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Anotace 

V současné době se co nejvíce snižují tepelné ztráty objektů, díky čemuž se ušetří potřeba 

tepla na vytápění. Tím se ale zvyšuje podíl potřeby tepla na přípravu teplé vody. Tato 

závěrečná práce má za úkol porovnat energetické úspory při přípravě teplé vody 

elektrickým ohřívačem vody. Zároveň porovnat a vyčíslit úsporná opatření jimiž jsou 

armatury s perlátory, úspornější ohřívač vody, změna tloušťky izolace rozvodů teplé a 

cirkulační vody, časově řízená cirkulace během dne, zpětné získávání tepla a následně 

jejich kombinaci. 

 

Klíčová slova 

elektrický ohřívač vody, příprava teplé vody, cirkulace teplé vody, tepelná izolace, 

potrubní rozvody, armatury s perlátory, zpětné získávání tepla 

 

Abstract 

Currently the thermal losses of the objects are being reduced which minimizes the need 

for thermal heating. This means the need for hot water preparation is increasing. The task 

of this final thesis is to compare energy savings for hot water preparation utilizing hot 

water heaters. At the same time, this thesis compares and calculates the savings of fittings 

with perlators, more economical water heaters, changes in insulation thickness of hot and 

circulating water distributions, time-controlled circulation during the day, heat recovery 

and their various combinations. 
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electric water heaters, hot water preparation, circulation of hot water, thermal insulation, 

pipe distribution, fittings with, heat recovery 
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1. Použité značení veličin 

A   plocha                 [m2] 

D   počet pracovních dní soustavy teplé vody     [den] 

E   modul pružnosti              [kPa] 

H   výška ohřívače vody            [m] 

L   délka                  [m] 

N   roční náklady               [Kč/rok] 

P   tepelný výkon               [W] 

Q   potřeba tepla               [kWh/den] 

R   tepelný odpor při přestupu tepla         [m2·K/W] 

T   termodynamická teplota           [K] 

U   součinitel prostupu tepla           [W/m2·K] 

U·A  měrná tepelná ztráta             [W/K] 

V   objem                 [m3] 

V̇   průtok teplé vody              [m3/den], [l/min] 

c   měrná tepelná kapacita vody          [J/kg·K] 

d   průměr                 [m] 

f   počet měrných jednotek           [-] 

g   součinitel výtoku              [-] 

m   počet úseků                [-] 

n   počet dávek               [-] 

p   součinitel prodloužení            [-] 

s   tloušťka stěny               [m] 

t   teplota vody               [°C] 

v   rychlost proudění vody            [m/s] 

w   rychlost proudění vzduchu          [m/s] 

z   poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci teplé vody [-] 

α   součinitel přestupu tepla           [W/m2·K] 

γ   celkové délkové roztažnosti          [mm/m·K] 

ε   emisivita                [-] 

η   účinnost rekuperačního výměníku        [-] 

λ   součinitel tepelné vodivosti          [W/m·K] 

   hustota vody               [kg/m3] 

τ   časová perioda              [h] 
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D   výpočtový průtok 
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w   střední teplota vody 
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1n   ohřívač vody 
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2p   denní potřeba 
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2. Úvod 

 

V současné době se při projektování jakéhokoliv objektu hledí co nejvíce na úsporu tepla. 

Řeší se, kde všude by se dal zlepšit materiál, aby výsledná tepelná ztráta byla co nejmenší 

a investor tak ušetřil co nejvíce provozních nákladů. Ale jen málokdo řeší možné úspory 

energie při projektování vnitřního vodovodu. Dříve dělala potřeba tepla pro vytápění 

objektu až 4/5 celkové potřeby energie. Dnes se potřeba tepla pro vytápění téměř rovná 

potřebě tepla pro přípravu teplé vody a její distribuci. Za pár let se může stát, že dokonce 

potřeba tepla pro přípravu teplé vody bude větší než potřeba tepla pro vytápění objektů. 

Příčin, proč tomu tak je, je hned několik, zaprvé investor většinou nechce z počátku 

investovat peníze do něčeho co se vrátí až v rozmezí několika let, později se distribuce 

teplé vody většinou nevrátí, není-li k tomu přinucen různými okolnostmi. Na druhém 

místě jsou projektanti, kteří navrhují celý systém přípravy teplé vody, mnohdy ho ovšem 

neviděli realizovat a přichází tak o nadhled a znalost, kde lze čím ušetřit. To realizační 

firmy tento přehled mají, vědí ovšem také, jaké jsou investiční a provozní náklady. Proto 

mnohdy nerespektují navržený projekt a realizují návrhy dle vlastních zkušeností, které 

nemusí být vždy tou nejúspornější volbou. 

Existuje mnoho metod, jimiž lze uspořit teplo, a to jak při přípravě teplé vody 

v zásobníku, distribuci tepla ve vodovodním potrubí, na výtokových armaturách, dokonce 

i při odtoku již „použité“ vody, která by jinak skončila bez využití v kanalizaci. Jako vždy 

je však nejvíce za úsporu vody zodpovědný ten, kdo zrovna teplou vodu odebírá. Může 

být navržen sebelepší úsporný systém přípravy a distribuce teplé vody, ale když je vodou 

plýtváno (například při sprchování nebo mytí nádobí), tak se i tento systém může stát 

neúsporným.  

Cílem této bakalářské práce je pro zadaný rodinný dům se zásobníkovým elektrickým 

ohřevem a cirkulací teplé vody navrhnout úsporná opatření při přípravě teplé vody a její 

distribuci. Jako úsporná opatření se volí časově řízená cirkulace během dne, změna 

tloušťky tepelné izolace rozvodů teplé vody a cirkulačních rozvodů teplé vody. Dále se 

uvažuje s osazením armatur s perlátory, se zpětným získáváním tepla ve sprchách a 

v neposlední řadě s výměnou zásobníkového ohřívače vody za úspornější. Následně se 

zjistí poměrná úspora tepla těchto opatření a zjistí se jejich ekonomická návratnost.  

  



 
 

12 
 

3. Příprava teplé vody 

3.1 Teplá voda 

Teplá voda je zdravotně nezávadná voda v kvalitě vody určené k lidské potřebě. Není 

určena k pití a vaření, ale pro mytí, koupání, praní a umývání. Teplá voda není ohřívaná 

provozní voda, potřebná k technologickým účelům, kde její použití nepřichází v úvahu. 

Pokud chceme v objektu použít i vodu, která není určena k lidské spotřebě (např. toalety, 

mytí podlah, oken apod.), musí být pro tuto vodu navržen samostatný vodovod a tento 

vodovod musí být zabezpečen tak, aby voda z něj nemohla proniknout do vodovodu 

k lidské spotřebě. Výtoky z obou vnitřních vodovodů musí být jasně a trvale označeny, 

aby nemohlo dojít k jejich záměně. 

Jakost teplé vody podléhá přísným pravidlům. Musí splňovat bakteriologická, biologická  

a chemická kritéria daná vyhláškou MZd ČR č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou  

se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné  

a teplé vody. 

S rostoucí teplotou roste i chemická reaktivita vody, která se projevuje u kovových částí 

potrubí korozí materiálu a v zařízeních určených k ohřevu vody a v plastovém potrubí 

vznikem inkrustací, tj. zarůstáním potrubí. K hlavním ukazatelům jakosti pitné vody pro 

ohřev patří: 

➢ KNK4,5 – min. 0,8 mmol/l (kyselinová neutralizační kapacita – alkalita vody – 

vlastnost vody, která informuje o schopnosti vázat hydroxidové nebo vodíkové 

ionty), 

➢ hmotnostní koncentrace fosforečnanů (max. 3,5 mg/l P04) v teplé vodě, 

➢ hodnota pH při teplotě 20 °C v rozsahu od 6,5 do 9,5 (nejvyšší mezní hodnoty), 

➢ hmotnostní koncentrace chloridů max. 100 mg/l, 

➢ hmotnostní koncentrace manganu max. 0,05 mg/l, 

➢ hmotnostní koncentrace železa 0,20 mg/l, 

➢ koncentrace vápníku a hořčíku 2-3,5 mmol/l je z hlediska kvality pitné vody,  

při vyšších hodnotách nutná úprava vody k ohřevu (instalace změkčovače, 

magnetizace atd.), 

➢ hmotnostní koncentrace CO2. 

Uvedené parametry jsou pro ohřev vody zcela vyhovující. Pokud ne, je nutná úprava 

studené vody ještě před procesem ohřevu [1]. 
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3.2 Způsoby přípravy teplé vody 

Podle použitého systému se rozlišuje ohřev vody na: 

➢ místní přípravu, 

➢ centrální přípravu, 

➢ ústřední přípravu. 

Systém řešení přípravy teplé vody musí vždy obsahovat zdroj ohřevu vody, potrubní 

rozvody teplé vody, pojistné, zabezpečovací, regulační a výtokové armatury pro 

nastavení požadované výstupní teploty. Primárním požadavkem je zajištění 

požadovaného množství teplé vody o zvolené teplotě v co nejkratší době po otevření dané 

armatury. 

Při návrhu přípravy teplé vody a její potrubní sítě je nutné se řídit základním požadavkem, 

kdy musí být do 30 vteřin od otevření výtokové armatury zajištěna požadovaná teplota 

teplé vody na koncovém prvku (umyvadlo, sprcha…) podle ČSN 06 0320 (požadavek 

ČSN EN 806-2). Není-li tato podmínka dodržena, musí být navržena cirkulace teplé vody 

nebo samoregulační přihřívání teplé vody elektrickým topným kabelem.  

3.2.1 Místní příprava teplé vody 

Místní (lokální) ohřev vody se provádí tak, že každé místo odběru je vybaveno vlastním 

ohřívačem vody, který může být buď zásobníkový nebo průtočný. Tento systém 

umožňuje přizpůsobení rozdílným potřebám na odběr a teplotu vody. Místní příprava 

teplé vody je vhodná pro využití v případech dodatečné instalace, kde jsou umístěna 

odběrná místa daleko od sebe. Tím odpadá nutnost realizace rozsáhlého potrubního 

rozvodu. Tento systém je také vhodný například ve dvougeneračních rodinných domech, 

kde umožňuje oddělenou fakturaci spotřeby energie.  
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Obr. 3.1 – Místní příprava teplé vody [2] 

3.2.2 Skupinová příprava teplé vody 

Skupinová příprava teplé vody je systém, kde jeden ohřívač zásobuje teplou vodou 

několik odběrných míst (např. jeden byt). Ohřívač vody je instalovaný tak, aby potrubí 

k odběrným místům bylo co nejkratší a aby objem vody v potrubí nepřekročil 3 litry.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 – Skupinová příprava teplé vody [2] 

3.2.3 Ústřední příprava teplé vody 

Ústřední příprava teplé vody je systém, ve kterém jsou všechna odběrná místa napojena 

společnými potrubními rozvody na jeden ohřívač vody. V tomto případě je nutnost 

počítat s dodržením podmínky o zajištění teploty teplé vody na výtoku  

i v nejvzdálenějším odběrném místě. Proto je nutné u rozsáhlejších rozvodů počítat 

s doplněním soustavy o cirkulační rozvody nebo o samoregulační topný kabel. 
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Obr. 3.3 – Ústřední příprava teplé vody [2] 

3.3 Konstrukční typy ohřívačů vody 

Ohřívače vody dělíme hned na několik skupin, základní dělení je na: 

➢ zásobníkové a průtokové ohřívače vody, 

➢ otevřené a uzavřené ohřívače vody, 

➢ přímo a nepřímo ohřívané ohřívače vody. 

3.3.1 Zásobníkové a průtokové ohřívače vody 

V zásobníkových ohřívačích se využívá akumulace teplé vody. Doba přípravy teplé vody 

závisí na zvoleném objemu zásobníku, na požadované výstupní teplotě a na výkonu 

zásobníku. Dále rozlišujeme dle paliv a energie zásobníkové ohřívače na elektrický 

proud, na pevná, kapalná a plynná paliva. Velmi důležitým provozním předpokladem  

je správně zvolená tloušťka izolace zásobníkového ohřívače vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 – Zásobníkový ohřívač vody [2] 
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U průtokových ohřívačů je voda ohřívána během odběru teplé vody. Tím pádem musí být 

tepelná energie dodávána během tohoto odběru. Zde ale vidíme nevýhodu průtokových 

ohřívačů, protože je nutné zajistit výkon ohřívače, dle aktuálního požadovaného průtoku  

a teploty teplé vody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5 – Průtokový ohřívač vody [2] 

Při smíšeném ohřevu vody jde o kombinaci, kdy je průtoková příprava teplé vody 

doplněna zásobníkem pro pokrytí krátkodobých odběrových smyček. Optimální zapojení 

průtokového ohřívače je s obtokem zásobníku. U tohoto zapojení nedochází k ovlivnění 

tlakových poměrů v potrubí vnitřního vodovodu tlakovou ztrátou průtokového ohřívače. 

Pro ohřev vody zajišťující její oběh mezi průtokovým ohřívačem a zásobníkem, musí být 

v obtoku umístěno cirkulační čerpadlo, a tím dochází k nabíjení zásobníku teplou vodou. 

Voda vstupuje do horní části zásobníku ze spodní části zásobníku přes průtokový ohřívač. 

Aby se do rozvodu teplé vody z obtoku nedostávala voda o nižší teplotě, musí mít voda 

v průtokovém ohřívači teploty 50 až 55 °C už při sepnutí cirkulačního čerpadla. 

