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Souhrn 

Cílem této bakalářské práce je provést studii zátěžových profilů ohřívačů teplé vody 

v souvislosti s Nařízením komise EU č. 811, 812, 813 a 814/2013. V teoretické části 

byla popsána metodika návrhu ohřívačů teplé vody pomocí křivek odběru a dodávky. 

V praktické části práce byl proveden rozbor zátěžových profilů, které byly poté 

převedeny na křivky odběru a porovnány s naměřenými údaji. Na závěr bylo 

sestaveno doporučení pro návrh zásobníků teplé vody s ohledem na připojený zdroj 

tepla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

The aim of this bachelor thesis is to carry out a study on the load profiles of the 

domestic hot water heaters defined in the Commission Regulation (EU) No 811, 812, 

813 and 814/2013. The theoretical part described a sizing method of hot water 

heaters based on heat demand curves and heat supply curves. As far as the study is 

concerned, load profiles were analyzed, converted to heat demand curves and then 

compared with real measured data. Furthermore, recommendations for sizing hot 

water storage tanks regarded to the connected heat source were proposed. 
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Soupis použitého značení a zkratek 

𝑐  – měrná tepelná kapacita vody     [J/kg. K] 

𝑓   – užitečný průtok vody v nařízeních č. 811 a 814/2013 [l/min] 

𝑛𝑣  – počet výtokových zařízení     [–] 

𝑃1𝑛  – jmenovitý tepelný výkon ohřevu    [kW] 

𝑃1𝑛𝑍  – výkon ohřívače pro zjednodušenou křivku odběru  [kW] 

𝑃1𝑛𝑁𝑃  – výkon ohřívače pro náhradu křivky přímkou   [kW] 

𝑄  – poměrné množství odebrané tepelné energie   [–] 

𝑄1  – dodané teplo      [kWh/den] 

𝑄2  – odebrané teplo      [kWh/den] 

𝑄2𝑝  – celková potřeba tepla      [kWh/den] 

𝑄2𝑝,𝑐  – celková potřeba tepla za rok (včetně snížení potřeby) [kWh/rok] 

𝑄𝑟𝑒𝑓  – referenční energie      [kWh] 

𝑄2𝑡  – teplo potřebné pro ohřev vody     [kWh/den] 

𝑄𝑡𝑎𝑝    – užitečný energetický obsah     [kWh] 

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

𝑄𝜏   – množství odebrané energie v čase i-tého odběru [kWh] 

𝑞𝑣  – tepelný výkon přítoku jednoho výtokového zařízení  [kW] 

𝑠  – součinitel současnosti      [–] 

𝑡1  – teplota teplé vody       [°C] 

𝑡2  – teplota studené vody      [°C] 

𝑇𝑚  – užitečná teplota vody     [°C] 

𝑇𝑝  – špičková teplota      [°C] 

𝑉2𝑝  – celková potřeba teplé vody     [m3/den] 

𝑉  – užitečný průtok vody v nařízeních č. 812 a 813/2013 [l/min] 

𝑉𝑧  – objem zásobníku       [m3] 

𝑉𝑧𝑝  – objem zásobníku pro původní tvar křivky odběru [l] 

𝑉𝑧𝑧  – objem zásobníku pro zjednodušenou křivku odběru [l] 

𝑧  – poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci   [–] 

𝜌  – hustota vody      [kg/ m3] 

∆𝑄𝑚𝑎𝑥  – největší rozdíl mezi křivkami odběru a dodávky [Wh] 

∆𝑄𝑚𝑎𝑥𝑍𝑃 – max. rozdíl mezi původní křivkou odběru a dodávky  [Wh] 
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∆𝑄𝑚𝑎𝑥𝑍𝑍 – max. rozdíl mezi zjednoduš. křivkou odběru a dodávky  [Wh] 

(
∆𝑄𝑠

𝜏
)

𝑚𝑎𝑥
 – maximální sklon křivky dodávky tepla v čase    [kWh/h] 

 

CZT  – centrální zásobování teplem 

zásobník – zásobníkový ohřívač teplé vody (zkráceno kvůli přehlednosti textu) 
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1. Úvod 

V souvislosti se zaváděním průkazů energetické náročnosti budov se stalo optimální 

hospodaření s energiemi velmi aktuálním tématem. Na celkové spotřebě energie 

v rodinných a bytových domech se nejvíce podílí zejména vytápění a příprava teplé 

vody. Ve spotřebě energie pro vytápění nastal významný pokles po zavedení řady 

úsporných opatření v rámci programů pro snižování energetické náročnosti budov. 

Po vytápění je systém přípravy teplé vody hned druhým energeticky nejnáročnějším 

systémem v obytných budovách. Zajištění hospodárného provozu při přípravě a 

dodávce teplé vody tedy představuje další možnost, jak dosáhnout výrazných 

energetických úspor.  

Z hlediska přípravy teplé vody je potřeba respektovat využití budovy a její provozní 

režim. Poté vybrat zdroj tepla a navrhnout vhodnou velikost zásobníku. Jednou 

z možností návrhu je využití metody křivek odběru a dodávky tepla. Vstupním 

údajem pro tuto metodu je znalost odběrové křivky daného objektu, která popisuje 

rozložení odběrů teplé vody v čase. V nejlepším případě se křivka sestaví z měření 

skutečných odběrů teplé vody v objektu. Pokud nelze měření provést, využijí se pro 

sestavení křivky odběru tabulkové hodnoty.  

V rámci Nařízení Komise EU č. 811, 812, 813 a 814/2013 o zkoušení a hodnocení 

energetických parametrů ohřívačů vody vzniklo 10 vzorových zátěžových profilů 

tabulkovou formou, které mají odpovídat reálnému provozu ohřívačů v budově. 

Zátěžové profily je možné převést na křivky odběru a porovnáním se skutečně 

naměřenými údaji zjistit, jestli opravdu odpovídají provozu v daném typu budovy.  

Rozbor zátěžových profilů a převod na křivky odběru budu popisovat v praktické 

části této práce. Vzhledem ke složitosti průběhu odběrů během dne bude součástí 

práce také návrh zjednodušení charakteru křivek odběru. Správnost výsledného 

zjednodušení budu ověřovat pomocí křivky dodávky sestavené ke zjednodušené 

křivce odběru. Porovnám, jaká bude výsledná velikost a potřebný výkon ohřívače pro 

původní a zjednodušenou křivku odběru vzhledem k referenční křivce dodávky. 

Výsledné zjednodušené křivky poté porovnám se skutečně naměřenými křivkami 

odběru pro různé typy budov. Ze zjištěných údajů zhodnotím důležitost znalosti 

křivky odběru pro návrh velikosti ohřívače a jeho provoz v budově.  
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2. Definice používaných pojmů 

V práci uvádím pojmy zátěžový profil a křivka odběru. Aby nedošlo k jejich záměně, 

níže uvádím, v jakém významu jsou tyto dva pojmy v práci používány.  

Zátěžový profil určuje sled odběrů teplé vody v průběhu dne. Udává, jaké množství 

energie bylo odebráno v příslušném čase. Zátěžové profily jsou definovány v Nařízení 

komise EU č. 811, 812, 813 a 814/2013. Jsou zde uvedeny ve formě tabulky, kdy je 

každému časovému úseku přiřazeno množství odebrané energie. Graficky lze 

jednotlivé odběry energie znázornit pomocí sloupcového grafu. Graf je kvůli 

přehlednosti zobrazen pouze v časovém úseku, kdy probíhají odběry. Pokud by se 

měla zobrazit celá uvažovaná perioda (24 hodin), graf by začínal v 0:00 a končil ve 

24:00. 

 

Graf 1 Grafické vyjádření zátěžového profilu [graf autorka] 

 

Křivka odběru vznikne kumulativním vyjádřením průběhu zátěžového profilu. 

Křivka začíná v nule a jednotlivá množství odebrané energie se v průběhu dne sčítají 

až do posledního odběru, kdy je dosaženo celkového množství odebrané energie za 

danou časovou periodu. Převedení zátěžového profilu na křivku odběru profilu 

umožní pro další výpočty použít metodiku křivek odběru a dodávky. Graficky lze 
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odběry energie znázornit pomocí bodového grafu s rovnými spojnicemi, jak je 

zobrazeno na grafu 2. 

Graf je opět kvůli přehlednosti zobrazen pouze v časovém úseku, kdy probíhají 

odběry. Pokud by se měla zobrazit celá uvažovaná perioda (24 hodin), graf by začínal 

v 0:00 a končil ve 24:00. 

 

Graf 2 Grafické vyjádření křivky odběru [graf autorka] 
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3. Systém přípravy teplé vody 

Optimální návrh systému přípravy teplé vody zohledňuje požadavky na hygienickou 

nezávadnost připravované vody a na vlastní ohřev a distribuci teplé vody k odběrným 

místům v budově.  

Při návrhu se stanoví: 

 Celková potřeba teplé vody 

 Potřeba tepla na ohřev vody se zohledněním ztrát při ohřevu a distribuci 

 Průběh odběru teplé vody v závislosti na čase 

 Velikost a typ ohřívače vody a zásobníku teplé vody 

Výsledkem návrhu má být hospodárný systém zajišťující dostatečnou a včasnou 

dodávku teplé vody pro zajištění komfortu uživatele. Návrh musí splňovat dále 

uvedené technické a hygienické požadavky.[L7] 

3.1. Technické a hygienické požadavky  

Navržený systém přípravy teplé vody musí zajistit dodávku požadovaného množství 

teplé vody o požadované teplotě na všech odběrných místech. Dodávka nesmí být 

delší než 30 sekund k nejvzdálenější výtokové armatuře. Pokud by toto nebylo 

splněno, je potřeba navrhnout cirkulaci nebo řešit ohřev vody lokálně.  

 

Teplá voda se připravuje ohřevem studené pitné vody dodávané z vodárenské sítě. Ve 

studené vodě je obsažen kyslík a oxid uhličitý, z minerálů potom sloučeniny vápníku, 

hořčíku a draslíku, které mohou nepříznivě působit na materiály použité v rozvodech 

teplé vody. Kromě vzniku koroze hrozí i tvorba inkrustací z vápenatých solí. 

Přítomnost výše uvedených látek se kontroluje nejen kvůli možnému poškození 

rozvodů, ale také kvůli hygienické nezávadnosti vody. [L7] 

 

Hygienické požadavky na teplou vodu stanovuje vyhláška č.252/2004 Sb. Nařizuje 

kontrolu mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů a stanovuje jejich 

hygienické limity.  Sleduje se například hodnota pH, hmotnostní koncentrace 

fosforečnanů, chloridů, manganu, železa, vápníku nebo hořčíku. 
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Z mikrobiologického hlediska je významný požadavek na ochranu proti přemnožení 

bakterií Legionella pneumophila. Bakterie způsobuje onemocnění podobné zápalu 

plic, které může být i smrtelné. K nákaze dochází vdechnutím infikovaného aerosolu 

do plic. Ideální prostředí pro množení bakterií je stagnující teplé voda, teplá voda 

s nízkou rychlostí proudění a voda o teplotě 25 až 42 °C. [L7] 

 

Podstatou ochranných opatření proti přemnožení bakterií je udržování dostatečné 

teploty a průtoku v distribučním systému přípravy teplé vody. Dostatečná teplota je 

zajištěna požadavkem normy ČSN EN 06 0320, dle které nemá být teplota na výstupu 

z ohřívače nižší než 55 °C. Jako prevence se doporučuje periodické přehřívání vody na 

teplotu 60 °C a vyšší, které spolehlivě likviduje bakterie v čase několika minut. Lze 

použít i chemickou dezinfekci. [L18] Požadované teploty 40 °C na výtoku se dosáhne 

až smísením teplé a studené vody ve směšovací baterii na odběrném místě.  

