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Souhrn 

Cílem této bakalá ské práce s názvem „Studie vytáp ní rodinného domu“ je stanovit 

optimální ešení otopné soustavy v zadaném rodinném dom . Základem je návrh 

tepeln  technických vlastností stavebních konstrukcí a určení tepelných ztrát v souladu 

s normou ČSN 73 0540. Dále návrh dvou variant otopné soustavy. Jako první navrhnout 

dvoutrubkovou horizontální otopnou soustavu s otopnými t lesy  

a kondenzačním kotlem. Druhou zvolit s podlahovým vytáp ním a tepelným čerpadlem 

vzduch/voda. A záv rem porovnat investiční náklady a návratnost u jednotlivých 

otopných soustav.  

 

 

 

 

Summary 

The aim of the bachelor thesis „Study of heating for a family house“ is assignment 

optimal solution of heating system in a family house. The basic is to design thermal 

technical parameters of bulding construction and design of thermal losses according 

 to norm ČSN 73 0540. Ifis required to designe two variant heating systems. First, 

design two pipe  horizontal heating system with radiators and condensing boiler. Second 

it is necessary design underfloor heating system with heat pump in technical merit 

air/water. Last but not least to compare investment costs and playback period  

for particular heating systems. 
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Soupis použitého značení 

Ak Plocha stavební konstrukce                                                                               [m2
] 

Gw Korekční činitel, který zohledňuje vliv spodní vody                            [-] 

Hs Spalné teplo zemního plynu                                                                         [kJ/m
3
] 

Hu Výh evnost zemního plynu                                                                         [kJ/m
3
] 

H M rná tepelná ztráta                                                                                      [W/K] 

HT,ie M rná tepelná ztráta prostupem z vytáp ného prostoru do venkovního                

prostoru                                                                                                          [W/K] 

Ht,ig M rná tepelná ztráta prostupem z vytáp ného prostoru do p ilehlé zeminy    

                                                                                                                                   [W/K] 

Ht,ij M rná tepelná ztráta prostupem z vytáp ného prostoru do p ilehlého prostoru 

vytáp ného na rozdílnou teplotu                                                                   [W/K] 

Ht,iue M rná tepelná ztráta prostupem z vytáp ného prostoru do p ilehlého    

nevytáp ného prostoru                                                                                  [W/K] 

HV,i M rná tepelná ztráta v tráním                                                                       [W/K] 

Q Výkon t lesa za požadovaných podmínek                                                        [W]     

Qn Výkon t lesa za jmenovitých podmínek                                                           [W]     

QVYT,r Pot eba tepla na vytáp ní                                                                                    [J] 

Qd,teor Teoretická pot eba tepla                                                                                      [J] 

Qd Skutečná pot eba tepla                                                                                        [J] 

Qr  Celková pot eba tepla                                                                                          [J] 

Qz  Tepelná ztráta objektu                                                                                         [J] 

R  M rná tlaková ztráta                                                                                     [Pa/m] 

R Tepelný odpor                                                                                           [m2
K/W] 
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Re Tepelný odpor p i p estupu tepla na vn jší stran  st ny                           [m2
K/W]  

Ri Tepelný odpor p i p estupu tepla na vnit ní stran  st ny                          [m2
K/W] 

U Celkový součinitel prostupu tepla                                                             [W/m
2
K] 

Uequiv Ekvivalentní součinitel prostupu tepla                [W/m
2
K] 

Up Celková pot eba paliva                                            [m
3
] 

V Objem místnosti            [m
3
]    Objemový průtok          [m

3
/s]    Teplotní redukční činitel                                                                             [-] 

c Podílový teplotní součinitel               [-] 

cp M rná tepelná kapacita                                                                              [J/kg·K] 

d  Tloušťka vrstvy              [m] 

d  Vnit ní prům r potrubí             [m] 

d  Délka otopného období           [den]      Součinitel na zkrácení doby vytáp ní            [-]      Součinitel na nesoučastnost tepelné ztráty infiltrací a prostupem          [-]      Stínící činitel                 [-]    Korekční součinitel na pov trnostní vlivy             [-]     Korekční součinitel na pov trnostní vlivy                [-]    Součinitel na snížení vnit ních teplot b hem dne                                               [-]     Celkový opravný součinitel                     [-]     Opravný součinitel na teplotní rozdíl             [-]      Korekční činitel zohledňující vliv ročních zm n venkovní teploty         [-] 
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     Teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi prům rnou  

venkovní teplotou a venkovní výpočtovou teplotou           [-]      Opravný součinitel na počet článků t lesa             [-]      Opravný součinitel zohledňující zastín ní            [-]      Opravný součinitel na umíst ní v prostoru             [-]      Opravný součinitel na způsob zapojení t lesa            [-]       Redukční teplotní činitel               [-]     Délka potrubí                [m]    Délka lineárních tepelných mostů             [m]       Intenzita vým ny vzduchu za hodinu p i rozdílu tlaků 50 Pa mezi  

vnit kem a vn jškem budovy           [h
-1

]       Minimální intenzita vým ny venkovního vzduchu za hodinu       [h
-1

]    Venkovní výpočtová teplota            [°C]     St ední venkovní teplota za otopné období          [°C]    Vnit ní výpočtová teplota za požadovaných podmínek           [°C]        Vnit ní výpočtová teplota za jmenovitých podmínek         [°C]       Prům rná vnit ní teplota v objektu           [°C]     Teplota p ívodní vody za požadovaných podmínek         [°C]       Teplota zpáteční vody za požadovaných podmínek          [°C]      Teplota p ívodní vody za jmenovitých podmínek        [°C]        Teplota zpáteční vody za jmenovitých podmínek         [°C]     St ední rychlost proud ní otopné vody        [m/s] 
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     Tlaková ztráta t ením             [Pa]       Tlaková ztráta místními odpory           [Pa]      Korekční činitel na zvýšení součinitele prostupu tepla vlivem tepelných      

mostů                [W/m
2·K]       Výškový korekční činitel                   [-]    Venkovní oblastní výpočtová teplota          [°C]        Vnit ní výpočtová teplota vytáp ného prostoru        [°C]       Prům rná venkovní teplota za otopné období          [°C]    Teplota nevytáp ného prostoru           [°C]     á  é          í            Návrhová teplota sousedního prostou      [°C]    Součinitel t ení                [-] 

λj   Součinitel tepelné vodivosti materiálu            [W/mK]   Součinitel místního odporu               [-]    Účinnost zdroje tepla               [-]     Účinnost rozvodů                [-]    Účinnost regulace                [-]   Hustota                   [kg/m
3
]      Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla          [W]           Celková návrhová tepelná ztráta           [W]         Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla           [W]         Návrhová tepelná ztráta v tráním           [W]     Součinitel lineárního prostupu tepla lineárního tepelného mostu         [W/m·K] 
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1. Úvod  

 

V dnešní vysp lé dob  člov k tráví ve vnit ních prostorách v tšinu svého času, 

proto je důležité, aby tyto prostory byly zdravotn  nezávadné, a aby se v nich člov k 

cítil komfortn . Jen tehdy člov k může spokojen  odpočívat, nebo vykonávat efektivn  

svojí práci. 

 

Pro komfort je prioritní, aby byl člov k v tepelné pohod , tedy aby mu nebyla zima 

ani horko. Toho lze dosáhnout, pokud bude prostor odebírat stejné množství tepla, jako 

t lo vyprodukuje. V tšina prostor v zimním období odebírá více tepla, než je t lo 

schopno vyprodukovat, proto je t eba teplo dodat z jiných zdrojů. K tomu se používá 

otopná soustava, která je schopna dodávat dostatečné množství tepla práv  na pokrytí 

t chto tepelných ztrát. Na tepelnou pohodu má i velký vliv jak je toto teplo p edáváno 

do místnosti. Teplo se do místnosti sdílí proud ním a sáláním. Každý způsob vytáp ní 

obsahuje ob  složky, m ní se pouze pom r t chto složek. Teplo sdílené sáláním je pro 

člov ka p íjemné nejvíce, proto se začínají up ednostňovat systémy, které mají tuto 

složku zastoupenou ve v tší mí e. [1] [2] 

 

Energie jsou pro dnešního člov ka nesmírn  důležité. Bohužel se za výrobu  

i distribuci musí platit nemalé peníze, také výroba energií zat žuje životní prost edí. 

Proto je důležité se o energie starat a šet it s nimi. Z tohoto důvodu se začaly objekty 

co nejvíce energeticky optimalizovat a zateplovat, aby nedocházelo ke zbytečným 

ztrátám. Pro hospodárný provoz, napomáhá velice i technologie použitá ve zdroji tepla. 

Modern jší technologie mohou mít lepší vlastnosti, které napomáhají ke snížení pot eby 

energie uschované v palivu. Novými technologiemi se stále rozši ují možnosti jak 

zefektivnit způsoby vytáp ní. Každý má své výhody a nevýhody a pracn  se dají 

porovnávat. [1] 

 

Mým cílem je tedy navrhnout dva různé způsoby vytáp ní s odlišnými vlastnostmi u 

zadaného rodinného domu s rozdílnými zdroji tepla a porovnat je. 
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Obr. 1.1. Pohled na řešený objekt 

 

2. Charakteristika budovy  

Mnou ešený objekt je novostavba rodinného domu, který je nepodsklepený, má dv  

nadzemní podlaží se sedlovou st echou. K hlavnímu objektu je napojena v prvním 

nadzemním podlaží garáž pro jedno osobní vozidlo. Tato garáž není zast ešena st echu 

sedlovou, ale vlastní plochou st echou.  

V Prvním nadzemním podlaží se nachází vstup do objektu, pracovna, technická 

místnost, malá koupelna, již jmenovaná garáž a tém  celou polovinu půdorysné plochy 

hlavní budovy zabírá velký obývací pokoj spojený s kuchyní. Z tohoto obývacího 

pokoje vedou schody do druhého nadzemního podlaží. Zde se ve st edu budovy nachází 

chodba, na kterou jsou napojeny čty i pokoje, velká koupelna a samostatná toaleta. 

Výkresová dokumentace je součástí p íloh.  

Objekt byl navržen pro stavbu v obci St žery, která se nachází v České republice 

nedaleko Hradce Králové. Objekt má zastav nou plochu 98 m
2
 a nabízí celkovou 

užitnou plochu 136,4 m
2
.  
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3. Tepeln  technické vlastnosti  
 

Vzhledem ke stále se zp ísňujícím energetickým normám musí objekt splňovat 

podmínky pro tepeln  technické vlastnosti konstrukcí určené normou ČSN 73 0540,  

a pln ní základních požadavků je svázáno s vyhláškou č. 268/2009 Sb.  