3.3.2 Otevřené a uzavřené ohřívače vody 

U otevřených ohřívačů dochází uvnitř ohřívače ke styku vzduchu s vodou. Otevřené 

ohřívače vody pracují na základě přepadového principu, což znamená, když přitéká 

studená voda do ohřívače, tak vytéká teplá voda otevřeným výtokovým potrubím, 

k čemuž slouží speciální výtoková armatura. Při ohřevu vody se zvětšuje objem vody 

v zásobníku, tím pádem vzniká přebytek vody, jenž odtéká výtokovým potrubím, které 

musí být neuzavíratelné. Mezi nejčastější otevřené ohřívače teplé vody patří elektrické 

zásobníkové ohřívače, nebo tzv. koupelnová kamna na tuhá, plynná nebo kapalná paliva.  
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Obr. 3.6 – Otevřený ohřívač vody [2] 

Uzavřené ohřívače vody jsou neustále pod tlakem přiváděné studené vody a současně  

i pod tlakem způsobeným roztažností vody při jejím ohřevu. Pro pojištění tohoto ohřívače 

je nutné na přívodu osadit pojistný ventil. Uzavřený ohřívač může dodávat teplou vodu 

pro několik odběrných míst, která jsou osazena výtokovými ventily nebo směšovacími 

bateriemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.7 – Uzavřený ohřívač vody [2]  

3.3.3 Přímo a nepřímo ohřívané ohřívače vody 

Přímý ohřev vody ohřívači může být připravován elektrickou energií, spalováním 

zemního plynu, tuhých paliv nebo lehkého topného oleje. Předností tohoto ohřevu je to, 

že do nádoby s ohřívanou vodou je přímo předáváno teplo pomocí stěny kouřovodu  

a spalovacího výměníku.  
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Obr. 3.8 – Přímo ohřívaný ohřívač vody [2] 

Je-li předávána tepelná energie teplonosné látce a až poté výměníkem tepla přivedena  

do nepřímo ohřívaného ohřívače vody, mluvíme o nepřímém ohřevu. Přenos tepla se tak 

provádí např. topnou vložkou nebo dvojitou stěnou pláště zásobníku teplé vody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.9 – Nepřímo ohřívaný ohřívač vody [2] 

3.4 Cirkulace teplé vody 

Cirkulace teplé vody je stálý oběh vody v potrubí, který je zajištěn instalací cirkulačního 

potrubí s oběhovým čerpadlem k rozvodu teplé vody. Nejčastěji se dnes používá 

dvoutrubkový rozvod, kdy cirkulační potrubí vede společně s přívodním potrubím teplé 

vody a v nejvzdálenějším bodě rozvodu se propojí (Obr. 3.10). Méně častý, ale někdy 

z důvodu omezení počtu cirkulačních okruhů vhodnější, je jednotrubkový tzv. rámový 
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rozvod, který je vhodné použít v případě, kdy jsou relativně krátká stoupací potrubí blízko 

sebe (Obr. 3.11). [3] 

Obr. 3.10 – Dvoutrubkový systém cirkulace teplé vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.11 – Cirkulace s jedním cirkulačním okruhem a Venturiho děličů průtoku pro napojení 

podlažních rozvodných a připojovacích potrubí  

Oběhové čerpadlo zajišťuje, že se voda z nejvzdálenějších částí stoupacích potrubí vrací 

zpět do ohřívače. Cirkulační průtok musí být nejméně takový, aby rozdíl teplot mezi 

výstupem přívodního potrubí teplé vody z ohřívače a jeho spojením s cirkulačním 

potrubím byl maximálně 3 K. [3] 

Důležité je, aby voda cirkulovala rovnoměrně ve všech částech rozvodu. Proto je nutné 

hydraulické vyvážení regulačními armaturami umisťovanými na paty cirkulačních 

stoupacích potrubí. Těmito armaturami se zvýší tlakové ztráty při proudění vody 
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v okruzích, které jsou blíže k ohřívači, tak aby se rovnaly tlakové ztrátě při cirkulačním 

průtoku nejdelším okruhem. V poslední době se jako nejvýhodnější ukazují 

termoregulační Venturiho ventily, které uzavírají průtok při zvyšování teploty vody  

ve ventilu. Tyto ventily uzavírají průtok v okruzích, kde voda cirkuluje dostatečně a jsou 

otevřeny tam, kde voda cirkuluje méně, takže dočasným uzavřením cirkulace v kratších 

okruzích je voda nucena cirkulovat i v okruzích delších. Aby bylo snadnější cirkulaci 

správně zaregulovat, zřizuje se nejmenší nutný počet okruhů. To znamená, že cirkulační 

okruhy zpravidla tvoří jen ležatá a stoupací potrubí a krátká podlažní rozvodná  

a připojovací potrubí jsou bez cirkulace. [3] 

3.5 Bakterie Legionella 

Při ohřevu a přípravě teplé vody musíme brát v úvahu možnost výskytu bakterie 

Legionella pps. Protože je tato bakterie životaschopná pouze ve vodním roztoku,  

je člověku nebezpečná pouze dostane-li se mu do plic například vdechnutím mlhy nebo 

vodní páry. V plicích může způsobit bakterie nemoc legionelózu. Největší nebezpečí 

spočívá v tom, že je průběh legionelózy podobný jako průběh zápalu plic, přitom 

léčitelnost legionelózy závisí na jejím včasném diagnostikování. V přírodě se bakterie 

běžně vyskytují v povrchových vodách, ovšem jejich koncentrace je zde zanedbatelná. 

Ideální teplota pro množení těchto bakterií je v rozmezí od 35 do 42 °C. V tomto rozmezí 

může jejich množství dosáhnout až 106 bakterií na 1 litr vody. Pro eliminaci bakterií  

je nutné dosáhnout minimálně teploty 60 °C. Při této teplotě dochází k eliminaci bakterií 

do 2 minut. 

Z těchto informací vidíme, že ideálním místem pro šíření této bakterie je v zásobníku 

teplé vody, případně v části potrubí teplé vody, kde nedochází k častému průtoku teplé 

vody.  

Možností, jakými se dá odstranit či snížit koncentrace bakterií Legionella, je hned 

několik. Důležité jsou hlavně znalosti o provozu potrubní sítě, a to jak ze samotného 

provozu, tak i ze zkušeností projektantů, instalatérů a provozovatelů. V zásadě jde o 

prevenci, technická a organizační opatření. Bude-li vše vyhovovat po těchto opatřeních, 

a přesto se vyskytnou bakterie, je nutné provést technická opatření na straně dodávané 

vody, která nemá odpovídající kvalitu. 
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Z pohledu prevence je důležité dbát na: 

➢ vhodně zvolený materiál vodovodní sítě, 

➢ dostatečnou tepelnou izolaci potrubí teplé vody proti ochlazení a sálání tepla 

směrem k potrubí studené vody, 

➢ pravidelné odkalování zásobníku teplé vody a stoupaček, 

➢ dostatečnou cirkulaci teplé vody s vyloučením mrtvých koutů potrubí, 

➢ pravidelné čištění síťových filtrů před vodoměry, 

➢ optimalizovaný hydraulický stav distribuční sítě. 

Mezi základní technická opatření pro eliminaci bakterie legionela patří: 

Fyzikální technologie: 

➢ termická dezinfekce, 

➢ použití UV zářičů, 

➢ použití ionizace pomocí Ag-Cu elektrod – fyzikálně chemická technologie. 

Další technologie jsou již chemické: 

➢ použití biocidů na bázi roztoku chlornanu dodávaného výrobcem, 

➢ použití anolytu s obsahem chloru (vyráběný elektrolýzou NaCl na místě), 

➢ použití biocidů na bázi dalších halogenů, 

➢ použití oxidu chloričitého vyráběného v místě dávkování z výroby ze sloučenin 

bez generátoru, 

➢ použití oxidu chloričitého ve formě stabilizovaného roztoku dodávaného 

výrobcem, 

➢ použití oxidu chloričitého vyráběného na místě z chemikálií generátorem, 

➢ použití peroxidu vodíku se stříbrem, 

➢ použití kyseliny peroctové, 

➢ použití neoxidačních biocidů. 

Pro hygienické zabezpečení je více možností a také různé požadavky. Zatímco pro 

nemocnice s imunosuprimovanými pacienty je třeba trvale zabezpečovat hodnotu 

bakterie legionela na nule, pro ostatní ubytovací zařízení je dle vyhlášky MZd ČR  

č. 252/2004 Sb., příloha 2 „doporučená hodnota 100 KTJ na 100 ml“. Je tedy logické,  

že je vhodné jakékoliv hygienické zabezpečení zavádět uvážlivě a se znalostí skutečného 

stavu mikrobiologické kvality teplé vody v distribučních bodech uživatelů. [1] 
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3.6 Potřeba tepla pro přípravu teplé vody 

Pro návrh systému přípravy teplé vody je velmi důležité sestavení tzv. odběrového profilu 

tepla dodávaného ohřívačem za daný časový úsek (zpravidla 24 hodin). Tento odběrový 

profil udává potřebu tepla během zvoleného úseku. 

Potřebu tepla dodaného ohřívačem teplé vody za 24 hodin pro zajištění přípravy teplé 

vody lze vyjádřit jako: 

𝑄2𝑝 = 𝑄2𝑡 + 𝑄2𝑧 = (1 + 𝑧)·𝑄2𝑡 =
(1+𝑧)·�̇�2𝑝·𝜌𝑤·𝑐𝑤·(𝑡𝑡𝑣−𝑡𝑠𝑣)

3600·1000
          (3.1), 

kde je 

Q2p teplo dodané ohřívačem vody [kWh/den], 

Q2t teplo pro ohřev vody [kWh/den], 

Q2z teplo ztracené při ohřevu a distribuci teplé vody [kWh/den], 

z  poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci teplé vody [-], 

V̇2p celková potřeba teplé vody [m3/den], 

ρw  hustota vody při střední teplotě zásobníku [kg/m3], 

cw  měrná tepelná kapacita vody [J/kg·K], 

tsv  teplota studené vody [°C], 

ttv  teplota teplé vody [°C]. 

Hustota vody ρ se vypočítá dle vztahu 

ρ𝑤 = 1003,7 − 0,17265 · 𝑡𝑤 − 0,0028136 · 𝑡𝑤
2            (3.2), 

kde je 

tw  střední teplota vody [°C]. 

Poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci teplé vody je závislá na konstrukci zařízení, 

tepelné izolaci a velikosti zásobníku tepla. Dále je také závislá na délce rozvodů, jejich 

stupni tepelné izolace, na době provozu cirkulace během dne a roku atd. U bytových 

domů s řízenou cirkulací se tento součinitel pohybuje kolem hodnoty 0,5. U rodinných 

domů bez cirkulace se tato hodnota volí mezi 0,2 až 0,3. [4] 

Přepočet potřeby tepla dodaného ohřívačem teplé vody za 24 hodin na potřebu tepla 

během jednoho roku Q2p,r [kWh/rok] se stanoví ze vztahu 

Q2p,r=Q2p·D                          (3.3), 

kde je 
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D  počet pracovních dní soustavy (obvykle 365 dní v roce) [den]. 

Norma ČSN 06 0320 udává jednoduchý výpočet potřeby teplé vody, který se vypočítá 

dle vztahu 

�̇�2𝑝 = �̇�𝑜+�̇�𝑛+�̇�𝑢=(𝑛𝑖· ∑ (𝑛𝑑,𝑖·�̇�3,𝑖·𝜏𝑑,𝑖·𝑝𝑑,𝑖)
𝑛
𝑖=1 )+𝑛𝑛·�̇�𝑛 + 𝑛𝑢·�̇�𝑢        (3.4), 

kde je  

V̇o  potřeba teplé vody pro mytí osob [m3/den], 

ni  počet uživatelů [-], 

nd  počet dávek [-], 

V̇3  objemový průtok teplé vody při teplotě t3 do výtoku [m3/h], 

τd  doba dodávky [h], 

pd  součinitel prodloužení doby dávky [-], 

V̇n  potřeby teplé vody pro mytí nádobí [m3/jídlo], 

nn  počet jídel [jídlo/den], 

V̇u  potřeba teplé vody pro úklid a pro mytí podlah [m3/m2], 

nu  výměra ploch [m2/den]. 

Norma ČSN EN 15 316-3 má celkem tři části, přičemž se na výpočet potřeby teplé vody 

použije poslední část ČSN EN 15 316-3-3, která se zabývá zjednodušeným výpočtem 

ročního provozu systému přípravy teplé vody z pohledu celkově dodané roční energie.  

Tab. 3.1 – Specifické potřeby teplé vody (výběr z normy ČSN EN 15316-3-1) [1] 

Druh budovy 
V̇2p,f 

[m3/měrná jednotka·den] 
Měrná jednotka 

Rodinný dům 0,04 až 0,05 osoba 

Bytový dům 0,04 osoba 

Ubytovací zařízení 0,028 lůžko 

Čtyřhvězdičkový hotel 

s prádelnou 
0,132 lůžko 

Restaurace 0,01 až 0,02 jídlo 

Nemocnice s prádelnou 0,088 lůžko 

Administrativní budova 0,01 až 0,015 osoba 
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Takže sice tato norma slouží především pro energetické hodnocení systémů na přípravu 

teplé vody z hlediska systému jako celku, ale lze ji využít i pro návrh velikosti ohřívače 

vody. Pro výpočet potřeby teplé vody během 24 hodin lze použít vztah 

�̇�2𝑝 = �̇�2𝑝,𝑓·𝑓                         (3.5), 

kde je 

V̇2p  celková potřeba teplé vody [m3/den], 

V̇2p,f  specifická potřeba teplé vody [m3/měrná jednotka·den], 

f   počet měrných jednotek [-]. 