Armatury používané v rozvodech teplé vody musí být schválené pro styk s pitnou 

vodou. Jedná se zejména o zajištění bezpečnosti z hlediska materiálového složení. 

Pokud je armatura prodávána jako vhodná pro systémy přípravy teplé vody, výrobce 

nebo prodejce musí doložit doklad o provedené akreditované zkoušce zdravotní 

nezávadnosti.  

Technické a hygienické požadavky je potřeba řešit v souladu s požadavky na 

hospodárnost systému. Ve fázi návrhu systému je vhodné uspořádat místa odběru 

teplé vody co nejblíže u sebe, což eliminuje nutnost použití cirkulace. Navíc se oproti 

dlouhým rozvodům výrazně sníží tepelné ztráty a náklady na izolaci potrubí. Pokud je 

nutné cirkulaci použít, měla by být navržena s přerušovaným provozem. Tedy s 

řízením cirkulačního čerpadla podle provozu v budově (např. přerušením chodu 

čerpadla přes noc). Pro návrh typu a velikosti ohřívače je nutné zjistit co nejpřesněji 

denní režim v řešeném objektu a z něj vyplývající požadavky na množství a časové 

intervaly dodávky. Vhodné je instalovat úsporné výtokové a termostatické směšovací 

armatury. Nejzásadnější vliv na hospodárnost systému ale vždy bude mít chování 

uživatele. [L16] 
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3.2. Množství spotřebované teplé vody – obecný přehled  

Množství odebrané teplé vody závisí na provozu v budově a chování uživatelů. Vliv na 

spotřebu má například životní standard, stáří nebo povolání a návyky osob. 

Požadavky ohledně množství a teploty vody se mění také s klimatickými podmínkami 

a ročním obdobím. Jako příklad lze uvést mírný pokles ve spotřebě teplé vody v létě 

kvůli dovoleným, případně prázdninám [L7]. Studií, které se věnují zjišťování 

spotřeby teplé vody v rodinných a bytových domech, je velké množství. Naproti tomu 

pro spotřebu teplé vody v nebytových objektech (kanceláře, školy, nemocnice, 

sportovní centra) existuje jen velmi málo provedených a vyhodnocených měření.  

Obytné budovy – měření v Evropě a ČR 

Měření pro větší množství objektů proběhlo mezi roky 1995 až 1998 Evropským 

statistickým úřadem. Z 32 oslovených států poskytlo údaje o spotřebě 24, jak je vidět 

na grafu 3. Změřená spotřeba energie pro ohřev vody se přepočítala na spotřebovaný 

objem teplé vody. Teplotní rozdíl mezi studenou a teplou vodou se uvažoval 50 °C. 

Průměrná denní spotřeba teplé vody byla určena na 50 l/osobu [L12]. Je potřeba 

uvést, že vyhodnocení spotřeby tímto způsobem už v sobě zahrnuje i ztráty při 

ohřevu a distribuci teplé vody. Reálné odebrané množství bylo pravděpodobně nižší. 

Přestože z měření nelze získat přesné hodnoty, poskytlo alespoň přibližný přehled o 

spotřebě teplé vody v různých zemích, jak je vidět na příslušném grafu. 

 

Další zdroj údajů o spotřebě teplé vody v Evropě lze najít v přípravné studii [L11], 

která byla provedená před vydáním Nařízení Komise EU č. 811, 812, 813 a 814/2013. 

Autoři studie uvádí jako evropský denní průměr 24 l/osobu vody o teplotě 60 °C. To 

je po přepočtu 40 l/osobu vody o teplotě 40 °C. Studená voda je v obou případech 

uvažovaná o teplotě 10 °C. Spotřeba pro jednotlivé státy je zobrazena na grafu 2. 

Hodnota EU 25 znamená vypočtený evropský průměr. 

  

V ČR proběhlo měření Českého statistického úřadu v roce 2004. Z průzkumu byla 

vyhodnocena měrná potřeba tepla pro přípravu teplé vody 8,4 GJ/rok.byt. Při 

uvažování průměrné obsazenosti bytu 2,8 osoby je to na jednoho člověka 3 GJ/rok. 

Tyto hodnoty zahrnují i tepelné ztráty. Po přepočtu při uvažování teploty studené 

vody 10°C a teplé vody 60°C  tomu odpovídá hodnota 39 l/os. den. [L13] 
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Graf 3 Eurostat – spotřebovaný objem teplé vody, upraveno podle anglického originálu [L12] 

 

Graf 4 Potřeba teplé vody na osobu podle přípravné studie, upraveno podle anglického 
originálu [L11] 

Co se týče způsobu, jak je voda odebírána, dle zdroje [L17] se pro rodinné a bytové 

domy typicky vyskytují dvě odběrové špičky ráno a večer. Ranní odběrová špička 

nejčastěji mezi 6.00–9.00 a večerní mezi 18.00–21.00. Co se týče večerní odběrové 

špičky, autoři [L17] uvádějí, že čas výskytu večerní odběrové špičky se v různých 

zemích značně odlišuje. Pokud se použije křivka odběru získaná průměrem z měření 

v několika zemích, vždy je potřeba zohlednit chování konkrétních uživatelů a 

případně křivku časově přizpůsobit.  
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Největší množství teplé vody se odebere pro sprchování a vanu. Dle [L17] se během 

těchto odběrů spotřebuje okolo 30 % z celkového denního odebraného množství 

energie. 

Denní režim konkrétní rodiny definuje, kdy a v jakém množství budou odběry 

s největší pravděpodobností probíhat. K pravidelným odběrům se mohou přidat 

nestandardní odběry, se kterými je v návrhu systému potřeba počítat. [L7] 

Nebytové objekty 

Jak bylo uvedeno dříve, provedených měření pro nebytové objekty je v současné době 

velmi málo. Nebytové objekty zahrnují hlavně hotely, školy, sportovní areály, 

obchodní centra, restaurace a kanceláře. Odběry teplé vody v hotelech, sportovních 

areálech a obchodních centrech závisí především na chování konkrétních uživatelů. U 

hotelů a restaurací se do spotřeby vody významně promítají také kulturní zvyklosti 

hostů. U škol, kanceláří a restaurací je díky provozní době poměrně jasně definovaný 

čas, kdy se budou odběry s největší pravděpodobností vyskytovat. U škol se dá 

největší odběr teplé vody předpokládat během polední pauzy, u kanceláří ráno po 

příchodu a odpoledne před odchodem zaměstnanců. U restaurací je potřeba uvažovat 

i s ranní špičkou spojenou s přípravou jídla, ne jen s odběry během obědů a večeří. 

[L17] 
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3.3. Potřebné množství teplé vody dle norem 

Výpočtové hodnoty množství teplé vody jsou uvedeny v normě ČSN EN 12831-3. 

Doporučené hodnoty pro domy a byty jsou uvedeny v tabulce 1 níže. Potřebné 

množství vody za den je vztažené na osobu. Hodnoty v tabulkách normy jsou 

uvažovány pro teplotu teplé vody na výtoku 60 °C a teplotu studené vody 13,5 °C.  

typ budovy litry teplé vody na osobu a den 

objekty pro bydlení (prosté bydlení) 25 – 60 
objekty pro bydlení (luxusní bydlení) 60 – 100  
jednotlivé bytové jednotky 40 – 70 
bytové domy 25 – 30 

Tabulka 1  Požadavky na teplou vodu pro obytné prostory [L2] 

Norma uvádí i požadavky pro nebytové prostory. Požadovaný objem teplé vody je zde 

vztažený na různé měrné jednotky podle typu budovy (např. počet lůžek, počet hostů 

na jídlo, počet instalovaných sprch) a opět je uvažována teplota na výtoku 60 °C 

s teplotou studené vody 13,5 °C. Výňatek z tabulky je uveden níže. 

způsob využití vztažná jednotka 
požadovaný objem 

teplé vody [l/den] 

ubytování počet lůžek  28 

zdravotnické zařízení, bez ubytování počet lůžek  10 

zdravotnické zařízení, s ubytováním a 

prádelnou 

počet lůžek  88 

stravování, 2 jídla za den, tradiční kuchyně počet hostů na jídlo   21 

stravování, 2 jídla za den, samoobslužné počet hostů na jídlo    8 

hotel 1 – hvězdičkový, bez prádelny počet lůžek    56 

hotel 1 – hvězdičkový, s prádelnou počet lůžek    70 

hotel 4 – hvězdičkový a vyšší, bez prádelny počet lůžek 118 

hotel 4 – hvězdičkový a vyšší, s prádelnou počet lůžek 132 

sportovní zařízení počet instal. sprch 101 

Tabulka 2 Požadavky na teplou vodu pro nebytové prostory [L2] 

Kromě zajištění dostatečného množství teplé vody je potřeba na odběrném místě 

zajistit také dostatečnou teplotu teplé vody při určitém průtoku. Charakteristiky 

výtoků jsou uvedeny v tabulce níže a jsou přejaty z ČSN 06 0320. 

odběrné místo teplota na výtoku 
[°C] 

průtok teplé vody 
[m3/h] 

průtok teplé vody 
[l/min] 

umyvadlo 40 0,21    3,5 
dřez 55 0,30    5,0 
sprcha 40 0,34    5,7 
vana 40 0,70 11,7 

Tabulka 3 Charakteristiky výtoků převzaté z ČSN 06 0320 [L1] 
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3.4. Potřeba tepla pro přípravu teplé vody 

Potřeba tepla pro přípravu teplé vody se odvíjí od teplot studené a teplé vody, ztrát 

při ohřevu a distribuci a z celkové potřeby teplé vody. 

Určí se následujícím vzorcem: 

               𝑄2𝑝 = 𝑄2𝑡 + 𝑄2𝑧 = (1 + 𝑧) · 𝑄2𝑡 =
(1 + 𝑧) · 𝑉2𝑝 · 𝜌 · 𝑐 · (𝑡2 − 𝑡1)

3600 · 1000
                (1) 

Kde 

 𝑄2𝑝 celková potřeba tepla [kWh/den], 

𝑄2𝑡 teplo pro ohřev vody [kWh/den], 

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

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

𝑉2𝑝 celková potřeba teplé vody [m3/den], 

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

𝑐 měrná tepelná kapacita vody [J/kg.K], 

𝑡2 teplota studené vody [°C], 

𝑡1 teplota teplé vody [°C]. 

 

Poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci z, závisí na kvalitě izolace zásobníku a 

rozvodů teplé vody, případně na cirkulaci pokud je součástí systému. Orientační 

hodnoty jsou 0,5 pro bytové domy s řízenou cirkulací a z=0,2 až 0,3 pro rodinné domy 

bez cirkulace. [L8] 

 

Co se týče roční potřeby tepla u obytných budov, je potřeba do výpočtu zahrnout 

odlišnost potřeby v letních měsících. Potřeba teplé vody klesá díky dovoleným i 

odlišnému chování uživatelů. Například v létě sprchování místo vany, tudíž výrazně 

menší odběry teplé vody. Zdroj [L8] uvádí, že při reálných měřeních byl pokles ve 

spotřebě teplé vody v letních měsících až 25% oproti zbylé části roku. Roční potřebu 

teplé vody pak lze vyjádřit vzorcem: 

                                                                𝑄2𝑝,𝑐 = 𝑄2𝑝 ∙ 349,5                                                    (2)  
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3.5. Sestavení křivky odběru a dodávky tepla 

Pokud je známa potřeba tepla pro přípravu teplé vody, je možné navrhnout zásobník 

teplé vody a stanovit potřebný tepelný výkon ohřívače.  Návrh se provádí metodou 

křivek odběru a dodávky a je popsaný v ČSN 06 0320. Metoda je založená na určení 

maximálního rozdílu energie mezi křivkou dodávky a odběru, ze kterého se určí 

velikost zásobníku. Křivka odběru je daná potřebou teplé vody a provozem v objektu, 

křivka dodávky se volí podle konkrétních požadavků na provoz systému. [L1] 

Pro návrh objemu zásobníku se stanoví křivka odběru teplé vody jako závislost 

odběru objemu teplé vody 𝑉2 na čase τ. K ní se stanoví křivka dodávky teplé vody, což 

je závislost dodávky tepla ze zdroje na čase τ.  

