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1 Základní údaje o stavbě 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Inteligentní rodinný dům s téměř nulovou spotřebou energie 

Místo stavby:   Praha 

Projektant:   Bc. Kateřina Mairichová, ČVUT FSv, obor Inteligentní budovy 

 

1.2 Kapacity objektu  

Celková plocha pozemku:  1 333 m2 

Zastavěná plocha:   478,5 m2 

Obestavěný prostor:   2 428,4 m3 

Kapacitně je dům navržen pro 11 uživatelů. 

 

1.3 Klimatické podmínky 

Místo stavby:   Praha 

Klimatická oblast:  I. 

Nadmořská výška:  282,000 m n. m. 

Teplota exteriéru v zimě: -13 oC 

 

1.4 Architektonické a urbanistické řešení 

Objekt má půdorysný tvar složený ze dvou k sobě kolmých obdélníků. Hmotově je dům 

rozdělen na část obytnou a část s příslušenstvím. Obytná část je dvoupodlažní, druhá část je 

jednopodlažní. Hlavní vchod do objektu je na východě v 1.NP. 

Fasáda je tvarově jednoduchá, zateplená s omítkou v bílé barvě, okna a dveře jsou 

dřevěná. 

Hlavní vstupy na pozemek jsou na severu společně s příjezdovou komunikací.  

 

1.5 Dispoziční a provozní řešení 

V obytné části se v prvním podlaží nachází centrální hala se schodištěm, pokoj pro hosty 

s vlastním zázemím a velký obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou. Ve druhé části domu se 

nachází vstupní hala a šatnou, bazén o velikosti 6x3 m se saunou a fitness, garáž a technická 

místnost. Prostor bazénu je pohledově propojen se schodišťovou halou a obytným prostorem.  

V druhém podlaží obytné části jsou tři dětské pokoje, ložnice s vlastní koupelnou, šatna, 

koupelna a pracovna. Z haly je možnost vstupu na terasu, která se nachází nad prostorem bazénu.  

Střecha je navržena jako plochá pochozí. Objekt není podsklepen.  
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Dům je provozně rozdělen na část obytnou a část s bazénem. Zdroje tepla a 

vzduchotechnické jednotky jsou umístěny v technické místnosti, která je oddělená od zbylé části 

domu. 

 

1.6 Výměna vzduchu 

Potřebné množství větracího vzduchu pro jednotlivé místnosti je vypočteno z objemu 

dané místnosti a doporučené výměny vzduchu za jednu hodinu. Pro obytné prostory je výměna 

zvolena 0,5 1/h. Pro bazén a k němu příslušnou koupelnu se výměna zvýšila na 2 1/h. 

 

Tabulka č. 1 - Množství větracího vzduchu 

Místnost 
Plocha 

[m
2
] 

Světlá 
výška [m] 

Objem 
[m

3
] 

Výměna vzduchu 
[1/h] 

Množství větracího 
vzduchu [m

3
/h] 

1. NP 

1.01 vstupní hala 19,02 2,7 51,35 0,5 25,68 

1.02 šatna 13,25 2,7 35,78 0,5 17,89 

1.03 garáž 75,48 3 226,44 není nucené větrání - 

1.04 koupelna 11,46 2,7 30,94 2 61,88 

1.05 bazén 61,19 2,7 165,21 2 331,00 

1.06 sauna 4,76 2,7 12,85 není nucené větrání - 

1.07 strojovna bazénu 3,43 2,7 9,26 není nucené větrání - 

1.08 fitness 16,11 2,7 43,50 0,5 21,75 

1.09 technická místnost 14,02 3 42,06 není nucené větrání - 

1.10 hala 53,04 2,7 143,21 0,5 73,60 

1.11 ložnice 15,45 2,7 41,72 0,5 20,86 

1.12 šatna 11,17 2,7 30,16 0,5 15,08 

1.13 koupelna 8,75 2,7 23,63 0,5 11,81 

1.14 ložnice 18,09 2,7 48,84 0,5 24,42 

1.15 spíž 9,71 2,7 26,22 0,5 13,11 

1.16 obývací pokoj s kk 76,30 2,7 206,01 0,5 106,01 

1.17 wc 1,29 2,7 3,48 0,5 1,74 

2. NP 

2.01 hala 31,97 2,7 86,32 0,5 45,16 

2.02 ložnice 19,81 2,7 53,49 0,5 26,74 

2.03 šatna 17,85 2,7 48,20 0,5 24,10 

2.04 koupelna 9,97 2,7 26,92 0,5 13,46 

2.05 ložnice 26,27 2,7 70,93 0,5 35,46 

2.06 ložnice 20,77 2,7 56,08 0,5 28,04 

2.07 ložnice 25,50 2,7 68,85 0,5 34,43 

2.08 koupelna 12,58 2,7 33,97 0,5 16,98 

2.09 prádelna 7,32 2,7 19,76 0,5 10,69 

2.10 pracovna 17,24 2,7 46,55 0,5 23,27 

    
Celkem 983,16 
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1.7 Tepelné ztráty 

Tepelné ztráty jsou stanoveny tak, aby při venkovní teplotě -13oC a při nepřetržitém 

vytápění bylo dosaženo požadovaných teplot vytápěných místností. 