Pro bytové a rodinné domy se měrnou jednotkou myslí počet osob. Pro jiná zařízení může 

měrná jednotka znamenat počet odběrů teplé vody, počet instalovaných odběrných 

zařízení, počet lůžek atd. 

Obr. 3.12 – Porovnání profilů odběru tepla pro přípravu teplé vody podle norem 

Tab. 3.2 – Porovnání časových parametrů odběrů tepla pro přípravu teplé vody dle jednotlivých 

norem 

křivka odběru teplé vody čas odběru tepla 
podíl z celkově  

odebraného tepla [%] 

ČSN 06 0320 

0:00 až 5:00 0 

5:00 až 17:00 35 

17:00 až 21:00 50 

21:00 až 24:00 15 

ČSN EN 15 316-3 

0:00 až 6:00 0 

6:00 až 9:00 35 

9:00 až 19:00 15 

19:00 až 22:00 40 

22:00 až 24:00 10 

Výše je názorně zobrazené porovnání odběrového profilu potřeby tepla pro přípravu teplé 

vody podle jednotlivých norem. Jak je vidět norma ČSN EN 15 316-3 počítá s ranní  

a večerní špičkou odběru, přičemž během dne dochází k minimálním odběrům. Zatímco 
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norma ČSN 06 0320 uvádí největší nárůst odběru tepla pro ohřev vody pouze během 

večerní špičky. 

3.7 Návrh ohřívače vody 

Při návrhu ohřívače vody je nezbytné přihlédnout k použitému zdroji tepla  

a předpokládanému odběru tepla. V ČR se používá několik metod pro návrh zásobníku 

teplé vody, mezi které patří: 

➢ návrh dle křivek dodávky a odběru tepla, 

➢ návrh dle DIN 4708, 

➢ návrh zohledňující přednostní přípravu teplé vody se společným zdrojem  

pro vytápění, 

➢ návrh zohledňující špičky v odběru teplé vody. 

Pojmem křivka odběru teplé vody se rozumí závislost odběru teplé vody V [l] v daném 

časovém úseku τ [h]. Křivka dodávky tepla je závislá na dodávce tepla z daného zdroje 

tepla v časovém úseku. Pro sestavení těchto křivek musíme znát tyto předpoklady: 

➢ křivka odběru tepla se musí nacházet pod křivkou dodávky tepla, 

➢ teplo dodané zdrojem tepla do teplé vody musí být rovno teplu odebranému  

ze zdroje tepla. 

Při návrhu objemu zásobníku teplé vody dle křivek dodávky a odběru tepla se využívá 

vztahu 

𝑉1𝑛 =
∆𝑄𝑚𝑎𝑥

𝜌𝑤·𝑐𝑤·(𝑡𝑡𝑣−𝑡𝑠𝑣)
·3600·1000                 (3.6), 

kde je 

V1n  objem ohřívače vody [m3], 

Qmax největší možný rozdíl mezi křivkou Q1 a Q2 [kWh], 

Q1   křivka dodávky tepla [kWh], 

Q2   křivka odběru tepla [kWh]. 

Pro sestavení křivky dodávky tepla lze využít jeden ze dvou způsobů. První způsob 

spočívá v nepřetržité dodávce tepla do zásobníku teplé vody (Obr. 3.13). Druhý způsob 

využívá časově omezené dodávky tepla, která má vždy periodu ohřevu vody kratší, než 

je perioda odběru teplé vody. Ale i během této kratší časové periody zajistí, že křivka 

odběru tepla nepřekročí křivku dodávky tepla (Obr. 3.14). 
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Obr. 3.13 – Křivky odběru a dodávky tepla s nepřetržitou dodávkou tepla  

Obr. 3.14 – Křivky odběru a dodávky tepla s časově omezenou dodávkou tepla  

Pro výpočet potřebného výkonu zdroje tepla při zásobníkovém ohřevu použijeme vztah 

𝑃1𝑛 = (
∆𝑄1𝑛

𝜏
)

𝑚𝑎𝑥
                       (3.7), 

kde je 

P1n  jmenovitý tepelný výkon ohřívače [W],  

Q1n  dodané teplo do ohřívače vody[kWh], 
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τ   časová perioda dodávky tepla [h]. 

Pro nepřetržitou dodávku tepla je hodnota Qs=Q1. Při časově omezené dodávce teplé 

vody se pro výpočet uvažuje pouze maximální hodnota.  

Z uvedeného vztahu vyplývá, čím kratší je dodávka tepla do ohřívače vody, tím vyšší 

musí být tepelný výkon ohřívače vody. Platí tedy, že pro časově omezenou dodávku tepla 

je potřeba ohřívač vody o větším objemu a tepelném výkonu než při neomezené dodávce 

tepla. Při dostatečně velkém zdroji tepla pro neomezenou dodávku tepla by bylo možné,  

pro pokrytí požadovaného odběru tepla, zvolit i průtokový ohřívač. 

3.8 Potrubní rozvody 

3.8.1 Materiál rozvodů teplé vody a cirkulace 

Základní materiály používané v technických zařízeních budov jsou uvedeny v Tab. 3.3. 

Tab. 3.3 – Trubní materiály a spoje [1] 

Skupina potrubí Materiál Spoje podle druhu materiálu 

Ocelové potrubí 

Pozinkovaná ocel 
závitové, lisované, svařované, 

nerozebiratelné a šroubové 

spoje 

Nerezavějící ocel 

Holá ocel 

Měděné potrubí Měď pájené a lisované spoje 

Plastová potrubí 
PE-HD, PE-X, PP-R, 

PVC-C, PVC-U, PB 

svařované, lisované, 

nerozebiratelné a lepené spoje 

Smíšené potrubí Kov s plastem svěrkové a lisované spoje 

Ocelové trubky (Obr. 3.15) ve formě závitových trubek se dodávají v bezešvém, 

svařovaném, pozinkovaném nebo černém provedení. Pro vnitřní vodovody se používají 

ocelové závitové pozinkované trubky, které se označují jmenovitou světlostí DN. 

Obvyklým trubním spojením trubky s tvarovkou nebo armaturou je válcově-kuželový 

závitový spoj. Vzhledem k malé odolnosti proti korozi nejsou ocelové závitové 

pozinkované trubky pro rozvody teplé vody vhodné. Lze však použít trubky 

z korozivzdorné oceli spojované lisovanými spoji, jejichž nevýhodou je pouze vyšší cena. 

[1] 
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Obr. 3.15 – Pozinkované potrubí  

Měděné potrubí (Obr. 3.16) je podle ČSN EN 1057 dodáváno ve dvou jakostech. A to 

tažné tvrdé potrubí (F 37) v tyčích o délce 5 m, nebo měkké potrubí (F 22) v kolech  

o délce 25 nebo 50 m. Předností měděných trubek je snadná ohebnost, rychlá montáž  

a nižší tlakové ztráty oproti ocelovému potrubí. Spojování se většinou provádí pájením, 

svěrnými tvarovkami a šroubovými spoji se svěrnými nebo řeznými kroužky. Měkké 

pájení se doporučuje u rozvodů pitné vody, aby se zamezilo vzniku koroze, naopak tvrdé 

pájení je vhodné spíše pro plynové instalace. Nevýhodou měděného potrubí je větší 

teplotní délková roztažnost než u oceli, proto je nutné v některých případech delších 

rozvodů počítat s kompenzací teplotní délkové roztažnosti potrubí. Při kombinaci 

ocelového pozinkovaného potrubí a měděného potrubí v jednom rozvodu musí voda 

proudit z ocelového do měděného potrubí (platí i pro rozvody teplé vody s cirkulací). 

Rovněž z cirkulačního okruhu, jehož součástí je měděné potrubí, se voda nesmí vracet  

do zásobníku z pozinkované oceli. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.16– Měděné potrubí  
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Výhodami plastového potrubí (Obr. 3.17) jsou dobrá tvárnost, elektrická nevodivost, 

lehkost, odolnost proti korozi, nízká tlaková ztráta potrubí, hygienická nezávadnost  

a recyklovatelnost. Mezi nevýhody patří výrazně vyšší teplotní délková roztažnost, nižší 

tepelná odolnost, malá pevnost, hořlavost. Pro rozvody vody se používají termoplasty 

zejména polyetylen (PE), polybuten (PB), polypropylen (PP) nebo chlorovaný 

polyvinylchlorid (PVC). Termoplasty jsou za tepla velmi dobře tvárné a svařitelné  

a lze je vratně zpracovávat. [1] 

Tab. 3.4 – Termoplasty pro potrubí [1] 

Zkratka Označení Použití Barva Spojování 

PE-HD 
Polyetylen o velké 

hustotě 

studená voda, 

plyn, odpadní 

voda 

černá,  

světle 

hnědá 

zrcadlové 

svařování, 

svěrné spojky 

PE-X 
Síťovaný 

polyetylen 

studená voda, 

teplá voda 
bílá svěrné spojky 

PVC-U 
Polyvinylchlorid 

bez změkčovadel 
studená voda šedivá 

lepené spoje a 

svařování za 

studena 

PVC-C 
Chlorovaný 

polyvinylchlorid 

studená voda, 

teplá voda 
šedivá 

lepené spoje a 

svařování za 

studena 

PB Polybuten 
studená voda, 

teplá voda 
bílá 

hrdlové 

svařování 

PPR 
Polypropylen 3. 

typu 

studená voda, 

teplá voda 

zelená,  

světle 

modrá 

hrdlové 

svařování, 

svařování za 

studena 
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Obr. 3.17 – Plastové PPR potrubí  

Vícevrstvá potrubí (Obr. 3.18) spojují přednosti kovů a plastů. Vnitřní strana potrubí, kde 

protéká voda, je plastová. Stabilní jádro tvoří kovový materiál např. hliníková trubka, 

která je chráněná proti vnější korozi další ochrannou vrstvou. Díky kovové vložce tak 

vícevrstvé potrubí nemá tak velkou délkovou roztažnost jako klasické plastové potrubí. 

Spojování vícevrstvých trubek se provádí převážně lisovanými mechanickými spojkami 

nebo šroubovými spojkami. [1] 

 

Obr. 3.18 – Vícevrstvé PEX-AL-PEX potrubí  

V Tab. 3.5 jsou uvedeny vlastnosti materiálů potrubí z pohledu délkové roztažnosti. 

Změna délky je stanovena pro potrubí DN 15 délky 10 m při ohřátí o 50 K. 
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Tab. 3.5 – Mechanické vlastnosti materiálu potrubí [1] 

Materiál potrubí 

Součinitel délkové 

roztažnosti γ 

[mm/m·K] 

Modul pružnosti 

E [MPa] 

Změna délky 

l [mm]  

Ocel 0,012 200 až 250·103 6 

Měď 0,017 110 až 130·103 8,5 

Hliník 0,0238 66 až 76·103 12 

AL-PEX 

(vícevrstvé) 
0,026 5 až 7·103 13 

PVC 0,08 3 až 9·103 40 

PEX 0,15 6 až 9·103 75 

PE-HD (PN 10) 0,18 0,8 až 1,4·103 90 

3.8.2 Návrh rozvodů teplé vody a cirkulace 

V současnosti platí v ČR dvě metody pro výpočet dimenzí potrubních rozvodů teplé 

vody. U zjednodušeného výpočtu v normě ČSN EN 806-3 odpadá stanovení výpočtového 

průtoku a stanovení tlakových ztrát. Podle této normy nelze ani dimenzovat cirkulační 

potrubí teplé vody. Proto existuje norma ČSN 75 5455, která uvádí podrobnou metodu 

výpočtu světlostí potrubních rozvodů použitelnou pro všechny typy budov. Touto normou 

lze také dimenzovat cirkulační potrubí teplé vody, dokonce i požární vodovod. 

Návrh potrubních rozvodů dle normy ČSN 75 5455 tkví v určení výpočtového průtoku, 

předběžném návrhu dimenzí potrubí podle průtočné rychlosti, výpočtu tlakových ztrát  

a hydraulickém posouzení. 

3.8.2.1 Určení výpočtového průtoku 

Norma ČSN 75 5455 obsahuje 3 vztahy pro určení výpočtového průtoku podle druhu 

budovy: 

a) pro rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, jednotlivé prodejny  

a hygienická zařízení pro jeden hotelový pokoj  

�̇�𝐷 = √∑ (�̇�𝐴,𝑖
2 · 𝑛𝐴,𝑖)

𝑚
𝑖=1                     (3.8), 

b) pro ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem vody (např. hotely, restaurace, 

obchodní domy) 
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�̇�𝐷 = ∑ 𝑔𝑖 · �̇�𝐴,𝑖 · √𝑛𝐴,𝑖
𝑚
𝑖=1                     (3.9), 

c) pro budovy nebo skupiny zařizovacích předmětů, u kterých se předpokládá hromadné  

a nárazové použití výtokových armatur, např. hygienická zařízení průmyslových 

závodů a veřejné lázně 

�̇�𝐷 = ∑ 𝜑𝑖 · �̇�𝐴,𝑖 · 𝑛𝐴,𝑖
𝑚
𝑖=1                    (3.10), 

kde je 

V̇A  jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení [l/s] dle 

  Tab. 3.6, 

g  součinitel výtoku (pro výtokové armatury teplé vody f = 1), 

φ  součinitel současnosti odběru vody z výtokových armatur a zařízení stejného druhu 

  dle Tab. 3.7, 

nA  počet výtokových armatur stejného druhu, 

mA  počet druhů výtokových armatur. [5] 

Je-li výsledek součinu φi·V̇A,i·ni < V̇Ai, uvádí se, že φi·V̇A,i·ni = V̇A,i. 