Norma udává minimální požadované hodnoty na součinitele prostupu tepla daných 

konstrukcí a udává také jejich doporučené hodnoty. [3] 

 

Tab 3.1 Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla  
dle ČSN 73 0540 [3] 

 
 

3.1. Součinitel prostupu tepla  

Součinitel prostupu tepla U je jedním z ukazatelů, jak moc bude p es konstrukci 

unikat teplo. Vyjad uje, jaké množství tepla unikne p es konstrukci o ploše 1 m
2
 p i 

rozdílu teplot p ed a za konstrukcí 1 K. [1]  

Součinitel se skládá ze t í hlavních částí p estupu tepla na vnit ní strann , vedení 

tepla st nou a p estupu tepla na stran  vn jší. Je určen vzorcem (3.1.). 



12-BS-2018  Radoš Rykl 

15 

 

                          (3.1.) 

kde: Ri – tepelný odpor p i p estupu tepla na vnit ní stran  [m2
K/W] 

 ΣR – tepelný odpor st ny [m2
K/W] 

 Re – tepelný odpor p i p estupu tepla na vn jší stran  [m2
K/W] 

 

Tepelný odpor st ny ΣR  

Tepelný odpor st ny se skládá z jednotlivých odporů p i vedení tepla materiálem každé 

části, ze kterých je konstrukce tvo ena. Kde hrají roli dv  důležité veličiny tloušťka 

daného materiálu a jeho součinitel tepelné vodivosti  

                            (3.2.) 

 

kde: dj – tloušťka j-té vrstvy [m] 

λj – návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu j-té vrstvy [W/mK] 

 

 

3.2. Navržené konstrukce objektu 

Objekt je založen na systému pórobetonových tvárnic Ytong. V objektu je n kolik 

složených konstrukcí, které se v jednotlivých místnostech opakují. Z hlediska tepeln  

technického mají n které vrstvy nepatrný vliv na celkový součinitel prostupu tepla proto 

je možné je zanedbat a uvažovat jen ty které mají v tší podíl. Proto jsem p i určování 

součinitele prostupu tepla zanedbal nap . hydroizolaci, parozábrany, lepidla a podobné 

tenké vrstvy i p esto, že ve výsledné stavb  budou nainstalovány.     

 

3.2.1 Vn jší obvodová st na tl. 400 mm 

Nejvíce používanou konstrukcí v objektu je obvodová st na. Která se skládá z p ti 

vrstev. Od vnit ní strany je tvo ena vápennou omítku, Ytong tvárnicí tl. 300 mm, 

p novým polystyrénem a perlinkovou omítkou.   
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Tab. 3.2.1 Skladba vnější obvodové stěny tl. 400 mm 

Druh Součinitel tepelné vodivosti  Tloušťka 

Omítka vápenná λ = 0,88 W/mK
 

0,015 m 

Ytong tvárnice statik λ = 0,147 W/mK 0,3 m 

Lepidlo Zanedbatelné Zanedbatelné 

P nový polystyrén λ = 0,037 W/mK 0,07 m 

Omítka perlitová λ = 0,1 W/mK 0,015 m 

 

                                                                                       
 

Součinitel U vyšel 0,23       
 doporučená hodnota pro vn jší st nu je 0,3       

 

st na tedy vyhovuje norm . 

 

3.2.2 Vnitřní st na tl. 250 mm 

Vnit ní nosná st na tloušťky 250 mm se skládá z pórobetonových tvárnic Ytong 

statik tl. 200 mm, která má z obou stran vápennou omítku.  

Tab. 3.2.2 Skladba vnitřní stěny tl. 250 mm 

Druh Součinitel tepelné vodivosti λ Tloušťka 

Omítka vápenná λ = 0,88 W/mK
 

0,025 m 

Ytong tvárnice statik λ = 0,147 W/mK 0,2 m 

Omítka vápenná λ = 0,88 W/mK
 

0,025 m 

 

 

                                                                                                  
 

Součinitel U vyšel 0,6       
 doporučená hodnota pro st nu vnit ní s rozdílem teplot 

do 5 K  je 2,7      , st na tedy vyhovuje norm  i v doporučených hodnotách. 
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3.2.3 Vnitřní st na tl. 100 mm 

Jedná se o nenosnou konstrukci tzv. p íčku. Ta je tvo ena p íčkovými tvárnicemi 

Ytong tl. 75 mm, které jsou po obou stranách omítnuty vápennou omítkou. 

 

Tab. 3.2.3 Skladba vnitřní stěny tl. 100 mm 

Druh Součinitel tepelné vodivosti λ Tloušťka 

Omítka vápenná λ = 0,88 W/mK
 

0,0125 m 

Ytong tvárnice λ = 0,137 W/mK 0,075 m 

Omítka vápenná λ = 0,88 W/mK
 

0,0125 m 

 

                                                                                                   
 

Součinitel U vyšel 1,2       
 doporučená hodnota pro st nu vnit ní s rozdílem teplot 

do 5 K  je 2,7      , st na tedy vyhovuje norm  i v doporučených hodnotách. 

 

 

3.2.4 Stropní konstrukce  

Nosná část stropu je tvo ena železobetonovými nosníky, na které se nakladou 

pórobetonové vložky, vyztužení a monolitická zálivka. Návrh nosníků, t ídu betonu  

a vyztužení by určoval individuální statický výpočet, ten není cílem bakalá ské práce, 

proto vycházím ze základních údajů od výrobce. Nosná část je ze spodní strany 

omítnuta vápennou omítkou. Na horní stran  je podlahová krytina, která je tvo ena ve 

v tšin  prostor plovoucí podlahou pouze v koupelnách a kuchyňském koutu je tvo ena 

dlažbou. Strop nad 2NP nemá podlahovou krytinu, ale je zde tepelná izolace a betonová 

mazanina. [4] 
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Tab. 3.2.4 Skladba stropní konstrukce 1NP 

Druh Součinitel tepelné vodivosti λ Tloušťka 

Podlahová krytina  λ = 0,17 W/mK
 

0,01 m 

Strop Ytong Klasik λ = 0,137 W/mK
 

0,25 m 

Omítka vápenná λ = 0,88 W/mK
 

0,01 m 

 

                                                                                                    
Součinitel U vyšel 0,48       požadovaná hodnota pro strop s rozdílem teplot do 

10 K je 1,05        doporučená je 0,7       strop tedy vyhovuje norm . 

 

Tab. 3.2.4 Skladba stropní konstrukce 2NP 

Druh Součinitel tepelné vodivosti λ Tloušťka 

Betonová mazanina λ = 1,22 W/mK
 

0,05 m 

Polystyrén XPS λ = 0,037 W/mK 0,07 m 

Strop Ytong Klasik λ = 0,137 W/mK
 

0,25 m 

Omítka vápenná λ = 0,88 W/mK
 

0,01 m 

 

                                                                                              
 

Součinitel U vyšel 0,26       požadovaná hodnota pro strop pod nevytáp nou půdou 

je 0,3       tedy vyhovuje norm . 

 

 

3.2.5. Podlahová konstrukce 

Podlahová konstrukce bude z hlediska všech vrstev nejrozsáhlejší, ale jak jsem již 

zmiňoval, konstrukce s malým tepelným odporem mohu zanedbat. Uvažuji tedy vrstvy 

podkladní betonové mazaniny, tvrzeného extrudovaného polystyrénu, vyrovnávací 

betonové mazaniny s kari sítí a v neposlední ad  podlahové krytiny. 
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Tab. 3.2.5. Skladba podlahové konstrukce 

Druh Součinitel tepelné vodivosti λ Tloušťka 

Podlahová krytina λ = 0,17 W/mK
 

0,005 m 

Betonová mazanina + KARI síť λ = 1,22 W/mK
 

0,05 m 

Polystyrén XPS λ = 0,037 W/mK
 

0,1 m 

Podkladní beton. mazanina λ = 1,22 W/mK
 

0,2 m 

    

 

                                                                                     
 

Součinitel U vyšel 0,31       norma požaduje hodnotu součinitele pro podlahu 

p ilehlou k zemin  0,45       konstrukce tedy vyhovuje norm .  

 

3.2.6 Venkovní dveře 

Venkovní dve e jsem vybral plastové od firmy Vekra typ komfort EVO. Ve 

dve ním rámu mají 6 vzduchových izolačních komor. K ídlo dve í má 5 vzduchových 

komor a lze ho nakonfigurovat s trojsklem nebo p ekryvnou hliníkovou výplní. Celkový 

součinitel prostupu tepla je U = 0,93      . 

Obr. 3.2.6. Detail venkovní dveře Vekra komfort EVO [5] 
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3.2.7 Vnitřní dveře 

Vnit ní dve e jsou vkládány do prostor s malými rozdíly teplot, jsou zde tedy malé 

tepelné ztráty, to výrobce dve í nenutí tolik vyvíjet lepší dve e s lepšími součiniteli 

prostupu tepla, to znamená, že nové dve e se v součinitelích prostupu tepla o mnoho 

neliší od starších typů. Proto jsem si zde dovolil zvolit tabulkovou hodnotu součinitele 

prostupu tepla U = 2,3      .
 
[6] 

 

3.2.8 Okenní výpln    

 Pro okenní výpln  jsem vybral okna Vekra Prima. Okna jsou to plastová, mají 5 

izolačních komor v rámu. O výplň rámu se stará izolační trojsklo. Celkový součinitel 

prostupu tepla okna je U = 0,92      . 

Obr. 3.2.8. Detail okno Vekra prima [7] 

4. Výpočet tepelných ztrát  

 

Tepelné ztráty jsou jednou z nejdůležit jších součástí návrhů všech soustav, které 

slouží k vytáp ní. Určují, jaké množství tepla bude odcházet z místnosti p i dodržení 

návrhových vnit ních a venkovních teplot. Návrhové vn jší oblastní teploty jsou určeny 

z prům ru p ti nejchladn jších dnů v roce, to aby bylo dodrženo požadované teploty 

v místnosti i za t chto podmínek. Navrhují se výkony otopné soustavy práv  podle 

tepelných ztrát určených z t chto teplot. [1] [8] 
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Tepelné ztráty byly stanoveny dle ČSN EN 12 831. Ve jmenované norm  jsou dv  

hlavní složky tepelné ztráty. Jedna složka je dána ztrátou prostupem p es konstrukce, 

druhá je dána ztrátou, ke které dojde p i pot eb  vým ny vzduchu v prostoru. Ob  dv  

složky v součtu dají celkovou tepelnou ztrátu danou vzorcem (4.1.). 

                                                                         (4.1.) 

kde:          – celková návrhová tepelná ztráta [W], 

        – návrhová tepelná ztráta prostupem tepla [W],        – návrhová tepelná ztráta v tráním [W]. 