Platí dva základní předpoklady: křivka dodávky tepla je vždy nad křivkou odběru 

tepla a teplo dodané ohřívačem do teplé vody se rovná teplu odebranému z ohřívače, 

tedy. Pokud by nebyl dodržen první předpoklad, nebyl by dostatek energie pro ohřev 

vody na požadovanou teplotu. Při návrhu odsazení křivky dodávky od křivky odběru 

je potřeba počítat s možností časově nestandartního odběru teplé vody. Je potřeba 

volit takové odsazení, aby v zásobníku byla vždy dostatečná energetická rezerva 

[L10].  

Křivky mají kumulativní charakter, což znamená, že s rostoucím časem neklesají. 

Sklon tečny k těmto křivkám k časové ose udává hodnotu tepelného výkonu. Z toho 

vyplývá, že pokud je křivka rovnoběžná s osou x, je tepelný výkon nulový. Čím 

strmější křivka, tím větší je požadavek na tepelný výkon ohřívače [L1].  

Křivku dodávky lze sestavit buď jako trvalou (obrázek 1) nebo přerušovanou 

(obrázek 2) dodávku tepla během časové periody. V prvním případě se dodává teplo 

do zásobníku po celou časovou periodu (τ=24 hodin). Na obrázku je vyznačen odečet 

maximálního rozdílu mezi křivkami odběru a dodávky tepla (bude využit v dalším 

kroku výpočtu). Ve druhém případě se uvažuje, že je v zásobníku uchované nějaké 

množství tepla z předchozího ohřevu. Toto teplo lze využít, takže dodávka nového 

tepla z ohřívače bude kratší než délka časové periody. Na obrázku je opět vyznačen 

odečet maximálního rozdílu mezi křivkami odběru a dodávky tepla a časové úseky τ1, 

τ2 a τ3, kdy je dodáváno teplo. 
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Graf 5 Křivka dodávky a odběru tepla – trvalá dodávka tepla (graf autorka) 

 

Graf 6  Křivka dodávky a odběru tepla – přerušovaná dodávka tepla (graf autorka) 
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3.6. Volba způsobu ohřevu a řešení dodávky teplé vody 

Základní konstrukční typy ohřívačů jsou dva: zásobníkový nebo průtokový. 

Zásobníkové ohřívače akumulují teplo do vody, kde se uchovává pro pozdější využití. 

V průtokových ohřívačích se voda ohřívá přímo při průtoku vody ohřívačem, který 

tedy musí dodávat potřebnou tepelnou energii v průběhu odběru teplé vody. Pro 

ohřev většího množství vody může být použití průtokového ohřívače problematické 

z hlediska zajištění dostatečného tepelného výkonu. Použití průtokových ohřívačů je 

výhodné při přípravě vody pro jedno odběrné místo s malým odběrem vody 

(například pro mytí rukou). Pro dodávku většího množství vody je výhodnější použití 

zásobníkových ohřívačů. [L7]  

 

Volba způsobu ohřevu závisí na dostupném zdroji energie. Nejvíce využívanými 

zdroji energie pro ohřev vody v ČR jsou elektrická energie a plynná paliva. Poměrně 

velký podíl začínají zaujímat také obnovitelné zdroje energie, jako je sluneční energie 

při využití solárních kolektorů nebo energie vzduchu a zemského masivu při použití 

tepelných čerpadel. Při využití elektrické energie je typické použití zásobníkového 

ohřívače s přímým způsobem ohřevu, kdy se voda ohřívá přímo teplem ze zdroje. 

Nepřímotopný způsob ohřevu je zase standardní řešení při využití obnovitelných 

zdrojů energie. Teplo se nejdříve přenáší ze zdroje do teplonosné látky a až z té se 

průchodem přes teplosměnnou plochu předává vodě v zásobníku. 

 

Typ systému přípravy teplé vody je závislý na rozmístění odběrných míst v budově. 

Systémy jsou tři: lokální, skupinový a ústřední. Při lokálním ohřevu má každé 

odběrné místo svůj vlastní ohřívač. Tento způsob se použije, pokud není možné 

dodávat teplou vodu z centrálního zdroje nebo pokud by byla dodávka z centrálního 

zdroje nehospodárná z důvodů dlouhých rozvodů. Ohřev je možné provádět přímým 

zásobníkovým i průtočným způsobem. 

Při místním ohřevu připravuje teplou vodu jeden ohřívač pro několik odběrných míst, 

například v jedné bytové jednotce. Podmínkou je instalovat ohřívač v takové 

vzdálenosti, aby objem teplé vody v potrubí nepřesáhl 3 litry, z důvodu včasné 

dodávky a zamezení tepelných ztrát v rozvodech. Častější je použití zásobníkových 
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ohřívačů. Průtokové ohřívače mají problém splnit požadovanou dodávku, pokud se 

teplá voda odebírá z více odběrných míst najednou [L7]. 

Ústřední přípravou teplé vody se rozumí zásobování celé budovy z jednoho ohřívače. 

U rozlehlejších budov je vzhledem k délce rozvodů zpravidla vyžadována cirkulace. 

Používají se zásobníkové ohřívače s přímým i nepřímým způsobem ohřevu.  

Po zvolení vhodného typu ohřívače se dopočítá výkon, příp. objem, ohřívače podle 

postupu z normy ČSN EN 06 0320.  

3.7. Stanovení výkonu průtokového ohřívače 

Tepelný příkon při průtokovém ohřevu je podle normy 06 0320 možné určit budˇ 

pomocí vzorce nebo odečtem z grafu. Vzorec pro výpočet je: 

                                                𝑃1𝑛 = ∑(𝑛𝑣 ∙ 𝑞𝑣) ∙ 𝑠                                                                  (3) 

𝑃1𝑛  jmenovitý tepelný výkon ohřevu [kW] 

𝑛𝑣  počet výtokových zařízení [-] 

𝑞𝑣  tepelný výkon přítoku jednoho výtokového zařízení [kW] 

𝑠  součinitel současnosti podle tabulky C5 v normě [-] 

Odečtem podle následujícího grafu je možné určit tepelný příkon a průtok teplé vody 

v závislosti na počtu bytů. 

 

Graf 7 Graf pro stanovení výkonu průtokového ohřívače podle ČSN 06 0320 [L1] 
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3.8. Stanovení objemu a výkonu zásobníkového ohřívače 

Pro výpočet objemu a výkonu zásobníkového ohřívače se vychází z maximálního 

rozdílu mezi křivkami dodávky a odběru tepla sestavenými pro danou budovu. Objem 

zásobníku se stanoví z rovnice (4) a tepelný výkon ohřívače z rovnice (5): 

                                                  𝑉𝑧 =
∆𝑄𝑚𝑎𝑥

𝜌 ∙ 𝑐 ∙ (𝑡2 − 𝑡1)
∙ 3600 ∙ 1000                                       (4)   

𝑉𝑧  objem zásobníkového ohřívače [m3] 

∆𝑄𝑚𝑎𝑥  největší rozdíl tepla mezi křivkami odběru a dodávky[kWh] 

𝜌  hustota vody při střední teplotě zásobníku [kg/ m3] 

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

𝑡2  teplota studené vody [°C] 

𝑡1  teplota teplé vody [°C] 

                                                   𝑃1𝑛 = (
∆𝑄𝑠

𝜏
)

𝑚𝑎𝑥
                                                                     (5) 

𝑃1𝑛   jmenovitý tepelný výkon ohřevu [kW] 

(
∆𝑄𝑠

𝜏
)

𝑚𝑎𝑥
  maximální sklon křivky dodávky tepla v čase [kWh/h] 

 

 
Graf 8 Ukázka odečtu požadovaných parametrů z grafu (graf autorka) 



10 – BS – 2019  Erika Langerová 

23 
 

4. Zátěžové profily ohřívačů vody  

Cílem této části práce je: 

 stručně představit obsah nařízení definující zátěžové profily ohřívačů vody 

 popsat charakter odběrů jednotlivých profilů  

 převést zátěžové profily na křivky odběru 

 navrhnout zjednodušení křivek odběrů  

 porovnat zjednodušené křivky odběrů se skutečně naměřenými hodnotami 

 zhodnotit vliv tvaru křivky odběru na návrh ohřívače teplé vody  

Při rozboru zátěžových profilů popíšu odlišnost v charakteru odběrů teplé vody pro 

jednotlivé profily. Následně všechny odběry jednotlivých zátěžových profilů vyjádřím 

poměrově vzhledem k celkové odebrané energii daného profilu, aby je bylo možné 

mezi sebou porovnávat. Zátěžové profily vyjádřené poměrově převedu na křivky 

odběru.  

Protože zátěžové profily jsou původně určeny ke zkoušení ohřívačů vody, jsou jejich 

křivky odběru poměrně složité. V další části práce tedy navrhnu zjednodušení křivek 

odběrů a zjednodušené křivky poté porovnám se skutečně naměřenými údaji. 

4.1. Nařízení definující zátěžové profily ohřívačů vody 

Nařízení Komise EU č. 811, 812, 813 a 814/2013 definují jednotlivé typy ohřívačů 

(ohřívače vody, ohřívače k vytápění vnitřních prostor a kombinované ohřívače), 

požadavky na jejich kvalitu a definují vzhled a informace povinně uváděné na 

energetických štítcích. Další informace ohledně nařízení, energetických účinností 

ohřívačů a štítkování jsou uvedeny v Příloze 2: Obsah nařízení komise EU, energetické 

účinnosti a štítky. 

Údaje uváděné na štítcích se dopočítávají z hodnot získaných zkouškou ohřívačů. 