Tab. 3.6 – Jmenovité výtoky V̇A podle normy ČSN 75 5455 [5] 

Výtokové armatury DN 
Jmenovitý výtok dle ČSN 75 5455 

V̇A [l/s] 

Výtokový ventil pro teplou vodu 15 0,2 

Bidetová baterie 15 0,1 

Směšovací baterie u umyvadla 

nebo umývátka 
15 0,2 

Směšovací baterie u dřezu 15 0,2 

Směšovací baterie sprchová 15 0,2 

Směšovací baterie vanová 15 0,3 

Směšovací baterie u výlevky 15 0,2 

V místě, kde dochází k odbočení potrubí studené vody k ohřívači, se výpočtové průtoky 

teplé a studené vody nesčítají, pro dimenzování potrubí se volí větší z nich. 
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Tab. 3.7 – Součinitelé současnosti odběru φ z výtokových armatur a zařízení stejného druhu [5] 

Výtoková armatura pro zařizovací předměty Součinitelé současnosti 

φ 

Sprchy 1,0 

Léčebná zařízení 1,0 

Umyvadla, umývací žlaby 0,8 

Vany, bidety 0,5 

Dřezy, výlevky, pitné studánky 0,3 

Tlakové splachovače pisoárových mís,  

nádržkové splachovače 

0,2 

Tlakové splachovače záchodových mís 0,1 

3.8.2.2 Návrh světlosti potrubí 

Při dimenzování světlosti potrubí se musí dodržet minimální průtočná rychlost 

v přívodním potrubí 0,5 m/s a cirkulačním potrubí 0,3 m/s. Pokud není výrobcem udávána 

jiná hodnota, nesmí být v prostorech, kde je požadována povolená hladina hluku, vyšší 

průtočná rychlost než 1,5 m/s (kovové potrubí), případně 2,0 m/s (plastové potrubí).Více 

potrubních materiálů a jejich průtočné rychlosti viz Tab. 3.8. 

Tab. 3.8 – Nejvyšší průtočné rychlosti v potrubí [5] 

Materiál potrubí 

Nejvyšší průtočné 

rychlosti 

v přívodním 

potrubí [m/s] 

Nejvyšší průtočné 

rychlosti 

v cirkulačním 

potrubí [m/s] 

Ocelové pozinkované potrubí 1,7 0,8 

Potrubí z nerezové oceli 2,0 1,0 

Měděné potrubí 2,0 0,5 

Potrubí z plastů nebo s vnitřním plastovým 

povrchem 

3,0 1,5 
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Pro určení konkrétní dimenze daného úseku, je vhodné postupovat dle Tab. 3.9. Ta 

určuje rychlost proudění vody v potrubí v návaznosti na výpočtovém průtoku pro různé 

dimenze.  

Tab. 3.9 – Délkové tlakové ztráty třením R [kPa/m] a rychlosti proudění vody v [m/s] v potrubí 

z PPR, PN 20 v závislosti na průtoku [l/s] [1] 

4. Možnosti úspor při přípravě teplé vody 

Opatření, jak celkově ušetřit výdaje za přípravu teplé vody, je hned několik. Mezi opatření 

pro úsporu tepla při přípravě teplé vody patří změna tloušťky potrubních rozvodů  

a ohřívače vody. Při využití cirkulace teplé vody je nutné zohlednit, zdali se ušetří náklady 

při časově řízené cirkulaci. Pro umyvadla, dřezy a sprchy lze využít armatury s perlátory, 

které omezují průtok vody a tím šetří celkovou spotřebu teplé vody, aniž by došlo 

k výraznému snížení kvality mytí. Dále je možné použít některého ze systému zpětného 

Průtok 

[l/s] 

Vnější průměr x tloušťka stěny trubky (d x s) 

[mm] 

20 x 3,4 25 x 4,2 32 x 5,4 

R 

[kPa/m] 

v 

[m/s] 

R 

[kPa/m] 

v 

[m/s] 

R 

[kPa/m] 

v 

[m/s] 

0,10 0,70 0,7 0,24 0,5 0,07 0,3 

0,15 1,45 1,1 0,49 0,6 0,15 0,4 

0,20 2,41 1,5 0,80 0,9 0,25 0,6 

0,30 4,99 2,2 1,65 1,4 0,51 0,8 

0,40 8,40 2,9 2,76 1,8 0,85 1,1 

0,50   4,13 2,3 1,26 1,4 

0,60   5,74 2,8 1,75 1,7 

0,70     2,31 2,0 

0,80     2,94 2,3 

0,90     3,64 2,5 
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získávání tepla, kdy teplem z odpadní vody se předehřívá studená voda, a tím lze uspořit 

energii na její ohřev. 

4.1 Armatury s perlátory 

Perlátory smíchávají proud vzduchu s vodou tak, aby vytvořili plynulý a rovnoměrný 

proud vody ovšem s výrazně menším průtokem vody. Perlátory obsahují také menší 

otvory pro tekoucí vodu, což v kombinaci se vzduchem zvyšuje i rychlost vytékající 

vody. To znamená, že s perlátory je proud vody a tím mycí efekt intenzivnější, avšak 

spotřeba vody je nižší. Ovšem protože perlátory mají menší otvory pro protékající vodu, 

může docházet k zanášení perlátorů vodním kamenem. Proto je vhodné volit perlátory 

buďto s plastovým nebo gumovým vnitřkem, případně antivápenné varianty. Perlátory 

lze osadit na dřezovou a umyvadlovou baterii (viz Obr. 4.1). Pro sprchy se navrhují 

nízkoprůtokové sprchové hlavice nebo sprchové hadice v integrovaným perlátorem  

(viz Obr. 4.2). Perlátory se dělí podle výstupního průtoku vody. V Tab. 4.1 je uvedena 

doba dávky teplé vody, objem dávky a počet dávek teplé vody na osobu  

a den. 

Tab. 4.1 – Potřeba teplé vody o teplotě tTV = 55 °C dle ČSN 06 0320 [1] 

Činnost 

Doba 

dávky 

τd 

Objem 

dávky Vo 

Průtok 

teplé vody 

V̇3 

Počet 

dávek nd 

[min] [l] [l/min] [1/osoba] 

Mytí 

osob 
Umyvadlo 

mytí 

rukou 
0,84 2 2,4 2 

mytí těla 4,26 10 2,4 0,4 

Mytí 

osob 

Sprcha 6,6 25 3,8 0,85 

Vana 5,1 40 7,8 0,15 

Mytí 

nádobí 
Vaření + výdej 0,42 2 4,8 1 

Mytí podlahy + úklid 4,14 20 4,8 0,15 

Celková potřeba teplé vody V̇2p [l/den] o teplotě 55 °C se spočítá dle vztahu  

�̇�2𝑝 = 𝑛𝑖 · ∑ (�̇�3,𝑖 · 𝜏𝑑,𝑖 · 𝑛𝑑,𝑖)
𝑛
𝑖=1                   (4.1), 

Při použití perlátorů se průtoky teplé vody V̇3,pe zmenší viz Tab. 4.2 
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Tab. 4.2 – Potřeba teplé vody o teplotě tTV = 55 °C při použití perlátorů 

Činnost 
Průtok teplé vody V̇3,pe 

[l/min] 

Mytí osob 

Umyvadlo 
mytí rukou 1,5 

mytí těla 1,5 

Sprcha 3 

Vana 5,5 

Mytí nádobí Vaření + výdej 3 

Mytí podlahy + úklid 3 

Poté se celková potřeba vody V2p,pe [m
3/den] o teplotě 55 °C při použití perlátorů spočítá 

opět dle vztahu (4.1). Pro určení celkové úspory tepla se spočítá celková potřeba vody 

V2p (bez použití perlátorů) a V2p,pe (s perlátory) pro oba případy, následně se vypočítá teplo 

dodané ohřívačem vody během 24 hodin podle vztahu (3.1) a nakonec se porovná jejich 

rozdíl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 – Perlátor pro dřezy a umyvadla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 – Sprchová hadice s perlátorem                                                                                                                                                                                                                                                              
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4.2 Snížení tepelné ztráty ohřívače vody 

Tepelnou ztrátu ohřívače vody ovlivňuje jeho velikost, tloušťka izolace a provozní 

podmínky (teplota vody, teplota okolního vzduchu). Zásadním opatřením je volba 

tloušťky tepelné izolace. Podle vyhlášky č. 193/2007 Sb. má být minimální tloušťka 

tepelné izolace teplé vody 100 mm při použití izolačního materiálu se součinitelem 

tepelné vodivosti λ menším nebo rovným 0,045 W/m·K (udáváno při teplotě 0 °C). Při 

jiných hodnotách součinitelů tepelné vodivosti se tloušťka izolace má přepočítat tak, aby 

bylo dosaženo stejných nebo lepších tepelně izolačních vlastností. Nicméně v praxi se 

využívá tlouštěk izolace daleko menších (zhruba polovičních), jako důsledek výpočtu 

hospodárné tloušťky izolace a v současnosti především jako důsledek požadavků na 

ekodesign. Navíc požadovaná tloušťka izolace souvisí s objemem zásobníku teplé vody. 

Ztráta tepla Q [kWh] zásobníku teplé vody nebo zásobníkového ohřívače za definovaný 

časový úsek se stanoví jako 

𝑄 =
𝑈·𝐴·(𝑡𝑤−𝑡𝑜𝑘)·𝜏

1000
                       (4.2), 

kde je 

U  součinitel prostupu tepla ohřívače vody [W/m2·K], 

A  plocha povrchu ohřívače vody [m2], 

tw  střední teplota teplonosné látky uvnitř zásobníku [°C], 

tok  teplota okolního vzduchu [°C]. 

Teoreticky lze stanovit měrnou tepelnou ztrátu válcového zásobníku U·A [W/K] jako 

𝑈 · 𝐴 = 𝑈𝑣 · 𝐻 + 𝑈𝑏 · 𝐴𝑏 + 𝑈𝑡 · 𝐴𝑡                 (4.3), 

kde je 

U  součinitel prostupu tepla válcovou stěnou zásobníku [W/m·K], 

H  výška zásobníku [m], 

Ub  součinitel prostupu tepla rovinnou stěnou dna zásobníku [W/m2·K], 

Ab  plocha dna zásobníku [m2], 

Ut  součinitel prostupu tepla rovinnou stěnou vrchlíku zásobníku [W/m2·K], 

At  plocha vrchlíku zásobníku [m2]. 

Součinitel prostupu tepla válcovou stěnou zásobníku Uw [W/m·K] se stanoví jako 

𝑈𝑤 =  
𝜋

1

𝛼𝑖·𝑑𝑖
+

1

2·𝜆𝑝
·𝑙𝑛(

𝑑𝑝

𝑑𝑖
)+

1

2·𝜆𝑖𝑧
·𝑙𝑛(

𝑑𝑒
𝑑𝑝

)+
1

𝛼𝑒·𝑑𝑒

                (4.4), 
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kde je 

di  vnitřní průměr zásobníku [m], 

dp  vnější průměr zásobníku [m], 

de  vnější průměr izolace [m], 

αe  součinitel přestupu tepla na povrchu izolace [W/m2·K], 

αi  součinitel přestupu tepla na vnitřním povrchu stěny zásobníku [W/m2·K], 

λiz  součinitel tepelné vodivosti materiálu tepelné izolace [W/m·K], 

λp  součinitel tepelné vodivosti materiálu zásobníku [W/m·K].  

Součinitel prostupu tepla dna Ub [W/m2·K] a vrchlíku ohřívače Ut se vypočítá dle vzorce 

𝑈𝑏 = 𝑈𝑡 =
1

1

𝛼𝑖
+∑

𝑠𝑛
𝜆𝑛

+
1

𝛼𝑒

𝑚
𝑛=1

                    (4.5), 

kde je 

sn  tloušťka n-té konstrukce [m], 

λn  součinitel tepelné vodivosti n-té konstrukce [W/m·K]. 

Plocha ohřívače vody se spočte z plochy stěn zásobníku, z plochy vrchlíku a z plochy dna 

ohřívače. Výsledná plocha ohřívače se tedy vypočítá jako 

𝐴𝑏 = 𝐴𝑡 =
𝜋·𝑑𝑒

2

4
                       (4.6). 

Součinitel přestupu tepla na povrchu izolace αe se určí z odpovídajících kriteriálních 

rovnic respektujících rychlost proudění a další fyzikální veličiny a na vnější straně tepelné 

izolace se ještě respektuje sálavá složka.  

𝛼𝑒 = 𝛼𝑠 + 𝛼𝑘                             (4.7), 

kde je 

αs  součinitel přestupu tepla na povrchu izolace sáláním [W/m2·K], 

αk  součinitel přestupu tepla na povrchu izolace konvekcí [W/m2·K].  

Pro součinitel přestupu tepla na povrchu izolace konvekcí platí vztahy  

➢ pro volné obtékání w < 1 m/s 

𝛼𝑘 = 10  [W/m2·K]                          (4.8), 

➢ pro volné obtékání w > 1 m/s 

𝛼𝑘 = 11,63 ·
𝑤0,7

𝑑𝑒
0,3  [W/m2·K]                       (4.9), 
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kde je 

w  rychlost proudění vzduchu [m/s], 

de  vnější průměr izolace [m].  