 

 

 

4.1.   Návrhová tepelná ztráta prostupem 

 

K tepelné ztrát  prostupem dochází z důvodu, rozdílné teploty vzduchu z vnit ní  

a vn jší strany konstrukce. Podle termodynamického zákona mají teploty snahu se 

vyrovnat. Tedy odvést teplo z vnit ního vzduchu aby došlo k poklesu vnit ní teploty. 

Tomu brání odpory, jednak odpor p i p estupu tepla ze vzduchu na st nu následuje 

odpor vedením tepla v konstrukci a odpor p i p estupu tepla z povrchu konstrukce do 

venkovního vzduchu. [8] [9] 

 

Takto definovaná ztráta prostupem platí pro venkovní ochlazovanou konstrukci. 

K tepelné ztrát  prostupem dochází nejen na venkovní konstrukci ale i na vnit ních 

konstrukcích pokud se za konstrukcí nachází prostor, který má odlišnou teplotu než je 

teplota v námi počítané místnosti nebo se za konstrukcí nachází zemina. Jmenovaná 

definice zůstane podobná, pouze se poupraví nap . součinitel p estupu tepla. [8] [9] 
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Návrhová tepelná ztráta prostupem se určí dle následujícího vzorce (4.2.)                                                           (4.2.) 

 

kde:      – návrhová tepelná ztráta prostupem tepla [W], 

       – součinitel tepelné ztráty prostupem z vytáp ného prostoru (i) do  

     exteriéru (e) p es obvodové konstrukce [W/K], 

        – součinitel tepelné ztráty prostupem z vytáp ného prostoru (i) do 

     exteriéru (e) p es nevytáp ný prostor (u) [W/K], 

       – součinitel tepelné ztráty prostupem z vytáp ného prostoru (i) do 

     zeminy (g) za ustáleného stavu [W/K], 

      – součinitel tepelné ztráty prostupem z vytáp ného prostoru (i) do 

     sousedícího vytáp ného prostoru (j), který se vytápí na výrazn  jinou  

     teplotu [W/K], 

        – vnit ní výpočtová teplota vytáp ného prostoru [°C], 

    – venkovní oblastní výpočtová teplota [°C]. 

 

 Součinitel tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí       

 

Zahrnuje veškeré stavební konstrukce a lineární tepelné mosty, které p ímo odd lují 

vytáp ný prostor od venkovního prostoru. P esn  se spočítá se z rovnice (4.3.) 

                                                                          

 

kde:     – plocha stavební části (k) [m2
], 

    – součinitel prostupu tepla [W/m2·K],  

       – korekční součinitelé na pov trnostní vlivy [-], 

     – součinitel lineárního prostupu tepla lineárního tepelného mostu 

     [W/m·K], 

    – délka lineárních tepelných mostů mezi vnit ním a venkovním 

     prost edím [m]. 
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Výpočet lineárních tepelných mostů je značn  náročný a neznáme p esné ešení 

tepelných mostů. Norma proto dovoluje i zjednodušený výpočetní vztah (4.4.), kde se 

tepelné mosty zohlední pomocí navýšení součinitele prostupu tepla.   

                                                                      

 

kde:     – plocha stavební části (k) [m2
], 

     – celkový součinitel prostupu tepla [W/m2·K],  

    – součinitel prostupu tepla (vypočtený) [W/m
2·K], 

      – korekční činitel na zvýšení součinitele prostupu tepla vlivem tepelných  

    mostů [W/m
2·K] viz ČSN EN 73 0540-4. 

 

Tab. 4.1.1. Normativní příloha ČSN EN 73 0540-4, část B.9 pozn.4  

Název Popis       
Úsp šn  optimalizované 
ešení 

Konstrukce bez tepelných mostů 0,02 

Typové či opakované 
ešení 

Konstrukce s mírnými tepelnými 
mosty 

0,05 

Standardní ešení Konstrukce s b žnými tepelnými 
mosty 

0,10 

Zanedbané ešení Konstrukce s výraznými 
tepelnými mosty 

0,15 

 

Součinitel tepelné ztráty nevytáp ným prostorem        

 

Pokud se nachází mezi vytáp ným a venkovním prostorem nevytáp ný prostor 

bude návrhový součinitel tepelné ztráty počítán podle vzorce (4.5.) 
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kde:     – plocha stavební části (k) [m2
], 

    – součinitel prostupu tepla (vypočtený) [W/m
2·K],  

    – teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi teplotou 

   nevytáp ného prostoru a venkovní návrhové teploty [-], 

     – součinitel lineárního prostupu tepla lineárního tepelného mostu 

     [W/m·K], 

    – délka lineárních tepelných mostů mezi vnit ním a venkovním 

     prost edím [m]. 

 

Zde lze také uplatnit zjednodušený vztah s navýšením součinitele prostupu tepla. 

Se stejnými hodnotami      viz tab. (4.1.1.)  

                                                                           

 

kde:     – plocha stavební části (k) [m2
], 

    – součinitel prostupu tepla (vypočtený) [W/m
2·K], 

      – korekční činitel na zvýšení součinitele prostupu tepla vlivem tepelných  

        mostů [W/m
2·K] viz ČSN EN 73 0540-4,    – teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi teplotou 

      nevytáp ného prostoru a venkovní návrhové teploty [-]. 

 

Teplotní redukční činitel    se spočítá podle vztahu (4.7.) nebo se zvolí z tabulky 

p iložené v norm . viz tab. (4.1.2) 

                                                                                                   
 

kde:         – teplota vytáp ného prostoru [°C], 

    – teplota nevytáp ného prostoru [°C], 

    – venkovní výpočtová teplota [°C]. 
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Tab. 4.1.2. Teplotní korekční činitel bu  [8] 

 

Součinitel tepelné ztráty konstrukce přilehlé k zemin        

 

  U tepelných ztrát, které jsou tvo eny ztrátou p es podlahu nebo st nu k p ilehlé 

zemin , závisí velikost ztráty na v tším množství činitelů. Ztráta zde závisí na ploše, ve 

které je v kontaktu se zeminou, na délce obvodu podlahové desky a také na hloubce 

spodní vody. Součinitel určíme dle vzorce (4.8.)                                                                            

kde:      – korekční činitel zohledňující vliv ročních zm n venkovní teploty 

        (dle p ílohy ČSN EN 12831), ve zdejších podmínkách se volí 1,45 [-],      – teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi prům rnou  

   venkovní teplotou a venkovní výpočtovou teplotou [-], 

     – plocha stavební částí (k) které se dotýkají zeminy [m
2
], 

         – ekvivalentní součinitel prostupu tepla zohledňující pom r podlahové  

plochy k ochlazovanému obvodu plochy, která je v kontaktu se  

zeminou a úroveň podlahy pod terénem [W/m
2·K],    – korekční činitel, který zohledňuje vliv spodní vody, pokud je 

     vzdálenost hladiny spodní vody a podlahové konstrukce menší než 1m. 

    P i v ští vzdálenosti se hodnota činitele uvažuje rovna 1 [-]. 
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Teplotní redukční činitel 

                                                                                                      
 

kde:         – návrhová teplota vytáp ného prostoru [°C],     – venkovní výpočtová teplota [°C], 

       – prům rná venkovní teplota za otopné období [°C]. 

   

 

Součinitel tepelné ztráty do sousední místnosti vytáp né na jinou teplotu       
 

V budov  se mohou vyskytovat i místnosti, které jsou vytáp né na odlišnou teplotu. 

Výchozí návrhová teplota v rodinném dom  bývá 20 °C, ale nap íklad v koupelnách se 

navrhuje teplota vyšší resp. 24 °C na druhou stranu v chodbách a technických 

místnostech lze navrhnout výpočtovou teplotu nižší 18 °C nebo i 15 °C. Proto bude 

docházet k tepelným ztrátám v místnostech, které mají vyšší navrženou teplotu  

a sousedí s prostorem vytáp ným na nižší teplotu. V opačném p ípadn  můžeme počítat 

s tepelnými zisky ze sousední místnosti, která je vytáp ná na vyšší teplotu. Tepelné 

ztráty zde nejsou veliké tolik jako u venkovních konstrukcí, proto lze tepelné mosty 

neuvažovat. [8] [9] 

Součinitel pro tuto ztrátu lze určit dle vzorce (4.10.) 

                                                                                      
 

kde:       – redukční teplotní činitel [-], 

     – plocha stavební částí (k) [m2
],     – součinitel prostupu tepla konstrukce [W/m

2·K]. 

 

Redukční teplotní činitel koriguje teplotní rozdíl mezi teplotou sousedního prostoru 

a venkovní výpočtové teploty. Lze určit dle vzorce (4.11.) 
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                 á ě é          í                                                                 
 

kde:         – návrhová teplota vytáp ného prostoru [°C],     – venkovní výpočtová teplota [°C], 

     á ě é          í            – návrhová teplota sousedního prostou [°C]. 

 

 

4.2.  Návrhová tepelná ztráta v tráním 

Tepelná ztráta v tráním je způsobena tím, že venkovní vzduch má nižší teplotu než 

vnit ní a v obytných prostorách jsou nároky na kontinuální vým nu vzduchu. Dochází 

tedy k odvodu oh átého vnit ního vzduchu a k p ívodu venkovního čistého studeného 

vzduchu. Velikost tepelné ztráty je tedy závislá na rozdílu teplot. 

Lze vypočítat pomocí vzorce (4.12.) 
                                                                                  
    

kde:       – m rná tepelná ztráta v tráním [W/K], 

         – teplota vytáp ného prostoru [°C],     – venkovní výpočtová teplota [°C]. 

 

M rná tepelná ztráta v tráním       je dána vzorcem (4.13.) 
                                                                                       
 

kde:               – množství p ivedeného čerstvého vzduchu (vyberu v tší průtok 

   z         nebo         ) [m3
/s], 

    – hustota vzduchu [kg/m
3
],      – m rná tepelná kapacita vzduchu [KJ/kg.K]. 
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Množství vym n ného vzduchu leze spočítat dv ma způsoby pomocí infiltrace 

spárami oken a dve í nebo pomocí minimální vým ny vzduchu. Poté z obou výpočtů 

vybrat v tší hodnotu průtoku. Výpočet infiltrací je dán vzorcem (4.14.) a pomocí 

minimální vým ny vzduchu se určí dle vzorce (4.15.) 

                                                                                 
 

kde:     – objem vytáp né místnosti [m3
],       – intenzita vým ny vzduchu za hodinu p i rozdílu tlaků 50 Pa mezi  

      vnit kem a vn jškem budovy [h-1
],      – stínící činitel [-],      – výškový korekční činitel, který zohledňuje rychlost proud ní  

      v závislosti na výšce objektu, 

                                                                                           
 

kde:       – minimální intenzita vým ny venkovního vzduchu za hodinu [h-1
],      – objem vytáp né místnosti [m3

]. 

