konstrukcí, dokáže tak spočítat tepelné ztráty automaticky. Výpočet tepelných ztrát zde 

probíhá dle normy ČSN EN 12831, projektant si jen nastaví oblast v České republice, 
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pro kterou má výpočet proběhnout a program na základě toho vybere z databáze 

venkovní výpočtovou teplotu, počet dnů otopného období, průměrnou teplotu za otopné 

období atd. Pro mnou počítaný případ jsem zvolil oblast Pelhřimov s venkovní 

výpočtovou teplotou -15 °C. 

Dále se do výpočtu zadává požadovaná intenzita větrání, zda je objekt vybaven 

systémem nuceného větrání, zda je stíněn či nikoli, jakým způsobem chci uvažovat vliv 

lineárních tepelných mostů a hloubku spodní vody pro určení hodnoty korekčního 

součinitele na vliv spodní vody. V mém případě jsem zvolil možnost pro budovu bez 

vzduchotechniky, respektive pouze s přirozeným větráním s požadovanou intenzitou 

výměny vzduchu 0,5 1/h, hloubku spodní vody 1 m, přirážku na lineární tepelné mosty 

∆U = 0,1 W/m2K a možnost pro stavbu bez stínění. 

Místnosti, u kterých se nepočítá s vytápěním, je třeba ručně označit jako nevytápěné, 

aby je program nezahrnoval do výpočtu tepelných ztrát.  

Výsledná tepelná ztráta budovy dle programu DDS-CAD činí Φcelk = 6568 W. 

Veškeré vstupní údaje a výsledky výpočtu tepelných ztrát pomocí programu DDS-CAD 

jsou uvedeny v tištěné podobě v Příloze 6 i ve formátu PDF na přiloženém CD pod 

stejným názvem. 

5.3. Návrh otopné soustavy 

Otopná soustava je stejného typu jako v části 4.2. pouze s tím rozdílem, že součástí 

nástěnného kondenzačního kotle není oběhové čerpadlo, expanzní nádoba ani 

pojišťovací ventil, a to z toho důvodu, že v databázi návrhového programu DDS-CAD 

není takovýto kotel k dispozici. Oběhové čerpadlo, pojišťovací ventil i expanzní nádoba 

byly navrženy zvlášť. Trojrozměrné schéma otopné soustavy je vyobrazeno na 

obrázku 5. 
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Obrázek 5 Trojrozměrné schéma otopné soustavy 

 

5.3.1. Otopná tělesa 

Na základě vypočtených hodnot tepelných ztrát pro jednotlivé místnosti program 

navrhne otopná tělesa podle potřebného výkonu. Je možné si zvolit různé parametry pro 

volbu otopných těles, například, zda má program respektovat okna a podle jejich délky 

volit rozměr a typ otopných těles. Bohužel, tato možnost se během mého návrhu příliš 

neosvědčila, neboť program sice tělesa navrhl, ale nerespektoval rozměry místností, 

takže volil tělesa například příliš dlouhá, tudíž se do některých místností fyzicky 

nevešla, nebo volil tělesa příliš nízká vysokého typu (typ 33 apod.), což nebylo úplně 

vhodné s přihlédnutím na sdílení tepla sáláním. 

V této práci jsem tedy aplikoval jinou možnost návrh, a to takovou, že jsem do 

programu zadal výchozí teplotní rozdíl, který jsem chtěl použít v otopné soustavě a dále 

pak jsem volil otopná tělesa manuálně podle požadované výšky otopných těles, kterou 

jsem stanovil na 600 mm. V tomto případě program pomůže s výběrem otopných těles 

podle požadovaného výkonu a automaticky přepočte výkon zvoleného otopného tělesa 
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na mnou požadovaný teplotní rozdíl. Parametry otopných těles jsou nahrány do 

databáze programu a pomocí nich program přepočítává jejich výkony. 

Pro tento návrh jsem zvolil z databáze programu DDS-CAD otopná tělesa typu 

VENTIL KOMPAKT s integrovaným termostatickým regulačním ventilem, pouze 

v koupelně ve druhém nadzemním podlaží je trubkové koupelnové otopné těleso a 

vertikální otopné těleso. Toto uspořádání v koupelně v druhém nadzemním podlaží jsem 

volil ze stejného důvodu jako v části 4.2.1. tedy s ohledem na dostatečné pokrytí 

tepelných ztrát a dispozici místnosti. Pro hydraulické vyvážení otopné soustavy jsou 

otopná tělesa opatřena regulačním šroubením na zpátečce. Tato regulační šroubení byla 

opět vybrána z databáze programu DDS-CAD. 

Kompletní seznam otopných těles je uveden v tištěné podobě v Příloze 7 i na 

přiloženém CD ve formátu PDF pod stejným názvem. 

5.3.2. Rozvod otopné vody 

Materiál a vedení potrubí 

Jako materiál rozvodu jsem zvolil plastové vícevrstvé potrubí. Při návrhu umístění 

potrubí jsem postupoval podobným způsobem jako v kapitole 4.2.2., to znamená, že 

potrubí v prvním nadzemním podlaží je, až na potrubí k otopnému tělesu v koupelně, 

vedeno pod podlahou, do druhého podlaží vede ve stěně z technické místnosti, pak dále 

buď pod podlahou, nebo v podkrovním prostoru. Potrubí je opatřeno izolací tloušťky 9 

mm.  

Způsob návrhu a umístění potrubí do modelu 

Dimenzování potrubí probíhá na základě znalosti přenášeného tepelného výkonu a 

zvolené maximální rychlosti, která se do programu zadá jako požadavek pro 

dimenzování. Projektant orientačně zvolí průměr potrubí, poté zvolí výšku, ve které má 

být potrubí vedeno a zakresluje ho do modelu. Následně se připojí otopná tělesa 

k potrubí. Pokud jsou otopná tělesa v programu správně připojena, spustí se výpočet 

potrubní sítě, program přepočítá přenášený výkon a podle toho pak potenciálně upraví 

průměry potrubí jednotlivých úseků tak, aby vyhovovaly stanoveným požadavkům na 

maximální rychlost proudění v potrubí. Je samozřejmě možné do dimenzování potrubní 

sítě zasáhnout manuálně a napevno určit průměr potrubí.  
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5.3.3. Tlakové ztráty v potrubí a hydraulické vyvážení soustavy 

Po zakreslení potrubní sítě do modelu se určí takzvaný bod pro výpočet, od kterého 

program počítá tlakové ztráty v potrubí. Umístí se ke zdroji tepla do místa, kterým 

protéká plný průtok otopné vody a na základě tohoto umístění program zahrne do 

výpočtu všechna tělesa, která se v soustavě nacházejí. K výpočtu je nutné, aby otopná 

tělesa byla v programu správně připojena, jinak se zobrazí chybová hláška a výpočet 

neproběhne. 

Je možné vložit i více bodů pro výpočet, pokud se v soustavě nachází například více 

okruhů, ale v této konkrétní aplikaci to není nutné, neboť je zde okruh pouze jeden. 

Pro hydraulické vyvážení soustavy slouží termostatické regulační ventily, které jsou 

součástí otopných těles typu VENTIL KOMPAKT a dodatečná regulační šroubení 

umístěná na trubku zpátečky u otopných těles. Pokud jsou otopná tělesa správně 

zapojena, program provede výpočet tlakových ztrát v potrubí, určí hydraulicky 

nevzdálenější otopné těleso a na základě tlakové ztráty větve, která obsahuje ono 

hydraulicky nejvzdálenější otopné těleso zareguluje ostatní otopná tělesa pomocí výše 

zmíněných regulačních armatur. 

Tlakové ztráty v potrubí a jeho dimenze jsou uvedeny v tištěné formě v Příloze 8 i na 

přiloženém CD ve formátu PDF pod stejným názvem. Nastavení regulačních armatur je 

uvedeno v Příloze 9 v tištěné formě i na přiloženém CD. Dimenze potrubí a nastavení 

regulačních armatur je rovněž uvedena v přiložené výkresové dokumentaci. 