Pro součinitel přestupu tepla na povrchu izolace sáláním platí vztah  

𝛼𝑠 = 𝜀 · 𝜎 ·
𝑇𝑝

4−𝑇𝑜𝑘
4

𝑇𝑝−𝑇𝑜𝑘
                        (4.10), 

kde je 

ε  emisivita povrchu [-],  

σ  Stefan-Boltzmannova konstanta [σ = 5,67·10-8 W/m2·K4], 

Tp  teplota povrchu (Tp < To + 20 K) [K], 

Tok teplota okolí [K].  

Emisivita povrchu vychází z Tab. 4.3. 

Tab. 4.3 – Emisivita povrchu  

Povrch ε 

Hliník, čistý válcovaný 0,05 

Hliník, zoxidovaný 0,13 

Pozinkovaný plech, čistý 0,26 

Pozinkovaný plech, zaprášený 0,44 

Austenitická ocel 0,15 

Hliníkozinkový plech 0,18 

Nekovové povrchy 0,94 

 

Měrnou tepelnou ztrátu (U·A) lze také stanovit experimentálním měřením v souladu 

s normou ČSN EN 60379, která popisuje metodu měření pro elektrické akumulační 

ohřívače vody. Experimentální měření spočívá v tom, že je zásobník v nejnižším možném 

bodě vybaven elektrickým topným prvkem. Nad topným prvkem musí být minimálně  

85 % objemu zásobníku. Zásobník se umístí v laboratoři 50 mm nad podlahou a min.  

250 mm od svislých konstrukcí za zásobníkem a 700 mm od ostatních svislých konstrukcí 

(viz Obr. 4.3). 
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Obr. 4.3 – Umístění zásobníku při zkoušce tepelné ztráty  

V zásobníku se udržuje teplota okolo 65 °C ± 3 K elektronickou regulací přívodu 

elektrické energie do topného prvku (s hysterezí ± 1 K). Tato energie se měří 

elektroměrem nebo wattmetrem s nejistotou menší než 0,01 kWh. V okolí zásobníku  

se udržuje teplota vzduchu okolo 20 °C ± 3 K. Kromě spotřeby elektrické energie topným 

elementem se měří teplota v horní části zásobníku a teplota vzduchu v okolí pláště.  

Po stabilizaci teploty v zásobníku začne měřící cyklus, který trvá tak dlouho, dokud  

se denní spotřeba elektrické energie neliší o více než 3 %. Pokud toho není možné 

dosáhnout, test probíhá alespoň 168 h a pro vyhodnocení se vezmou hodnoty za poslední 

3 dny. [6] 

Z průměrné denní spotřeby elektrické energie Q24 [kWh/den] pro krytí tepelných ztrát  

a průměrného rozdílu teplot v měřícím cyklu lze stanovit měrnou tepelnou ztrátu (U·A) 

[W/K] podle vztahu 

(U · A) =
𝑄24·1000

24·(𝑡1𝑛,𝑚−𝑡𝑜𝑘,𝑚)
                      (4.11), 

kde je 

taku,m průměrná teplota v zásobníku během testu [°C], 

tok,m průměrná teplota okolí během testu [°C]. 

4.3 Snížení tepelné ztráty potrubních rozvodů 

Snížení tepelné ztráty při distribuci teplé vody se dosáhne změnou tloušťky tepelné 

izolace potrubních rozvodů. Izolovány musí být všechny potrubní rozvody, které neslouží 

k vytápění či temperování místností, jimiž prochází. V současné době se návrh tepelné 

izolace vnitřních rozvodů a zásobníku teplé vody řídí vyhláškou č. 193/2007 Sb. Tato 

vyhláška je ovšem v rozporu s TNI CEN/TR 16355, která doporučuje nechat potrubní 
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rozvody teplé vody, které nejsou součástí cirkulačního okruhu, bez izolace. U těchto 

rozvodů dochází, v důsledku tepelné izolace, k pomalému chladnutí teplé vody 

v rozvodech, což tvoří ideální prostředí pro množení bakterií Legionella. V praxi je však 

časté, že se pro návrh izolace rozvodů teplé vody nezohledňuje ani jedno z uvedených 

hledisek a rozvody se realizují s tepelnou izolací o tloušťce 9 mm. 

Ztráta tepla Qpt [kWh] tepelně izolovaného potrubí za definovaný časový úsek τ [h] se 

stanoví 

𝑄𝑝𝑡 =
𝑈·𝐿·(𝑡𝑤−𝑡𝑜𝑘)·𝜏

1000
                     (4.12), 

kde je  

U  součinitel prostupu tepla válcovou stěnou vztažený na jednotku délky [W/m·K], 

L  délka potrubí [m], 

tw  střední teplota teplonosné látky uvnitř potrubí [°C], 

tok  teplota okolního vzduchu [°C]. 

Součinitel prostupu tepla složenou válcovou stěnou U [W/m·K] se stanoví ze vztahu 

𝑈 =  
𝜋

1

𝛼𝑖·𝑑𝑖
+

1

2·𝜆𝑝
·𝑙𝑛(

𝑑𝑝

𝑑𝑖
)+

1

2·𝜆𝑖𝑧
·𝑙𝑛(

𝑑𝑒
𝑑𝑝

)+
1

𝛼𝑒·𝑑𝑒

               (4.13), 

kde je 

di  vnitřní průměr trubky [m], 

dp  vnější průměr trubky [m], 

de  vnější průměr izolace [m], 

αe  součinitel přestupu tepla na povrchu izolace [W/m2·K], 

αi  součinitel přestupu tepla na vnitřním povrchu stěny trubky [W/m2·K], 

λiz  součinitel tepelné vodivosti materiálu tepelné izolace [W/m·K], 

λp  součinitel tepelné vodivosti materiálu trubky [W/m·K].  

Tab. 4.4 – Určující hodnota součinitele prostupu tepla vzhledem k rozměru vnitřních rozvodů [7] 

DN 10 až 15 20 až 32 40 až 65 80 až 125 150 až 200 

U [W/m·K] 0,15 0,18 0,27 0,34 0,40 



 
 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 – Tepelná izolace kruhového potrubí 

4.4 Časově řízená cirkulace 

Při trvalé cirkulaci teplé vody dochází k plýtvání tepla, proto je vhodnější zvolit časově 

řízenou cirkulaci teplé vody, která se spíná pouze v určitých časech, a neběží tak celý den. 

Je vhodné zvolit sepnutí cirkulace ráno (ranní hygiena), poté kolem poledne (oběd, 

umývání nádobí) a následně večer (jídlo, mytí nádobí, večerní hygiena atd.). Přičemž se 

musí brát v potaz chladnutí rozvodů a potřeba tepla na jejich následné ohřátí na 

požadovanou teplotu. 

Obvyklý podíl tepelných ztrát na přípravě teplé vody při celodenní cirkulaci a při časově 

řízené cirkulaci je uveden v Tab. 4.5.  

Tab. 4.5 – Tepelné ztráty přípravy teplé vody dle TNI 73 0302  

Typ přípravy teplé vody z 

Lokální průtokový ohřev 0,00 

Centrální zásobníkový ohřev bez cirkulace 0,15 

Centrální zásobníkový ohřev s řízenou cirkulací 0,30 

Centrální zásobníkový ohřev s neřízenou cirkulací 1,0 

CZT, příprava teplé vody s meziobjektovými přípojkami, TV, CV > 2,00 

 

Pro výpočet ztráty tepla v rozvodech při časově neřízené cirkulaci teplé vody  

Qz,nc [kWh/den] lze použít vztah 

𝑄𝑧,𝑛𝑐 =
𝜏·∑ 𝑈𝑗·𝐿𝑗·(𝑡𝑤,𝑐−𝑡𝑜𝑘)𝑚

𝑗=1

1000
                     (4.14), 

kde je 
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m  počet úseků potrubních rozvodů [-], 

Uj  součinitel prostupu tepla válcovou stěnou úseku potrubí [W/m·K], 

Lj  délka úseku potrubí [m]. 

Pro výpočet tepelné ztráty rozvodů při časově řízené cirkulaci teplé vody Qz [kWh/den] 

lze použít vztah 

𝑄𝑧 =
𝜏·∑ 𝑈𝑗·𝐿𝑗·(𝑡𝑤,𝑐−𝑡𝑜𝑘)𝑚

𝑗=1

1000
+

∑ [(�̇�𝑤·𝑐𝑤)+(�̇�𝑝·𝑐𝑝)]·(𝑡𝑤,𝑐−𝑡𝑤𝑜)𝑚
𝑗=1

3600·1000
           (4.15), 

kde je 

Ṁw hmotnost vody [kg/m], 

cw  měrná tepelná kapacita vody [J/kg·K], 

Ṁp  hmotnost plastového potrubí [kg/m], 

cp  měrná tepelná kapacita plastového potrubí [J/kg·K], 

tw,c střední teplota vody v cirkulačním potrubí [°C], 

two  teplota vody v ochlazovaném cirkulačním potrubí [°C]. 

Střední teplota vody v ochlazovaném cirkulačním potrubí two se vypočítá dle vztahu 

𝑡𝑤𝑜 = 𝑡𝑜𝑘 · (𝑡𝑤,𝑐 − 𝑡𝑜𝑘) · 𝑒
−

𝜏·𝐿

𝑀𝑤·𝑐𝑤·
1

𝛼𝑒                  (4.16), 

kde je  

τ  doba chladnutí cirkulačního rozvodu [h]. 

Po výpočtu ztráty tepla v obou případech se tyto hodnoty porovnají mezi sebou a následně 

se stanoví úspora mezi řízenou a neřízenou cirkulací. Nakonec se z těchto hodnot  

a potřeby tepla dodaného ohřívačem vody, vypočtených ze vzorce 3.1, určí poměrná 

ztráta tepla při distribuci teplé vody. 

4.5 Zpětné získávání tepla 

Při zpětném získávání tepla (dále jen ZZT) rekuperačními výměníky z jedné teplonosné 

látky do druhé nedochází k přenosu hmoty mezi oběma látkami. Proto je tento děj vhodný 

pro získání tepla ze znečištěné vody a předehřátí přiváděné vody, bez rizika znečištění. 

Výměníky pro ZZT mohou být obecně trubkové, deskové nebo tepelné trubice 

s pomocnou teplonosnou látkou aj. 

Výhodou ZZT z odpadní vody rekuperačním výměníkem je, že není potřeba další 

pomocné energie. Odpadní voda ve výměníku předává teplo přímo přiváděné studené 
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vodě. Díky absenci mechanických součástí u rekuperace odpadní vody je náročnost  

na údržbu minimální a při použití kvalitních materiálů je zaručena dlouhá životnost. 

Zpětné získávání tepla má však i své nevýhody. V případě maximální snahy o využití  

co největšího potenciálu odpadní vody od zařizovacích předmětů v domě, je nutné oddělit 

šedou odpadní vodu, která je vhodná pro ZZT a splaškovou vodu z WC nebo kuchyně, 

která obsahuje exkrementy, či jiné látky, které by mohly zanášet výměník (viz Obr. 4.5). 

Návratnost investice do systému ZZT z odpadní vody je závislá na množství odpadní 

vody a na rozdílu teplot vody odpadní a přiváděné. 

Systémy ZZT z odpadní vody lze rozdělit na centrální a lokální. Jako opatření uvažované 

dále v analýze bude použito lokálního systému ZZT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 – Schéma šedé odpadní vody od zařizovacích předmětů, která je vhodná pro ZZT  

ve výměníku [12] 

4.5.1 Centrální ZZT 

 Centrální systémy jsou vhodné pro větší objekty, které produkují větší množství šedých 

odpadních vod. U těchto aplikací, kde je odběr vody kolísavý, se voda shromažďuje 

v akumulační jímce, která může sloužit jako zdroj tepla pro primární okruh zdroje tepla 

např. tepelného čerpadla. Velkou výhodou tohoto uspořádání je velice jednoduchá 

konstrukce tepelného výměníku, který je možno řešit např. trubkovým meandrem,  

a to v důsledku znamená nízké investiční náklady. [8] 
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Obr. 4.6 – Centrální ZZT s využitím tepelného čerpadla pro předehřev teplé vody [8] 

4.5.2 Lokální ZZT 

Lokální systémy ZZT jsou založeny na principu odebírání tepla z odtékající vody při 

současném provozu zařízení (např. sprchy), které produkuje šedou odpadní vodu. 

Odebrané teplo pak předehřívá současně přiváděnou studenou vodu. Existují tři způsoby 

instalace systému, v závislosti na tom, jak je předehřátá voda zapojena. [8] 

Přívod předehřáté vody přímo do směšovací baterie daného zařízení (viz. Obr. 4.7) je tím 

nejjednodušším řešením. Rekuperační výměník předehřívá pouze takové množství 

studené vody, které je zapotřebí při odběru v zařizovacím předmětu (např. ve sprše). 

Časová prodleva, od které je předehřátá voda k dispozici, je závislá na délce potrubí  

a umístění tepelného výměníku. Předehřátou vodu lze přímo napojit na dané zařízení,  

což má za následek snížení přítoku teplé vody ze zdroje. Ve směšovací baterii se smíchává 

menší poměr teplé vody ke studené vodě, protože předehřátá voda má vyšší teplotu,  

než pokud by se ZZT nepoužilo a do směšovací baterie by přitékala studená voda.  