 

4.3.  Vypočtené tepelné ztráty  

V následující tabulce uvádím mnou vypočtené tepelné ztráty jednotlivých 

místností. Je zde uvedena už celková tepelná ztráta prostupem i v tráním. Jelikož 

v n kterých místnostech je tepelná ztráta velice nízká, nevyplatilo by se instalovat 

otopné t leso do dané místnosti. Tepelná ztráta se zde rozpočítá do okolních místností. 

S p edpokladem, že se tepelné ztráty pokryjí ze zisků z p ilehlých místností. Také 

jednotky Wattů jsou z hlediska vytáp ní nepodstatné, proto jsem tepelné ztráty 

zaokrouhlil. Takto upravené ztráty jsem v tabulce nazval upravená tepelná ztráta a budu 

s ní nadále počítat jako s vypočtenou tepelnou ztrátou. 
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Z tabulky lze odečíst, že v technické místnosti v 1.NP a na toalet  v 2.NP nebudu 

instalovat otopná t lesa. A celková tepelná ztráta objektu je 5,9 kW. 

 

Tab. 4.3.1. Tabulka vypočtených tepelných ztrát  

Míst ost  Typ íst osti 
Teplota 

íst osti 
Plocha 

Tepelná 
ztráta 

vypočte á 

Uprave á 
tepel á 
ztráta 

[-] [-] [°C] [m
2
] [W] [W] 

101 o ýva í pokoj + kk 20 42,2 1715 1750 

102 te h i ká íst ost 18 3,6 97 (-) 

103 koupelna 24 3,1 384 430 

104  vstup í hala  20 5,9 203 240 

105 pokoj 20 8,06 405 405 

201 s hodiště 20 6 369 440 

202 pokoj 20 10,7 505 505 

203 pokoj 20 10,7 519 580 

204 toaleta 20 1,5 90 (-) 

205 koupelna 24 4,5 437 440 

206 pokoj 20 11,4 471 475 

207 pokoj 20 12,8 610 610 

   
 

součet: 5875 

 

 

5. Otopná soustava 

Otopná soustava zajišťuje rozvedení a distribuci vyrobené tepelné energie od zdroje 

do p íslušných místností. Provedení soustavy musí být takové, aby se do každé 

místnosti dostalo minimáln  tolik tepla, kolik je t eba na pokrytí tepelných ztrát. 

Soustava má být navržena co nejefektivn ji, aby investiční a provozní náklady byly co 

nejnižší. Ovšem p i návrhu je pot eba dodržet veškeré požadavky investorů  

a p íslušných norem, zákonů a podkladů od výrobců nap . na povrchové teploty, 

způsoby vedení, distribuci, dispozici nebo design.  
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5.1.  Rozd lení otopných soustav   

Soustavy lze rozlišit podle n kolika kritérií, nejhlavn jší je podle typu teplonosné 

látky. Lze vytáp t vzduchem, parou, horkou vodou nebo teplou vodou. Teplovodní 

otopné soustavy jsou používány v rodinných a bytových domech. U parních  

a horkovodních se jedná o tepelné soustavy. Otopné soustavy, se dále rozlišují podle 

typu ob hu vody v soustav , podle p ívodu a odvodu otopné vody, podle umístn ní 

hlavního rozvodu, podle spojení s atmosférou a podle p ívodu otopné vody k t lesům. 

 

5.1.1.  Rozd lení dle typu ob hu vody  

Soustava s nuceným ob hem 

Soustava s nuceným ob hem je soustava, kde je tlak na pokrytí tlakových ztrát  

v otopné soustav  tvo en ob hovým čerpadlem. Ob hové čerpadlo má v tší dispoziční 

rozdíl tlaků, je tedy možné umístit zdroj tepla do delší vzdálenosti od otopných t les 

nebo i nad otopná t lesa. Vyšší dispoziční rozdíl tlaků umožní použití menších prům rů 

potrubí a v tších rychlostí proud ní. I p es nevýhodu navýšení provozních nákladů  

o náklady na provoz čerpadla je tento typ soustavy nejpoužívan jší. [1] [2] 

Soustava s přirozeným ob hem 

Soustav  s p irozeným ob hem nedodává dispoziční rozdíl tlaků čerpadlo. 

Dispoziční rozdíl tlaků je tvo en p irozeným vztlakem. Tento princip využívá rozdílu 

hustot p ívodní a zpáteční vody. P ívodní teplá voda má menší hustotu než zpáteční 

vychlazená voda. Zpáteční voda bude mít tedy v tší hydrostatický tlak, který bude 

vytlačovat vzhůru teplejší vodu a dojde k p irozenému proud ní. Tento vytvo ený 

dispoziční rozdíl tlaků je oproti dopravnímu tlaku čerpadla malý. Z tohoto vyplívají 

nevýhody soustav s p irozeným ob hem, je t eba velkých prům rů potrubí a malých 

rychlostí proud ní, aby takové ztráty byly co nejnižší. Další nevýhodou je pot eba 

vysokých teplot a velkých teplotních spádů (90/70 °C), s čímž souvisí velký tepelný 

p enosový potenciál, ten v dnešní dob  nízkoenergetických budov není už tolik t eba. 

Výhodou je, že pro provoz otopné soustavy není pot eba elektrická energie. Tento typ 

se tedy bude nejvíce aplikovat v odlehlých horských oblastech kde je vysoká 

pravd podobnost výpadků el. energie.  [1] [2] 
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5.1.2.   Rozd lení dle přívodu a odvodu otopné vody  

Jednotrubková soustava  

Vyznačuje se tím, že k p ívodu i odvodu otopné vody slouží pouze jedno potrubí. 

Jsou zde t i možnosti zapojení t les. Nejjednodušší zapojení je napojení p ímo otopných 

t les za sebe. Druhá možnost zapojení je s obtokem, kdy do t lesa proudí jen část 

p ivád né vody, zbylá část proudí pod t lesem, a za t lesem se smísí s výstupní vodou 

z t lesa a tato smísená voda slouží jako p ívodní voda pro další t leso. T etí možností je 

využití sm šovací armatury lze p esn  nastavit pom r vody, která zatéká do t lesa. 

Výstupní voda z t lesa se poté smísí s p ívodní v daném pom ru  

a pokračuje k dalším t lesům jako p ívodní.  Obecn  lze íct, že u jednotrubkové 

soustavy klesá postupn  teplota. Tedy kdybychom cht li distribuovat stejný výkon  

u všech t les, musela by mít t lesa postupn  v tší rozm ry. [1] [2] 

Dvoutrubková soustava  

Dvoutrubková soustava má ke každému t lesu zvlášť p ívodní i zp tné potrubí. 

Nedochází zde k mísení p ívodní a odvodní otopné vody. Každé t leso má stejnou 

teplotu p ívodní vody, stejná t lesa by tedy m la stejný výkon. Tyto soustavy se ješt  

d lí podle p ívodu a odvodu na protiproudé (Obr.5.1.1) a souproudé. (Obr.5.1.2) 

Obr. 5.1.1 Dvoutrubková soustava zapojená protiproudě. 

              

Obr. 5.1.2 Dvoutrubková soustava zapojená souproudě. 
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5.1.3. Rozd lení dle umíst ní hlavního rozvodu 

 

Soustava se spodním rozvodem  

Tyto soustavy mají hlavní ležatý rozvod v nejnižším pat e pod stropem. Optimální 

jsou pro objekty, které jsou podsklepené, kde se v nejnižším pat e nachází i zdroj tepla. 

[1] [2] 

 

Soustava s horním rozvodem 

Soustava s horním rozvodem se vyznačuje tím, že hlavní horizontální potrubí se 

nachází v nejvyšším pat e pod stropem nebo v půdním prostoru, pokud zde nehrozí 

zamrznutí. [1] [2] 

 

5.1.4. Rozd lení dle spojení s atmosférou   

 

Soustava otevřená  

Otopná soustava musí být oproti atmosférickému tlaku vždy v p etlaku. Sníží se tím 

riziko p isávání vzduchu z okolí a zavzdušňování t les. Tohoto pot ebného p etlaku lze 

dosáhnout pomocí hydrostatického tlaku, který vytvo í sloupec vody od otev ené 

expanzní nádoby umíst né pot ebn  vysoko k získání p etlaku. To je nejčast ji 

v nejvyšším pat e pod stropem nebo na půd  kde nehrozí zamrznutí expanzní nádoby. 

[1] [2] 

 

Soustava uzavřená 

U soustavy uzav ené není pot ebný p etlak tvo en pouze vodním sloupcem, ale 

tvo í jej p etlak vzduchu v tlakové expanzní nádob , nebo v p ípad  automatického 

expanzního za ízení doplňující čerpadlo. Do tlakové nádoby se kompresorem stlačí 

vzduch, který poté působí p es membránu na otopnou vodu v soustav , tak vznikne 

pot ebný p etlak. [1] [2] 
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5.1.5. Rozd lení dle přívodu otopné vody k t lesům  

Soustava s vertikálním rozvodem  

Ve vertikální soustav  se používá v tší množství stoupacích potrubí, na tato 

stoupací potrubí jsou pak v jednotlivých patrech napojena vždy maximáln  jen dv  

otopná t lesa. [1] [2] 

Obr. 5.1.3 Vertikální soustava. [2] 

Soustava s horizontálním rozvodem  

Soustava s horizontálním rozvodem se vyznačuje menším počtem stoupacích 

potrubí, na která je v jednotlivých patrech napojeno více otopných t les. Speciální druh 

tohoto zapojení je etážový, ten se vyznačuje tím, že se zdroj tepla i otopná t lesa 

nachází ve stejném pat e. Další speciální druh této soustavy je hv zdicový, práv  ten 

jsem si vybral pro svojí první část bakalá ské práce, proto ho popíši níže podrobn ji.  