5.3.4. Návrh kotle 

Návrh kotle probíhá tak, že se vybere z databáze programu kotel, který má dostatečný 

výkon. V databázi programu, bohužel, není takový kotel, který by měl v sobě 

integrované oběhové čerpadlo, pojistný ventil ani expanzní nádobu, a tak tyto náležitosti 

otopné soustavy musí být dimenzovány zvlášť.  

V tomto případě, jsem z databáze programu vybral závěsný plynový kondenzační kotel 

o výkonu 10 kW. 

5.3.5. Návrh oběhového čerpadla 

Podle výsledné tlakové ztráty soustavy se z databáze programu DDS-CAD vybere 

požadované oběhové čerpadlo. Z důvodu absence konkrétních typů čerpadel, jelikož 

čerpadlo je v databázi obsažené pouze obecně a požadované vlastnosti se zadávají, jsem 

rovněž vřadil do potrubní sítě regulační ventil se stejnou charakteristikou jako u 
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předchozí metody návrhu, aby bylo dosaženo podobné hodnoty potřebného dopravního 

tlaku čerpadla. 

5.3.6. Návrh expanzní nádoby 

Vybraná expanzní nádoba z databáze programu se umístí na požadované místo do 

otopné soustavy. V této fázi, kdy se expanzní nádoba umisťuje do modelu, nehraje její 

velikost roli. Po umístění do soustavy je nutné znovu spustit výpočet tlakových ztrát, po 

kterém dojde k automatickému nahrazení nevyhovující expanzní nádoby za správnou, 

tj. tu s potřebným minimálním objemem. 

5.3.7. Pojistný ventil 

Vybraný pojistný ventil z databáze programu se umístí na požadované místo do otopné 

soustavy. Jak je známo, mezi zdrojem tepla a pojistným ventilem se nesmí nacházet 

žádná uzavírací armatura. Na toto je třeba dbát, jelikož program na tuto chybu 

neupozorní a snadno by tak mohlo dojít k jeho nesprávnému umístění. V databázi 

programu je nahráno několik obecných pojistných ventilů, takže konkrétní hodnoty 

otevíracího přetlaku či pojistného výkonu je nutné upravit podle vybraného konkrétního 

ventilu. V tomto případě jsem upravil vlastnosti pojistného ventilu tak, aby odpovídaly 

vlastnostem ventilu integrovaného v kotli, který byl použit při návrhu dle klasické 

metody. 

5.4. Návrh vnitřního vodovodu 

Návrh vnitřního vodovodu je v programu DDS-CAD založen na německé normě 

DIN 1988-300. 

Vnitřní vodovod 

Jak druh a počet zařizovacích předmětů, tak i způsob vedení potrubí je stejný jako pro 

návrh vnitřního vodovou v části 4.3. Průtok vody ke konkrétním zařizovacím předmětu 

odpovídá hodnotám dle tabulky 12 v části 4.3. Potrubí je rovněž izolováno pěnovou 

izolací tloušťky 9 mm. Vodoměrná sestava je opět v šachtě pod podlahou garáže. 

Samotný návrh vnitřního vodovodu pomocí programu DDS-CAD opět spočívá na 

znalosti požadovaných průtoků potrubím k daným zařizovacím předmětům. Projektant 

vkládá potrubí požadovaného materiálu do modelu tam, kde má ve skutečnosti vést a 

postupně k němu připojuje dané zařizovací předměty.  
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Pokud jsou zařizovací předměty správně připojeny, spustí se výpočet potrubní sítě, 

načež se automaticky upraví průměr zvoleného potrubí tak, aby vyhovoval zadaným 

podmínkám pro maximální rychlost proudění v potrubí nebo pro maximální tlakový 

spád. Při výpočtu potrubní sítě program spočítá tlakové ztráty v potrubí a ze zadaného 

přetlaku na vodovodní přípojce stanoví dispoziční přetlak v potrubí. Výsledná hodnota 

tlakových ztrát vodovodu Δpztr,v = 435 kPa, dispoziční přetlak v potrubí je stejný jako 

v části 4.3. tedy Δpdisp,v = 500 kPa. Z uvedených hodnot vyplývá, že tlaková ztráta 

vodovodu je nižší než dispoziční přetlak ve vodovodním řádu. 

Soupis obsahující informace o dimenzi a délce potrubí, tlakové ztráty v potrubí a všech 

zařazených prvků do potrubí je uveden v tištěné formě v Příloze 10 i na přiloženém CD 

ve formátu PDF pod stejným názvem. 

Dimenze potrubí je rovněž uvedena v přiložené výkresové dokumentaci. 

Teplá voda 

Postup při návrhu zásobníkového ohřívače teplé vody je totožný jako v části 4.3. této 

práce, tedy dle normy DIN 4708. 

Program DDS-CAD bohužel neumožňuje návrh samotného zásobníku, a tak je nutné při 

jeho dimenzování postupovat zvlášť.  

Odpovídající zásobníkový ohřívač s požadovaným objemem a výkonem dle normy 

DIN 4708 je následně vybrán z databáze programu. Jelikož program v současné době 

zatím nemá v databázi plynové přímo ohřívané zásobníky teplé vody, jeho funkci při 

návrhu vodovodu pomocí metody BIM supluje nepřímo ohřívaný zásobník, který není 

připojen ke kotli. Na výpočet tlakových ztrát vodovodu tato substituce nebude mít vliv. 

Takto nahrazený zásobník má vlastnosti, které odpovídají ohřívači navrženému v části 

4.3. dle obrázku 2. 

Obrázek 6 vyobrazuje schéma vnitřního vodovodu. 
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Obrázek 6 Trojrozměrné schéma vnitřního vodovodu 

6. POROVNÁNÍ OBOU NÁVRHOVÝCH METOD 

V této části práce se věnuji porovnání získaných výsledků za použití výše uvedených 

návrhových metod. Pokusím se určit, jak a čím mohou být výsledky té či oné metody 

ovlivněny během výpočtu, návrhu nebo zakreslování do výkresu, resp. modelu. 

6.1. Porovnání výsledků výpočtu tepelných ztrát 

Základní úvaha o podmínkách výpočtu 

Obě použité metody jsou založeny na normě ČSN EN 12831, takže princip výpočtu 

tepelných ztrát by měl být pro obě metody totožný. Vypočtené hodnoty se mohou lišit 

například kvůli jiným zadaným parametrům pro výpočet, jiným složením zdiva nebo 

jinou uvažovanou geometrií stavebních konstrukcí. Rozdíl hodnot vlivem jiného složení 

zdiva může být způsoben například tím, že daný typ zdiva použitý pro výpočet dle 

klasické metody a jeho vlastnosti ne zcela odpovídají vlastnostem materiálu, který je 

obsažen v databázi programu DDS-CAD. 

Při výpočtu tepelných ztrát uvažovaného objektu jsem se snažil vstupní podmínky 

výpočtu sladit tak, aby byly pokud možno stejné jak pro klasický typ výpočtu, tak pro 

výpočet pomocí metody BIM.  
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Při výpočtu klasickou metodou jsem v rámci jistého zjednodušení zanedbal složitější 

geometrii stěn (např. části výklenků atd.), kde by jejich započtení už nemělo takový vliv 

na celkovou hodnotu tepelné ztráty. Oproti tomu, program DDS-CAD uvažoval 

všechny části zdiva, tedy i ty se složitější geometrií.  

Sestavení trojrozměrného informačního modelu 

Nevýhodou použitého programu je to, že není primárně určen pro tvorbu 

trojrozměrných modelů a tím pádem bylo poněkud obtížné propojení střech dvou různý 

typů. Program nebyl schopen vytvořit průnik střech a vhodně oříznout střechu tak, aby 

nezasahovala do místností v druhé části budovy. Tento problém jsem se pokusil 

vyobrazit na obrázku 7. 