Pro tento systém je nezbytností instalovat termostatické směšovací baterie, což znamená 

určitý investiční náklad. [8] 

Pro spočítání účinnosti rekuperačního výměníku η [-] se využije vztah 

η =
�̇�

�̇�𝑚𝑎𝑥
=

�̇�𝑠𝑣·𝜌𝑠𝑣·𝑐𝑠𝑣·(𝑡𝑝𝑣−𝑡𝑠𝑣)

�̇�𝑠𝑣·𝜌𝑠𝑣·𝑐𝑠𝑣·(𝑡𝑜𝑣−𝑡𝑠𝑣)
=

(𝑡𝑝𝑣−𝑡𝑠𝑣)

(𝑡𝑜𝑣−𝑡𝑠𝑣)
                 (4.17), 

kde je 
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V̇sv  objemový průtok studené vody [l/min], 

ρsv  hustota studené vody [kg/m3], 

csv  měrná tepelná kapacita studené vody [J/kg·K], 

tpv  teplota předehřáté vody [°C], 

tov  teplota odpadní vody [°C]. 

Při započítání tepelných ztrát odpařováním a počátečního ohřátí vaničky se účinnost 

výměníku vypočítá vztahem 

η∗ =
(𝑡𝑝𝑣−𝑡𝑠𝑣)

(𝑡𝑚𝑖𝑥−𝑡𝑠𝑣)
                          (4.18), 

kde  

tmix teplota smíchané vody [°C]. 

Je-li známa hodnota účinnosti výměníku, lze ze vztahu 4.15 určit teplotu předehřáté vody 

tpv. Pro určení přítoku teplé vody s využitím rekuperačního výměníku V̇tv,r [l/min] při 

požadované teplotě tmix se použije vztah 

�̇�𝑡𝑣,𝑟 = �̇�𝑚𝑖𝑥 ·
[𝑡𝑚𝑖𝑥−𝑡𝑠𝑣−𝜂∗·(𝑡𝑚𝑖𝑥−𝑡𝑠𝑣)]

[𝑡𝑡𝑣−𝑡𝑠𝑣−𝜂∗·(𝑡𝑚𝑖𝑥−𝑡𝑠𝑣)]
                  (4.19), 

kde 

V̇mix objemový průtok smíchané vody [l/min]. 

Teplo dodané teplou vodou do směšovací baterie, kde se dosáhne požadované teploty tmix, 

s rekuperačním výměníkem Qr [kWh] se stanoví dle vztahu 

𝑄𝑟 =
�̇�𝑡𝑣,𝑟·𝜌·𝑐·(𝑡𝑡𝑣−𝑡𝑠𝑣)·𝜏

60·1000·1000
                         (4.20). 

Teplo dodané teplou vodou do směšovací baterie, kde se dosáhne požadované teploty tmix, 

bez rekuperačního výměníku Qbez [kWh] se stanoví dle vztahu 

𝑄𝑏𝑒𝑧 =
�̇�𝑡𝑣,𝑏𝑒𝑧·𝜌·𝑐·(𝑡𝑡𝑣−𝑡𝑠𝑣)·𝜏

60·1000·1000
                        (4.21). 

Poměrná úspora tepla ψ [-] se stanoví dle vztahu 

ψ =
𝑄𝑏𝑒𝑧−𝑄𝑟

𝑄𝑏𝑒𝑧
                          (4.22). 

Doba návratnosti investice τN [rok] se stanoví dle vztahu 

𝜏𝑁 =
𝐼𝑁

𝑃𝑁
                            (4.23), 

kde je 
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IN  investiční náklady [Kč], 

PN roční úspora nákladů na provoz [Kč]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.7 – Schéma instalace předehřevu studené vody pro okamžitou spotřebu [8] 

U zapojení podle Obr. 4.8 je předehřátá voda přiváděna přímo do zdroje tepla, který 

připravuje teplou vodu, kde se ohřívá na požadovanou teplotu teplé vody. Díky přívodu 

předehřátě vody, se spotřebuje méně energie k dosažení požadované teploty teplé vody 

na výstupu ze zdroje tepla (nebo např. ohřívače vody). Výhodou je, že přes rekuperační 

výměník proudí v provozu větší množství studené vody a tím dosahuje vyšší účinnosti 

sdílení tepla. U tohoto zapojení zároveň není nutné instalovat termostatickou baterii. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4.8 – Schéma instalace předehřevu studené vody pro zdroj teplé vody [8] 

V zapojení podle Obr. 4.9 je předehřátá voda vedena do směšovací baterie daného 

zařízení a zároveň do zdroje teplé vody. Průtok odpadní vody je stejný jako průtok 

studené vody pro rekuperaci. V tomto případě systém dosahuje vysoké úspory energie. 

Tepelný výměník musí být na zvýšené podmínky průtoku na straně studené vody vhodně 
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dimenzován, další vícenáklady jsou pak spojené s vyššími nároky při montáži zařízení  

a potrubní sítě. Obojí pak vede k vyšším pořizovacím nákladům systému. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4.9 – Schéma instalace předehřevu studené vody pro zdroj teplé vody a současně také  

pro okamžitou spotřebu [8] 

5. Výpočtová část 

5.1 Návrh systému přípravy teplé vody 

Návrh systému spočívá v návrhu trasování potrubních rozvodů teplé vody a cirkulace 

teplé vody viz výkresy 1-BS-2019-1 a  1-BS-2019-1 a Obr. 5.1. Vodovodní rozvody 

budou provedeny z plastového potrubí PPR, PN 20. Veškeré vodovodní rozvody musí 

být opatřeny tepelnou izolací, a to jak z důvodu tepelného prostupu, tak i z důvodu 

možnosti tepelné dilatace. Pro vodovodní rozvody je uvažována tepelná izolace o tloušťce 

9 mm, která je v praxi používaná jako standard. Následně se navrhne elektrický 

zásobníkový ohřívač vody. Nakonec se provede ekonomická bilance tohoto systému. Při 

výpočtu ročních nákladů se použije cena tepla dle sazby D 45d, která uvádí dvoutarifovou 

sazbu s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin. Cena 

nízkého tarifu od dodavatele elektřiny PRE je 2,77 Kč/kWh. 
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Obr. 5.1 – Návrh rozvodů teplé vody a cirkulační teplé vody 

5.1.1 Potrubní rozvody 

Po návrhu trasování potrubních rozvodů se navrhují dimenze jednotlivých úseků 

vnitřního vodovodu, výpočet dimenzí vychází z normy ČSN 75 5455. Dimenze jsou 

voleny podle výpočtového průtoku V̇D tak, aby nebyla překročena maximální rychlost 

vody v rozvodech v, která je uvedena v Tab. 3.8. Jednotlivé jmenovité výtoky V̇A [l/s] se 

určí dle Tab. 3.6. 

Výpočet průtoku V̇D [l/s], následně i dimenze potrubního rozvodu teplé vody pro úsek 7 

(viz Obr. 5.1), se provede dle vztahu (3.8) 

�̇�𝐷 = √(0,22 · 1) + (0,22 · 1) + (0,32 · 1) + (0,12 · 1) = 0,46 𝑙/𝑠  

Dimenze všech ostatních úseků potrubních rozvodů teplé vody, jejich výpočtové průtoky 

V̇D, rychlost vody v [m/s] v úseku a délky úseků l [m] jsou uvedeny v Tab. 5.1. 
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Tab. 5.1 – Dimenze [mm] jednotlivý úseků rozvodů teplé vody a rychlost proudění vody v [m/s] 

v jednotlivých úsecích v závislosti na průtoku V̇D [l/s] [1]  

Číslo úseku 

Jmenovitý 

výtok V̇A 

Výpočtový 

průtok V̇D 

Dimenze  

(dp x s) 

Rychlost vody 

v potrubí v 

Délka 

úseku l 

[l/s] [l/s] [mm] [m/s] [m] 

1 0,20 0,20 20 x 3,4 1,50 4,5 

2 0,20 0,20 20 x 3,4 1,50 1 

3 - 0,28 25 x 4,2 1,30 1,5 

4 0,30 0,30 25 x 4,2 1,40 1,5 

5 - 0,41 25 x 4,2 1,85 1,5 

6 0,20 0,20 20 x 3,4 1,50 2,5 

7 - 0,46 32 x 5,4 1,28 3,5 

8 0,20 0,20 20 x 3,4 1,50 3 

9 - 0,50 32 x 5,4 1,40 6 

10 0,20 0,20 20 x 3,4 1,50 1,5 

11 - 0,54 32 x 5,4 1,52 1,5 

12 0,20 0,20 20 x 3,4 1,50 2 

13 - 0,57 32 x 5,4 1,61 3 

Při výpočtu tepelné ztráty Qz,pt potrubních rozvodů teplé vody je potřeba nejprve spočítat 

součinitel prostupu tepla U jednotlivých dimenzí potrubních rozvodů dle vztahu (4.13). 

Pro potrubí Ø 20 x 3,4 mm s tepelnou izolací o tloušťce 9 mm se volí součinitel přestupu 

tepla na vnitřním povrchu stěny αe 10 W/m2·K, součinitel přestupu tepla na vnitřním 

povrchu stěny trubky αe se volí 100 W/m2·K. Ostatní parametry viz Tab. 5.2. 
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Tab. 5.2 – Jednotlivé parametry pro výpočet součinitele prostupu tepla U  

di λp dp λiz de 

[mm] [W/m·K] [mm] [W/m·K] [mm] 

0,0132 0,24 0,0200 0,04 0,0380 

Součinitel prostupu tepla válcovou stěnou potrubí vychází: 

𝑈 =
𝜋

1

0,0132·100
+

1

2·0,24
·𝑙𝑛(

0,02

0,0132
)+

1

2·0,04
·𝑙𝑛(

0,038

0,02
)+

1

10·0,038

= 0,256 W/m · K  

Tepelná ztráta Qz,pt se spočítá dle vztahu (4.12) 

𝑄𝑧,𝑝𝑡 =
0,256·15·(55−20)·24

1000
= 3,22 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛  

V Tab. 5.3 jsou uvedeny součinitelé prostupu tepla U a tepelné ztráty rozvodů teplé vody 

Qz,pt. 

Tab. 5.3 – Součinitel prostupu tepla U a tepelná ztráta rozvodů teplé vody Qz,pt v závislosti na 

dimenzi potrubí 

dimenze [mm] Ø 20 x 3,4 Ø 25 x 4,2 Ø 32 x 5,4 

U [W/m·K] 0,256 0,297 0,353 

Qz,pt [kWh/den] 3,22 1,25 4,15 

Výpočtové průtoky V̇D [l/s] a následné dimenze cirkulačního potrubí teplé vody se 

vypočítají opět dle vztahu (3.8), pouze pro ně platí jiné maximální rychlosti vody v [m/s] 

v potrubí (viz Tab. 3.8). Pro úsek 3 cirkulačního potrubí (viz Obr. 5.1) se určí výpočtový 

průtok  

�̇�𝐷 = √(0,22 · 1) + (0,22 · 1) = 0,28 𝑙/𝑠  

Dimenze všech ostatních úseků cirkulačních potrubních rozvodů teplé vody, jejich 

výpočtové průtoky V̇D, rychlost vody v [m/s] v úseku a délky úseků l [m] jsou uvedeny 

v Tab. 5.4. 

Tab. 5.4 – Dimenze [mm] jednotlivý úseků cirkulačních rozvodů teplé vody a rychlost proudění 

vody v [m/s] v jednotlivých úsecích v závislosti na průtoku V̇D [l/s] [1]  
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Číslo úseku 

Jmenovitý 

výtok V̇A 

Výpočtový 

průtok V̇D 

Dimenze  

(dp x s) 

Rychlost vody 

v potrubí v 

Délka 

úseku l 

[l/s] [l/s] [mm] [m/s] [m] 

1 0,20 0,20 20 x 3,4 1,50 7,5 

2 0,20 0,20 20 x 3,4 1,50 2,5 

3 - 0,28 25 x 4,2 1,30 3,5 

4 0,20 0,20 20 x 3,4 1,50 2,5 

5 - 0,35 32 x 5,4 0,95 10,5 

Při výpočtu tepelné ztráty Qz,nc potrubních rozvodů neřízené cirkulace teplé vody se volí 

součinitel prostupu tepla U dle Tab. 5.3. Tepelná ztráta rozvodů neřízené cirkulace Qz,nc 

pro potrubí Ø 20 x 3,4 mm , spočítaná dle vztahu (4.14), vychází na 

𝑄𝑧,𝑛𝑐 =
24·0,256·12,5·(53,5−20)

1000
= 2,57 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛  

V Tab. 5.5 jsou uvedeny vypočítané součinitelé prostupu tepla U a tepelné ztráty rozvodů 

při neřízené cirkulaci Qz,nc.  

Tab. 5.5 – Součinitel prostupu tepla U a tepelná ztráta rozvodů cirkulace teplé vody Qz,nc 

v závislosti na dimenzi potrubí 

dimenze [mm] Ø 20 x 3,4 Ø 25 x 4,2 Ø 32 x 5,4 

U [W/m·K] 0,256 0,297 0,353 

Qz,nc [kWh/den] 2,57 0,84 2,98 

5.1.2 Návrh ohřívače vody 

Pro návrh zásobníkového ohřívače vody dle křivek odběru a dodávky tepla, je nutné znát 

denní potřebu teplé vody V̇2p [m
3/den], poměrnou ztrátu tepla při ohřevu a distribuci teplé 

vody z [-]. Následně se spočítá denní potřeba tepla dodaného ohřívačem vody Q2p 

[kWh/den] a denní odběr tepla. Průběh odběru tepla dle normy ČSN 06 0320 je uveden 

v Tab. 3.2. Z křivek odběru a dodávky tepla se následně vypočítá objem ohřívače vody 

V1n [l] a tepelný výkon ohřívače Q̇1n [kW]. Na základě těchto parametrů se nakonec zvolí 

ohřívač vody. 
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Denní potřeba teplé vody V̇2p o teplotě 55 °C se vypočítá dle vztahu (4.1). Doby dávek 

teplé vody τd, průtoky teplé vody V̇3 a počty dávek teplé vody jsou uvedeny v Tab. 4.1. 