Obr. 5.1.4 Horizontální soustava. [2] 
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Soustava s hv zdicovým rozvodem  

Jedná se o zatím mén  rozší ený typ soustavy v ČR, více se používá v cizích 

zemích. Vyznačuje se tím, že hlavní stoupací potrubí je umíst no nejlépe ve st edu 

budovy. V jednotlivých patrech se nachází rozd lovače, ze kterých se v podlaze vedou 

v chráničce dlouhé p ípojky z plastového potrubí k jednotlivým t lesům. Soustava 

spojuje výhody možnosti hydraulického vyvážení na rozd lovači, jako  

u podlahového vytáp ní, a zároveň možnosti využití otopných t les. Další výhodou je 

možnost, v p ípadn  porušení potrubí, vytažení a nahrazení daného potrubí bez 

demolice podlahy. V neposlední ad  má soustava tu výhodu, že p i montáži stačí 

pospojovat hlavní potrubí k rozd lovačům a poté lze jednoduše napojit pomocí 

násuvných fitinek a potrubí jednotlivá t lesa. Tím není pot eba pro p ipojovací potrubí 

použít časov  náročn jší metody jako je nap . sva ování nebo pájení. Urychlí se tím 

instalace systému a zmenší se riziko porušení spojů. Mezi nevýhody pat í v tší spot eba 

p ipojovacího potrubí. [1] [2] 

 

Obr. 5.1.5 Hvězdicová soustava [2] 

 

5.2.  Distribuce tepla teplovodních soustav  

Distribuovat teplo do místnosti lze pomocí otopných t les umíst ných ve vytáp né 

místnosti nebo pomocí velkoplošných otopných ploch. Každý způsob distribuce tepla 

různ  ovlivňuje rozložení teplot v místnosti. A také má každý jiný podíl konvekční  

a sálavé složky.   
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Otopná t lesa d líme: 

 

 Článková jsou nejčast ji tvo ena z litiny a ocelového plechu. Skládají se 

z jednotlivých článků, které se spojí na stavb  podle pot ebného výkonu. 

Mají velkou hmotnost a menší tlakovou ztrátu než desková. [1] [10] 

 

 Desková jsou v dnešní dob  nejvíce používána. Jsou to kompaktní t lesa, 

která jsou tvo ena profilovanými ocelovými deskami, které jsou k sob  

p iva eny. Mezi t mito deskami v kanálcích proudí otopná voda a p edává 

teplo p es st ny desky do místnosti. Pro zv tšení výkonu se mohou p idat 

konvekční plechy nebo se p idávají desky za sebe. [1] [10] 

 

 Trubková t lesa jsou tvo ena rozvodnou a sb rnou komorou, které jsou 

spojeny pomocí ady trubek, kterými proudí teplonosná látka a p edává 

výkon do prostoru [1] [10] 

 

 Konvektory jsou otopná t lesa, která v tšinu tepla sdílí do prostoru pomocí 

konvekce. Skládají se z vým níku nejčast ji tvo eného žebrovanou trubkou 

a sk ín  s výdechovou m ížkou. P es vým ník proudí vzduch z místnosti, 

kde se oh eje a dále je distribuován p es m ížku. [1] [10] 

 

 

 

Velkoplošné sálavé vytáp ní  

Velkoplošné sálavé vytáp ní sdílí teplo do vytáp ného prostoru p evážn  sáláním. 

D lí se na stropní, st nové a podlahové. P ičemž podlahové vytáp ní je používáno 

nejčast ji. [1] [10] [11] 
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5.3.  Návrh otopných soustav 

Dle zadání bakalá ské práce jsem navrhl dv  varianty otopné soustavy.  

První je dvoutrubková horizontální hv zdicová soustava s protiproudým zapojením, 

nuceným ob hem vody a uzav ená. Ta bude používat jako zdroj tepla plynový 

kondenzační kotel s teplotním spádem 55/40 °C a o distribuci tepla se postarají otopná 

ocelová desková t lesa respektive v koupeln  trubková otopná t lesa.  

Druhá varianta je podlahové vytáp ní. Zdroj tepla pro tuto soustavu bude tepelné 

čerpadlo vzduch/voda s teplotním spádem 46/36 °C. Samotné podlahové vytáp ní by 

nevystačilo na pokrytí tepelných ztrát u obou koupelen, proto v nich bude sériov  

napojeno trubkové otopné t leso.     

 

5.4.   Návrh otopných ploch  

První projekt 

V prvním projektu jsem zvolil desková otopná t lesa Radik VK od firmy Korado. 

A v koupeln  v 1NP i 2NP jsem použil od firmy Korado otopné trubkové t leso. P i 

umísťování t les jsem dbal na rozložení tepelných ztrát v místnosti. Pokud to bylo 

možné, navrhl jsem t leso pod okno na ochlazované st n . Takto umístn né t leso 

eliminuje chladný vzduch, který by proudil od okna k podlaze. Pro jednotný design 

jsem volil stejnou konstrukční výšku všech deskových t les a pro požadovaný výkon 

jsem upravoval pouze ší ku a hloubku otopných t les. P i návrhu výkonu t les musí být 

respektována tepelná ztráta a p ípadné zmenšení výkonu vlivem zastín ní nebo 

umíst ní. Proto tepelný výkon musí být v tší nebo stejný jako tepelná ztráta.  

Druhý projekt 

U druhého projektu bylo zadáno podlahové vytáp ní, navrhl jsem tedy podlahové 

vytáp ní od firmy Rehau pomocí potrubí RAUTHERM S z peroxidov  zasíťovaného 

polyetylénu (Pe-Xa). S prům ry potrubí 14x1,5 mm. Otopný had bude veden 

v místnosti meandrovým způsobem a pot ebný výkon bude dán velikostí otopné plochy 

a roztečí potrubí.  
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5.5.   Přepočet výkonu otopných t les pro první projekt 

Výrobce zadává výkon za určitých teplotních podmínek nejčast ji p i podmínkách 

75/65/20 °C já používám jiný teplotní spád 55/40 °C, proto je pot eba výkon t lesa 

p epočítat pro mnou použité parametry otopné vody. Výkon lze p epočítat pomocí 

vzorce. (5.5.1.)                                                                                     
 

kde: Q – výkon t lesa za požadovaných podmínek [W],      – výkon t lesa za jmenovitých podmínek [W],     – celkový opravný součinitel, který se stanoví podle vztahu (5.5.2) [-]. 

                                                                                       
 

kde:     – opravný součinitel na teplotní rozdíl dle (5.5.3) [-],      – opravný součinitel na způsob zapojení t lesa [-],      – opravný součinitel zohledňující zastín ní [-],      – opravný součinitel na počet článků t lesa [-],      – opravný součinitel na umíst ní v prostoru [-]. 

Pro mé umíst ní a zapojení otopných t les jsou součinitelé    ,   ,    a     rovny 1 

tedy se celkový součinitel   zjednoduší na     ten určíme podle vztahu (5.5.3)    

                                                                                     
Rozdíly teplot    se určí pomocí podílového teplotního součinitele c dle (5.5.4.) 
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Pro c ≥ 7  

                                                                                   
 

                                                                               
 

Pro c < 7 

                                                                                               
 

                                                                                               
 

kde:     – teplota p ívodní vody za požadovaných podmínek [°C],       – teplota zpáteční vody za požadovaných podmínek [°C],      – teplota p ívodní vody za jmenovitých podmínek [°C],        – teplota zpáteční vody za jmenovitých podmínek [°C],    – vnit ní výpočtová teplota za požadovaných podmínek [°C],        – vnit ní výpočtová teplota za jmenovitých podmínek [°C]. 

 

5.6.   Navržená otopná t lesa prvního projektu 

Podle výše uvedených p epočtů a ov ení si výkonů v programu od výrobce jsem 

navrhl otopná t lesa, viz Tab. 5.6.1. [12] 
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 Tab. 5.6.1 Tabulka navržených otopných těles  

číslo 
íst osti 

tepel á ztráta 
íst osti 

i stalova ý 
výko   

typ otop ého tělesa 

č. .    Q typ 

[-] [w] [w] [-] 

101 1750 
1027 VK 22-600x1400 

734 VK 22-600x1000 

102 evytápě á íst ost 
103 430 514 KLT 1820x750 

104 240 244 VK 10-600x900 

105 405 436 VKL 20-600x1000 

201 440 451 VK 21-600x800 

202 505 622 VK 11-600x1400 

203 580 711 VKL 11-600x1600 

204 evytápě á íst ost 
205 440 514 KLT 1820x750 

206 475 533 VK 11-600x1200 

207 610 711 VKL 11-600x1600 

 

5.7.   Dimenzování potrubí prvního projektu 

Potrubí slouží k doprav  teplonosné látky od zdroje tepla k otopným t lesům a zp t 

ke zdroji. Vlivem proud ní kapaliny v potrubí vzniká tlaková ztráta, ztráta vzniká 

vlivem t ení a místními odpory. Na tlakovou ztrátu má nejv tší vliv rychlost proud ní 

kapaliny dále délka, drsnost potrubí, vazkost a hustota kapaliny. P i konstantním 

hmotnostním průtoku lze podle rovnice kontinuity odvodit, že pokud zv tšíme prům r 

potrubí, klesne rychlost proud ní a naopak.  Celková tlaková ztráta se spočte jako 

součet tlakových ztrát t ením a místními odpory od zdroje k t lesu a zp t. Tato tlaková 

ztráta by se m la rovnat dispozičnímu rozdílu tlaků. [1] [2] 

 

Tlakové ztráty lze spočítat pomocí vzorce (5.7.1.)                                                                                     
kde:      – tlaková ztráta t ením která se spočte pomocí (5.7.2.) [Pa],       – tlaková ztráta místními odpory, která se spočte pomocí (5.7.3.)  [Pa]. 
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kde:   – součinitel t ení [-],     – délka potrubí [m],   – vnit ní prům r potrubí [m],     – st ední rychlost proud ní otopné vody [m/s],   – hustota otopné vody [kg/m

3
],      – m rný tlakové ztráta [Pa/m]. 

                                                                           
kde:   – součinitel místního odporu [-],     – st ední rychlost proud ní otopné vody [m/s],   – hustota otopné vody [kg/m

3
]. 

 

5.7.1. Metoda návrhu soustavy podle přímé volby dispozičního rozdílu tlaků 

V mém návrhu jsem použil kondenzační kotel, u kterého je ob hové čerpadlo již 

součástí kotle. Tedy jsem z grafu odečetl dispoziční rozdíl tlaků, podle kterého jsem 

navrhoval prům ry potrubí. Tak aby se tlaková ztráta rovnala dispozičnímu rozdílu 

tlaků, tj. dopravnímu tlaku čerpadla. [1] [2] 

 

Obr. 5.7.1 Axonometrie soustavy prvního projektu 
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5.7.2. Hydraulické vyrovnání první soustavy  

 

Aby do všech t les proudila otopná voda v požadovaném množství, je t eba um le 

vytvo it tlakovou ztrátu na okruhu, aby m ly okruhy všech t les stejnou tlakovou ztrátu 

p i požadovaném průtoku. [1] [2] 

U mnou navržené soustavy jsou od rozd lovačů všechny p ípojky k t lesům na 

sebe napojeny paraleln . To způsobí menší tlakové ztráty hlavní v tv . Použité čerpadlo 

v kotli má velký dopravní tlak. To způsobí pot ebu zaškrtit jak na rozd lovači, tak na 

regulačním šroubení u t les. Viz tab. (5.7.2) a (5.7.3).     