 

Obrázek 7 Střecha zasahující do obytné místnosti – pohled přes okno 
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Z obrázku 7 je patrné, jak střecha zasahuje do obytné místnosti. Výpočet tepelných ztrát 

by mohl být ovlivněn tím, že by program nemusel správně přiřadit vyhovující tepelně 

technické vlastnosti konstrukcím, které do výpočtu správně patří. Ve výpočtu tepelných 

ztrát, který program dělí po jednotlivých místnostech, je však možné zadat, které části 

stavební konstrukce dané místnosti má program uvažovat a tím pádem lze takto 

protínající se střechu z výpočtu vyloučit.  
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6.1.1. Porovnání vypočtených hodnot tepelných ztrát 

Tabulka 14 Porovnání vypočtených hodnot tepelných ztrát 

Místnost 
číslo 

místnosti 

Vnitřní 
teplota 

[°C] 

DDS-CAD  
(EN 12831) 

Konvenční výpočet 
dle ČSN EN 12831 

Rozdíl 
[W] 

Rozdíl 
[%] 

Koupelna 
1NP 

1.02. 24 

ΦT,i [W] 295 ΦT,i [W] 270 25 8,6 

ΦV,i [W] 36 ΦV,i [W] 38 2 5,1 

Φi W] 332 Φi [W] 307 25 7,4 

Chodba 
1NP 

1.03. 18 

ΦT,i [W] 226 ΦT,i [W] 252 26 11,4 

ΦV,i [W] 117 ΦV,i [W] 118 1 0,8 

Φi [W] 344 Φi [W] 370 26 7,5 

Obývací 
pokoj + 
kuchyň 

1.04. 20 

ΦT,i [W] 1515 ΦT,i [W] 1482 33 2,2 

ΦV,i [W] 539 ΦV,i [W] 562 23 4,2 

Φi [W] 2054 Φi [W] 2043 11 0,5 

Pracovna 1.05. 20 

ΦT,i [W] 356 ΦT,i [W] 328 28 7,8 

ΦV,i [W] 76 ΦV,i [W] 82 6 7,6 

Φi [W] 435 Φi [W] 410 25 5,7 

Pokoj pro 
hosty 

1.06. 20 

ΦT,i [W] 359 ΦT,i [W] 295 64 17,9 

ΦV,i [W] 128 ΦV,i [W] 132 4 2,7 

Φi [W] 487 Φi [W] 426 61 12,4 

Prádelna 2.01. 18 

ΦT,i [W] 159 ΦT,i [W] 152 7 4,5 

ΦV,i [W] 49 ΦV,i [W] 51 2 3,8 

Φi [W] 208 Φi [W] 203 5 2,5 

Koupelna 
2NP 

2.02. 24 

ΦT,i [W] 487 ΦT,i [W] 578 91 18,7 

ΦV,i [W] 151 ΦV,i [W] 121 30 20,0 

Φi [W] 638 Φi [W] 699 61 9,5 

Chodba 
2NP 

2.04. 20 

ΦT,i [W] 80 ΦT,i [W] 62 33 22,9 

ΦV,i [W] 128 ΦV,i [W] 131 3 2,5 

Φi [W] 208 Φi [W] 193 15 7,3 

Ložnice 2.05. 20 

ΦT,i [W] 516 ΦT,i [W] 477 39 7,6 

ΦV,i [W] 215 ΦV,i [W] 209 6 3,0 

Φi [W] 731 Φi [W] 685 46 6,3 

Dětský 
pokoj 

2.06. 20 

ΦT,i [W] 349 ΦT,i [W] 339 10 2,8 

ΦV,i [W] 119 ΦV,i [W] 132 13 10,5 

Φi [W] 468 Φi [W] 471 3 0,6 

Dětský 
pokoj 

2.07. 20 

ΦT,i [W] 457 ΦT,i [W] 433 24 5,2 

ΦV,i [W] 193 ΦV,i [W] 219 26 13,3 

Φi [W] 650 Φi [W] 652 2 0,3 
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V tabulce 14 jsou uvedeny vypočtené hodnoty tepelných ztrát objektu prostupem tepla 

konstrukcí, větráním a celkové tepelné ztráty podle klasické metody návrhu dle normy 

ČSN EN 12831 a hodnoty, které byly vypočteny programem DDS-CAD, který rovněž 

počítá dle normy ČSN EN 12831. Je patrné, že výsledky se až na výjimky liší v řádu 

jednotek procent, pouze u některých místností je tento rozdíl větší. Větší rozdíl hodnot 

tepelných ztrát může být způsoben zmiňovaným zanedbáním příliš komplikované 

geometrie při použití klasické metody a naopak jejím zahrnutím v metodě BIM. Při 

podrobném zkoumání výsledných hodnot je možné pozorovat, že většině případů 

vychází celková tepelná ztráta vyšší při použití metody BIM právě z toho důvodu, že 

nedochází ke zjednodušení geometrie stěn jednotlivých místností. 

V případech, kdy naopak tepelná ztráta je nižší při použití metody BIM se jedná o 

místnosti, kde je více šikmých stěn, především ve druhém nadzemním podlaží. Zde 

jsem při výpočtu rovněž použil jistého zjednodušení v zájmu méně komplikovaných 

výpočtů, nicméně jsem se snažil o zjednodušení na straně bezpečnosti, tudíž došlo 

k určitému zkreslení vypočtených hodnot a tím pádem i ke zvýšení vypočtené tepelné 

ztráty, která musí být hrazena otopnou soustavou. 

Dalším kritériem, kvůli kterému mohl být výpočet ovlivněn je tepelná ztráta prostupem 

do přilehlé zeminy. Ačkoli byly v programu DDS-CAD tak i při výpočtu klasickou 

metodou uvažovány totožné hodnoty součinitelů fg1 = 1,45 (součinitel zohledňující vliv 

ročních změn venkovní teploty), fg2 = 0,42 (teplotní redukční součinitel zohledňující 

rozdíl mezi roční průměrnou venkovní teplotou za otopné období a výpočtovou 

venkovní teplotou), Gw = 1,15 (korekční součinitel zahrnující vliv spodní vody), tepelné 

vodivosti přilehlé zeminy λzem = 1,5 W/mK, tepelných odporů při přestupu tepla na 

vnitřní straně Rsi = 0,17 m2K/W a na vnější straně směrem dolů Rse = 0,04 m2K/W, tak 

program neuvažoval měnící se ekvivalentní součinitel prostupu tepla podlahy dané 

místnosti vlivem měnícího se obvodu místnosti přilehlému k okolní zemině, uvažoval 

tedy koeficient B‘ stejný pro celou budovu, zatímco já jsem při výpočtu postupoval 

místnost po místnosti a pro každou místnost jsem počítal koeficient B‘ zvlášť. 

Z výsledků uvedených v tabulce 14 je zřejmé, že chyba nebyla tak velká a i při použití 

rozdílného postupu bylo dosaženo podobných hodnot tepelných ztrát prostupem tepla 

vedením. 

Celková tepelná ztráta uvažovaného rodinného domu je v uvedena v tabulce 15.  
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Tabulka 15 Hodnoty tepelných ztrát pro obě podlaží a celou budovu 

Podlaží DDS-CAD (ČSN EN 12831) 
Konvenční výpočet dle 

ČSN EN 12831 
Rozdíl 

[W] 
Rozdíl 

[%] 

1. nadzemní 
podlaží 

ΦT,i [W] 2758 ΦT,i [W] 2696 62 2,2 

ΦV,i [W] 899 ΦV,i [W] 931 32 3,6 

Φi [W] 3657 Φi [W] 3627 30 0,8 

2. nadzemní 
podlaží 

ΦT,i [W] 2046 ΦT,i [W] 2041 5 0,3 

ΦV,i [W] 855 ΦV,i [W] 862 7 0,8 

Φi [W] 2901 Φi [W] 2902 1 0,0 

Celková tepelná 
ztráta objektu Φcelk [W] 6558 Φcelk [W] 6529 29 0,4 

 