�̇�2𝑝 = 4 · [(2,4 · 0,84 · 2) + (2,4 · 4,26 · 0,4) + (3,8 · 6,6 · 0,85) + (7,8 · 5,1 · 0,15) +

(4,8 · 0,42 · 1) + (4,8 · 4,14 · 0,15)] = 4 · 40 = 160 l/den   

Pro časově neřízenou cirkulaci teplé vody je počítáno se 100% poměrnou ztrátou tepla 

při ohřevu a distribuci teplé vody z (viz Tab. 4.5). Je-li teplota teplé vody ttv 55 °C a 

teplota studené vody tsv 10 °C, pak hustota střední teploty w, spočítaná dle vzorce (3.2), 

vychází na 

ρ𝑤 = 1003,7 − 0,17265 · 33 − 0,0028136 · 332 = 995 𝑘𝑔/𝑚3  

Při měrné tepelné kapacitě vody c = 4187 J/kg·K a ostatních výše uvedených parametrech 

se spočítá potřeba tepla dodaného ohřívačem vody Q2p podle vzorce (3.1) 

𝑄2𝑝 = 8,62 + 6,39 + 2,78 +
0,160·995·4187·(55−10)

3600·1000
= 26,1 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛  

Obr. 5.2 – Křivka odběru a dodávky tepla  

Z Obr. 5.2 se odečtou hodnoty největšího rozdílu tepla mezi křivkou odběru a dodávky 

tepla Qmax [kWh] a maximální hodnota dodaného tepla Q1n [kWh] za čas τ[h]. 
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Velikost ohřívače vody se spočítá dle vztahu (3.6) 

V1𝑛 =
6,88·3600·1000

995·4187·(55−10)
= 0,132 𝑚3 => 𝑉1𝑛 = 132 𝑙  

Tepelný příkon ohřívače vody se určí dle vztahu (3.7) 

𝑃1𝑛 =
9,5

5
= 1,9 kW  

Podle těchto parametrů byl vybrán ohřívač vody Ariston Thermo PLT R 150 V,  

v Tab. 5.6 jsou uvedeny parametry tohoto ohřívače 

Tab. 5.6 – Vlastnosti elektrického zásobníkového ohřívače 

Výrobce 

Typ 

Ariston Thermo 

PLT R 150 V 

Objem [l] 150 

Výkon [kW] 2,0 

Napětí [V] 230 

Doba ohřevu (t = 45 °C) [h, min] 4,07 

Max. provozní tlak [bar] 6,5 

Max. provozní teplota [°C] 75 

Hmotnost (bez vody) [kg] 28 

Výška ohřívače [mm] 1 338 

Průměr ohřívače [mm] 450 

Třída energetické účinnosti [-] E 

Měrná tepelná ztráta [W/K] 3,3 

Cena ohřívače [Kč] 6 250 

Z měrné tepelné ztráty zásobníku U·A se spočítá denní potřeba tepla Q dle vzorce (4.2) 

Q =
3,3·(55−20)·24

1000
=  2,77 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛  

5.1.3 Energetická bilance 

Pro celkovou energetickou bilanci navrženého systému je potřeba spočítat roční tepelné 

ztráty jednotlivých návrhů a následně je vyčíslit sumou ročních nákladů. Roční potřeba 

tepla se spočítá jednoduchým vztahem viz vztah (3.3). Konkrétně roční tepelné ztráty pro 

potrubní rozvody teplé vody o rozměrech Ø 20 x 3,4 vychází 

Qz,pt=3,22·365=1 175 kWh/rok  
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Při použití tarifu D 45d od dodavatele elektrické energie PRE, vychází 1 kWh za 2,77 Kč. 

Z toho lze určit celkové roční náklady na provoz navrženého systému přípravy  

a distribuce teplé vody pro rodinný dům. Pro potrubní rozvody teplé vody o rozměrech  

Ø 20 x 3,4 vychází roční náklady N na 

N = 1175 · 2,77 = 3 255 Kč/rok  

V Tab. 5.7 jsou uvedeny roční potřeby tepla a roční náklady na výše uvedený systém 

přípravy a distribuce teplé vody. 

Tab. 5.7 – Roční potřeba tepla a nákladů pro navržený systému ohřevu a distribuce teplé vody 

 Potřeba tepla Náklady 

Den Rok Investiční Celkové 

[kWh/den] [kWh/rok] 
[Kč/kus], 

[Kč/m] 
[Kč/rok] 

Potrubní 

rozvody 

TV 

Ø 20 x 3,4 3,22 1 175 - 3 255 

Ø 25 x 4,2 1,25 456 - 1 263 

Ø 32 x 5,4 4,15 1 514 - 4 194 

Cirkulační 

rozvody 

TV 

Ø 20 x 3,4 2,57 398 - 2 600 

Ø 25 x 4,2 0,84 307 - 850 

Ø 32 x 5,4 2,98 1 088 - 3 014 

Tepelná 

izolace 

tloušťky  

9 mm 

Ø 20 - - 16,3 448 

Ø 25 - - 18,27 155 

Ø 32 - - 20,81 510 

Ohřívač teplé vody 2,77 1 011 6 250 9 062 

Teplo pro ohřev vody 8,5 3 042 - 8 426 

CELKEM 26 9 592 - 33 890 
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Celkové roční náklady na pokrytí potřeby tepla při ohřevu a distribuci teplé vody pro 

systém, kde je vodovodní potrubí opatřeno tepelnou izolací o tloušťce 9 mm, časově 

neomezená cirkulace teplé vody a elektrický zásobníkový ohřívač PLT R 150 V od firmy 

Ariston Thermo, jsou 32 626 Kč. 

Tyto náklady nejsou nijak malé a následující opatření se budou snažit tuto částku snížit. 

5.2 Úsporná opatření při přípravě a distribuci teplé vody 

5.2.1 Osazení armatur s perlátory 

Pro snížení potřeby teplé vody V̇2p lze nainstalovat armatury s perlátory, které sníží průtok 

teplé vody při zachování stejného proudu vody. Pro výpočet denní potřeby teplé vody  

V̇2p (Tab. 4.2), kde jsou uvedeny průtoky teplé vody, doby dávky a počet dávek s použitím 

perlátorů. Potřeba teplé vody V̇2p se spočítá dle vztahu (4.1) 

𝑉2𝑝,𝑝𝑒 = 4 · [(0,84 · 1,5 · 2) + (4,24 · 1,5 · 0,5) + (6,6 · 3 · 0,85) + (5,1 · 5,5 ·

0,15) + (0,42 · 3 · 1) + (4,14 · 3 · 0,2)] = 122 𝑙/𝑑𝑒𝑛  

Potřeba tepla dodaného ohřívačem vody Q2p při výpočtu dle vztahu (3.1), se při použití 

armatur s perlátory sníží na 

𝑄2𝑝,𝑝𝑒 = 8,62 + 2,78 + 6,39 +
0,122·995·4187·(55−10)

3600·1000
= 24,1 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛  

Roční potřeba tepla dodaného ohřívačem Qr se při použití armatur s perlátory sníží na  

𝑄𝑟,𝑝𝑒 = 24,1 · 365 = 8 800 kWh/rok  

Poměrná úspora potřeby tepla se spočtená dle vztahu (4.22) vychází na  

ψ =
26−24,1

26
= 8 %  

Náklady na pořízení armatur s perlátory činí na umyvadlo, dřez nebo vanu 210 Kč/kus, 

sprchová hadice s perlátorem vychází na 710 Kč/kus. Celková investice tedy činí  

IN = (5 · 210) + (2 · 710) = 2 470 𝐾č  

Roční úspora provozních nákladů činí 

PN = 2,77 · (9 592 − 8 800) = 2 193 𝐾č/𝑟𝑜𝑘  

Prostá doba návratnosti spočítaná dle vztahu (4.23) vychází na 

𝜏𝑁 =
2 470

2 193
= 1,1 𝑙𝑒𝑡  
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5.2.2 Výměna ohřívače vody 

Snížení tepelné ztráty ohřívače lze provést volbou ohřívače s větší tloušťkou tepelné 

izolace, respektive s menší denní normovanou ztrátou tepla při zachování potřebného 

objemu. Proto byl vybrán zásobníkový ohřívač vody OKCE 160 od výrobce Družstevní 

závody Dražice-Strojírna, s.r.o. Parametry tohoto ohřívače jsou uvedeny v Tab. 5.8. 

Tab. 5.8 – Vlastnosti elektrického zásobníkového ohřívače OKCE 160 

Výrobce 

Typ 

DZD Dražice 

OKCE 160 

Objem [l] 152 

Výkon [kW] 2,2 

Napětí [V] 230 

Doba ohřevu (t = 50 °C) [h, min] 4,0 

Max. provozní tlak [bar] 6,0 

Max. provozní teplota [°C] 80 

Hmotnost (bez vody) [kg] 49 

Výška ohřívače [mm] 1 225 

Průměr ohřívače [mm] 524 

Třída energetické účinnosti [-] C 

Měrná tepelná ztráta [W/K] 1,9 

Cena ohřívače [Kč] 10 800 

Z měrné tepelné ztráty zásobníku U·A se spočítá denní potřeba tepla Q dle vzorce (4.2) 

Q =
1,9·(55−20)·24

1000
=  1,6 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛  

Následně se vypočítá potřeba tepla dodaného ohřívačem Q2p 

Q2p = 8,62 + 6,39 + 1,6 +
0,160·995·4187(55−20)

3600·1000
=  24,9 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛  

Roční potřeba tepla pro tento ohřívač vody vychází na 

𝑄𝑟 = 24,9 · 365 = 9 104 kWh/rok  

Poměrná úspora tepla při použití ohřívače OKCE 160 činí 

ψ =
9 539−9 104

9 539
= 5 %  
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Investiční náklady na pořízení ohřívače OKCE 160 vychází na 10 800 Kč. Rozdíl 

v investičních nákladech mezi ohřívači je 

IN = 10 800 − 6250 = 4 550 Kč/rok  

 Roční úspora provozních nákladů vychází na  

PN = 2,77 · (9 539 − 9 104) = 435 Kč/rok  

Prostá doba návratnosti vychází na 

𝜏𝑁 =
4 550

435
= 10,5 let  

5.2.3 Změna tloušťky izolace  

Namísto tloušťky tepelné izolace potrubí zvolené v předešlého návrhu systému přípravy 

teplé vody a její distribuci, je pro dosažení úspory volena tloušťka izolace v souladu 

s vyhláškou č. 193/2007 (viz Tab. 4.4), kde se uvádí maximální přípustný součinitel 

prostupu tepla U v závislosti na průměru potrubí. Pro průměry 20 až 32 mm je maximální 

hodnota součinitele prostupu tepla U rovna 0,18 W/m·K. 

Pro výpočet tloušťky izolace jednotlivých navržených průměrů potrubí se postupuje dle 

upraveného vzorce (4.13). Pro potrubí Ø 20 x 3,4 mm vychází tloušťka izolace 

0,18 ≤
𝜋

1
100 · 0,0132 +

1
2 · 0,24 · 𝑙𝑛 (

0,02
0,0132) +

1
2 · 0,04 · 𝑙𝑛 (

𝑑𝑒

0,02) +
1

10 · 𝑑𝑒

=> 𝑑𝑒

≥ 67 mm => 𝑠𝑒 ≥ 23,5 𝑚𝑚 

Pro potrubí Ø 20 x 3,4 mm se tedy volí tloušťka stěny izolace 25 mm, při tloušťce stěny 

vychází skutečný součinitel prostupu tepla U na 

U =
𝜋

1

100·0,0132
+

1

2·0,24
·𝑙𝑛(

0,02

0,0132
)+

1

2·0,04
·𝑙𝑛(

0,07

0,02
)+

1

10·0,07

= 0,175 𝑊/𝑚 · 𝐾  

Tloušťky izolací se a součinitelé prostupu tepla U pro jednotlivé dimenze rozvodů teplé 

vody a cirkulace teplé vody, spočtené dle vyhlášky č. 193/2007, jsou uvedeny v Tab. 5.9. 

Tab. 5.9 – Tloušťka tepelné izolace se a součinitel prostupu tepla U v závislosti na dimenzi potrubí 

dimenze [mm] Ø 20 x 3,4 Ø 25 x 4,2 Ø 32 x 5,4 

se [mm] 25 32 40 

U [W/m·K] 0,175 0,176 0,180 
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Následně se spočítá tepelná ztráta potrubí pro rozvod teplé vody Qz,pt pro všechny použité 

dimenze, pro potrubí Ø 20 x 3,4 mm vychází tepelná ztráta 

𝑄𝑧,𝑝𝑡 =
0,175·15·(55−20)·24

1000
= 2,20 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛  

Pro cirkulační rozvody teplé vody Ø 20 x 3,4 mm vychází tepelná ztráta Qz,nc  

𝑄𝑧,𝑛𝑐 =
0,175·12,5·(53,5−20)·24

1000
= 1,76 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛  

Tepelné ztráty pro veškeré použité dimenze rozvodů teplé vody a cirkulační rozvody teplé 

vody jsou uvedeny v Tab. 5.10. 