Jednotlivé skladby konstrukcí jsou posouzeny v programu Teplo 2010. Výpočet tepelných 

ztrát proběhl v programu Protech TV.  

 

Tabulka č. 2 - Tepelné ztráty místností  

Místnost 
Plocha 

[m
2
] 

Teplota 
[°C] 

Ztráta prostupem 
[W] 

Ztráta výměnou 
vzduchu [W] 

Celková 
ztráta [W] 

1. NP 

1.01 vstupní hala 19,02 18 62 203 265 

1.02 šatna 13,25 18 97 141 238 

1.03 garáž 75,48 5 nevytápěná není nucené větrání - 

1.04 koupelna 11,46 26 299 34 333 

1.05 bazén 61,19 26 1463 1130 2593 

1.06 sauna 4,76 - - - - 

1.07 strojovna bazénu 3,43 18 nevytápěná není nucené větrání - 

1.08 fitness 16,11 20 275 180 455 

1.09 technická místnost 14,02 15 nevytápěná není nucené větrání - 

1.10 hala 53,04 20 428 161 589 

1.11 ložnice 15,45 20 238 172 410 

1.12 šatna 11,17 20 55 94 149 

1.13 koupelna 8,75 24 298 80 378 

1.14 ložnice 18,09 20 748 151 899 

1.15 spíž 9,76 18 nevytápěná 79 79 

1.16 obývací pokoj s kk 76,30 20 939 848 1787 

1.17 wc 1,29 20 nevytápěná 4 4 

2. NP 

2.01 hala 31,97 19 nevytápěná 97 97 

2.02 ložnice 19,81 20 412 220 632 

2.03 šatna 17,85 20 213 198 411 

2.04 koupelna 9,97 24 364 89 453 

2.05 ložnice 26,27 20 407 292 699 

2.06 ložnice 20,77 20 330 231 561 

2.07 ložnice 25,50 20 297 283 580 

2.08 koupelna 12,58 24 412 114 526 

2.09 prádelna 7,32 20 71 62 133 

2.10 pracovna 17,24 20 339 145 484 

  
Celkem 7747 5008 12755 
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1.7.1 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a 

výplní otvorů – Teplo  

Skladba obvodového pláště SO1 

Uvypočtené = 0,176 W/m2K  Upas = 0,18 až 0,12 W/m2K  vyhovuje 

 

Skladba stěny mezi vytápěným a nevytápěným prostorem SN1 

Uvypočtené = 0,281 W/m2K  Upas = 0,3 až 0,2 W/m2K   vyhovuje 

 

Skladba podlahy na terénu PDL1 

Uvypočtené = 0,205 W/m2K  Upas = 0,22 až 0,15 W/m2K  vyhovuje 

 

Skladba střechy PCH1 

Uvypočtené = 0,148 W/m2K  Upas = 0,15 až 0,10 W/m2K  vyhovuje 

 

Dřevné okno s izolačním trojsklem OT 

Uvypočtené = 0,65 W/m2K  Upas = 0,8 až 0,6 W/m2K    vyhovuje 

 

Vchodové dřevěné dveře částečně prosklené izolačním trojsklem DO1 

Uvypočtené = 0,75 W/m2K  Upas = 0,9 W/m2K    vyhovuje 
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2 Parametry prostředí 
Parametry pro přiváděný vzduch jsou uvedeny v tabulce níže. V rodinném domě je 

navrženo teplovzdušné vytápění s větráním s rekuperací. V obytné části je teplota v interiéru 

uvažována na 20 oC a v místnosti s bazénem na 26  oC. 

Pro každou místnost je vypočtena potřeba vzduchu pro větrání a potřeba vzduchu na 

teplovzdušné vytápění. Tyto hodnoty jsou porovnány a vybrány vždy ty, které vycházejí větší. 

Výpočet viz příloha Tabulka č. 10 – Potřeba vzduchu pro teplovzdušné vytápění.  

V jednotkách dochází v zimě k ohřevu vzduchu a v létě pouze k rovnotlakému větrání, bez 

žádných dalších úprav či mísení se vzduchem cirkulačním. V obou případech je využita rekuperace. 

Pro zimní období jsou teploty přiváděného vzduchu vypočítány podle maximálního 

přípustného rozdílu teplot pro teplovzdušné vytápění. Pro letní období je teplota přiváděného 

vzduchu vypočtena pomocí online výpočtu na stránce http://www.qpro.cz/Zemni-vymnenik-

kolektor.  