Hodnoty celkové tepelné ztráty objektu jsou součtem celkových tepelných ztrát obou 

podlaží. V příloze 6 u výpočtu tepelných ztrát pomocí programu DDS-CAD je uvedena 

hodnota Φcelk = 5681 W. Program uvažuje pouze polovinu hodnoty celkové tepelné 

ztráty větráním, neboť, dle vyjádření podpory programu DDS-CAD, neuvažuje nejhorší 

případ, kdy by se objekt větral najednou. To je dle mého názoru v rozporu s normou 

ČSN EN 12831 [L2], kde v části 8.2 Postup výpočtu topného výkonu pro funkční část 

budovy nebo budovu je uvedeno následující: ,,Jelikož množství vzduchu v každém 

prostoru je stanoveno pro nejhorší případ v každé místnosti, není přiměřené sečíst 

množství vzduchu všech prostorů, protože nejhorší případ nestane současně pouze 

v části prostorů. Množství vzduchu pro budovu ∑ �̇�𝑖 se stanoví:“ 

pro přirozené větrání: 

∑ 𝑉�̇� = 𝑚𝑎𝑥 (0,5 ∗ ∑ V̇𝑖𝑛𝑓,𝑖;  ∑ V̇𝑚𝑖𝑛,𝑖) 

Z výše uvedeného vzorce jsem vyvodil, že poloviční tepelná ztráta větráním se uvažuje 

pouze tehdy, je-li průtok vzduchu do budovy infiltrací spárami vyšší než průtok 

vzduchu navržený pomocí předepsané intenzity větrání. Tento případ v uvažovaném 

domě nenastává, neboť použitá okna a dveře jsou téměř těsná a mají takřka nulovou 

spárovou průvzdušnost. Na základě toho tvrzení se domnívám, že celková tepelná ztráta 

rodinného domu uvedená jako výsledná hodnota v příloze 6 není správná a je zapotřebí 

pro návrh otopné soustavy uvažovat hodnotu, která je uvedená v tabulce 15.  
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6.2.  Porovnání metod návrhu otopné soustavy 

Srovnání otopných soustav 

V obou případech se jedná o uzavřenou dvoutrubkovou horizontální otopnou soustavu 

s nuceným oběhem vody a zvoleným teplotním rozdílem 55/35 °C. Rovněž jsem v obou 

případech volil použití deskových otopných těles ve většině místností. Vzhledem 

k tomu, že tepelné ztráty vyšly v obou případech velmi podobně, tak i výkon 

instalovaných otopných těles, tudíž i jejich rozměry, vychází podobně. Při návrhu 

potrubní sítě jsem se pokusil použít týchž materiálů se stejnou tloušťkou izolace. 

Vlastnosti zdroje tepla u obou metod by měly být velmi podobné, i když ne zcela stejné, 

neboť, jak jsem již zmiňoval v části 5.3, v databázi programu DDS-CAD není obsažen 

kotel, který by měl integrované čerpadlo, expanzní nádobu a pojistný ventil. Navíc i 

vlastnosti těchto prvků, které musely být navrženy zvlášť, nemusí být úplně totožné, 

protože program může mít ve své databázi produkty s jinými vlastnostmi než ty, které 

byly použity při návrhu klasickou metodou. 

6.2.1. Otopná tělesa 

Jak jsem již zmínil, v obou metodách byla ve většině případů použita desková otopná 

tělesa typu VENTIL KOMPAKT s integrovanou propojovací garniturou a 

termostatickým regulačním ventilem. K hydraulickému vyvážení soustavy byla v obou 

případech použita spolu s integrovanými termostatickými regulačními ventily 

i regulační šroubení, která jsou umístěna na potrubí zpátečky z otopného tělesa. 

V tabulce 16 jsou uvedeny typy otopných těles a jejich výkonu dle návrhu pomocí 

klasické metody a návrhového programu DDS-CAD. 
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Tabulka 16 Porovnání otopných těles a jejich výkonů 

Místnost 
Číslo 

místnosti 

Tepelná 
ztráta 

místnosti 

Φi [W] – 
 klasicky 

Typ 
otopného 
tělesa – 
klasický 
návrh 

Výkon 
OT QOT 
[W] – 

 klasický 
návrh 

Tepelná 
ztráta 

místnosti 

Φi [W] - 

DDS-CAD 

Typ 
otopného 
tělesa – 

DDS-CAD 

Výkon 
OT QOT 

[W] 
DDS-
CAD 

Koupelna 1.02. 307 
VK33-

600x500 
337 332 

VK33-
600x500 

331 

Chodba 1.03. 370 
VK22-

600x700 
374 344 

VK22-
600x600 

404 

Obývací 
pokoj+kk 

1.04. 2113 

VK22-
600x2000 

1239 

2054 

VK22-
600x2000 

1215 

VK22-
600x800 

496 
VK22-

600x800 
486 

VK21-
600x1000 

477 
VK21-

600x1000 
447 

Pracovna 1.05. 410 
VK11-

600x1200 
452 435 

VK11-
600x1200 

435 

Pokoj 
pro 

hosty 
1.06. 426 

VK22-
600x800 

496 487 
VK22-

600x800 
486 

Sušárna 2.01. 203 
VK20-

600x500 
207 208 

VK21-
600x500 

250 

Koupelna 2.02. 699 

KLMM-
1500x750 

341 
638 

KLMM-
1300x600 

296 

LV20-
1800x600 

379 LV-1400x630 357 

Chodba 2.04. 193 
VK11-

600x600 
226 208 

VK11-
600x600 

218 

Ložnice 2.05. 685 
VK22-

600x1200 
743 731 

VK22-
600x1200 

729 

Dětský 
pokoj 

2.06. 471 
VK20-

600x1400 
518 468 

VK21-
600x1200 

536 

Dětský 
pokoj 

2.07. 652 
VK22-

600x1100 
681 650 

VK22-
600x1200 

729 

 

Z tabulky 16 je patrné, že výkony jednotlivých otopných těles se o mnoho neliší při 

použití té či oné metody. Tam, kde se výkony otopných těles liší výrazněji je z důvodu 

nedostupnosti deskového otopného tělesa typu 20 v databázi programu DDS-CAD 

nainstalováno otopné těleso typu 21. Tato substituce způsobila mírné předimenzování 

otopného tělesa v místnostech, kde jsou tato tělesa umístěna. Typ 11 v těchto případech 

nebylo možné použít, neboť jeho výkon či rozměry nevyhovovaly danému umístění. 

Nicméně vzhledem k tomu, že ani při postupu pomocí klasické metody není možné 
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přesně dosáhnout požadovaného výkonu podle tepelné ztráty místnosti a vždy se volí 

takové otopné těleso, které má stejný nebo vyšší výkon oproti požadovanému, je tato 

náhrada těles typu 20 za typ 21 přijatelná. 

Celkový instalovaný výkon při použití obou návrhových metod je uveden v tabulce 17. 

Tabulka 17 Instalovaný výkon otopných těles u jednotlivých metod 

Celkový instalovaný výkon 
Qinst [W] –  klasická metoda 

Celkový instalovaný výkon 
Qinst [W] – DDS-CAD 

Rozdíl 
[W] 

Rozdíl 
[%] 

6966 6919 47 0,7 
 

6.2.2. Porovnání výpočtu tlakových ztrát v potrubí a způsobů 

hydraulického vyvážení otopné soustavy 

Teoreticky vzato výpočet tlakových ztrát v potrubí pomocí programu DDS-CAD by měl 

být přesnější, neboť program zahrnuje veškeré potrubí v celé svojí délce a nedopouští se 

tak chyby důsledkem zjednodušení výpočtu zanedbáním některých hydraulicky méně 

významných částí potrubí. Zahrnuje i všechny místní odpory, které mohou být při 

postupu pomocí klasické metody jednoduše opomenuty kvůli špatné vizualizaci ve 

dvourozměrném zobrazení. Tomu by sice mělo zabraňovat schéma vytvořené 

v axonometrii, ovšem tento postup je poněkud zdlouhavý a v praxi se toto příliš 

nepoužívá. 

 V praxi totiž nikdy není možné stoprocentně správně vypočítat a hydraulicky vyvážit 

soustavu, takže se volí čerpadlo s vyšším dopravním tlakem, které je schopno případnou 

nepřesnost vypočtené hodnoty požadovaného tlaku kompenzovat. 

V tabulce 18 je uvedeno srovnání tlakových ztrát hydraulicky nevzdálenější větvě bez 

započtení ztráty vzniklé škrcením na vyvažovacím ventilu. 

Tabulka 18 - Porovnání tlakových ztrát 

Tlaková ztráta hydraulicky nejvzdálenější 

větve ∆pztr [kPa] – klasicky 
Tlaková ztráta hydraulicky nejvzdálenější 

větve ∆pztr [kPa] – DDS-CAD 

7,06 8,76 
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Rozdílné hodnoty tlakové ztráty hydraulicky nevzdálenější větvě mohou být 

zapříčiněny mimo jiné i rozdílným vztahem pro výpočet součinitele tření v potrubí λ a 

z toho vyplývající jiná hodnota měrné tlakové ztráty vztažené na jeden metr potrubí. Při 

výpočtu tlakových ztrát klasickou metodou jsem použil vztah pro součinitel tření dle 

Manadilliho: 

1

√𝜆
= −2 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (

𝑘

3,7 ∗ 𝐷
+

95

𝑅𝑒0,983
−

96,82

𝑅𝑒
) 

kde k [m] je absolutní drsnost potrubí 

 D [m] je vnitřní průměr potrubí 

 Re [-] je Reynoldsovo číslo proudu v potrubí 

 λ [-] je součinitel tření v potrubí 

Použitý vztah je vhodný pro turbulentní proudění v hladké trubce, které se plastová 

vícevrstvá trubka svou drsností blíží. [L3] 

U programu DDS-CAD bohužel není možné zjistit podle jakého vztahu je součinitel 

tření počítán, lze pouze pozměnit hodnotu absolutní drsnosti potrubí v databázi 

programu. 

Pro podrobnější porovnání tlakových ztrát jednotlivých okruhů jsem použil porovnání 

požadovaných kv hodnot u jednotlivých otopných těles, respektive jejich regulačních 

armatur. Z následného porovnání rovněž vyplyne i požadované nastavení regulačních 

armatur u otopných těles. 
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Tabulka 19 kv hodnoty a nastavení TRV 

  Klasický návrh – TRV DDS-CAD – TRV 

Místnost Číslo OT 
Požadované 

kv [m3/h] 

Nastav
ení 
TRV 

Skutečné 
kv [m3/h] 

Požadované 
kv [m3/h] 

Nasta
vení 
TRV 

Skutečné 
kv [m3/h] 

Koupelna OT7-1NP 0,07 3 0,31 0,15 2 0,22 

Chodba OT6-1NP 0,09 2 0,22 0,04 1 0,13 

Obývací 
pokoj+kk 

OT1-1NP 1,43 8 1,43 (kvs) 0,20 2 0,22 

OT2-1NP 0,63 8 0,75 0,07 1 0,13 

OT3-1NP 0,21 8 0,75 0,07 1 0,13 

Pracovna OT4-1NP 0,18 6 0,57 0,07 1 0,13 

Pokoj pro 
hosty 

OT5-1NP 0,13 2 0,22 0,08 1 0,13 

Sušárna OT7-2NP 0,06 2 0,22 0,04 1 0,13 

Koupelna 
OT6-2NP 0,07 4 0,38 0,06 1 0,13 

OT5-2NP 0,09 1 0,09 0,06 1 0,13 

Chodba OT3-2NP 0,07 2 0,22 0,03 1 0,13 

Ložnice OT1-2NP 0,25 7 0,66 0,11 1 0,13 

Dětský 
pokoj 

OT2-2NP 0,17 6 0,57 0,06 1 0,13 

Dětský 
pokoj 

OT4-2NP 0,20 2 0,22 0,09 1 0,13 

*) TRV – termostatický regulační ventil, OT – otopné těleso 
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Tabulka 20 kv hodnoty a nastavení RŠ 

  
Klasický návrh – RŠ DDS-CAD – RŠ 

Místnost Číslo OT 
Požadované 

kv [m3/h] 
Nastavení 

RŠ 
Skutečné 
kv [m3/h] 

Požadované 
kv [m3/h] 

Nastavení 
RŠ 

Skutečné 
kv [m3/h] 

Koupelna OT7-1NP 0,064 0,75 0,07 0,04 0,5 0,035 

Chodba OT6-1NP 0,104 1,00 0,105 0,08 0,75 0,07 

Obývací 
pokoj+kk 

OT1-1NP 0,90 PO 0,90 0,90 PO 0,90 

OT2-1NP 0,344 1,75 0,33 0,90 PO  0,90 

OT3-1NP 0,185 1,25 0,165 0,90 PO 0,90 

Pracovna OT4-1NP 0,193 1,25 0,165 0,90 PO 0,90 

Pokoj 
pro 

hosty 
OT5-1NP 0,154 1,25 0,165 0,28 1,50 0,25 

Sušárna OT7-2NP 0,060 0,75 0,07 0,03 0,5 0,035 

Koupelna 
OT6-2NP 0,075 0,75 0,07 0,05 0,75 0,07 

OT5-2NP 0,219 1,50 0,25 0,07 0,75 0,07 

Chodba OT3-2NP 0,071 0,75 0,07 0,90 PO 0,90 

Ložnice OT1-2NP 0,275 1,50 0,25 0,90 PO 0,90 

Dětský 
pokoj 

OT2-2NP 0,183 1,25 0,165 0,90 PO 0,90 

Dětský 
pokoj 

OT4-2NP 0,448 1,75 0,33 0,21 1,50 0,25 

*) PO – plně otevřeno, RŠ – regulační šroubení, OT – otopné těleso 

Z tabulek je patrné, že program není schopen nastavit optimálně hodnotu přednastavení 

termostatických regulačních ventil a regulačních šroubení. Skutečně kv hodnoty obou 

armatur jsou sice velmi blízké těm požadovaným, nicméně toto povede v mnohých 

případech k nastavení, kdy budou armatury téměř uzavřené, ty tak ztratí svoji regulační 

schopnost, a navíc se tak vystavíme riziku zvýšené hlučnosti při průtoku teplonosnou 

látkou takovýmito armaturami.  

Při návrhu je důrazně doporučeno vyhýbat se nízkým stupňům přednastavení 

regulačních armatur kvůli výše zmíněným důvodům. Při postupu dle klasické metody je 

možné toto nastavení optimalizovat tak, aby nebylo takovéhoto nevýhodného nastavení 
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téměř nikdy dosaženo. Toho lze docílit vhodnou volbou přednastavení, respektive 

kombinací nastavení obou regulačních armatur, které se nacházejí na přípojce otopného 

tělesa. V programu DDS-CAD není možné nastavit ručně požadovaný stupeň 

přednastavení armatur, a tak dochází k situaci, kdy je například hodnota přednastavení 

termostatického regulačního ventilu na stupni 1, tj. téměř uzavřen, naopak regulační 

šroubení zůstane plně otevřené, tudíž veškeré škrcení probíhá na termostatickém 

regulačním ventilu. 

V tabulce jsou uvedeny reálné hodnoty přednastavení regulačních armatur tak, jak je 

uvádí výrobce armatur. Program tyto reálné hodnoty ne vždy zcela respektuje, i když 

jsou k armaturám zadány potřebné údaje, navrhuje použít jakési mezipolohy 

přednastavení. Například požaduje nastavit termostatický regulační ventil  

do polohy 0,47, zatímco nejnižší značená a použitelná hodnota je 1. Toto požadované 

nastavení program nedovoluje během návrhu nijak změnit, a proto je nutné postupovat 

ručně a podle požadovaných hodnot vybrat nejbližší možné nastavení regulační 

armatury. Požadované hodnoty nastavení regulačních armatur tak, jak je navrhl program 

DDS-CAD jsou uvedeny v příloze 9. 

6.3. Porovnání metod návrhu vnitřního vodovodu 

Vzhledem k tomu, že každá metoda návrhu vnitřního vodovodu je založena na jiné 

normě (klasická metoda: ČSN EN 806-3, DDS-CAD: DIN 1988-300) nemusí být 

srovnání výsledných návrhů zcela vypovídající z hlediska totožnosti navržených 

průměrů vodovodního potrubí.  

Při návrhu vnitřního vodovodu jsem předpokládal, že obě normy jsou si navzájem 

rovnocenné, a tudíž by se výsledný návrh neměl tolik lišit při použití obou návrhových 

metod, jejichž srovnáním se zabývám v této práci. 

Hodnoty jmenovitých průtoků jednotlivých zařizovacích předmětu jsou totožné pro obě 

metody návrhu (viz tabulka 21) a pro obě metody je použito izolované polypropylenové 

potrubí. 
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Tabulka 21 Zařizovací předměty 

Zařizovací 
předmět 

Počet 
předmětů 

Jmenovitý 
průtok  

�̇�a [l/s] 

Umývátko 1 0,1 
Umyvadlo 3 0,1 

Sprchový kout 2 0,2 
Vana 1 0,4 
Bidet 1 0,1 

Záchod 2 0,1 
Dřez 1 0,2 

Myčka 1 0,2 
Pračka 1 0,2 

Zahradní kohout 1 0,5 
Napouštěcí ventil 1 0,5 

 

Vypočtené hodnoty tlakových ztrát jsou zobrazeny v tabulce 22, přičemž v obou 

případech je dispoziční přetlak přípojky 𝑝𝑑𝑖𝑠 = 500 𝑘𝑃𝑎. 

Tabulka 22 Tlakové ztráty vnitřního vodovodu 

Prvky soustavy 
Tlaková ztráta 

∆pztr,v [kPa] - klasicky 

Tlaková ztráta 

∆pztr,v [kPa] 

 DDS-CAD 

Potrubí + místní odpory 214 211 

Tlaková ztráta na rozdíl výšky  76 77 

Vodoměrná sestava 56 52 

Minimální hydrodynamický přetlak 100 100 

Celková tlaková ztráta 446 440 

 

6.4. Porovnání výkresové dokumentace 

Při postupu dle klasické metody se stranou vypočítaná, respektive navržená, zařízení 

zakreslují do půdorysů, což jsou opět dvourozměrné výkresy. Dnes se takto postupuje 

ve většině návrhů zařízení techniky prostředí a takovéto zakreslení většinou nespočívá 

v ničem jiném, než v zanášení jednotlivých instalací jednoduchým čarovým 

znázorněním pomocí dvourozměrných kreslících programů (například Autodesk 
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AutoCAD a jiné). Výstupem tohoto kreslení bývá pouze dvourozměrný výkres, a tak je 

nutné vytvářet mnoho různých výkresů pro více pohledů a řezů jedné budovy.  

Dalším úskalím této metody je jisté spoléhání se na dovednosti montážních dělníků, 

kteří mají za úkol projekt realizovat. Ve dvourozměrném zobrazení totiž mnohdy není 

možné naprosto přesně zakreslit, kudy mají instalace vést a kde přesně mají být 

například otopná tělesa umístěna. Z tohoto důvodu se vytváří detailní pohledy ve snaze 

co nejlépe zobrazit a přehledně zakótovat umístění konkrétního prvku. 

Naproti tomu metoda BIM dovoluje daleko lepší a názornější práci s modelem. 

Projektant TZB zakresluje instalace přesně tam, kde mají být vedeny i ve skutečnosti, 

navíc program zároveň i počítá, jaké například výkony musí být otopnou soustavou 

přenášeny a podle toho automaticky mění průměry potrubí, které pak projektant rovnou 

vidí zakresleny v modelu, takže případná kolize vyvolaná změnou potrubí je ihned vidět 

a je možné na ní patřičným způsobem reagovat. 

Má-li být výstupem dvourozměrný výkres, je možné snadno z vytvořeného 

trojrozměrného modelu zobrazit požadovaný pohled, řez či detail, bez toho aby bylo 

nutné cokoli kreslit znovu. Z dvourozměrné projekce výsledného modelu plyne ovšem 

několik nevýhod. Tou hlavní je nejspíš to, že při zakreslování potrubí tam, kde skutečně 

bude vést, dochází v mnohých případech k jeho překrývání při pohledu shora, a tak na 

půdoryse nemusí být správně vidět například potrubí umístěné pod sebou ve svislé 

stěně. Další nevýhodou, alespoň v programu DDS-CAD, se kterým jsem pracoval, je 

jistá nemožnost vytvořit rozvinuté schéma otopné soustavy z vytvořeného modelu. Je 

samozřejmě možné vytvořit takovéto schéma ručně jako například v programu 

AutoCAD, nicméně tento způsob je neefektivní a zcela popírá smysl této metody. 

V současné době je ovšem vedena diskuze, zda je i nadále nutné vytvářet rozvinutá 

schémata při použití metody BIM, jelikož jak projektant, tak i realizační firma a 

budoucí provozovatel budou mít k dispozici celý trojrozměrný informační model 

stavby, kde budou dostupné veškeré údaje o stavbě včetně informací o technickém 

zařízení budovy. 

6.4.1. Výstupy v podobě výkresové dokumentace 

Použitý program DDS-CAD v sobě skýtá jistá omezení při vytváření výkresů, zatímco 

v programech typu AutoCAD má projektant při vytváření výkresů určitou svobodu. Tím 

rozumějme možnost vytvářet razítka dle svých požadavků, mnoho stylů kótování, 
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vytváření textů, bloků a podobně. V programu DDS-CAD jsou k dispozici pouze 

předem definované šablony razítek, kót, popisků atd., které je možné leckdy jen velmi 

těžko měnit. Výsledný výkres proto nevypadá tak, jak by měl vypadat pro správnou 

přehlednost a orientaci. Program sice nabízí zjednodušení v podobě například 

automaticky generovaných legend, ale tyto legendy, dle mého názoru nepřispívají 

k celkové přehlednosti výkresu a je tak nutné přidat dodatkovou legendu vytvořenou 

pomocí prostého textového pole. Kótování potrubí zde rovněž neodpovídá zažitému 

standardu. 

7. SHRNUTÍ A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘI POUŽITÍ OBOU 

NÁVRHOVÝCH METOD 

V následujících částech se pokusím o zhodnocení použitých metod jak během získávání 

hodnot výpočtem, tak během návrhu samotné otopné soustavy a vodovodu. 

7.1. Příprava k vypracování projektu 

Při postupu podle obou metod je důležitá určitá příprava.  

U klasické metody je nutné mít k dispozici výkresovou dokumentaci, která je zpravidla 

tvořena dvourozměrnými výkresy. Dále je nutné znát podrobnosti o stavbě a také 

tepelně technické vlastnosti, které jsou potřebné pro výpočet tepelných ztrát objektu. 

U metody BIM se při návrhu technických zařízení budov předpokládá existence již 

hotového informačního modelu stavby, který v sobě nese všechny potřebné informace o 

stavbě a jejích tepelně technických parametrech. Do tohoto modelu se později vkládá 

navržené zařízení. Při absenci hotového modelu, jako v případě této práce, je možné si 

v programu DDS-CAD model stavby vytvořit z dostupných dvourozměrných výkresů a 

informací o tepelně technických vlastnostech konstrukce budovy. Tento postup je 

značně zdlouhavý a nezaručuje tak velkou přesnost, jako kdyby byl model vytvářen 

v programu k tomu určenému. Problematika vytváření trojrozměrného informačního 

modelu pomocí programu DDS-CAD je uvedena v části 6.1. Do vytvořeného modelu se 

poté vkládají navržená zařízení. 
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7.2. Výsledky porovnání vypočtených hodnot 

Z výsledků výpočtů uvedených v části 6.1. vyplývá, že hodnoty získané ať už vlastním 

výpočtem za pomoci aplikace Microsoft Excel nebo přímo návrhovým programem 

DDS-CAD vychází velmi podobně. Prakticky se liší pouze určitým zaokrouhlováním či 

zanedbáním některých složitějších geometrických prvků při postupu dle klasické 

metody a naopak jejím uvažování při postupu dle metody BIM. Takový výsledek se 

neliší o víc než několik procent. Z tohoto zjištění vyplývá poznatek, že na hodnoty 

tepelných a tlakových ztrát vypočtené návrhovým programem se lze spolehnout a dále 

s nimi počítat. 