Zkoušení ohřívačů se provádí s použitím zátěžových profilů definovaných ve výše 

uvedených Nařízeních komise EU. Zátěžovým profilem se rozumí daný sled odběrů 

vody, jak je popsán v přílohách příslušných nařízení. Zátěžových profilů uvádí 

Nařízení Komise celkem 10 a liší se množstvím spotřebované vody, intervaly, kdy je 

voda odebírána a požadavky na teplotu odebírané vody. Jsou označeny velikostmi od 

3XS do 4XL a každý profil je definován těmito parametry: 
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Užitečný energetický obsah  𝑄𝑡𝑎𝑝  – energetický obsah jednotlivých odběrů teplé vody  

Referenční energie 𝑄𝑟𝑒𝑓 – celkový energetický obsah všech odběrů vody  

Užitečná teplota vody 𝑇𝑚 – teplota daného odebraného množství vody 

Špičková teplota 𝑇𝑝 – minimální teplota, které má být dosaženo během odběru vody 

Užitečný průtok vody 𝑓(𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑉) – značení se liší podle použité normy (norma 811 a 

814/2013 používá označení f, zbylé normy označení V) 

Ukázka odlišnosti profilů z hlediska energetického obsahu je ukázána na grafu níže: 

 

Graf 9 Celkový energetický obsah profilů, upraveno podle [9] 

 

Zkoušení ohřívačů probíhá v několika 24 hodinových cyklech. Odběry vody pro 

všechny profily začínají v 7.00 a probíhají až do 24.00. Od 24.00 až do 6.59 se už 

žádný odběr nevyskytuje. [L3]  

Každý zátěžový profil byl sestaven tak, aby simuloval použití ohřívače v určitém typu 

budovy. V Nařízeních komise EU se mi nepodařilo přiřazení jednotlivých profilů 

k odběru v konkrétním typu budovy dohledat, ale ve studii [L9] – Water heaters, 

Review study Task 1 vypracované pro Evropskou komisi v únoru 2019 je uvedeno 

následující použití profilů:  
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profil použití 

3XS umyvadlo  
XXS dřez 
XS sprcha (jedno odběrné místo=příprava TV pouze pro sprchu) 
S domácnost (1 osoba, více odběrných míst s malým odběrem TV) 
M domácnost (2-3 lidé, příprava TV pouze pro sprchu) 
L domácnost (4-5 lidí, příprava TV pro sprchu a nepravidelně vanu) 

XL domácnost (4-5 lidí, příprava TV pro sprchy a vanu – denně) 
XXL domácnost (více než 5 lidí), menší komerční prostory (např. kadeřnictví) 
3XL komerční prostory, veřejné prostory (např. sportovní areály) 
4XL komerční prostory, veřejné prostory (např. sportovní areály) 

Tabulka 4 Přiřazení profilů k typům budov, upraveno podle anglického originálu [9] 

Profily 3XL a 4XL byly do nařízení zahrnuty až později, přičemž pro profil 3XL platí, že 

energetické obsahy odběrů vody jsou osminásobky odběrů profilu M a energetické 

obsahy odběru vody profilu 4XL jsou šestnáctinásobky odběrů profilu M. [L9] 

4.2. Postup převodu zátěžových profilů na křivky odběru  

Zátěžové profily jsem nejdříve porovnala podle množství odebrané energie za den a 

poté podle charakteru odběrů v průběhu dne. Pro porovnání podle množství 

odebrané energie jsem jednotlivé energetické obsahy odběrů zobrazila pomocí 

sloupcových grafů. Z grafů jsou kromě odebrané energie patrné i rozdíly v časech, kdy 

k odběrům dochází. 

Pro další porovnání jsem převedla zátěžové profily na křivky odběrů a opět zobrazila 

graficky. Křivky odběrů jsem získala postupným načítáním energetického obsahu 

odebraného množství vody podle následujícího principu: Na začátku periody odběru 

křivka začíná na nulové hodnotě a energetické obsahy jednotlivých odběrů se 

postupně načítají tak, že maxima se dosáhne po posledním odběru na konci periody. 

Vyjádřeno vzorcem: 

                                                 𝑄𝜏 = ∑ 𝑄𝑡𝑎𝑝     

𝑖−1

𝑗=1

                                                       (6) 

𝑄𝜏 je množství odebrané tepelné energie v čase i-tého odběru [kWh] 

𝑄𝑡𝑎𝑝  je užitečný energetický obsah všech předchozích odběrů teplé vody [kWh] 

Pro kontrolu výpočtu vždy musí platit, že například množství odebrané tepelné 

energie v čase 𝜏3se rovná součtu odebrané tepelné energie v čase 𝜏2 a 𝜏1. 
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Abych mohla charaktery křivek odběrů jednotlivých profilů mezi sebou porovnávat, 

upravím vypočtené hodnoty  𝑄𝜏 do poměrného vyjádření. Poměrné vyjádření získám 

jako podíl odebrané tepelné energie v čase 𝑄𝜏 a celkové odebrané energie Qref  

daného profilu. Vyjádřeno vzorcem: 

                                                     𝑄 =
𝑄𝜏

𝑄𝑟𝑒𝑓
                                                                    (7) 

𝑄 poměrné množství odebrané energie [-] 

𝑄𝜏 je množství odebrané energie v čase i-tého odběru [kWh] 

Qref je celkový energetický obsah všech odběrů vody [kWh] 

 

Tento výpočet jsem použila u všech zátěžových profilů a výslednou křivku jsem 

zobrazila pomocí bodového grafu s rovnými spojnicemi. Získala jsem tak poměrné 

odběrové křivky, které vyjadřují v jakých časových úsecích je energie odebírána a 

kolik procent z celkového množství energie bylo za daný úsek odebráno. Zátěžové 

profily jsem pro další porovnání rozdělila do skupin: 

 

profil předpokládaná odběrná místa předpokládané typické budovy 

3XS, XXS, XS a S umyvadla kancelářské budovy 

M, L a XL 
vany nebo sprchy 

(malé a střední odběry) 
rodinné domy 

XXL, 3XL a 4XL 
vany a sprchy současně 

(velké odběry) 
sportovní a průmyslové areály 

Tabulka 5 Rozdělení profilů 

Protože odběry u všech profilů začínají až v 7:00, jsou následující grafy pro větší 

přehlednost zobrazeny pouze v časovém úseku, kdy dochází k odběru energie. Jako 

časovou periodu ale stále uvažuji den (tj. 24 hodin), tak jak je uvedeno v příslušných 

normách pro zkoušení ohřívačů. Počet desetinných míst u vyjádření celkové 

odebrané energie profilů jsem zaokrouhlila na jedno desetinné místo. Všechna data 

pro grafy v této kapitole jsou dostupná na přiloženém CD v souborech: 01_Zdrojová 

tabulka, sloupcové grafy, převod na křivky odběru a 02_Grafické vyjádření křivek 

odběru. 
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4.3. Rozbor zátěžových profilů a výsledné křivky odběru 

Odběry profilů 3XS,XXS, XS a S 

Co se týče odebraného množství tepla, je z grafu 8 patrné, že nejmenší množství se 

odebírá u profilu 3XS. Všechny odběry teplé vody tohoto profilu mají stejný 

energetický obsah. Profil XXS se chová velmi podobně, pouze s větším energetickým 

obsahem odběrů. U těchto dvou profilů se za celou periodu nevyskytuje odběrová 

špička. Pro profil XS a S už je možné vidět výrazně větší odběr tepla než u předchozích 

dvou profilů, navíc s odběrovou špičkou ve večerních hodinách. Energie se během dne 

odebírá pouze třikrát a to ráno, v poledne a večer jak je zobrazeno na grafu 8.  

Z poměrných křivek odběru na grafu 9 je patrný rozdíl mezi pomalým nárůstem 

odebrané energie profilů 3XS, XXS a S a skokovým nárůstem profilu XS. Pro větší 

přehlednost je křivka odběru zobrazena na plošném prostorovém grafu 10.  

 

Graf 10 Porovnání zátěžových profilů 3XS až S podle množství odebrané energie 
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Graf 11 Porovnání křivek odběru profilů 3XS až S 

 

 

Graf 12 Plošný prostorový graf pro porovnání křivek odběrů profilů 3XS až S 

Následující tabulka srovnává profily podle největšího požadovaného průtoku, celkové 

energie odběrů a celkového počtu odběrů daného profilu za den. Největším 

požadovaným průtokem se rozumí největší průtok daného profilu, který se za den 

vyskytl. V požadavcích na průtok není mezi profily velký rozdíl. Největší počet odběrů 

za den se vyskytuje u profilu 3XS. Celková energie odběrů profilů XXS, XS a S je sice 
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shodná, ale dosáhne se u každého z profilů rozdílným počtem odběrů, jak je patrné 

z tabulky 6 níže.  

profil 3XS XXS XS S 

největší požadovaný průtok [l/min] 2 2 3 5 
celkový počet odběrů za den 23 20 3 11 
celková energie odběrů [kWh/den] 0,3 2,1 2,1 2,1 

Tabulka 6 Porovnání profilů 3XS až S podle různých parametrů odběru 

Odběry profilů M, L a XL 

U této skupiny jsou z grafu 11 patrné odběrové špičky u všech profilů. Profily M a L 

mají ráno a večer jednu odběrovou špičku a profil XL dvě odběrové špičky. U skupiny 

M až XL ranní a večerní špička rozdělila odběr na 3 hlavní úseky, kdy ráno a večer se 

odebere velké množství energie a přes den podstatně menší množství. Přehledné 

porovnání nárůstů odebrané energie v průběhu den je vidět na grafu 14 a 15. 

 

Graf 13 Porovnání zátěžových profilů M až XL podle množství odebrané energie 
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Graf 14 Porovnání křivek odběru profilů M až XL 

 

Graf 15 Plošný prostorový graf pro porovnání křivek odběrů profilů M až XL 

Z tabulky 7 je vidět, že profily M a L mají velmi podobný počet odběrů za den, ale liší 

se požadavkem na průtok. Velký rozdíl je v celkové energii odběrů. 

profil M L XL 

největší požadovaný průtok [l/min] 6 10 10 
celkový počet odběrů za den 23 24 30 
celková energie odběrů [kWh/den] 5,8 11,7 19,1 

Tabulka 7 Porovnání profilů M až XL podle různých parametrů odběru 
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Odběry profilů XXL, 3XL a 4XL 

U této skupiny se odebírá velké množství energie v ranních a večerních špičkách, jak 

je patrné z grafu 14. V časech mezi odběrovými špičkami se předpokládají velice malé 

nebo žádné odběry. Profil XXL se od zbylých dvou profilů poměrně dost liší, ráno a 

večer sice má odběrové špičky jako profil 3XL a 4XL, ale liší se odběry během dne, 

které mají výrazně menší energetický obsah. U profilů 3XL a 4XL  je vidět podobný 

trend, ranní odběrová špička, přes den pouze menší odběry a další odběrová špička 

večer. 

Naprosto shodný tvar křivky odběru profilů 3XL a 4XL zobrazuje graf 15, kde se 

křivky plně překrývají. Zobrazení křivek odběrů bez překrytí lze vidět na grafu 16. Je 

tedy zřejmé, že profily 3XL a 4XL se liší v požadavku na množství odebrané energie 

během dne, ale energie se odebírá ve stejných časech a ve stejném poměru 

k celkovému množství odebrané energie. 

 

Graf 16 Porovnání zátěžových profilů XXL až 4XL podle množství odebrané energie 
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Graf 17 Porovnání křivek odběru profilů XXL až 4XL 

 
Graf 18 Plošný prostorový graf pro porovnání křivek odběrů profilů XXL až 4XL 

Z tabulky 8 je vidět rozdíl mezi profily jak v celkové energii odběrů, tak v celkovém 

požadovaném průtoku. Profil 4 XL je přesně dvojnásobek profilu 3XL co se týče 

požadavku na největší průtok a celkovou energii.  

profil XXL 3XL 4XL 

největší požadovaný průtok [l/min] 16 48 96 
celkový počet odběrů za den 30 10 10 
celková energie odběrů [kWh/den] 24,5 46,8 93,5 

Tabulka 8 Porovnání profilů XXL až 4XL podle různých parametrů odběru 
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4.4. Návrh zjednodušení křivek odběru jednotlivých profilů 

V následující části práce navrhuji zjednodušení původních křivek odběrů profilů. 

Zachovala jsem rozdělení profilů do skupin z přechozí kapitoly.  