 

 

Tab. 5.7.2 Hydraulické vyrovnání u těles 

číslo 
íst osti 

typ otop ého tělesa 
škr e í a regulač í  

šrou e í u těles 

č. . typ otáčky 

101 
VK 22-600x1400 1 

VK 22-600x1000 0,5 

103 KLT 1820x750 0 

104 VK 10-600x900 0 

105 VKL 20-600x1000 0 

201 VK 21-600x800 0,5 

202 VK 11-600x1400 0,5 

203 VKL 11-600x1600 0,5 

205 KLT 1820x750 0,5 

206 VK 11-600x1200 1 

207 VKL 11-600x1600 1 
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Tab. 5.7.3 Hydraulické vyrovnání otopné soustavy na rozdělovači 

čí
slo

 
ís

t
os

ti 

te
pe

l
á 

zt
rá

ta
 

in
st

a
lo

v
a

n
ý 

vý
ko

 

h
m

o
tn

o
st

í 
pr

ůt
ok

 

o
b

je
ov

ý 
pr

ůt
ok

 

tl
a

k
 n

a
 

se
šk

r
e

í 

o
b

je
ov

ý 
pr

ůt
ok

 

h
o

d
n

o
ta

 K
v
 

ot
áč

ky
 

a
 

šr
ou

e
í 

ro
zd

ěl
ov

ač
e
 

č. .    Q       Δ pš    kv ot. 

[-] [w] [w] [kg/h] [l/s] [kPa] [m3/h] [m3/h] [1] 

201 440 451 25,86 0,007 5,723 0,026 0,7 0,5 

202 505 622 35,66 0,010 2,186 0,036 1,3 1,5 

203 580 711 40,76 0,011 2,685 0,041 1,2 1,25 

204 evytápě á íst ost 
205 440 514 29,47 0,008 3,046 0,029 1,0 1 

206 475 533 30,56 0,008 4,718 0,031 0,8 0,75 

207 610 711 40,76 0,011 2,636 0,041 1,2 1,25 Σ rozdělovač NP 3542 203,08 0,056 

   
 

101 (1) 1750 1027 58,88 0,016 2,927 0,059 1,4 1,75 

101 (2) 1750 734 42,08 0,01 1,851 0,042 1,5 1 

102 evytápě á íst ost 
103 430 514 29,47 0,008 5,233 0,029 0,8 0,5 

104 240 244 13,99 0,004 5,569 0,014 0,5 0,25 

105 405 436 25,00 0,007 7,67 0,025 0,6 0,5 Σ rozdělovač NP 2955 169,42 0,047 

   
 

 

celkem 6497 372,50 0,103 

   
 

        
 Nastave í šrou e í a rozdělovači NP Nastave í šrou e í a rozdělovači NP 

  okruh otáčky 

   

 okruh otáčky 

  1 1 

   

1 1,25 

  2 1,75 

   

2 0,75 

  3 0,5 

   

3 1 

  4 0,25 

   

4 0,5 

  5 0,5 

   

5 1,25 

  6 zaslepeno 

   

6 1,5 

   

5.7.3. Regulace tepelného výkonu  

Tepelný výkon lze regulovat dv ma způsoby kvalitativn  a kvantitativn . U obou 

navržených variant jsem použil regulaci kvantitativní.  
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Kvalitativní regulace: spočívá v úprav  parametrů otopné vody nap íklad 

sm šováním p ívodní a vratné vody. Celé p i konstantním průtoku. [1] [2] 

 

Kvantitativní regulace: u této metody jsou konstantní podmínky otopné vody 

p edevším teplota. A regulace se provádí zm nou průtoku. Průtok se reguluje na 

každém t lese zvlášť pomocí TRV hlavice. Hlavice provádí zm nu průtoku pomocí 

zdvihu kuželky regulačního ventilu v závislosti na teplot  v místnosti.  I na regulačním 

ventilu lze provád t hydraulické vyrovnání soustavy, ovšem snižuje se tím regulační 

schopnost hlavice. Tedy jsem p i mém návrhu soustavu vyvážil pomocí regulačních 

šroubení na rozd lovačích a na regulačních šroubeních pod t lesy, které zároveň slouží 

pro napojení t lesa, aby termoregulační hlavice m ly plný regulační rozsah. [1] [2] 

 

 

5.8.   Navržené otopné plochy pro druhý projekt 

Pro druhou variantu vytáp ní jsem navrhl podlahové vytáp ní od firmy Rehau 

pomocí potrubí RAUTHERM S z peroxidov  zasíťovaného polyetylénu (Pe-Xa). 

S prům ry potrubí 14x1,5 mm. Otopný had bude kladen v místnosti meandrovým 

způsobem. Pro uchycení potrubí bude použita systémová deska Variona také od firmy 

Rehau. Pot ebný výkon bude dán velikostí otopné plochy a roztečí potrubí. Otopný had 

nebude instalován pod vestav ný nábytek a u nábytku který, je umíst n na nízkých 

nohách jsem výkon pod nábytkem ponížil o 50 %. Zároveň otopný had nebude 

instalován do okrajových zón po obvodu ochlazovaných st n. Toto neplatí pro 

koupelny, zde je t eba velkého výkonu na malou plochu, použijeme tedy 

i okrajovou zónu. I p esto v koupelnách byl nedostatečný výkon, proto jsem zde navrhl 

sériov  zapojená trubková otopná t lesa. Celkový návrh je v tabulce (5.8.1.). [11] [13] 
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Tab. 5.8.1 Dimenzování otopných ploch druhý projekt 

 

 

 

5.9. Dimenzování potrubí druhého projektu 

Pro dimenzování potrubí druhého projektu jsem použil také metodu podle p ímé 

volby dispozičního rozdílu tlaků, viz kapitola 5.7.1.  Zvolil jsem ob hové čerpadlo 

UPM2K 25-50 s dopravním tlakem 25 kPa p i snížených otáčkách a p i průtoku  

0,17 l/s. Pro hlavní potrubí od tepelného čerpadla bylo navrženo potrubí z m di  

o rozm rech Ø18x1 mm. K jednotlivým rozd lovačům umíst ným na patrech vede 

m d né potrubí Ø15x1 mm. Jednotlivé otopné okruhy jsou z potrubí Pe-Xa   

Ø14x1,5 mm.  
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101 20 1850

á ytek s ohy 2,7 125

103 2,57 158 ut é přitápě í 
á ytek s ohy 0 0 KLT 1820x750 =346W

104 3 268

á ytek s ohy 0 0

105 4,5 402

á ytek s ohy 0,4 18

3166 3520

201 5 445

á ytek s ohy 0 0

202 6 484

á ytek s ohy 1,1 89

203 5 403

á ytek s ohy 3,11 251

205 2,83 159 ut é přitápě í 
á ytek s ohy 0 0 KLT 1820x750 =346W

206 5,5 489

á ytek s ohy 1,1 98

207 7 564

á ytek s ohy 1,56 126

3452 3631su a rozdělovač NP :

88,93 5,14 587 621 25,08

675 30 20 26,72 80,59 4,66 690 730 29,96

80,59 4,66 654 691 28,39

460 10 24 28,68 56,19 2,84 159 167 28,30

20 26,72

11,40

88,93 5,14 445 470 19,00

560 30 20 26,72 80,59 4,66 572 605 24,85

240 25 20 27,44

1750 25 20 27,71 92,51 6,41 1975 2245 86,26

430

530 25 20 27,41

630 30

su a rozdělovač NP :

440 25 20 27,41

405 25 20 27,44 89,23 6,41 419 469 18,62

5 24 29,11 61,35 5,85 158 173 51,40

89,23 6,41 268 287
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3388 0,3
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3800 0,25
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5
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5.9.1.  Hydraulické vyrovnání otopné soustavy druhého projektu 

Hydraulické vyvážení druhé soustavy se provádí na regulačních šroubeních 

umíst ných na rozd lovači jednotlivých okruhů. Jelikož jsem volil v tší množství 

otopných okruhů pro lepší možnost regulace teploty v jednotlivých místnostech. 

Vycházeli mi tudíž malé hmotnostní průtoky, musel jsem tedy použít pro regulaci 

regulační šroubení pro menší průtoky STK CS low. Dimenzování a nastavení šroubení 

je uvedeno v tabulkách (5.9.1.) a (5.9.2).  

Tab. 5.9.1 Hydraulické vyrovnání otopné soustavy druhého projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.9.2 Nastavení regulačních šroubení

rozdělovač  .NP rozdělovač  .NP
okruhy astave í okruhy astave í

1 0,22 1 0,4

2 0,22 2 0,3

3 0,2 3 0,2

4 0,18 4 0,18

5 0,2 5 0,25

6 zaslepeno 6 0,35  
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5.9.2. Regulace výkonu druhého projektu 

Regulace výkonu u druhého projektu bude zajišt na systémem RAUMATIC R od 

firmy Rehau. Ten obsahuje bezdrátové prostorové termostaty regulační stanici a na 

rozd lovačích jsou osazeny termopohony. Termopohony regulují množství p ívodní 

vody v závislosti na informacích z prostorových termostatů. [14] 

 

 

6.  Zdroj tepla 

Zdroj tepla slouží k p em n  energie v dodaném palivu na energii tepelnou, kterou 

p enese do otopné vody. 