7.3. Výsledný návrh otopné soustavy 

Otopná tělesa 

Při návrhu otopné soustavy již nelze plně důvěřovat výsledkům automatizovaného 

návrhu. Program sice zvolil otopná tělesa, která svým výkonem pokrývají vypočítanou 

tepelnou ztrátu, ale v mnohých případech nerespektoval rozměry místnosti a požadavek 

na přednostní umístění otopného tělesa pod okno. Program navrhoval otopná tělesa 

převážně typu 33, která nemají tak vysoký podíl sdílení tepla sáláním, což je nevýhodné 

z hlediska tepelné pohody v místnosti, neboť sálavá složka tepelného toku z otopného 

tělesa pomáhá kompenzovat tepelný tok, který je člověku v prostoru odebírán tzv. 

chladným sáláním okolních ploch. V tomto případě bylo nutné navrhnout a umístit 

otopná tělesa na požadované místo ručně, i když s pomocí programu, který rovnou 

přepočítal výkon zvoleného otopného tělesa na požadovaný teplotní rozdíl a sdělil, zda 

vybrané těleso je dostatečně výkonné k pokrytí tepelné ztráty dané místnosti. Tento 

interaktivní návrh značně urychluje postup, jelikož není nutné manuálně přepočítávat 

každé otopné těleso na požadované podmínky tak, jako při postupu dle klasické metody. 

V průběhu návrhu jsem narazil na jisté limity současné verze programu DDS-CAD 

a jeho databáze prvků. V programu zatím chybí výrobky konkrétních výrobců otopných 

těles a výkon těch, co jsou v databázi obsaženy, není udáván při jmenovitých teplotních 

podmínkách 75/65/20 °C, ale při teplotním rozdílu 90/70 °C bez údaje, při jaké vnitřní 

teplotě prostoru udávaného výkonu dosahují, a tak není možná orientační kontrola jejich 

výkonů dle katalogu konkrétního výrobce. 
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Potrubní síť 

Mezi hlavní přednosti návrhu potrubní sítě metou BIM je výborná viditelnost 

zakreslovaného potrubí do modelu. Projektant má dokonalý přehled, kudy potrubí 

prochází, protože se může na potrubí podívat z jakéhokoli pohledu a může se tak lépe 

vyvarovat případným kolizím s jiným potrubím či jinou instalací. Program mimo jiné na 

případné kolize i sám upozorní, takže by se již nemělo stávat, že bude docházet při 

provádění projektu ke konfliktům jednotlivých profesí. 

Potrubní síť je navrhována dle přenášeného výkonu, podle kterého program upraví 

průměry potrubních úseků, aby vyhovovaly požadavkům na maximální rychlost 

proudění v potrubí. Existuje zde i automatická volba připojení otopných těles, kdy 

program automaticky připojí dané otopné těleso k potrubní síti. To s sebou nese ovšem 

jistá rizika, protože takto automaticky připojené potrubí může změnit svou trasu za 

účelem dosažení co nejkratší vzdálenosti a procházet pak prostory, kterými potrubí vést 

nemá. Potom je výhodné použít manuální připojení, kdy projektant sám vede potrubí 

tudy, kdy zamýšlí a otopná tělesa připojuje posléze. Správně připojení otopných těles je 

podmínkou pro výpočet potrubní sítě. Pokud nejsou otopná tělesa správně připojena, 

program hlásí chybu a výpočet neproběhne. Dalším problémem vzniklým při 

nesprávném připojení otopných těles je jistá ,,nestálost“ potrubní sítě. To se projeví 

náhlým pozměněním umístění potrubí, které se pak objeví například mimo objekt. 

Tento jev bude nejspíš chyba programu a dle mého názoru je způsoben nějakou změnou 

během automatického výpočtu. Bohužel se mi nepodařilo vysledovat podmínku, při 

které k tomuto jevu dojde a mnohdy bylo nutné přepracovat celou potrubní síť za 

účelem eliminace chyb připojení potrubí. 

Naproti tomu zakreslování potrubí do dvourozměrných výkresů není nic jiného než 

kreslení pomocí čar. Při použití této metody projektant nemá přehled o výškových 

hladinách, ve kterých bude potrubí ve skutečnosti umístěno a na výkrese dochází ke 

křížení potrubí, které pak musí být, při složitějším návrhu, vykresleno v detailu, 

respektive v řezu. Snadno pak vzniknou nepřesnosti a kolize, které vyplují na povrch až 

během prováděcích prací a je pak často na montážních dělnících, aby daný problém 

vyřešili. Tlakové ztráty potrubní sítě se počítají, až když je známa trasa potrubí. 

Z dvourozměrného zobrazení může pak vzniknout i určitá nepřesnost výpočtu tlakových 

ztrát, neboť, jak jsem již zmiňoval, není dokonalý přehled o celkové trase potrubí a je 
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pak možné, že se při výpočtu zanedbají z hlediska tlakových ztrát významné místní 

odpory. 

Z výsledných hodnot dle části 6.2. lze vyvodit, že pro návrh potrubní sítě je tento 

návrhový program vhodný, neboť zahrnuje do výpočtu veškerou délku potrubí bez 

eventuálního zjednodušování a všechny místní odpory, které by jinak mohly být 

omylem zanedbány a výrazně ušetří čas. 

Hydraulické vyváženi otopné soustavy 

K hydraulickému vyvážení otopné soustavy bylo v obou případech použito 

termostatických regulačních ventilů, které jsou součástí otopných těles typu VENTIL 

KOMPAKT a regulačních šroubení umístěných na potrubí zpátečky z otopného tělesa. 

Při hydraulickém vyvažování otopné soustavy při použití klasické metody návrhu záleží 

především na projektantovi, jak dokáže optimalizovat nastavení regulačních armatur. 

Postup je sice dán výpočtem potřebných kv hodnot, od kterých se odvíjí nastavení 

armatur, ale vzhledem k tomu, že při vyvažování soustavy by se mělo vyvarovat 

přednostnímu škrcení na termostatických regulačních ventilech z důvodu snížení jejich 

pásma proporcionality a možnému negativnímu zvukovému projevu při průtoku 

teplonosnou látkou, přistupuje projektant k přednostnímu škrcení na požadovaný průtok 

na regulačním šroubení na zpátečce a zbylou odchylku zareguluje na termostatickém 

regulačním ventilu, na kterém tak nikdy nebude nastaveno nízkých hodnot 

přednastavení. Tímto postupem lze poměrně dobře zaregulovat otopnou soustavu, aniž 

by došlo k výše zmíněným negativním jevům. Tento postup ovšem vyžaduje jisté 

pokusy s výpočty, aby bylo dosaženo optimálního nastavení.  

Hydraulické vyvažování soustavy v použitém programu DDS-CAD probíhá 

automaticky na základě umístění vybraných regulačních armatur, které jsou vloženy do 

modelu a mají požadované charakteristiky. Opět v současné době, vzhledem 

k nedostatečně obsáhlé databázi programu, mnohé regulační armatury od různých 

výrobců chybí, a tak je nutné požadované vlastnosti upravit přímo v programu tak, aby 

se shodovaly s katalogovými údaji použitých armatur u návrhu dle klasické metody za 

účelem co možná nejlépe vypovídajícího srovnání obou metod. 