Při zjednodušování jsem určila na původní křivce špičkové odběry a úseky mezi 

těmito odběry jsem zjednodušila pomocí lineární aproximace v MS Excel. Odlišnost 

zjednodušení od původní křivky odběru jsem zjistila sestavením referenční křivky 

dodávky. K té jsem vztáhla výpočet velikosti a výkonu zásobníkového ohřívače pro 

obě křivky. Celý princip je zobrazen na grafu 19. Referenční křivku dodávky jsem 

sestavila podle následujících pravidel: 

 je odsazená od zjednodušené křivky odběru o 10 % 

 je časově posunutá o 1 hodinu před zjednodušenou křivkou odběru 

 nikdy neprotíná původní ani zjednodušenou křivku odběru 

Z největšího rozdílu mezi původní křivkou odběru a dodávky jsem zjistila velikost 

zásobníku podle vzorce (4). Při výpočtu jsem uvažovala teplotu teplé vody 55 °C a 

teplotu studené vody 10 °C. Stejným způsobem jsem určila velikost zásobníku pro 

zjednodušenou křivku odběru a porovnala jsem, jestli zjednodušením nevznikla příliš 

velká chyba.  

 

Graf 19 Ukázka zjednodušení křivky odběru profilu 4XL 
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Níže je ukázka celého postupu pro profil L, ostatní výpočty jsou vzhledem k rozsahu 

uvedeny v souboru 03_Zjednodušení křivek odběru na přiloženém CD. Na grafu 17 je 

vidět původní křivka odběru profilu L (černá) a zjednodušená křivka profilu L 

(modrá). Ke zjednodušené křivce odběru je vytvořena křivka dodávky (světle modrá) 

odsazená o 10% a posunutá o jednu hodinu před zjednodušenou křivku odběru. 

 

Graf 20 Zjednodušení křivky odběru, ukázka pro profil L 

Výpočtem v excelu jsem určila, že maximální rozdíl mezi původní křivkou odběru a 

křivkou dodávky nastal v 7.05 v hodnotě 6,38 kWh. Maximální rozdíl mezi 

zjednodušenou křivkou odběru a křivkou dodávky nastal v 7.30 v hodnotě 6,56 kWh. 

Tabulka s odečtem maximálních rozdílů mezi křivkami je uvedená v 03_Zjednodušení 

křivek odběru na přiloženém CD.  

Z maximálního rozdílu mezi křivkami odběru a dodávky jsem zjistila velikost 

zásobníku pro původní tvar křivky odběru podle vzorce (4) : 

 𝑉𝑧𝑝 =
∆𝑄𝑚𝑎𝑥𝑍𝑃

𝜌 ∙ 𝑐 ∙ (𝑡2 − 𝑡1)
∙ 3600 ∙ 1000 =  

6380

1000 ∙ 4180 ∙ (55 − 10)
∙ 3600 ∙ 1000 =  122 𝑙                                     

A pro zjednodušenou křivku odběru a křivku dodávky: 

 𝑉𝑧𝑧 =
∆𝑄𝑚𝑎𝑥𝑍𝑍

𝜌 ∙ 𝑐 ∙ (𝑡2 − 𝑡1)
∙ 3600 ∙ 1000 =  

6560

1000 ∙ 4180 ∙ (55 − 10)
∙ 3600 ∙ 1000 =  125 𝑙       
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Jak je vidět z výsledků, rozdíl mezi velikostmi by na výběr zásobníku neměl vliv. 

Nejbližší běžná výrobní řada je 125 l, které by vyhovovaly oba dva zásobníky. 

Zjednodušená křivka odběru tedy z hlediska návrhu velikosti zásobníku dostatečně 

přesně nahrazuje původní křivku odběru. Stejným způsobem jsem postupovala i při 

výpočtu ostatních zjednodušení křivek odběrů. V následující tabulce je uveden souhrn 

výsledných velikostí zásobníků pro původní a zjednodušené křivky odběru. 

výchozí zátěžový 
profil 

velikosti zásobníku v litrech pro: 

křivku odběru zjednodušenou křivku odběru 

3XS   2   2 
XXS  13  13 

XS  24  17 

S  18  18 

M  64   64 

L 122 125 

XL 194 200 

XXL 270 270 

3XL 363 363 

4XL 763 763 

Tabulka 9 Porovnání velikostí zásobníků pro původní a zjednodušené křivky odběru 

Po této kontrole jsem jednotlivé odběry zjednodušených křivek vyjádřila 

v procentuálně vzhledem k celkovému množství odebrané energie. Níže uvádím 

pouze ukázky pro profily 3XS a L, zbylá rozložení jsou uvedena v Příloze 1 – Návrh 

zjednodušení křivek odběru. Grafické zobrazení je uvedené na další straně. 

výchozí zátěžový profil časový úsek odběr v % z celkové energie 

XS 

0.00 – 7.00    0 

7.00 – 8.00 26 

8.00 – 12:45    0 

12.45 – 14.00 24 

14.00 – 20.00    0 

20.00 – 21.30 50 

L 

0.00 – 7.00   0 

7.00 – 8.05 46 

8.05 – 20.30 18 

20.30 – 21.35 36 

Tabulka 10 Procentuální rozložení odběrů zjednodušených křivek profilů 3XS a L 
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Návrh zjednodušení křivky odběru pro profil 3XS

 

Graf 21 Návrh zjednodušení křivky odběru profilu 3XS 

Návrh zjednodušení křivky odběru pro profil L 

 

Graf 22 Návrh zjednodušení křivky odběru profilu L 
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4.5. Návrh zjednodušení křivek odběru pro skupiny profilů 

Pro skupiny 3XS až S, M až XL a XXL až 4XL jsem navrhla aproximaci, která vyjadřuje 

charakter odběrů během dne pro celou skupinu. Zjednodušené křivky z předchozí 

kapitoly jsem pro každou skupinu profilů zobrazila do společného grafu a jednotlivé 

úseky aproximovala. Výsledné rozložení uvádí následující tabulka 10. Aproximace pro 

skupiny M až XL a XXL až 4XL má téměř stejné rozložení odběrů během dne a je skoro 

zbytečné mít tyto profily rozdělené do dvou skupin. Vytvořila jsem pro ně novou 

skupinu M až 4XL a aproximovala. Výsledek je také uveden v následující tabulce. 

Grafické vyjádření je na grafech 18, 19, 20 a 21 na následující straně. 

Veškerá data pro sestavení grafů a výpočty jsou uvedena v excelu 03_Zjednodušení 

křivek odběru na přiloženém CD. 

skupina časový úsek podíl odběru v % z celkové energie 

3XS až S 

0.00 – 7.00 0 
7.00 – 8.00 17 

8.00 – 20.30 58 
20.30 – 21.45 25 

M až XL 

0.00 – 7.00 0 
7.00 – 8.00 37 

8.00 – 20.30 23 
20.30 – 21.45 40 

XXL až 4XL 

0.00 – 7.15 0 
7.15 – 8.00 35 

8.00 – 20.30 22 
20.30 – 22.00 43 

M až 4XL 

0.00 – 7.15 0 
7.15 – 8.00 33 

8.00 – 20.30 24 
20.30 – 22.00 43 

Tabulka 11 Výsledné poměrové vyjádření zjednodušených křivek odběru skupin profilů 
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Graf 23 Aproximace křivek dodávky profilů 3XS až S 

 

 

Graf 24 Aproximace křivek dodávky profilů M až XL 



10 – BS – 2019  Erika Langerová 

39 
 

 

Graf 25 Aproximace křivek dodávky profilů XXL až 4XL (3XL a 4XL se překrývají) 

 

 

Graf 26 Aproximace křivek dodávky profilů XXL až 4XL 
  



10 – BS – 2019  Erika Langerová 

40 
 

4.6 Chyba při nahrazení zjednodušených křivek odběru 

přímkou 

V této části práce zjišťuji, jak velká chyba by vznikla při nahrazení zjednodušených 

křivek odběrů přímkou. Nahrazení přímkou má představovat situaci, kdy se při 

návrhu určí pouze celkové množství odebrané energie a předpokládá se, že se 

rovnoměrně rozdělí do jednotlivých odběrů během dne. Neuvažují se žádné odběrové 

špičky, každý odběr má stejný energetický obsah.  

Na grafu 22 je zobrazena zjednodušená křivka odběru a její nahrazení přímkou. 

K oběma jsem sestavila příslušnou křivku dodávky a dopočítala velikost zásobníku 

podle vzorce (4). Veškeré výpočty jsou vzhledem k množství hodnot uvedeny pouze 

na přiloženém CD v excelu 04_Chyba při nahrazení přímkou. 

 

Graf 27 Nahrazení zjednodušené křivky odběru přímkou 

V tabulce 13 jsou uvedeny výsledky výpočtů. Pro lepší přehlednost jsem velikosti 

zásobníků vyjádřila v procentech tak, že referenční je velikost zásobníku pro 

zjednodušenou křivku a k této velikosti vztahuji velikost zásobníku pro přímku. 

Z tabulky je vidět, že vypočtené velikosti zásobníků jsou při náhradě přímkou o více 

než polovinu menší než pro zjednodušenou křivku. To ukazuje, že při návrhu velikosti 

ohřívače není správné počítat s tím, že se celkové odebrané množství energie rozloží 
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rovnoměrně v průběhu dne do jednotlivých odběrů. Je potřeba určit, kdy nastávají 

odběrové špičky a respektovat jejich průběh při sestavování křivky dodávky.  

výchozí 

zátěžový profil 

objem zásobníku pro zmenšení velikosti 

zásobníku při náhradě 

přímkou o: 
zjednodušenou 

křivku  

nahrazení 

přímkou  

3XS 

100 % 

54 % 46 % 
XXS 51 % 49 % 

XS 39 % 61 % 

S 38 % 62 % 

M 30 % 70 % 

L 31 % 69 % 

XL 31 % 69 % 

XXL 30 % 70 % 

3XL 41 % 59 % 

4XL 39% 61 % 

Tabulka 12 Objemy zásobníků při náhradě zjednodušeného profilu přímkou 

Dalším problémem je nedostatečný výkon ohřívače. Při náhradě přímkou se přestane 

uvažovat s jakoukoliv odběrovou špičkou a tím se výrazně sníží požadavky na výkon 

ohřívače, jak je ukázáno dále v textu. Potřebné výkony jsem dopočítala podle metody 

křivek odběru a dodávky z maximálního sklonu křivky dodávky v čase dle vzorce (5). 

Výpočty jsou opět uloženy na CD v excelu 04_Chyba při nahrazení přímkou, níže 

uvádím ukázku výpočtu pro profil L. 

Výpočtem v excelu jsem zjistila, že maximální sklon zjednodušené křivky dodávky se 

vyskytne v ranní odběrové špičce. Dodávka probíhá v čase 6.30 až 7.05, tzn. 