 

Tabulka č. 3 – Přiváděný vzduch 

 
Zima [

o
C] Léto [

o
C] 

Potřeba vzduchu 
[m3/h] 

Rekuperace 
[%] 

Vnější prostředí -13 32     

Přiváděný vzduch - obytná část 45 28 1134 85 

Přiváděný vzduch - bazén 28 27 393 86 
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3 Teplovzdušné vytápění s větráním 

3.1 Zdroj tepla 

Jako zdroj tepla pro ohřev TV a TUV je použito tepelné čerpadlo země/voda WZS Alpha 

Innotec WZS 122H3M umístěné v 1.NP v technické místnosti. Disponuje tepelným výkonem 12,18 

kW. Tepelný spád je 50/40 oC. Od výrobce je opatřeno vestavěným zásobníkem na teplou vodu o 

objemu 178 litrů, vestavěným oběhovým čerpadlem, teploměrem a pojistným ventilem. Funkci 

pojistného zařízení plní expanzní nádoba o obsahu 8 litrů.  

Tepelné čerpadlo je využito také pro ohřev teplé vody, která je přiváděna do ohřívačů ve 

vzduchotechnických jednotkách.  

K tepelnému čerpadlu je zapojen akumulační zásobník tepla o objemu 500 l pro pokrytí 

potřeby tepla na vytápění v případě, pokud by tepelné čerpadlo nemělo dostatek tepla na 

vytápění a zároveň ohřev teplé vody.  

Zemní vrty jsou třeba dva, každý o délce 100 metrů. Vzdálenost vrtů od sebe se rovná 10 % 

jejich délky, měly by od sebe být vzdáleny 10 m. Podrobnější návrh nebyl předmětem diplomové 

práce. 

 

3.2 Vzduchotechnické jednotky 

 Vzhledem k velikosti objektu a odlišným provozům – obytné prostory, bazén – jsou 

navrženy dvě vzduchotechnické jednotky se dvěma okruhy potrubí. Jedná se o Duplex 1500 Multi 

a Duplex RDH5 od firmy Atrea. Jednotky obsahují pouze ventilátory, filtry, ohřívač a výměník 

tepla. 

 

Tabulka č. 4 – Vzduchotechnické jednotky 

Č. Název Použití 
Max. průtok 

vzduchu 

Potřebný 
průtok 

vzduchu 

Účinnost 
rekuperace 

v zimě 

1 
Duplex 1500 Multi, firma 
Atrea 

teplovzdušné vytápění s 
větráním obytné části 

1600 m3/h 1134 m3/h 85% 

2 Duplex RDH5, firma Atrea 
teplovzdušné vytápění s 

větráním bazénu 
590 m3/h 393 m3/h 86% 

 

Jednotka Duplex 1500 Multi  

Jednotka je řešena jako kompaktní zařízení, obsahující ve společné skříni dva nezávisle 

řízení ventilátory, rekuperační výměník tepla s velkou teplosměnnou plochou a vysokou účinností 

a výsuvné filtry přiváděného i odváděného vzduchu.  

Jednotka je umístěna v technické místnosti, zavěšena pod stropem. Připojovací hrdla mají 

průměr 315 mm. Pro připojení jednotky k rozvodům potrubí je nutno použít redukci. 
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Jednotka Duplex RDH5  

Tato jednotka splňuje všechny požadavky pro větrání místností s bazény. Disponuje 

minimální energetickou náročností díky úsporným ventilátorům a propracovaným systémem 

digitální regulace s automatickými funkcemi. Všechny hlavní komponenty a plášť jednotky jsou 

kompletně zhotoveny ze speciální chemické nerezové oceli, která odolává všem běžným 

chemickým sloučeninám používaných na úpravu bazénové vody. Výměník tepla je vyroben z 

plastu. Opět se jedná o kompaktní zařízení.  

Jednotka je umístěna v technické místnosti, volně stojící na podlaze. Připojovací hrdla mají 

průměr 200, pouze potrubí pro vnitřní rozvod přiváděného vzduchu má průměr 250 mm. Ten je 

potřeba zmenšit na navržené rozvody o průměru 200 mm. 

 

3.2.1 Tlakové ztráty a výkon ohřívače 

 Výpočet tlakových ztrát proběhl pomocí online výpočtu na stránce 

http://www.qpro.cz/Vypocty-online-pro-vzduchotechniku-a-klimatizaci.  

 Výkon ohřívače byl vypočten ze vzorce: Q = V * ρ * c * (tP – tE) [kW].  

 

Tabulka č. 5 – Tlakové ztráty a výkony ohřívače VZT jednotek 

Č. 
jednotky 

Max. tlak. 
ztráty přívod 

Max. tlak. 
ztráty odtah 

Tlak. 
ztráty 
přívod 

Tlak. 
ztráty 
odvod 

Výkon 
ohřívače v 
jednotce 

Požadovaný 
výkon 

ohřívače 

1 750 Pa 700 Pa 709 Pa 499 Pa 16 kW 12,8 kW 

2 580 Pa 580 Pa 480 Pa 245 Pa 4 kW 2,3 kW 

 

3.3 Rozvody potrubí 

Veškeré rozvody jsou zavěšeny pod stropem v podhledu. Stoupací potrubí do 2.NP je 

přivedeno instalační šachtou S3.  