Tab. 5.10 – Součinitel prostupu tepla U a tepelná ztráta rozvodů Qz v závislosti na potrubí 

dimenze [mm] Ø 20 x 3,4 Ø 25 x 4,2 Ø 32 x 5,4 

U [W/m·K] 0,175 0,176 0,180 

Qz,pt [kWh/den] 2,20 0,74 2,12 

Qz,nc [kWh/den] 1,76 0,5 1,52 

Celková denní potřeba tepla na pokrytí tepelných ztrát rozvodů teplé vody a cirkulačních 

rozvodů vychází na  

Q = 2,20 + 0,74 + 2,12 + 1,76 + 0,5 + 1,52 =  8,84 kWh/den  

Následně se vypočítá potřeba tepla dodaného ohřívačem Q2p 

Q2p = 8,84 + 1,6 +
0,160·995·4187(55−20)

3600·1000
=  20 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛  

Poměrná úspora tepla při použití výše uvedených tlouštěk izolací vychází 

𝜓 =
26−20

26
= 30 %   

Investiční náklady na pořízení tlouštěk tepelné izolace 

IN = 72 · (15 + 12,5) + 148 · (5 + 3,5) + 213 · (14 + 10,5) = 8 457 𝐾č  

Roční rozdíly v provozních a investičních nákladech oproti tloušťce izolace 9 mm jsou 

IN = 8 457 − 1 113 = 7 344 Kč  

PN = 2,77 · 365 · (26 − 20) = 6 066 Kč/rok  
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Prostá doba návratnosti je tedy  

𝜏𝑁 =
7 344

6 066
= 1,2 let  

5.2.4 Zavedení časově řízené cirkulace 

V teoretických výpočtech pro časově neřízenou cirkulaci teplé vody se uvádí 100% ztráta 

tepla při rozvodu a přípravě teplé vody. Tato ztráta by znamenala značný nárůst ceny 

energií pro rodinný dům. Proto je vhodné navrhnout časově řízenou cirkulaci teplé vody, 

pro kterou jsou uváděny 30% ztráty. Pro časově řízenou cirkulaci teplé vody je uvažováno 

spínaní oběhového čerpadla cirkulace 3x během dne (viz Tab. 5.11). 

Tab. 5.11 – Časové rozmezí doby provozu oběhového čerpadla cirkulace teplé vody 

Časové rozmezí 

provozu 

oběhového 

čerpadla τ [h] 

6 až 8 11.30 až 12.30 17.30 až 20.30 

Při výpočtu tepelné ztráty při časově řízené cirkulaci teplé vody se musí nejprve spočítat 

teplota ochlazené vody v cirkulačním potrubí two dle vztahu (4.16) 

𝑡𝑤𝑜 = 20 · (53,5 − 20) · 𝑒
−

3,6·3,5

[(12,5·0,1+3,5·0,2+10,5·0,4)·4,187]·[(12,5·0,58+3,5·0,53+10,5·0,65)·2,0] = 48,7 °C

  

V Tab. 5.12 jsou uvedeny teploty ochlazené vody pro jednotlivé pauzy mezi sepnutím 

oběhového čerpadla teplé vody. 

Tab. 5.12 – Teplota ochlazené vody v cirkulačních rozvodech two v závislosti na čase τ 

doba chladnutí rozvodů τ [h] teplota ochlazené vody two [°C] 

3,5 48,7 

5 46,9 

9,5 42,1 

Následně se spočítá tepelná ztráta rozvodů cirkulační vody při časově řízené cirkulaci Qz 

mezi 6. a 8. hodinou dle vztahu (4.15)  

𝑄𝑧 =
2·0,257·12,5·(53,5−20)

1000
+

[(0,62·4,187)+(15,85·2,0)]·(53,5−42,1)

3600
 = 0,64 kWh/den  
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Pro veškeré dimenze cirkulačních rozvodů jsou vyčíslené hodnoty tepelných ztrát 

v tabulce 5.13 

Tab. 5.13 – Tepelné ztráty řízené cirkulace v závislosti na dimenzi a čase  

Doba běhu 

cirkulace [h] 
6 až 8 11.30 až 12.30 17.30 až 20.30 celkem 

Tepelná ztráta 

[kWh/den] 
0,64 0,31 0,86 1,81 

Následně se vypočítá potřeba tepla dodaného ohřívačem Q2p 

Q2p = 8,62 + 1,81 + 2,78 +
0,160·995·4187(55−20)

3600·1000
=  21,5 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛  

Roční provozní úpory v nákladech na časově řízenou cirkulaci teplé vody vychází 

PN = (26 − 21,5) · 365 · 2,77 = 4 550Kč/rok  

Investiční náklady spočívají pouze v zakoupení časově spínací zásuvky (viz Obr. 5.3), 

které stojí přibližně 200 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3 – Časově spínaná zásuvka EMOS   
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Prostá doba návratnosti je tedy  

𝜏𝑁 =
200

4 550
· 365 = 16 dní  

Poměrná úspora tepla při použití časově řízené cirkulace teplé vody vychází 

ψ =
26−21,5

26
= 17 %  

5.2.5 Zpětné získávání tepla 

Pro návrh úspory při zpětně získávaném teple z tzv. šedé vody, je uvažováno s variantou 

předehřevu studené vody pro okamžitou spotřebu. Pro tuto variantu lze použít 

rekuperační výměník Innova Bee (viz Obr. 5.4), se vstupními parametry viz Tab. 5.14. 

Tab. 5.14 – Parametry rekuperačního výměníku Innova Bee 

 Jednotky 

Teplota smíchané vody tmix [°C] 40 

Teplota studené vody tsv [°C] 10 

Teplota teplé vody ttv [°C] 55 

Teplota odpadní vody tov [°C] 34 

Střední teplota teplé vody tw [°C] 32,5 

Hustota střední teploty vody ρ [kg/m3] 995,12 

Měrná tepelná kapacita vody c [J/kg·K] 4187 

Objemový průtok smíchané vody V̇mix [l/min] 5,7 

Objemový průtok teplé vody bez rekuperačního 

výměníku V̇tv,bez 
[l/min] 3,8 

Doba průtoku vody τ [hod] 0,11 

Účinnost výměníku η* [-] 0,45 
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Obr. 5.4 – Rekuperační výměník Innova Bee  

Výpočet předehřáté vody tpv se provede dle upraveného vzorce (4.18) 

t𝑝𝑣 = η∗ · (𝑡𝑚𝑖𝑥 − 𝑡𝑠𝑣) + 𝑡𝑠𝑣 = 0,45 · (40 − 10) + 10 = 23,5 °𝐶  

Účinnost η se zanedbáním tepelných ztrát se spočítá dle vztahu (4.17) 

η =
(23,5−10)

(34−10)
= 0,56 ⇒ η = 56 %  

Potřebný přítok teplé vody při použití rekuperačního výměníku V̇tv,s se spočítá dle (4.19) 

𝑉𝑡𝑣,𝑠 = 5,7 ·
[40−10−0,45·(40−10)]

[55−10−0,45·(40−10)]
= 3,0 l/min  

Teplo dodané teplou vodou do směšovací sprchové baterie bez použití rekuperačního 

výměníku Qbez za průměrnou dobu sprchování se stanoví dle vztahu (4.21) 

𝑄𝑏𝑒𝑧 =
3,8·995,12·4187·(55−10)·0,11

60·1000·1000
= 1,31 kWh  

Pro předehřev okamžité spotřeby se spočítá teplo dodané teplou vodou do směšovací 

sprchové baterie s použitím rekuperačního výměníku Qr při průměrné době sprchování, 

se stanoví dle vztahu (4.20) 

𝑄𝑟 =
3,0·995,12·4187·(55−10)·0,11

60·1000·1000
= 1,03 kWh  
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Poměrná úspora dodávky tepla ψ během jednoho sprchovacího cyklu se stanoví dle (4.22) 

ψ =
1,31−1,03

1,31
= 21 %  

Investiční náklady rekuperačního výměníku jsou přibližně 21 900 Kč/kus. Provozní 

úspora vychází na  

PN = (1,31 − 1,03) · 2,77 = 0,78 Kč/sprchovací cyklus  

Celková provozní úspora během jednoho roku, při předpokladu 4 sprchovacích cyklů 

během dne, se spočítá jako 

PN = 365 · 2,77 · 4 · 0,28 = 1 132 Kč/rok  

Celková doba návratnosti tedy vychází na 

𝜏𝑁 =
21 900

1 132
= 19,3 let  

5.2.6 Vyhodnocení 

Celková návratnost, poměrná úspora a doba návratnosti všech úsporných opatření je 

zobrazena v Tab. 5.15. 

 
Q 

[kWh/rok] 

PN* 

[Kč/rok] 

IN  

[Kč] 

τN  

[rok] 

ψ  

[%] 

Refereční stav 9 592 - - - - 

Perlátory 8 800 2 193 2 470 1,1 8 

Ohřívač OKCE 

160 
9 104 435 4 550 10,5 5 

Změna tloušťky 

izolace 
7 300 6 066 7 344 1,2 30 

Časově řízená 

cirkulace teplé 

vody 

7 860 4 550 200 16 (dní) 17 

Zpětné získávání 

tepla ** 
102 1 132 21 900 19,3 21 

* PN jsou roční úspory v provozních nákladech oproti navrženému referenčnímu stavu 

** Zpětné získávání tepla bylo počítáno na úsporu tepla během jednoho sprchovacího 

cyklu (běžný cyklus bez úspor vychází na 1,31 kWh) 
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Pro takto vysoké tepelné ztráty tepla při přípravě teplé vody a její distribuce se jednotlivé 

úsporné řešení mnoho neprojeví. Proto je níže vyčíslena úspora při použití veškerých 

opatření. 

Potřeba tepla dodaného ohřívačem Q2p vychází na 

Q2p = 8,84 + 1,6 +
0,104·995·4187(55−20)

3600·1000
=  15,9 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛  

Roční potřeba tepla Qr vychází na 

𝑄𝑟 = 15,9 · 365 = 5 788 kWh/rok  

Rozdíl v provozních nákladech oproti referenčnímu systému je 

PN = (9 539 − 5 788) · 2,77 = 10 390 Kč/rok  

Investiční náklady všech zařízení vychází na  

IN = 2 470 + 4 550 + 7 344 + 200 + 21 900 = 36 454 Kč  

Celková doba návratnosti tedy vychází na 

𝜏𝑁 =
36 454

10 390
= 3,5 let  

Poměrná úspora dodávky tepla ψ během jednoho roku vychází na 

ψ =
9 539−5 788

9 539
= 40 %  

S použitím všech zmíněných metod úspor se dosáhlo 40% úspory tepla pro přípravu teplé 

vody a její distribuce. Roční návratnost vychází na 3,5 let, toto je způsobené vysokou 

pořizovací cenou rekuperačního výměníku teplé vody, při použití levnějšího výměníku 

nebo jeho vynecháním by se návratnost pohybovala mezi 1 až 2 lety. 

6. Závěr 

Tato práce měla za úkol navrhnout obecný systém přípravy teplé vody a její distribuci 

s cirkulačním rozvodem teplé vody. Poté navrhnout úsporná opatření pro snížení 

energetických ztrát tohoto systému a následně spočítat ekonomické úspory a dobu 

návratnosti jednotlivých opatření. 

Při použití perlátorů se snížila celková denní potřeba teplé vody, což vedlo k úspoře 

energie při ohřevu vody. Perlátory nejsou drahé, a tak se jejich nákup ekonomicky vyplatí 

už za rok, navíc jejich montáž je snadná, zvládne ji každý doma sám. 
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Výměnou ohřívače vody za v úspornější, se dosáhlo snížení tepla ztraceného při ohřevu. 

Ovšem tepelná ztráta ohřevu při distribuci je vůči ostatním ztrátám malá, takže při 

započítání ceny nového ohřívače a návratnosti investice, která se pohybuje okolo 10 let, 

je tato investice téměř zbytečná. 

Naopak nejvyšší poměrné úspory se dosáhlo při změně tloušťky izolace, tato úspora 

dosahuje 30 %, což je nejvíce ze všech použitých metod. I když tepelné izolace o větší 

tloušťce jsou celkem nákladné, je jejich úspora tak vysoká, že se návratnost investicí 

pohybuje okolo jednoho roku. 

Opatřením s nejnižšími investicemi je časově řízená cirkulace. Pro časově řízenou 

cirkulaci je potřeba pouze zakoupit měřící hodiny pro nastavení doby sepnutí 

cirkulačního čerpadla. Návratnost je tedy v řádu 2 týdnů a celková úspora tohoto opatření 

se pohybuje okolo 15 %. 

Nejdražší a investice s nejdelší dobou návratnosti je zpětné získávání tepla. Tímto 

opatřením se ušetří 100 kWh/rok což je poměrně málo. Pro tento případ s vysokými 

tepelnými ztrátami rozvodů se zpětné zásobování tepla nevyplatí. 

Při použití všech úsporných parametrů se dosáhlo poměrné úspory 40 %. Celková doba 

návratnosti je 3,5 let, což se ale vzhledem k životnosti všech opatření určitě vyplatí. Při 

použití levnější rekuperačního výměníku zásobníku teplé vody se tato opatření finančně 

vrátí ještě rychleji. 
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