τ = 0,58 h. Za tuto dobu se dodá 5,32 kWh tepelné energie. Dosazením: 

 𝑃1𝑛𝑍 = (
∆𝑄𝑠

𝜏
)

𝑚𝑎𝑥
=

5,32

0,58
= 9,12 𝑘𝑊 

Při nahrazení přímkou probíhá dodávka souvisle po celou periodu od 6.30 do 20.30, 

takže τ = 14 h. Celkem se dodá 11,66 kWh tepelné energie. Dosazením: 

 𝑃1𝑛𝑃 = (
∆𝑄𝑠

𝜏
)

𝑚𝑎𝑥
=

11,66

14
= 0,83 𝑘𝑊 

Z výsledků je vidět zásadní rozdíl mezi požadavky na výkon ohřívače. Výsledky jsem 

opět vyjádřila v procentech tak, že referenční je požadovaný výkon pro 
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zjednodušenou křivku a k němu vztahuji velikost požadovaného výkonu při náhradě 

přímkou. O kolik procent by se požadavek na výkon snížil, je uvedeno v tabulce 14.  

výchozí 

zátěžový 

profil 

požadovaný výkon pro  zmenšení požadovaného 

výkonu při náhradě 

přímkou o: 
zjednodušenou 

křivku  

nahrazení 

přímkou   

3XS 

100 % 

22 % 78 % 
XXS 51 % 49 % 

XS 39 % 61 % 

S 38 % 62 % 

M 30%  70 % 

L 31 % 69 % 

XL 31% 69 % 

XXL 30 % 70 % 

3XL 41 % 59 % 

4XL 39 % 61 % 

Tabulka 13 Porovnání požadovaných výkonů 

Je zřejmé, že pokud by se v reálném provozu vyskytla odběrová špička, ohřívač s 

výkonem navrženým z křivky odběru a dodávky tepla ve tvaru přímky by nemohl 

požadovanou dodávku zajistit.  
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4.7. Porovnání zjednodušených křivek odběru s křivkami 

odběru z měření 

Pro porovnání jsem vybrala data z měření ve třech typech objektů: bytovém domě, 

rodinném domě a rodinném domě s administrativní částí. Budovy jsou podrobněji 

popsány v další části práce. Výsledky z měření v těchto budovách jsem porovnala 

s mými zjednodušenými křivkami odběrů. Veškerá data pro sestavení grafů v této 

kapitole jsou uvedená na přiloženém CD v excelu 05_Porovnání se skutečně 

naměřeným. 

Měření v bytových domech 

Výsledky z měření bytových domů jsem převzala ze zdroje [L10]. Měření probíhalo ve 

čtyřech bytových domech ve Středočeském kraji po dobu jednoho roku. V prvním 

objektu bylo 64 bytů, v ostatních 48. Autoři z naměřených hodnot sestavili křivku 

odběru, její charakter je uveden v následující tabulce 11 a porovnání se 

zjednodušenou křivkou na grafu 22. 

Z porovnání je vidět, že při skutečném měření ranní odběrová špička úplně zanikla a 

projevuje se pouze večerní odběrová špička. U bytových domů to může být 

způsobeno rozdílným denním režimem a věkovou skupinou obyvatel. Přestože část 

obyvatel ráno odchází do práce a vrací se navečer, v domě stále zůstává určitý počet 

lidí, kteří odebírají teplou vodu i přes den (např. lidé pracující na směny nebo 

důchodci).  Přestože by podle původních předpokladů měla křivka odběru bytových 

domů odpovídat zjednodušené křivce odběru pro profily M až 4XL, díky velkému 

počtu obyvatel s různým režimem během dne, se odběrové špičky vyhladily. Jak se 

ukázalo, má počet uživatelů na tvar křivky odběru výrazný vliv. 

skupina časový úsek podíl odběru v % z celkové energie 

měření bytových 
domů 

0.00 – 6.00   0 
6.00 – 18.00 60 

18.00 – 23.00 40 
23.00 – 24.00    0 

M až 4XL 

0.00 – 7.15    0 
7.15 – 8.00 33 

8.00 – 20.30 24 
20.30 – 22.00 43 

Tabulka 14 Tabulka hodnot pro porovnání odběrů v bytových domech 
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Graf 28 Porovnání měření v bytových domech a aproximace M až 4XL 

 

Měření v rodinných domech 

Výsledky z měření pro rodinné domy jsem převzala ze zdroje [L14]. Měření probíhalo 

v 74 rodinných domech ve městě Québec v Kanadě od listopadu 2006 do dubna 2007. 

Počet obyvatel rodinných domů se pohyboval od jednoho do pěti, nejvíce zastoupené 

byly domy se dvěma a se čtyřmi obyvateli. Spotřeba teplé vody byla měřena 

v pětiminutových intervalech. Teplá voda se ve všech domech připravovala 

v zásobníkových ohřívačích ohřevem na 60 °C. Autoři měření zjistili, že čtvrtina domů 

vykazovala výraznou ranní odběrovou špičku, třetina večerní odběrovou špičku a 

zbytek měl odběry rozložené nepravidelně během dne [L14].  

Pro porovnání jsem vybrala profily s výraznou ranní a večerní špičkou, které nejvíce 

odpovídají režimu rodin v ČR, tedy ranní odběry před odchodem do práce a do školy a 

večerní odběry po návratu. Odběry teplé vody byly v [L14] uvedeny v procentech 

z celkového odebraného množství. Z těchto hodnot jsem v excelu sestavila křivku 

odběru, kterou jsem následně zjednodušila podle stejného principu jako křivky 

odběru v předchozích kapitolách. Zjednodušení pro profil s ranní odběrovou špičkou 

je na grafu 26, pro profil s večerní odběrovou špičkou na grafu 27. 
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Graf 29 Zjednodušení křivky odběru pro profil s ranní špičkou 

 

Graf 30 Zjednodušení křivky odběru pro profil s večerní špičkou 

Profily se díky odběrovým špičkám rozdělily na tři hlavní úseky, jak je vidět z grafu 

23. Procentuální rozdělení je uvedeno v tabulce 12. Porovnáním se zjednodušenou 

křivkou odběru pro skupinu profilů M až 4XL s profilem s ranní odběrovou špičkou je 

vidět, že ranní špička má u obou téměř shodný průběh. Nárůst přes den je rychlejší u 

skutečně naměřeného profilu. Naměřený profil nemá večer tak prudký nárůst 
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v odběru. Porovnáním skupiny M až 4XL s profilem s večerní odběrovou špičkou je 

vidět výraznější odchylka od profilů M až 4XL. Ranní odběr naměřeného profilu i 

večerní špička začínají dřív než u profilu skupina M až 4XL. 

Z grafu je vidět podobný tvar naměřených profilů a profilu M až 4XL. Např. pokud by 

se vyskytla odběrová špička u profilu vyznačeného modře i ráno, vznikne stejný 

charakter odběrů jako u skupiny M až 4XL. 

skupina časový úsek podíl odběru v % z celkové energie 

M až 4XL 

0.00 – 7.15   0 
7.15 – 8.00 33 

8.00 – 20.30 24 
20.30 – 22.00 43 

RD ranní špička 

zjednodušeno 

0.00 – 6.20    0 
6.20 – 8.00 40 

8.00 – 17.00 34 
17.00 – 21.30 26 

RD večerní špička 

zjednodušeno 

0.00 – 6.00   0 
6.00 – 7.00   7 

7.00 – 18.00 38 
18.00 – 21.00 55 

Tabulka 15 Tabulka hodnot pro porovnání odběrů v rodinných domech 

 

Graf 31 Porovnání měření v rodinných domech a křivky pro M až 4XL 
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Měření v rodinném domě s administrativní částí 

Data jsem převzala z měření Ing. Helánové uvedené v její závěrečné práci [L15]. Její 

měření probíhalo v rodinném domě s administrativní částí. První nadzemní podlaží 

domu je rozděleno na obytnou část a na dvě kanceláře. Tento typ budovy jsem 

vybrala, protože by vzhledem k administrativní části mohl odpovídat provozu 

v kanceláři. Jedinou odchylkou budou pravděpodobně ranní a večerní špičky spojené 

s odběry v obytné části domu.  Autorka v práci uvedla tabulku s naměřenými 

hodnotami spotřeby energie pro přípravu teplé vody v závislosti na čase. Z tabulky 

jsem převzala data naměřená v pracovní den a sestavila jsem křivku odběru, vyjádřila 

jsem jí poměrně k celkovému odebranému množství energie a poté zjednodušila. 

Ukázka zjednodušení je na grafu 29. 

 

Graf 32 Zjednodušení křivky odběru z měření Ing. Helánové 

Ranní a večerní špičky rozdělily křivku na tři úseky. Porovnání se skupinou 3XS až 

S je vidět na následujícím grafu 24. 

skupina časový úsek podíl odběru v % z celkové energie 

měření Ing. 

Helánová 

0.00 – 7.00    0 
7.00 – 8.00 22 

8.00 – 20.30 59 
20.30 – 21.45 19 

3XS až S 

0.00 – 7.00   0 
7.00 – 8.00 17 

8.00 – 20.30 58 
20.30 – 21.45 25 

Tabulka 16 Tabulka hodnot pro porovnání odběrů 
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Graf 33 Porovnání měření v rodinném domě s administrativní části a křivky 3XS až S 
 

Jak je patrné z grafu, odběrová křivka 3XS až S se ranní špičkou dobře shoduje 

s naměřenými hodnotami, pouze je posunutá v čase. Večerní odběrová špička pro 

měření trvá déle než křivka pro 3XS až S, zřejmě kvůli tomu, že měření zahrnovalo i 

obytnou část budovy. V kancelářských budovách by se s velkou pravděpodobností 

takhle pozdní odběry teplé vody nevyskytly. 
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4.8. Diskuze k výsledkům  

Při převodu zátěžových profilů na křivky odběru jsem zjistila, že největší vliv na 

správnost zjednodušení má zachování odběrových špiček. Když jsem dodržela 

charakter ranní a večerní odběrové špičky, mohla jsem úseky mezi nimi aproximovat 

přímkou bez zásadní chyby v návrhu velikosti ohřívače podle metody křivek odběru a 

dodávky. Když jsem odběrové špičky zanedbala, tedy když jsem křivku odběru 

nahradila přímkou spojující počáteční a konečný stav odebrané energie, vznikla už 

zásadní chyba. Hlavně co se týká potřebného výkonu ohřívače. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je při návrhu potřeba znát nejen celkové množství 

odebrané energie, ale také v jakém čase a množství se uskuteční jednotlivé odběry. 

S tím, že je především nutné zjistit, kdy probíhají odběrové špičky a jaké množství 

energie se v nich odebere. 

Porovnáním zjednodušených křivek se skutečně naměřenými daty je vidět podobný 

charakter odběrů pro rodinné domy. Jak na naměřené, tak na zjednodušené křivce se 

vyskytují odběrové špičky ráno nebo večer, případně ráno i večer. Naproti tomu se u 

skutečného měření bytových domů ranní odběrová špička vyhladila a večerní je také 

podstatně méně výrazná. Odběrové špičky v bytových domech zanikají, protože 

mnoho obyvatel zde zůstává i přes den a odběry jsou tak rovnoměrně rozložené 

v průběhu dne.  

Co se týče kancelářských budov, neměla jsem k dispozici skutečná měření pro 

typickou kancelářskou budovu, ale pouze pro rodinný dům, ve kterém byly dvě 

místnosti vyhrazené pro kanceláře. Odběry v obytné části domu tak mohly výsledky 

částečně zkreslit. Přesto je vidět jiný charakter křivky odběru než pro měření v čistě 

rodinných domech. Odběrové špičky nejsou tak výrazné a k malým odběrům 

docházelo i v průběhu dne. Díky tomu se naměřený charakter křivky odběru více 

podobá zjednodušeným křivkám odběru skupiny 3XS až S. 
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5. Doporučení k použití metody křivek odběru 

a dodávky tepla 

5.1. Sestavení křivky odběru  

Jak jsem uvedla v kapitole 4.5 při použití metody křivek odběru a dodávky nestačí 

znát pouze celkové množství odebrané energie a počítat s tím, že se rovnoměrně 

rozdělí mezi jednotlivé odběry v průběhu dne.  