Přívod vzduchu je instalován do všech místností, odvod vzduchu je pouze v tzv. špinavých 

místnostech. Jedná se o koupelny, toalety, haly a bazén. Všechny dveře do místností jsou 

opatřeny větrací mřížkou kvůli cirkulaci vzduchu. Pouze dveře oddělující obytnou část budovy a 

místnost s bazénem musí být velmi těsné, aby nedocházelo k úniku vlhkosti do bytu. 

Cirkulační vzduch není v tomto řešení uplatněn. Všechen vzduch z místností je nahrazen 

vzduchem čerstvým, je zde uplatněna pouze rekuperace. Díky tomu je možné odvést jedním 

rozvodem vratného potrubím znečištěný vzduch z koupelen společně se vzduchem z obytných 

místností. Pokud by se navrhlo řešení s cirkulačním vzduchem, nesměl by se odváděný vzduch 

z čistých místností smíchat s odváděným vzduchem s koupelen. Bylo by třeba navrhnout 

samostatný úsek odvodního potrubí pro koupelny. Toto řešení by bylo technicky náročné 

vzhledem k již navrženým poměrně rozsáhlým rozvodům.  

 

 

 

http://www.qpro.cz/Vypocty-online-pro-vzduchotechniku-a-klimatizaci
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Tabulka č. 6 – Přívod vzduchu do místností 

Místnost 
Přívod 

vzduchu 
[m3/h] 

Typ vyústky 
Dimenze 
výústky 

ks 

1.NP 

1.01 vstupní hala 32,9 anemostat DN125 1 

1.02 šatna 29,5 anemostat DN125 1 

1.04 koupelna         

1.05 bazén 392,9 dýza DN100 4 

1.08 fitness 56,4 anemostat DN125 1 

1.10 hala 75,3 anemostat DN125 2 

1.11 ložnice 50,8 anemostat DN125 1 

1.12 šatna 18,5 anemostat DN125 1 

1.13 koupelna 11,8 talířový ventil DN80 1 

1.14 ložnice 111,5 anemostat DN160 1 

1.15 spíž 13,1 anemostat DN125 1 

1.16 obývací pokoj s kk 221,6 anemostat DN160 2 

1.17 wc         

2.NP 

2.01 hala 45,2 anemostat DN125 1 

2.02 ložnice 78,4 anemostat DN125 1 

2.03 šatna 51,0 anemostat DN125 1 

2.04 koupelna 16,5 talířový ventil DN80 1 

2.05 ložnice 86,7 anemostat DN125 2 

2.06 ložnice 69,6 anemostat DN125 1 

2.07 ložnice 71,9 anemostat DN125 1 

2.08 koupelna 17,0 talířový ventil DN80 1 

2.09 prádelna 16,5 talířový ventil DN80 1 

2.10 pracovna 60,0 anemostat DN125 1 
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Tabulka č. 7 – Odvod vzduchu z místností 

Místnost 
Odvod 

vzduchu 
[m3/h] 

Typ vyústky 
Dimenze 
výústky 

ks 

1.NP 

1.01 vstupní hala 62,4       

1.02 šatna         

1.04 koupelna 61,9 talířový ventil DN100 1 

1.05 bazén 331,0 talířový ventil DN125 3 

1.08 fitness 56,4 talířový ventil DN80 1 

1.10 hala 489,1 talířový ventil DN125 3 

1.11 ložnice         

1.12 šatna         

1.13 koupelna 11,8 talířový ventil DN80 1 

1.14 ložnice         

1.15 spíž         

1.16 obývací pokoj s kk         

1.17 wc 1,7 talířový ventil DN80 1 

2.NP 

2.01 hala 462,8 talířový ventil DN160 3 

2.02 ložnice         

2.03 šatna         

2.04 koupelna 16,5 talířový ventil DN80 1 

2.05 ložnice         

2.06 ložnice         

2.07 ložnice         

2.08 koupelna 17,0 talířový ventil DN80 1 

2.09 prádelna 16,5 talířový ventil DN80 1 

2.10 pracovna         

 

3.3.1 Zemní výměník 

Přívod vzduchu do vzduchotechnických jednotek je řešen skrz zemní výměník. V zimě se 

chladný vzduch při průchodu výměníkem ohřeje o pár stupňů a v létě se naopak teplý vzduch 

zchladí. Jedná se o pasivní ohřev (chlazení), který pomůže při následném ohřevu vzduchu 

v jednotkách. Docílí se menšího rozdílu teplot mezi teplotou přiváděného vzduchu a požadovanou 

teplotou.  