 

6.1.   Návrh zdroje tepla prvního projektu  

Pro první variantu vytáp ní rodinného domu jsem m l zadán zdroj tepla jako 

kondenzační plynový kotel. Kondenzační kotel oproti kotlům bez kondenzace využívá  

i latentní teplo obsažené ve spalinách, které normální kotle nevyužívají. Proto mají 

kondenzační kotle vyšší účinnosti. Latentní teplo ze spalin odebírají tak, že pokud je 

teplota zpáteční vody nižší než teplota rosného bodu spalin, zpáteční voda začne 

odebírat teplo ze spalin, ty p edají svoje latentní teplo obsažené ve vodní pá e  

a zkondenzují. [1] 

 

Zdroj tepla se navrhuje na celkový instalovaný výkon v objektu, pot ebný 

instalovaný výkon v objektu je 6,5 kW. P i hledání zdroje jsem hledal kotel s co 

nejnižším výkonem, který by vyhov l požadovanému výkonu. Kotle s nižším výkonem 

jsem nenašel, musel jsem tedy použít kotel Protherm gepard condens 12 MKO-A 

s maximálním výkonem 12 kW, který má regulační schopnost už od 4,3 kW. Bude tedy 

provozován v tšinu doby se sníženým výkonem. [15] 
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6.2.   Návrh zdroje tepla druhého projektu  

Ve druhé variant  vytáp ní jsem m l zadán zdroj tepla tepelné čerpadlo  

vzduch/voda. Tepelné čerpadlo obecn  p ečerpává teplo z nižší teplotní hladiny na vyšší 

teplotní hladinu. Používá k tomu parní ob h, který využívá elektrickou energii k pohonu 

kompresoru na pohon chladiva v ob hu. Viz obr (6.2.1.). Chladivo o vyšším tlaku 

zkondenzuje ve výparníku a odevzdá teplo pro vytáp ní, poté projde škrtícím ventilem, 

kde se sníží tlak a ve výparníku si chladivo odebere nízkopotencionální teplo pro jeho 

odpa ení. [16] 

Obr. 6.2.1. Schéma parního oběhu tepelného čerpadla  

 

Nízokopotencionální teplo může být odebíráno ze zemského masivu, z povrchové 

nebo podzemní vody, nebo ze vzduchu.  Pro můj druhý projekt jsem m l zadáno tepelné 

čerpadlo, které bude využívat nízkopotencionální teplo ze vzduchu. U tepelného 

čerpadla vzduch/voda klesá výkon čerpadla s klesající venkovní teplotou, kdy je naopak 

výkonu pot eba více. Proto se tepelné čerpadlo nenavrhuje na jmenovitou tepelnou 

ztrátu, protože by muselo být velice p edimenzované a v teplejším období bychom 

nedokázali využít p ebytečné teplo. Čerpadlo se navrhuje z hlediska investičních 

nákladů pouze na 50-75 % jmenovité tepelné ztráty. To pokrývá v tšinu pot eby tepla 

v otopném období, kdy je možno využít dobrého topného faktoru čerpadla.  V dob  kdy 

jsou tepelné ztráty vyšší, se pro vytáp ní použije špičkový zdroj (elektrická topná 

patrona), která oh ívá vodu místo tepelného čerpadla. Takovéto zapojení se nazývá 

bivalentní a mám ho aplikované ve své druhé variant  vytáp ní. [16] 
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Navrhl jsem tepelné čerpadlo od firmy Buderus Logatherm WPLS 4.2 comfort, 

který se skládá ze dvou modulů venkovního a vnit ního, které jsou spojeny potrubím 

s teplonosnou látkou. Ve vnit ním modulu je integrovaný elektrický dotáp cí kotel  

o výkonu 9 kW. Protože by tepelné čerpadlo samo o sob  často spínalo, vložil jsem do 

projektu akumulační nádobu Dražice NAD 100v1 s objemem 120 l, která se tepelným 

čerpadlem nabije na teplotu 50 °C.  Poté se p es sm šovací ventil smísí na požadovanou 

teplotu 46 °C. Tím se sníží cyklování tepelného čerpadla. Schéma zapojení na  

obr. (6.2.3.). 

Obr. 6.2.2. Návrh tepelného čerpadla bilancování 

 

 V obrázku (6.2.2.) jsem navrhoval tepelné čerpadlo kde k ivka 1 je výkonová 

k ivka mnou navrženého čerpadla a červen  je zakreslena k ivka tepelných ztrát 

objektu. Tepelné čerpadlo bude provozováno v teplotách +13 až do teploty -8,7 °C, kde 

se nachází bod bivalence. Od tohoto bodu bude použit pouze integrovaný elektrokotel.   

Obr. 6.2.3. Schéma zapojení TČ 
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7. Potřeba tepla a potřeba paliva  

Pot eba tepla je množství energie, které je pot eba dodat do objektu za dobu 

otopného období pro vytáp ní. Může se k této pot eb  p ipojit ješt  pot eba tepla pro 

p ípravu teplé vody, pot eba pro vzduchotechniku nebo technologie. Návrh p ípravy 

teplé vody nebyl úkolem mé práce a v objektu se nevyskytuje vzduchotechnika ani 

pot eba pro technologie. Zjednoduší se tedy celková pot eba na vzorec (7.1.1.). 

                                                                             
 

   kde:    – celková pot eba tepla [J],        – pot eba tepla na vytáp ní [J]. 

 

7.1.   Potřeba tepla na vytáp ní 

Pro výpočet pot eby tepla byla použita denostupňová metoda. Tato metoda je velice 

rozší ená a lze s ní spočítat teoretickou pot ebu tepla. Používá se pro ní vzorec (7.1.2.). 

                                                                                  
 

   kde:         – teoretická pot eba tepla [J],    – tepelná ztráta objektu [W],       – prům rná vnit ní teplota v objektu [°C],     – st ední venkovní teplota za otopné období [°C],    – venkovní výpočtová teplota [°C],     – délka otopného období [den],      – součinitel na nesoučastnost tepelné ztráty infiltrací a prostupem [-],    – součinitel na snížení vnit ních teplot b hem dne [-],      – součinitel na zkrácení doby vytáp ní [-]. 
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 Parametry pro mnou navrhovaný rodinný dům jsem zanesl do tabulky (7.1.1)  

Tab. 7.1.1.  Parametry RD pro výpočet 

 

 

 

  

 

Z denostupňové metody vyšla teoretická pot eba tepla        = 46,73 GJ/rok. 

U skutečné pot eby je pot eba zohlednit ješt  účinnosti. Proto se skutečná pot eba tepla 

stanoví pomocí vzorce (7.1.3.) 

                                                                                      
   kde:    – skutečná pot eba tepla [J], 

         – teoretická pot eba tepla [J],    – účinnost zdroje tepla [-],     – účinnost rozvodů [-],    – účinnost regulace [-]. 

 

Skutečná pot eba tepla p i uvažování účinností    0,94,         ,         vyšla 
53,40 GJ/rok.  

 

7.2. Potřeba paliva pro vytáp ní prvního projektu  

V prvním projektu je osazen kondenzační kotel na zemí plyn. P i zjišťování pot eby 

paliva, budu určovat pot ebné množství m3
 zemního plynu, které je pot eba pro 

uhrazení skutečné pot eby tepla za otopné období. Použiji na to vzorec (7.2.1.) 

 

 

   5,9 kW     19,5 °C     3,9 °C    -12 °C   242 Den      0,85 -    0,9 -    1 - 
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kde:    – skutečná pot eba paliva [   ,  

    – teoretická pot eba tepla [  ,     – výh evnost zemního plynu [kJ/m
3
], 

 

Ve výpočtu jsem uvažoval s výh evností zemního plynu 33,48 MJ/m
3
  

a skutečnou pot ebou tepla 53,40 GJ/rok.  Pot eba paliva vyšla 1584,2 m
3 zemního 

plynu.  

 

7.3. Potřeba energie pro vytáp ní druhý projekt 

Druhý projekt má za zdroj tepelné čerpadlo, které spot ebovává elektrickou energii, 

tedy u druhého projektu budu určovat množství elektrické energie, která je pot eba pro 

zásobování objektu teplem.  Použil jsem alternativn  bivalentní provoz, kde v tšinou 

období topí tepelné čerpadlo a p i teplotách nižších než je bivalentní bod vytápí objekt 

pouze elektrokotel. Je pot eba zjistit dv  energie. Odb r elektrické energie pro 

elektokotel a pot eba elektrické energie pro chod tepelného čerpadla. Viz tabulka 

(7.3.1.). 

Tab. 7.3.1.  Potřeba El. energie druhého projektu 

 

Celková pot eba elektrické energie pro vytáp ní rodinného domu druhou variantou 

vyšla 4509 kWh/rok.  

ěsí d ů t p ů °C °C
září 30 13,5 4,5 3,4

říje 31 8,3 3,8 2,9

listopad 30 3,1 3 2,3 2,5 dny

prosinec 31 -0,4 2,6 2,2

leden 31 -2,1 2,4 2,05

ú or 28 -1 2,5 2,1

řeze 31 2,7 2,9 2,25

duben 30 7,4 3,5 2,7

květe 31 12,8 4,4 3,3

SPF 3,29 2,58

SPF pro 5 °C 2,94

kWh/rok

WPLS4.2

Potře á elektri ká 
e ergie a provoz TČ

4375

d y kdy epúso í TČ

elková potře a elektri ké 
energie 

4509 kWh/rok

kWh/rok134
Potře a e ergre a provoz 

elekrtokotle  
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8. Porovnání investičních a provozních nákladů 

8.1. Investiční náklady prvního projektu 

V Investičních nákladech jsem zohlednil cenu otopných t les, otopné soustavy a 

zdroj tepla. Viz tabulka (8.1.1.). 

Tab. 8.1.1.  Investiční náklady prvního projektu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Investiční náklady druhého projektu  

Ve druhém projektu jsem zohlednil cenu otopné soustavy, zdroje tepla, nutných 

úprav podlahové plochy a prvků pot ebných pro ekonomický chod tepelného čerpadla. 

Viz tabulka (8.2.1). Je možné si všimnout vysoké ceny samotného tepelného čerpadla, 

což obecn  pat í mezi jeho nejv tší nevýhody.  

Tab. 8.2.1.  Investiční náklady druhého projektu  

 

 

 

 

 

 

 

ks  /  m kč
OT VK 22-600x1400 1 6866

VK 22-600x1000 1 5705

KLT 1820x750 1 2124

VK 10-600x900 1 3283

VKL 20-600x1000 1 4529

VK 21-600x800 1 4648

VK 11-600x1400 1 3736

VKL 11-600x1600 1 5172

KLT 1820x750 1 2124

VK 11-600x1200 1 4448

VKL 11-600x1600 1 5172

potru í 11 887,7

186 8695

2 10046

10 2770

10 1030

1 24775

2500

suma 98510,7

TRV

kotel 

ostat í fiti ky…

šrou e í regulač í 
rozdělovač 

Cu 15x1

Pe-Xa 16,2x2,6

ks /m/m
2 kč

potru í 2 214

10 807

384 11136

2 10046

72 14625

a hydridová vrstva +dilatač í pásky 72 19728

1 4146

s ěšova í  est á ar atura 1 2850

1 3750

1 134900

8 2400

2500

suma 207102

Cu 18x1

Pe-Xa 14x1,5

ostat í

tepel é čerpadlo 
o ěhové čerpadlo 

aku ulač í ádo a 

systé ové desky
rozdělovač 

hladivový okruh

Cu 15x1
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8.3. Provozní náklady prvního projektu 

Provozní náklady pro první projekt jsem určil z ceníku pro 1.1.2018 od dodavatele 

Innogy Energie s.r.o. Který si pro účtuje za 1MWh 1289,03 Kč. P i p epočtu 

1m
3
=10,5 kWh vychází roční náklady za spot ebovaný plyn 21 442 Kč. Pokud k tomu 

p ipočteme stálý m síční plat 298,1 Kč, vyjde celková cena za roční provoz vytáp ní 

v první variant  25 019 Kč. [17] 

 

8.4. Provozní náklady druhého projektu  

Provozní náklady pro druhý projekt jsem určil z ceníku pro 1.1.2018 od dodavatele 

ČEZ, který v tarifu pro vytáp ní s tepelným čerpadlem udává v nízkém tarifu cenu 

2496,98 Kč za 1 MWh, Celková  pot eba energie pro druhý projekt byla 4059 kWh/rok. 

Cena za dodanou energii bude 10131,3 Kč. Pokud p ipočteme m síční plat za jistič 

248,5 Kč, vyjde celková cena za vytáp ní druhého projektu 13113 Kč. [18] 

 

8.5. Porovnání celkových nákladů 

P i porovnávání celkových nákladů obou variant jsem došel k záv ru. Celkové 

náklady se pro ob  varianty vyrovnají po 9 letech provozu. Kdy v prvních 9 letech má 

nižší celkové náklady varianta jedna s plynovým kondenzačním kotlem a otopnými 

t lesy. Od 9,5 let provozu jsou celkové náklady nižší pro variantu dv , tedy pro tepelné 

čerpadlo a podlahové vytáp ní.  Toto rozložení cen je způsobeno nízkými investičními 

náklady varianty jedna, ale vysokými provozními náklady. U druhé varianty to platí 

opačn , zde jsou vysoké investiční náklady p edevším díky vysoké cen  tepelného 

čerpadla, ale provozní náklady jsou nízké.  Vývoj celkových cen viz obr. (8.5.1.). 

Dle údajů od výrobců se životnost kvalitního tepelného čerpadla pohybuje okolo 20 

let. Lze tedy konstatovat, že pokud budeme provozovat vytáp ní déle, jak 9,5 let vyplatí 

se z finanční stránky druhá varianta s tepelným čerpadlem. [19] 
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Obr. 8.5.1. Porovnání celkových nákladů 

 

9. Záv r 

 

V bakalá ské práci jsem nejprve určil tepeln  technické vlastnosti rodinného domu. 

Navrhl jsem pot ebné skladby st n, tak aby vyhovovali požadovaným normám. Stanovil 

jsem tepelné ztráty podle ČSN EN 12 831. Tepelné ztráty objektu jsem určil 5,9 kW. 

Poté navrhl dv  varianty vytáp ní.  

 

První variant  jsem použil zdroj tepla plynový kondenzační kotel Protherm gepard 

condens 12 MKO-A. otopnou soustavu jsem navrhl s hv zdicovým zapojením. Jako 

distribuční prvek jsem použil otopná t lesa Radik VK (VKL) a trubková otopná t lesa 

od firmy Korado.  

 

V druhé variant  jsem použil jako zdroj tepelné čerpadlo vzduch/voda Logatherm 

WPLS 4.2 comfort od firmy Buderus. Který bude napojen p es akumulační nádobu 

Dražice NAD 100v1 a trojcestný sm šovací ventil na soustavu podlahového vytáp ní od 

firmy Rehau. Kde v koupelnách budou sériov  p ipojena trubková otopná t lesa.  
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P i porovnání soustav z hlediska tepelné pohody lze íci, že otopná t lesa u první 

varianty lépe eliminují chladný vzduch, který bude proudit od oken. Ovšem u druhé 

soustavy je p íjemn jší celkové rozvrstvení teploty v místnosti a velký vliv sálavé 

složky. Sálavé otopné plochy jsou z hlediska tepelné pohody pro člov ka p íjemn jší.  

 

Z finančního hlediska jsem porovnal investiční i provozní náklady. V První 

variant  vyšli investiční náklady tém  na 100 tis Kč. V druhé variant  s tepelným 

čerpadlem se investiční náklady vyšplhaly na více jak dvojnásobek první varianty tedy 

tém  210 tis. Kč. Provozní náklady pro první variantu jsem určil na  

25 tis Kč za rok. U druhé varianty jsou provozní náklady p ízniv jší, pohybují se okolo 

13 tis Kč za rok. To má za následek, že celkové náklady jsou pro prvních 9 let provozu 

nižší pro variantu jedna, ale od 9,5 let je výhodn jší varianta dv  s tepelným čerpadlem 

viz obr. (8.5.1.). P i udávané životnosti tepelného čerpadla okolo 20 let. Lze tedy íci, že 

p i delším využívání jak 9,5 let je výhodn jší varianta s tepelným čerpadlem. [19] 

 

P i celkovém porovnání bych tedy rad ji volil druhou variantu vytáp ní tepelným 

čerpadlem v kombinaci s podlahovým vytáp ním. P edevším za výhody z finančního 

hlediska, za lepší rozvrstvení teplot v místnosti, za v tší podíl sálavé složky a nap íklad 

i za absenci otopných t les v místnosti, které zabírají prostor v místnosti a znesnadňují 

úklid a umíst ní nábytku.    
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 10.  Seznam příloh 

 Půdorys 1NP prvního projektu  čv. VTP-OT-01 

 Půdorys 2NP prvního projektu  čv. VTP-OT-02 

 Schéma zapojení prvního projektu   čv. VTP-OT-03 

 Půdorys 1NP druhého projektu  čv. VTP-PDL-01 

 Půdorys 2NP druhého projektu  čv. VTP-PDL-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12-BS-2018  Radoš Rykl 

57 

 

10. Použitá literatura 

 

[1] ŠT CHOVSKÝ, Jaroslav. Vytápění pro střední školy se studijním oborem TZB 

nebo obdobným. 3. vydání. Praha: SOBOTÁLES, 2010. ISBN 978-80-86817-

11-8. 

[2] BAŠTA, Ji í a Karel KABELE. Otopné soustavy teplovodní – sešit projektanta. 

T etí p epracované vydání Praha: STP 2008, 1998, 77 s. 978-80-02-02064-6, 96  

[3] POŽADAVKY DLE NORMY ČSN 73 0540-2. StavbaWEB [online]. [cit. 2018-

06-14]. Dostupné z: https://stavbaweb.dumabyt.cz/35/architectobjectfile/ 

03/37/13/Pozadavky%20dle%20CSN.pdf 

[4] Strop Ytong Klasik. Ytong [online]. [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: 

https://www.ytong.cz/stropni-system.php 

 [5] VEKRA Komfort EVO. Vekra [online]. [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: 

https://www.vekra.cz/produkt/dvere-komfort-evo/ 

 [6] Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dve í dle 

ČSN 73 0540-3. Tzbinfo [online]. [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: 

https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/32-soucinitel-prostupu-tepla-a-

soucinitel-sparove-pruvzdusnosti-oken-a-dveri-dle-csn-73-0540 

 [7] VEKRA Prima. Vekra [online]. [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: 

https://www.vekra.cz/produkt/okna-prima/ 

[8]  ČSN EN 12831. Praha: Český normalizační institut, 2005, 71 s. 

[9] BAŠTA, Ji í: ČSN EN 128 31 Tepelné soustavy v budovách výpočet tepelného 

výkonu. [P ednáška]. Praha: ČVUT,  listopad 2017 

[10] BAŠTA, Ji í. Otopné plochy. Praha: Ediční st edisko ČVUT, 2001, 328 s. ISBN 

80-01-02365-6. 

[11] Bašta, Ji í. Velkoplošné sálavé vytápění. Grada Publishing, a.s., Praha 2010, 

128s., ISBN 978-80-247-3524-5. 



12-BS-2018  Radoš Rykl 

58 

 

[12] Program pro p epočet tepelných výkonů RADIK. Korado [online]. [cit. 2018-

06-14]. Dostupné z: https://www.korado.cz/podpora-a-nastroje/softwary-a-

konfiguratory/radik-vyber-telesa-a-prepocet-tepelnych-vykonu.html 

[13] Plošné vytáp ní/chlazení. Rehau [online]. [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: 

https://www.rehau.com/cz-cs/stavebnictvi-podnikatele/vytapeni-a-

chlazeni/plosne-vytapeni-chlazeni 

[14] REGULACE. Rehau [online]. [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: 

https://www.rehau.com/cz-cs/stavebnictvi-podnikatele/vytapeni-a-

chlazeni/plosne-vytapeni-chlazeni/regulace 

[15] Projekční podklady Gepard Condens. Protherm [online]. [cit. 2018-06-14]. 

Dostupné z: https://www.protherm.cz/files/downloads/projekcni-podklady/pp-1-

6-gepard-condens-verze-1-653512.pdf 

[16] MATUŠKA, Tomáš: Tepelná čerpadla  [P ednáška]. Praha: ČVUT, íjen 2017. 

[17] P ehled cen zemního plynu. Tzbinfo [online]. [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: 

https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/13-prehled-cen-zemniho-plynu 

[18] P ehled cen elektrické energie. Tzbinfo [online]. [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: 

https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/14-prehled-cen-elektricke-energie 

[19] Jaká je životnost tepelných čerpadel?. Topíme čerpadlem [online]. [cit. 2018-06-

14]. Dostupné z: http://www.topimecerpadlem.cz/otazky-odpovedi/jaka-je-

zivotnost-tepelnych-cerpadel/ 

 

[20] Volba teplotního spádu [online]. BAŠTA, Ji í, 2001, [cit. 14. 6. 2018]. Dostupné 

z https://vytapeni.tzb-info.cz/teorie-a-schemata/525-volba-teplotniho-spadu 

 

[21] Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit. Tzbinfo [online]. [cit. 

2018-06-14]. Dostupné z: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/25-

venkovni-vypoctove-teploty-a-otopna-obdobi-dle-lokalit 



12-BS-2018  Radoš Rykl 

59 

 

[22] Circulator pumps. Nts energy [online]. [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: 

http://serwis.nts-energy.pl/wp-content/uploads/2017/03/UPM2_UPM-

GEO_UPM2K.pdf 

[23] Regulační šroubení stk. Imi-hydronic [online]. [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: 

https://www.imi-hydronic.com/sites/EN/cs-

cz/Produkty/vyva%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD-regulace-a-

pohony/vyva%C5%BEovac%C3%AD-ventily/regula%C4%8Dn%C3%AD-

%C5%A1rouben%C3%AD/STK/8c9c9f10-d750-4189-b666-841fdb73bc18 

 [24] Prům rné venkovní teploty v otopném období pro vybrané 

lokality. Tzbinfo [online]. [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: https://vytapeni.tzb-

info.cz/tabulky-a-vypocty/26-prumerne-venkovni-teploty-v-otopnem-obdobi-

pro-vybrane-lokality 

[25] DRAŽICE NAD 100 v1 - Akumulační nádrž včetn  izolace. Centrum 

vytapění [online]. [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: 

https://www.centrumvytapeni.cz/drazice-nad-100-v1---akumulacni-nadrz-

vcetne-izolace 

 

 

 

 

 

 

 