Z výsledné křivky odběru by se touto úvahou stala přímka spojující počáteční a 

konečné množství odebrané energie, což by při návrhu pravděpodobně vedlo k tomu, 

sestavit jako přímku také křivku dodávky. Jak je ale vidět z měření [L10],[L14] a [L15] 

na křivce odběru v různých typech objektů se vždy vyskytne alespoň jedna odběrová 

špička. Nelze tedy uvažovat, že budou mít všechny odběry stejný energetický obsah.  

Pokud by se křivka odběru a dodávky uvažovala pouze jako přímka, není možnost, jak 

odběrové špičky zohlednit, což vyplývá i z výsledků kapitoly 4.5. Velikost i výkon 

zásobníkového ohřívače by v případě přímek vyšel naprosto nedostatečný pro 

pokrytí odběrových špiček.  

Znalost rozložení a energetických obsahů odběrů v průběhu dne je pro návrh zásadní 

vstupní údaj. Ideální je určit křivku odběru měřením na konkrétní budově. Pokud to 

není možné, je potřeba získat co nejpřesnější přehled o provozu v objektu a podle něj 

křivku navrhnout. 

Například pro kanceláře lze u většiny zaměstnanců předpokládat podobný režim 

odběrů teplé vody v průběhu dne, pracovní doba navíc poměrně přesně definuje, kdy 

je možné odběry vody očekávat. Stejně tak u rodinných domů, kdy mají obyvatelé 

většinou podobný denní program. Problémem u rodinných domů, se kterým je 

potřeba počítat, je malé množství uživatelů. Když se začne jeden z nich chovat 

z hlediska odběru vody nestandardně, projeví se to na tvaru křivky odběru podstatně 

výrazněji, než u objektů s velkým počtem uživatel. Křivka dodávky musí kromě 

rezervy pro nestandardní chování uživatelů zohledňovat i možnosti připojeného 

zdroje tepla dodávat tepelnou energii, jak uvádím v další kapitole. 
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5.2. Zohlednění možností připojeného zdroje tepla  

Jaký zdroj tepla bude pro ohřev vody použit je potřeba určit ještě před návrhem 

křivky dodávky. Provozní vlastnosti připojeného zdroje tepla mohou v některých 

případech tvar křivky dodávky výrazně ovlivnit. 

Nejčastěji využívanými zdroji tepla pro ohřev teplé vody v ČR jsou elektřina a zemní 

plyn, pro bytové domy se také často využívá dodávka tepla z CZT. Jak ukazuje obrázek 

1, poměrně rozšířené jsou i obnovitelné zdroje energie. 

 

Obrázek 1 Rozložení používaných paliv na ohřev vody [L18] 

Toto zastoupení různých zdrojů energie souvisí mimo jiné i s možnostmi, které dané 

zdroje při ohřevu vody nabízejí. Charakter provozu ohřívače na elektrickou energii 

nebo zemní plyn nevyžaduje, aby se při sestavování křivky dodávky bral ohled na 

denní dobu, protože energie je dostupná vždy v požadovaném množství. Například u 

elektrických zásobníkových ohřívačů zajišťuje ohřev vody topná jednotka. Topnou 

jednotku tvoří jednotlivá elektrická topná tělesa, jejichž výkon se volí podle 

požadavků daného systému. Po připojení ohřívače k elektrické síti je ohřev vody 
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regulován termostatem. To zaručuje, že bude potřebné teplo vždy dostupné podle 

požadavků uživatele.  

Problém s dodávkou tepla v určitých částech dne může nastat při využití 

obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, solární kolektory). Jejich výkon 

je během dne proměnlivý v závislosti na venkovních podmínkách. Nedostatečná 

intenzita slunečního záření nebo nízká venkovní teplota může být problematická 

zejména při potřebě pokrýt ranní odběrové špičky. Požadavek na dodávku teplé vody 

v ranních hodinách často významně převyšuje schopnosti těchto zdrojů energie dodat 

potřebný výkon. Negativní vliv venkovních podmínek na provoz systému je možné 

řešit vhodným návrhem zásobníku. Provoz zdroje podle navržené křivky dodávky má 

zajistit možnost akumulace energie při optimálních provozních podmínkách tak, aby 

v zásobníku na konci dne zůstala dostatečná energetická rezerva. Ta by měla stačit na 

částečné nebo plné pokrytí následující ranní odběrové špičky. [L19] Tím se eliminuje 

požadavek na příliš velkou dodávku tepla, kterou by tepelné čerpadlo nebo solární 

kolektory nemusely být schopny pokrýt a dohřev by probíhal záložním zdrojem. 

Aby tyto systémy pracovaly efektivně, je nutné co nejpřesněji určit předpokládané 

množství odebírané teplé vody. Pokud se množství nadhodnotí a vybere se příliš 

velký zásobník, zbytečně se zvýší tepelné ztráty i celá energetická náročnost provozu. 

Samotná velikost zásobníku není jediným faktorem, který ovlivňuje správnost 

návrhu. Je potřeba kontrolovat také teplosměnnou plochu uvnitř zásobníku. Ta musí 

být dostatečně velká pro předání požadovaného výkonu ze zdroje tepla do vody v 

zásobníku. [L20] 

5.3. Sestavení křivky dodávky 

Návrhem tvaru, časovým rozložením a odsazením křivky dodávky od křivky odběru 

se určí výsledná velikost a výkon zásobníkového ohřívače. Křivku dodávky je potřeba 

přizpůsobit možnostem připojeného zdroje tepla, jak bylo uvedeno výše. Kromě tvaru 

a časového rozložení je potřeba při návrhu zohlednit možnost výskytu 

nestandardních odběrů v průběhu dne. To se provede ekvidistantním odsazením 

křivky dodávky nad křivku odběru. Podle zdroje [L21] z měření v bytových domech 

vyplynulo jako vhodné uvažovat 10% až 15% odsazení křivky dodávky od křivky 

odběru.  
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6. Závěr 

Hlavním cílem práce bylo provést rozbor zátěžových profilů ohřívačů vody vydaných 

v příslušných nařízeních komise EU a zjistit jestli jejich charakter odpovídá reálnému 

provozu ohřívačů v budově. Proto jsem zátěžové profily převedla na křivky odběru, 

průběh odběrů jsem zjednodušila a pomocí metody křivek odběru a dodávky 

zkontrolovala, jestli jsem při zjednodušení neudělala příliš velkou chybu. 

Protože některé profily byly charakterem odběrů v průběhu dne velmi podobné, 

podařilo se mi je roztřídit do dvou skupin. Skupina 3XS až S s méně výraznými 

odběrovými špičkami a skupina M až 4 XL s výraznými odběrovými špičkami. 

K oběma skupinám jsem navrhla aproximační křivku, která reprezentuje charakter 

odběrů celé skupiny. Průběh křivek jsem poté vyjádřila poměrově vzhledem 

k celkovému množství odebrané energie a porovnala se skutečně naměřenými 

křivkami odběrů v různých typech budov. 

 Zjednodušená křivka odběru skupiny profilů 3XS až S poměrně dobře odpovídá 

charakteru odběrů v rodinném domě s administrativní částí, protože má rozložení 

odběrů během dne rovnoměrné, bez velkých odběrových špiček. Druhá skupina M až 

4XL zase vykazuje velké odběrové špičky v ranních a večerních hodinách, které se při 

skutečném měření vyskytly u rodinných domů. Časy odběrů teplé vody se pro 

jednotlivé budovy mohou samozřejmě odlišovat a úměrně tomu je potřeba křivku 

odběru posunout v čase. Nicméně zjednodušené křivky odběru dávají poměrně 

dobrou představu o charakteru odběrů teplé vody ve výše uvedených typech budov. 

Na závěr práce jsem uvedla stručný přehled požadavků, které je vhodné zohlednit při 

návrhu zásobníku metodou křivek odběru a dodávky. Vycházela jsem jak z dostupné 

literatury, tak z informací získaných při rozboru zátěžových profilů. Cílem návrhu má 

být zajistit včasnou dodávku teplé vody o požadované teplotě a množství. Toto může 

být problém zajistit ve chvíli, kdy je výpočet zaměřený pouze směrem k návrhu co 

nejmenšího objemu zásobníku a ignoruje možnost výskytu nestandardních odběrů 

nebo nezohlední možnosti připojeného zdroje tepla.  
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Příloha 1 – Návrh zjednodušení křivek odběru 

Zjednodušená křivka odběru profilu 3XS 

 
 

čas 0.00–7.00 7.00–7.45 7.45–9.00 9.00–20.00 20.00–21.15 21.15–21.50 

odběr 0 % 22 % 0 % 63 % 0 % 17 % 

 

Zjednodušená křivka odběru profilu XXS 

 

 

 

čas 0.00–7.00 7.00–7.05 7.05–10.30 10.30–11.30 11.30-12.45 12.45–18.00 

odběr 0 % 22 % 0 % 63 % 0 % 17 % 

pokračování 

čas 18.00-20.45 20.45-21.50 

odběr 30 % 25 % 



10 – BS – 2019  Erika Langerová 

61 
 

Zjednodušená křivka odběru profilu XS 

 

čas 0.00–7.00 7.00–8.00 8.00–12.45 12.45–14.00 14.00–20.00 20.00–21.30 

odběr 0 % 26 % 0 % 24 % 0 % 50 % 

 

Zjednodušená křivka odběru profilu S

 

 

 

 

čas 0.00–7.00 7.00–7.05 7.05–10.00 10.00–11.30 11.30-14.30 14.30–18.00 

odběr 0 % 5 % 15 % 0 % 25 % 0 % 

pokračování 

čas 18.00-18.30 18.30-20.30 20.30–21.50 
odběr 10 % 0 % 45 % 
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Zjednodušená křivka odběru profilu M 

 

 

 
Zjednodušená křivka odběru profilu L 

 

čas 0.00–7.00 7.00–7.45 7.45–19.30 19.30–21.50 

odběr 0 % 31 % 29 % 40 % 

čas 0.00–7.00 7.00–7.45 7.45–19.30 19.30–21.50 

odběr 0 % 31 % 29 % 40 % 
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Zjednodušená křivka odběru profilu XL 

 

 

 
Zjednodušená křivka odběru profilu XXL 

 

čas 0.00–7.26 7.26–8.05 8.05–20.46 20.46–21.50 
odběr 0 % 34 % 18 % 48 % 

čas 0.00–7.26 7.26–8.05 8.05–20.46 20.46–21.50 

odběr 0 % 34 % 15 % 51 % 
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Zjednodušená křivka odběru profilu 3XL 

 

 

 
Zjednodušená křivka odběru profilu 4XL 

 

čas 0.00–7.26 7.26–8.05 8.05–20.46 20.46–21.50 

odběr 0 % 35 % 27 % 38 % 

čas 0.00–7.00 7.00–8.05 8.05–20.30 20.30–21.50 

odběr 0 % 35 % 27 % 38 % 
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Příloha 2 – Obsah nařízení komise EU, energetické účinnosti a štítky 

Nařízení jsou celkem čtyři, přičemž dvě stanovují pravidla pro uvádění spotřeby 

energie na štítcích a zbylá dvě požadavky na ekodesign. Nařízení jsou doplněna o dva 

dokumenty nazvané Sdělení komise, které stanovují, jakým způsobem se měří a 

počítají hodnoty uváděné na energetických štítcích. 

a) Nařízení stanovující pravidla pro uvádění spotřeby energie na štítcích 

(Nařízení Komise EU č. 811/2013 a 812/2013) 

Nařízení se týká ohřívačů vody o jmenovitém tepelném výkonu ≤70 kW (Nařízení 

č.811/2013), zásobníků teplé vody s užitným objemem ≤500 l a souprav sestávajících 

se z ohřívače vody ≤70 kW a solárního zařízení (Nařízení č. 812/2013). Všechna tato 

zařízení musí mít vystaven energetický štítek. Hodnoty uváděné na štítku se získají 

měřením a výpočtem podle norem a postupů uvedených v dokumentu Sdělení komise 

2014/C 207/02 a 2014/C 207/03.  