Zimní provoz výměníku zpravidla probíhá, pokud teplota venkovního vzduchu dosahuje 

maximálně 9 oC. Pokud venkovní teplota přesáhne tuto pevně nastavenou limitní hodnotu, uzavře 

se automaticky rozvod potrubí výměníku uzavírací klapkou se servopohonem. Na neosluněnou 

stranu fasády se umístí čidlo, které snímá venkovní teplotu. Nyní je vzduch přiváděn přímo skrz 

přívodní potrubí vyústěné na střechu domu. V případě letního provozu je postup podobný. Pokud 

venkovní vzduch dosáhne maximálně 22 oC, uzavře se přímý přívod vzduchu a otevře se přívod 

skrz zemní výměník, kde se vzduch ochladí. Ve výsledku to znamená, že provoz výměníku je při 

teplotách -13 oC až +9 oC a +22 oC až 32 oC. Přímý přívod probíhá v rozmezí teplot +10 oC až 21 oC.  
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Dimenze výměníku je 200 mm, hloubka uložení potrubí je cca 2 m. Potrubí vede skrz 

podlahu technické místnosti, dále pod základy ven z domu. Potrubí je nutné vyspádovat kvůli 

vznikajícímu kondenzátu ve sklonu 2% směrem k revizní šachtě. Tato šachta slouží zároveň jako 

sběrná šachta kondenzátu, odkud se vyčerpá čerpadlem ven a vypustí do kanalizace. Materiálem 

potrubí je zvolen polyetylen, jedná se o hladké potrubí, které umožní snazší čištění. Délka potrubí 

pro obytnou část je 2x 20 m a pro bazén 1x 20 m.  

Nasávání vzduchu do výměníku probíhá v rohu pozemku. Koncová hlavice musí být 

minimálně 1 m nad zemí. Hlavice obsahuje filtr (předfiltrace) a ochranu proti drobným 

živočichům. 

 

3.3.2 Materiál rozvodů 

Okruh potrubí pro obytnou část je zhotoven z pozinkovaného potrubí, okruh potrubí pro 

bazén je z nerezového potrubí. Nerezové potrubí je vhodné do agresivního prostředí. Přívodní 

potrubí venkovního vzduchu do jednotky je v technické místnosti obaleno tepelnou izolací Isover 

ML-3 tl. 50 mm.  

Potrubí pro odvod par z kuchyně je navrženo z hliníkového Flexo potrubí. Tento materiál 

lze libovolně ohýbat, kolena nejsou třeba.   

 

3.3.3 Vedení potrubí 

Výpočet dimenzí jednotlivých úseků viz příloha Tabulka č. 11 – Návrh dimenzí VZT potrubí 

– přívodní a vratné potrubí pro obytnou část a Tabulka č. 12 – Návrh dimenzí VZT potrubí – 

přívodní a vratné potrubí pro bazén 

Veškeré rozvody jsou zavěšeny pod stropem v podhledu (výška podhledu je 300 mm). 

Závěsy potrubí jsou umístěny vždy po maximálně 1,2 m. Maximální vzdálenost závěsů pro Flexo 

potrubí je 1 m. Objímky potrubí jsou opařeny gumou, nedochází tak k přenášení vibrací do 

konstrukce. Všechny rozvody jsou vedeny tak, aby nedocházelo ke křížení. Rychlost proudění 

vzduchu v potrubí je 4 m/s.  

Stoupací potrubí do 2.NP je přivedeno instalační šachtou S3.  

 

Obytná část  

Přívod (sání) vzduchu probíhá buď přes výměník, nebo přímo přes část potrubí, které je 

vyvedeno na střechu technické místnosti. Dále vede ke vzduchotechnické jednotce zaizolovaná 

část potrubí. Z jednotky je pak vzduch přiváděn do všech místností. Pro přívod jsou použity 

anemostaty a talířové ventily. 

Odvod vzduchu je pouze z určitých místností domu. Pro odvod jsou použity pouze talířové 

ventily. Výfuk odpadního vzduchu je vyveden na střechu technické místnosti.  

Pro obytnou část je navrženo obdélné pozinkované potrubí s maximálním rozměrem 

315x225 mm. Kruhové nebylo možné z důvodu velkého průměru navrhnout, nebylo by možné ho 

vést danou výškou podhledu.  
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Vlastní rozvod potrubí je navržen pro odsavač par v kuchyni. Rozvod má přímé vyústění 

ven skrz obvodovou stěnu. Jeho průměr je 150 mm.  

 

Bazén  

Přívod potrubí do jednotky opět probíhá buď přes výměník, nebo přímo přes část potrubí, 

které je vyvedeno na střechu technické místnosti. Část přívodního potrubí k jednotce je zateplená. 

Přívod vzduchu do místnosti zajišťují dýzy, které jsou umístěné v řadě vedle sebe tak, aby 

ofukovaly prosklenou stěnu.  

Odvod vzduchu je na druhé straně místnosti, zajištěn talířovými ventily. Odpadní vzduch 

je veden potrubím na střechu technické místnosti.  

Pro bazén je navrženo kruhové nerezové potrubí s maximálním průměrem 200 mm. 

Pro snížení vlhkosti je doporučené mimo provoz zakrývání vodní hladiny fóliemi. Docílíme 

tak potlačení odparu z vodní hladiny a tím i snížení energetické náročnosti. 

 

3.4 Větrání 

V letních měsících, kdy teplovzdušné vytápění není třeba, dochází pouze k větrání 

místností. Navržená dimenze potrubí je pro větrání dostačující. Potřeba vzduchu pro větrání viz 

Tabulka č. 1 - Množství větracího vzduchu. 