Samotné vyvážení probíhá rovněž dle požadovaných kv hodnot, které mají být 

nastaveny na regulačních armaturách. Program však logicky nemůže zastoupit lidskou 

intuici a schopnost zkombinovat nastavení armatur pro co možná nejlepší výsledky, a 
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tak dochází k, pro návrh, nevýhodným nastavením. Škrcení se realizuje především na 

termostatických regulačních ventilech, zatímco regulační šroubení zůstávají v plně 

otevřené poloze. Během návrhu se, bohužel, nedá tato preference nastavení měnit a to 

považuji za velkou nevýhodu, neboť pak není prakticky možné rozumně soustavu 

vyvážit, aniž by došlo k výše popsaným negativním jevům. Další nevýhodou je, že 

program zobrazí požadované nastavení regulačních armatur tak, jak ho určil pomocí 

výpočtu, ale požaduje nastavení, které je jakousi mezipolohou mezi cejchovaným 

přednastavením. Kupříkladu z výpočtu vychází, že je třeba nastavit regulační armaturu 

tak, aby její výsledná kv hodnota byla kv = 0,08 m3/h, čemuž odpovídá požadované 

nastavení armatury 0,58. To by znamenalo, že výsledné nastavení musí být ještě menší 

než nejnižší poloha 1 a to není ani prakticky možné nastavit. 

Z tohoto výsledku jsem dospěl k závěru, že v současné době není příliš vhodné ani 

prakticky možné použít k hydraulickému vyvážení otopné soustavy výsledků dle 

použitého programu DDS-CAD. Je možné, že se situace zlepší, až se podaří přesvědčit 

výrobce prvků otopné soustavy k vytváření informačních modelů daných prvků, aby je 

bylo možné použít v modelu stavby bez manuálního zásahu do jejich charakteristik. 

Další nadějí do budoucna může být i přidání volby na změnění preferencí, podle kterých 

má k vyvažování docházet tak, aby nedocházelo k přílišnému škrcení průtoku na 

nevýhodných místech. 

7.4. Vnitřní vodovod 

Při návrhu vnitřního vodovodu byly obě metody založeny na poněkud odlišných 

normách, a tak není srovnání zcela objektivní. Z výsledných návrhů však plyne, že 

dimenze navrženého potrubí jsou při použití obou metod velmi podobné a liší se jen 

místy. Pro návrh vnitřního vodovodu je tedy možné použít návrhový program 

DDS-CAD bez toho, aniž bychom se dopustili velkých nepřesností. Naopak, dle mého 

názoru, tímto postupem lze docílit přesnějšího návrhu ze stejných důvodů jako při 

návrhu potrubní sítě otopné soustavy, a tedy důvodu lepší přehlednosti a orientace 

v prostoru, kdy je vidět, kde přesně potrubí prochází, k jakému zařizovacímu předmětu 

vede a kde může dojít k potenciální kolizi a k nižší pravděpodobnosti zanedbání 

leckterých místních odporů při výpočtu tlakových ztrát v potrubí. 
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8. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navrhnout otopnou soustavu pro fiktivní rodinný dům pomocí 

v současnosti nerozšířenější metody návrhu, kdy se vychází z dvou rozměrné výkresové 

dokumentace a výpočty probíhají zvlášť ať už ručně nebo za pomocí výpočetních 

tabulkových programů a pomocí novější metody informačního modelování staveb BIM 

(Building Information Modelling) v tomto případě konkrétně pomocí návrhového 

programu DDS-CAD.  

Tato práce měla za cíl porovnat výsledky získané za použití obou metod a zhodnotit, 

zda je novější metoda BIM v současné době vhodná pro praktický návrh, v čem jsou její 

přednosti a naopak hlavní nevýhody oproti klasické metodě návrhu. 

Z mého osobního pohledu, jakožto autora této práce, je v současné době praktické 

použití návrhového programu DDS-CAD pro návrh otopné soustavy a vnitřního 

vodovodu poněkud omezené. Toto omezení však neplyne z pohledu nepřesnosti 

získaných dat, které program počítá, nýbrž, v současné době, z jeho omezené databáze, 

kdy není možné dohledat konkrétní prvky s jejich danými charakteristikami potřebnými 

pro návrh otopné soustavy a vnitřního vodovodu. Co se týče výpočtu ať už tepelných 

ztrát nebo potrubní sítě, vychází výsledky za použití obou návrhových metod velmi 

podobné, a tak je lze uplatnit. Problém a to, dle mého názoru, dosti zásadní pro 

praktický návrh je jistá nereálnost požadavků programu 

DDS-CAD na hydraulické vyvážení soustavy, kdy nastavení regulačních armatur 

neodpovídá reálným možnostem zmíněných armatur. 

Z grafického hlediska je výhoda použití metody BIM jasná, a to, že se jedná 

o trojrozměrné modelování, takže veškeré zařízení budovy je zakreslování tam, kde má 

skutečně vést a názornost je v tomto případě daleko lepší, neboť je možné se v modelu 

dívat prakticky z jakéhokoli pohledu a tím se dosáhne eliminace chyb, které by 

eventuálně mohly vzniknout, při zakreslování do pouze dvourozměrných výkresů 

půdorysu stavby.  

Grafické výstupy z aplikace DDS-CAD v podobě papírových výkresů jsou opět, 

v současné době, omezené. Program sice generuje výkresy, jejichž součástí je 

i předdefinovaná legenda prvků, razítko i rámeček, nicméně tyto popisky zcela 

nekorespondují se zažitými postupy v České republice, navíc úprava těchto 

předdefinovaných prvků je velmi omezená, a tak se stává, že například chybí překlad do 
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českého jazyka nebo značky na výkrese jsou příliš malé a obtížně čitelné. Nevýhodou je 

také to, že alespoň v použité aplikaci, nelze automaticky vytvořit rozvinuté schéma 

navržené otopné soustavy, které je v dnešní době nutné pro řízení o stavebním povolení. 

Rozvinuté schéma lze sice vytvořit prostým čarovým editorem, ale tento způsob zcela 

popírá smysl metody BIM. 

  



Diplomová práce 16-TŽP-2017  Bc. David Maděra 

-51- 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[L1] BAŠTA, Jiří. Otopné plochy. Praha Nakladatelství ČVUT, 2016. 206 s. 

 ISBN 978-80-01-05943-2 

[L2] ČSN EN 12831. Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu. 

 Praha: Český normalizační institut, 2004. 

[L3] ŠTEFAN, David. Hydraulické ztráty v potrubí. (Bakalářská práce)  

 Brno, VUT, 2009, 44 s. 

[L4] TOMANOVÁ, Štěpánka. Ovlivní BIM i profese techniky prostředí 

 staveb? Vytápění, Větrání, Instalace, 2017, roč. 26, č. 1, s 48-50, 

 ISSN 1210-1389 

[L5] VAVŘIČKA, Roman. Vytápění – Výpočet tepelných ztrát. (přednáška) 

 Praha, ČVUT, 3. března 2016 

 http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/Vytapeni/001_Tepelne_ztraty.pdf 

[L6] VAVŘIČKA, Roman. Zdravotně technické instalace – Příprava teplé vody. 

 (přednáška) Praha, ČVUT, 4. listopadu 2016.

 http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/ZTI/NEW/005_TV_2.pdf 

[L7] VAVŘIČKA, Roman. Zdravotně technické instalace – LU jednotky pro odběrná 

 místa. (přednáška) Praha, ČVUT, 11. listopadu 2016

 http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/ZTI/LU_jednotky.pdf 

[L8] VAVŘIČKA, Roman. Zdravotně technické instalace – Vnitřní vodovod. 

 (přednáška) Praha, ČVUT, 11. listopadu 2016 

 http://users.fs.cvut.cz/roman.vavricka/ZTI/NEW/006_SV_1.pdf  

  



Diplomová práce 16-TŽP-2017  Bc. David Maděra 

-52- 

 

Použité firemní zdroje: 

BRILON a. s.        www.brilon.cz 

GEMINOX       www.geminox.cz 

GRUNDFOS s.r.o.      www.grundfos.cz 

IMI HYDRONIC ENGINEERING    www.imi-hydronic.com/cs 
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Použité normy: 

ČSN EN 12831  Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného   

    výkonu 

ČSN EN 806-3  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské 

    spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená  

    metoda 

DIN 4708   Zentrale Wassererwärmungsanlagen; Begriffe und   

    Berechnungsgrundlagen (Systém centrálního ohřevu vody; 

    podmínky a zásady pro výpočet) 
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