Dále nařízení sjednocují požadavky na informační listy, technickou dokumentaci, 

propagační materiály a požadavky na informace, které mají být poskytovány při 

jakékoli formě prodeje ohřívače. Výrobci a prodejci jsou povinni všechny výše 

uvedené dokumenty vydávat v souladu s Nařízeními komise. 

Nařízení komise 811/2013 upravuje uvádění spotřeby energie na štítcích ohřívačů 

pro: 

 vytápění vnitřních prostor 

 kombinovaných ohřívačů  

 souprav složených z ohřívače pro vytápění vnitřních prostor, regulátoru 

teploty a solárního zařízení 

 souprav složených z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního 

zařízení 

Nařízení komise 812/2013 upravuje uvádění spotřeby energie na štítcích: 

 Ohřívačů vody  

 Zásobníků teplé vody 

 Souprav složených z ohřívače vody a solárního zařízení 
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b) Nařízení stanovující požadavky na ekodesign ohřívačů (Nařízení Komise 

EU 813/2013 a 814/2013) 

Tato nařízení se zabývají požadavky na ekodesign pro ohřívače vody o jmenovitém 

výkonu ≤ 400 kW a zásobníků teplé vody s užitným objemem ≤ 2000 l, včetně těch, 

které jsou začleněny do souprav sestávajících se z ohřívače vody a solárního zařízení. 

Ekodesign stanovuje minimální ekonomické a ekologické limity, které musí výrobky 

splňovat, aby mohly být uváděny na trhu EU. Ohřívač nebo zásobník teplé vody, který 

požadavkům nařízení nevyhoví, nesmí být na trhu EU prodáván. 

Požadavky na ekodesign by měly harmonizovat požadavky na spotřebu energie, 

hladinu akustického výkonu a emise oxidů dusíku ohřívačů vody a požadavky na 

statické ztráty zásobníků teplé vody. 

Nařízení komise 813/2013 upravuje požadavky na ekodesign: 

 ohřívačů pro vytápění vnitřních prostor 

 kombinovaných ohřívačů 

 souprav složených z ohřívače pro vytápění vnitřních prostor, regulátoru 

teploty a solárního zařízení 

 souprav složených z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního 

zařízení 

Vztahuje se na výše uvedená do jmenovitého tepelného výkonu ≤ 400 kW. 

Nařízení komise 814/2013 upravuje požadavky na ekodesign: 

 Ohřívačů vody 

 Zásobníků teplé vody 

 Souprav složených z ohřívače vody a solárního zařízení 

Nařízení se vztahuje na ohřívače vody (a také soupravy ohřívače vody a solárního 

zařízení) se jmenovitým tepelným výkonem ≤ 400 kW a zásobníky teplé vody 

s užitným objemem ≤ 2000 l. 
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c) Zkušební postupy (Sdělení komise 2014/C207/02 a 2014/C 207/03) 

Postupy měření a výpočty hodnot pro energetické štítky upravuje dokument nazvaný 

Sdělení komise. Uvádí parametry, které je nutné změřit a odkaz na normy, podle 

kterých je nutno měřit. Pro parametry, které není možné měřit podle stávajících 

norem, je v každém Sdělení komise uveden příslušný zkušební postup. 

Sdělení komise 2014/C 207/02 platí pro: 

 ohřívače pro vytápění vnitřních prostor 

 kombinované ohřívače 

 souprav složených z ohřívače pro vytápění vnitřních prostor, regulátoru 

teploty a solárního zařízení 

 souprav složených z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního 

zařízení 

Sdělení kromě příslušných norem uvádí podrobný zkušební postup stanovení sezonní 

energetické účinnosti ohřívačů a hodnot užitečného tepelného výkonu. 

Sdělení komise 2014/C 207/03 platí pro : 

 ohřívače vody 

 zásobníky teplé vody  

 soupravy složené z ohřívače vody a solárního zařízení  

Sdělení kromě příslušných norem uvádí podrobný zkušební postup stanovení denní 

spotřeby elektrické energie a denní spotřeby paliva pro výše uvedené výrobky. 

Výrobci jsou povinni na daném výrobku otestovat maximální odběrový profil, pro 

který je daný typ ohřívače určen a spolu s dalšími údaji jej deklarovat v dokumentaci 

k výrobku a na energetickém štítku. 
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d)Energetické účinnosti 

Požadavky na energetickou účinnost ohřívačů jsou vytvořeny na základě zkoušení 

ohřívačů, které se provádí použitím zátěžových profilů uvedených v Nařízení komise 

EU. Zkouší se ve 24 hodinovém cyklu, přičemž v době mezi 0:00 a 6:59 neprobíhá 

žádný odběr, od 7:00 začíná odběr podle deklarovaného zátěžového profilu. Od 

ukončení posledního odběru do 24:00 už neprobíhá žádný odběr.  

Pro každý z profilů je v Nařízení uvedená směrná hodnota celkové energetické 

účinnosti. Energetickou účinností se rozumí podíl užitečné energie dodané v teplé 

vodě 𝑄𝑟𝑒𝑓 v poměru k energii spotřebované na její přípravu (spálením paliva, 

odběrem elektřiny, teplem ze slunečního záření). Na základě vypočtené energetické 

účinnosti 𝜂𝑤ℎ  se jednotlivé výrobky dělí do tříd účinnosti, označených písmeny A+++ až 

G. 

 3XS XXS XS S M L XL XXL 

A 
+++ 

𝜂𝑤ℎ ≥62 𝜂𝑤ℎ ≥62 𝜂𝑤ℎ ≥69 𝜂𝑤ℎ ≥90 𝜂𝑤ℎ ≥163 𝜂𝑤ℎ ≥188 𝜂𝑤ℎ ≥200 𝜂𝑤ℎ ≥213 

A 
++ 

𝜂𝑤ℎ ≥53 𝜂𝑤ℎ ≥53 𝜂𝑤ℎ ≥ 61 𝜂𝑤ℎ ≥ 72 𝜂𝑤ℎ ≥130 𝜂𝑤ℎ ≥150 𝜂𝑤ℎ ≥160 𝜂𝑤ℎ ≥170 

A 
+ 

𝜂𝑤ℎ ≥44 𝜂𝑤ℎ ≥44 𝜂𝑤ℎ ≥ 53 𝜂𝑤ℎ ≥ 55 𝜂𝑤ℎ ≥100 𝜂𝑤ℎ ≥115 𝜂𝑤ℎ ≥123 𝜂𝑤ℎ ≥131 

A 𝜂𝑤ℎ ≥35 𝜂𝑤ℎ ≥ 35 𝜂𝑤ℎ ≥ 38 𝜂𝑤ℎ ≥ 38 𝜂𝑤ℎ ≥ 65 𝜂𝑤ℎ ≥75 𝜂𝑤ℎ ≥80 𝜂𝑤ℎ ≥85 

B 𝜂𝑤ℎ ≥32 𝜂𝑤ℎ ≥ 32 𝜂𝑤ℎ ≥ 35 𝜂𝑤ℎ ≥ 35 𝜂𝑤ℎ ≥ 39 𝜂𝑤ℎ ≥50 𝜂𝑤ℎ ≥55 𝜂𝑤ℎ ≥60 

C 𝜂𝑤ℎ ≥29 𝜂𝑤ℎ ≥29 𝜂𝑤ℎ ≥ 32 𝜂𝑤ℎ ≥ 32 𝜂𝑤ℎ ≥ 36 𝜂𝑤ℎ ≥37 𝜂𝑤ℎ ≥38 𝜂𝑤ℎ ≥40 

D 𝜂𝑤ℎ ≥26 𝜂𝑤ℎ ≥26 𝜂𝑤ℎ ≥ 29 𝜂𝑤ℎ ≥ 29 𝜂𝑤ℎ ≥ 33 𝜂𝑤ℎ ≥34 𝜂𝑤ℎ ≥35 𝜂𝑤ℎ ≥36 

E 𝜂𝑤ℎ ≥22 𝜂𝑤ℎ ≥23 𝜂𝑤ℎ ≥ 26 𝜂𝑤ℎ ≥ 26 𝜂𝑤ℎ ≥ 30 𝜂𝑤ℎ ≥30 𝜂𝑤ℎ ≥30 𝜂𝑤ℎ ≥32 

F 𝜂𝑤ℎ ≥19 𝜂𝑤ℎ ≥20 𝜂𝑤ℎ ≥ 23 𝜂𝑤ℎ ≥ 23 𝜂𝑤ℎ ≥ 27 𝜂𝑤ℎ ≥27 𝜂𝑤ℎ ≥27 𝜂𝑤ℎ ≥28 

G 
𝜂𝑤ℎ <19 𝜂𝑤ℎ <20 𝜂𝑤ℎ <23 𝜂𝑤ℎ <23 𝜂𝑤ℎ <27 𝜂𝑤ℎ <27 𝜂𝑤ℎ <27 𝜂𝑤ℎ <28 
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Zásobníky teplé vody se dělí do tříd účinnosti na základě statických ztrát. Rozdělení je 

zřejmé z následující tabulky. 

Třída Statická ztráta S ve wattech při užitném objemu V v litrech 

A+ S<5,5+3,16∙V0,4 

A 5,5+3,16∙V0,4≤S<8,5+4,25∙V0,4 

B 8,5+4,25∙V0,4≤S<12+5,93∙V0,4 

C 12+5,93∙V0,4≤S<16,66+8,33∙V0,4 

D 16,66+8,33∙V0,4≤S<21+10,33∙V0,4 

E 21+10,33∙V0,4≤S<26+13,66∙V0,4 

F 26+13,66∙V0,4≤S<31+16,66∙V0,4 

G S>31+16,66∙V0,4 

d) Ukázka podoby energetických štítků 

Ukázka energetického štítku konvenčního ohřívače je níže, spolu s popiskem 

jednotlivých piktogramů. 

 

Ukázka energetického štítku ohřívače vody [4] 

1. Název/ochranná známka 

dodavatele 

2. Identifikační značka modelu 

používaná dodavatelem 

3. Zátěžový profil odběru vody 

4. Třída energetické účinnosti 

ohřevu vody 

5. Roční spotřeba elektrické energie 

6. Hladina akustického výkonu 

7. U konvenčních ohřívačů vody 

schopných pracovat pouze 

v době mimo odběrovou špičku 

může být doplněn piktogram 
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Ukázka energetického štítku zásobníku vody [4] 

 

Ukázka energetického štítku kombinovaného ohřívače vody [4] 

 

1. Název/ochranná 

známka dodavatele 

2. Identifikační značka 

modelu používaná 

dodavatelem 

3. Piktogram zásobníku 

4. Třída energetické 

účinnosti 

5. Statické ztráty 

zásobníku 

6. Objem zásobníku  

 

1. Název/ochranná známka 

dodavatele 

2. Identifikační značka modelu 

používaná dodavatelem 

3. Zátěžový profil odběru vody 

4. Třída energetické účinnosti 

ohřívače vody 

5. Třída energetické účinnosti 

soupravy složené z ohřívače vody 

a solárního zařízení 

6. Informace o tom, zda mohou být 

solární kolektory zahrnuty do 

soupravy 

7. Informace o tom, zda může být 

zásobník teplé vody zahrnut do 

soupravy 

 