 

3.5 Regulace 

Jednotky obsahují vestavěnou regulaci RD5. Regulovat lze i vzdáleně prostřednictvím 

internetového připojení. Systém obsahuje čidlo koncentrace CO2. V případě, že systém zaznamená 

zvýšenou hladinu CO2, jednotka začne automaticky větrat. Vzhledem k zavedenému 

teplovzdušnému vytápění by v zimních měsících regulace probíhala převážně podle teploty 

vzduchu uvnitř prostoru. 

 

3.6 Ochrana proti hluku a vibracím 

Rozvody jsou zavěšeny pomocí závěsů opatřených gumou, aby vibrace nepřecházely do 

konstrukce. Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny v technické místnosti, která je v dostatečné 

vzdálenosti oddělena od obytných prostor domu. 

 

3.7 Požární bezpečnost 

Veškeré komponenty rozvodů jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, nerezu či hliníku. 

VZT zařízení neprostupují hranice požárních úseků, a proto nejsou řešena žádná protipožární 

opatření. 
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4 Teplovodní vytápění 
Jedná se o nízkoteplotní teplovodní podlahové vytápění s koupelnovými žebříkovými 

tělesy. Toto vytápění je navrženo pouze jako doplňkové. Hlavní vytápění probíhá systémem 

teplovzdušného vytápění. 

 

4.1 Zdroj tepla 

Jako zdroj tepla je použito tepelné čerpadlo. Viz kapitola 3.1 Zdroj tepla. 

 

4.2 Topné rozvody 

Výpočet dimenze potrubí, ventily, tvarovky a návrh tloušťky izolace proběhl v programu 

Protech GDS. Výstup z programu viz příloha Obrázek č. 3 – Výstup z programu Protech GDS – 

Energetická bilance místností, Obrázek č. 4 – Výstup z programu Protech GDS – Výpočet úseků, 

Obrázek č. 5 – Výstup z programu Protech GDS – Popis úseků, Obrázek č. 6 – Výstup z programu 

Protech GDS – Návrh T kusů a křížení. Schéma otopné soustavy je vytvořeno také v programu 

GDS.  

 Tepelný spád otopné vody je 50/40 oC, systém s nuceným oběhem otopné vody. 

Rozvodné potrubí je zhotoveno z měděných trubek Supersan. Ležatá potrubí budou 

vedena v konstrukci podlahy, úsek mezi instalační šachtou prvního a druhého nadzemního podlaží 

bude veden v podhledu v 1.NP. Stoupací potrubí je pouze jedno, vedeno v instalační šachtě. 

Vypuštění systému je možné přes uzávěr s vypouštěním.  

Veškeré potrubí vnitřních rozvodů je obaleno izolací Armacell tloušťky 20 mm. 

 

4.3 Podlahové vytápění 

Podlahové vytápění je navrženo na tepelnou ztrátu prostupem. Zbytek tepelných ztrát 

místností je pokryto teplovzdušným vytápěním. 

Podlahové vytápění je zavedeno v 1.NP v těchto místnostech: 1.05 bazén a 1.04 přilehlá 

koupelna, 1.13 koupelna. Ve 2.NP to jsou místnosti: 2.04 koupelna, 2.08 koupelna. Regulace 

topné vody v jednotlivých okruzích je zabezpečena rozdělovačem.  

Rozvod je navržen z plastových trubek uložených v systémových deskách v podlaze. 

Potrubí z plastu musí být opatřeno kyslíkovou bariérou. 

Výkon podlahového vytápění je stanoven dle půdorysné plochy místnosti. Výkon vytápění je 

navržen na 50 a 60 W/m2. Návrh výkonu viz příloha Tabulka č. 8 – Návrh výkonu podlahového 

vytápění. 

Výkony jednotlivých rozdělovačů:  

 Místnosti 1.04, 1.05 – jeden společný rozdělovač s výkonem 2682 W  

 Místnost 1.13 – výkon rozdělovače 323 W  

 Místnost 2.04 – výkon rozdělovače 318 W  

 Místnost 2.08 – výkon rozdělovače 470 W  
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Pro zjednodušení výpočtu jsou v programu GDS místo rozdělovačů navržena fiktivní 

tělesa. Výkon těchto těles se shoduje s potřebným výkonem rozdělovače. 

 

4.4 Žebříková tělesa 

Ve všech koupelnách a v prádelně jsou umístěny koupelnová žebříková tělesa Koralux 

Linear Max se spodním připojením uprostřed.  

Žebříková tělesa jsou využita pouze pro např. sušení ručníků. V době, kdy nejsou 

využívány, jsou vypnuta. Nejedná se o tělesa, která by vytápěla koupelny. Nejsou tedy zahrnuta 

do požadovaného vytápěcího výkonu. Jedná se o nárazové použití.  

 

4.5  Regulace 

Regulace podlahového vytápění je navržena dle vnější teploty, také spoléháme na tzv. 

samoregulační schopnost.  
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5 Závěr 
Zařízení vzduchotechniky je navrženo tak, aby při řádném provozu a dodržování podmínek 

provozu nebylo příčinou ohrožení zdraví. 

Po ukončení montáže všech zařízení teplovodního vytápění bude soustava opakovaně 

propláchnuta vodou. Na systému budou provedeny zkoušky tlaková a těsnosti, na závěr bude 

provedena topná zkouška, během které bude celý systém vyregulován.  

Projekt byl zpracován podle současně platných norem pro ČR. Veškeré instalační práce 

budou prováděny kvalifikovanou firmou, bude zajištěno dodržování pravidel bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Na provozovaných zařízeních musí být prováděna pravidelná údržba a 

servis odborně způsobilou firmou.  
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6 Příloha - Výpočty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[18] 
 

Tabulka č. 8 – Návrh výkonu podlahového vytápění 

Místnost 
Ztráta 

prostupem 
[W] 

Ztráta 
výměnou 

vzduchu [W] 

Celková 
ztráta 
[W] 

Plocha pro 
podlahové 
vytápění 

[m
2
] 

Měrný 
tepelný výkon 

podlahové 
vytápění 
[W/m

2
] 

Tepelný 
výkon 

podlahového 
vytápění [W] 

Výsledná 
tepelná ztráta 

pro 
teplovzdušné 
vytápění [W] 

1. NP 

1.04 koupelna 299 34 333 8,35 
60 2682 244 

1.05 bazén 1463 1130 2593 36,35 

1.13 koupelna 298 80 378 6,45 50 323 56 

2. NP 

2.04 koupelna 364 89 453 5,30 60 318 135 

2.08 koupelna 412 114 526 9,40 50 470 56 

 

Tabulka č. 9 – Výsledné ztráty místností pro návrh teplovzdušného vytápění 

Místnost 
Podlahové 
vytápění 

Celková 
ztráta 
[W] 

Výsledná 
tepelná ztráta 
pro výpočet 

teplovzdušného 
vytápění [W] 

1. NP 

1.01 vstupní hala ne 265 265 

1.02 šatna ne 238 238 

1.04 koupelna ano 333 
244 

1.05 bazén ano 2593 

1.08 fitness ne 455 455 

1.10 hala ne 589 589 

1.11 ložnice ne 410 410 

1.12 šatna ne 149 149 

1.13 koupelna ano 378 56 

1.14 ložnice ne 899 899 

1.15 spíž ne 79 79 

1.16 obývací pokoj s kk ne 1787 1787 

1.17 wc ne 4 4 

2. NP 

2.01 hala ne 97 97 

2.02 ložnice ne 632 632 

2.03 šatna ne 411 411 

2.04 koupelna ano 453 135 

2.05 ložnice ne 699 699 

2.06 ložnice ne 561 561 

2.07 ložnice ne 580 580 

2.08 koupelna ano 526 56 

2.09 prádelna ne 133 133 

2.10 pracovna ne 484 484 
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Tabulka č. 10 – Potřeba vzduchu pro teplovzdušné vytápění 

Místnost 
Podlahové 
vytápění 

Tepelná ztráta 
pro výpočet 

teplovzdušného 
vytápění [W] 

Potřeba vzduchu na 
vytápění [m

3
/h] 

Potřeba vzduchu 
na větrání [m

3
/h] 

Výsledná 
potřeba 

vzduchu [m
3
/h] 

1. NP 

1.01 vstupní hala ne 265 32,85 25,68 32,85 

1.02 šatna ne 238 29,51 17,89 29,51 

1.04 koupelna ano 
244 378,13 

61,88 
392,88 

1.05 bazén ano 331 

1.08 fitness ne 455 56,41 21,75 56,41 

1.10 hala ne 589 73,02 73,6 73,60 

1.11 ložnice ne 410 50,83 20,86 50,83 

1.12 šatna ne 149 18,47 15,08 18,47 

1.13 koupelna ano 56 6,94 11,81 11,81 

1.14 ložnice ne 899 111,46 24,42 111,46 

1.15 spíž ne 79 9,79 13,11 13,11 

1.16 obývací pokoj s kk ne 1787 221,55 106,01 221,55 

1.17 wc ne 4 0,5 1,74 1,74 

2. NP 

2.01 hala ne 97 12,03 45,16 45,16 

2.02 ložnice ne 632 78,35 26,74 78,35 

2.03 šatna ne 411 50,95 24,1 50,95 

2.04 koupelna ano 135 16,74 13,46 16,74 

2.05 ložnice ne 699 86,66 35,46 86,66 

2.06 ložnice ne 561 69,55 28,04 69,55 

2.07 ložnice ne 580 71,91 34,43 71,91 

2.08 koupelna ano 56 6,94 16,98 16,98 

2.09 prádelna ne 133 16,49 10,69 16,49 

2.10 pracovna ne 484 60,01 23,27 60,01 

    Celkem potřeba vzduchu pro obytnou část: 1134 

  
Celkem potřeba vzduchu pro bazén: 393 

 

Pozn.:  Potřeba vzduchu na větrání je vypočtena dle násobnosti výměny vzduchu. 

Potřeba vzduchu na teplovzdušné vytápění je vypočtena dle vzorce níže. 
 

 

Vp objem přívodního vzduchu [m3/h] 

 tepelná ztráta místnosti [W] 

c měrná tepelná kapacita vzduchu 1010 J/kg*K 

ρ hustota vzduchu 1,15 kg/m3 

tp, ti teplota přívodního a odpadního vzduchu  
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Teploty pro obytnou část:  tp1 = 45 °C ti1 = 20 °C   

Teploty pro bazén:  tp2 = 28 °C ti2 = 26 °C  

V místnosti s bazénem pokryje většinu tepelných ztrát podlahové vytápění, již není třeba tak velký 

rozdíl mezi teplotami a tím pádem tak velký objem vzduchu pro teplovzdušné vytápění. 

 

Obrázek č. 1 – Označení úseků VZT potrubí pro výpočet dimenzí v 1.NP 

 

Obrázek č. 2 – Označení úseků VZT potrubí pro výpočet dimenzí v 2.NP 

 

 



[21] 
 

Tabulka č. 11 – Návrh dimenzí VZT potrubí – přívodní a vratné potrubí pro obytnou část 

Přívodní potrubí 
    

Vratné potrubí 
   Rychlost proudění vzduchu 4 m/s Návrh dimenze 

 

Rychlost proudění vzduchu 4 m/s Návrh dimenze 

Úsek 
Objem 

vzduchu 
[m

3
/h] 

Potřebná 
plocha 

potrubí [m
2
] 

Šířka 
potrubí 
[mm] 

Výška 
potrubí 
[mm] 

 

Úsek 
Objem 

vzduchu 
[m

3
/h] 

Potřebná 
plocha 

potrubí [m
2
] 

Šířka 
potrubí 
[mm] 

Výška 
potrubí 
[mm] 

1 45,20 0,0031 125 80 

 

1´ 16,50 0,0011 100 80 

2 62,20 0,0043 125 80 

 

2´ 170,78 0,0119 160 80 

3 134,10 0,0093 125 80 

 

3´ 325,06 0,0226 225 125 

4 203,70 0,0141 160 125 

 

4´ 154,28 0,0107 160 75 

5 247,05 0,0172 160 125 

 

5´ 479,34 0,0333 225 160 

6 290,40 0,0202 225 125 

 

6´ 495,84 0,0344 225 160 

7 306,90 0,0213 225 125 

 

7´ 17,0 0,0012 100 80 

8 357,90 0,0249 225 125 

 

8´ 512,84 0,0356 225 160 

9 436,30 0,0303 225 160 

 

9´ 675,87 0,0469 315 160 

10 496,30 0,0345 225 160 

 

10´ 838,91 0,0583 315 225 

11 512,80 0,0356 225 160 

 

11´ 11,80 0,0008 100 80 

12 36,80 0,0026 125 80 

 

12´ 1,70 0,0001 100 80 

13 73,60 0,0051 125 80 

 

13´ 13,50 0,0009 100 80 

14 586,40 0,0407 255 225 

 

14´ 852,41 0,0592 315 225 

15 697,20 0,0484 255 225 

 

15´ 1015,44 0,0705 315 225 

16 808,01 0,0561 255 225 

 

16´ 1077,84 0,0749 355 225 

17 821,11 0,0570 255 225 

 

17´ 1134,0 0,0788 355 225 

18 932,61 0,0648 315 225 

 

Digestoř 
 Průměr [mm] 

19 944,41 0,0656 315 225 

 

D1  150,0 0,0104 150 

20 962,91 0,0669 315 225 

      21 1013,71 0,0704 355 225 

      22 1046,61 0,0727 355 225 

      23 1076,11 0,0747 355 225 

      24 1134,0 0,0788 355 225 

       

Tabulka č. 12 – Návrh dimenzí VZT potrubí – přívodní a vratné potrubí pro bazén 

Přívodní potrubí 
    

Vratné potrubí  
  Rychlost proudění vzduchu 4 m/s Návrh dimenze 

 

Rychlost proudění vzduchu 4 m/s Návrh dimenze 

Úsek 
Objem 

vzduchu 
[m3/h] 

Potřebná 
plocha 
potrubí 

[m2] 

Průměr [mm] 

 

Úsek 
Objem 

vzduchu 
[m3/h] 

Potřebná 
plocha 
potrubí 

[m2] 

Průměr [mm] 

B1 98,23 0,0068 100 
 

B1´ 110,33 0,0077 125 

B2 196,45 0,0136 160 
 

B2´ 220,67 0,0153 160 

B3 294,68 0,0205 200 
 

B3´ 331,0 0,0230 200 

B4 392,90 0,0273 200 
 

B4´ 61,88 0,0043 100 

   
   

B5´ 392,90 0,0273 200 
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Obrázek č. 3 – Výstup z programu Protech GDS – Energetická bilance místností 

 

 

Obrázek č. 4 – Výstup z programu Protech GDS – Výpočet úseků 
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Obrázek č. 5 – Výstup z programu Protech GDS – Popis úseků 

 

 

Obrázek č. 6 – Výstup z programu Protech GDS – Návrh T kusů a křížení 

 

 


