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Abstrakt 

 P edm tem této diplomové práce je komplexní návrh systému vytáp ní 
v multifunkčním výškovém objektu v Liberci. V teoretické části této práce byl na 
základ  tepelných ztrát objektu vytvo en koncept systému vytáp ní, ve kterém bylo 
navrženo optimální ešení otopné soustavy včetn  zdroje. Na základ  této analýzy 
vytáp ní byla zpracována projektová dokumentace úst edního vytáp ní na úrovni 
rozší ené dokumentace pro vydání stavebního povolení. Projekt je navržen podle 
platných p edpisů a norem. 
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Abstract 

 The subject of this diploma thesis is a complex design of a heating system in a 

multifunctional high-rise building in Liberec. Within the theoretical part of this work, 

the concept of the heating system has been developed considering the heat losses of 

the building. This concept is based on the optimal solution of the heating system and 

heat source. Based on this heating analysis, the project documentation for central 

heating system was developed at the level of extended documentation for the 

issuance of a building permit. The project is designed in compliance with valid 

regulations and standards. 
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1 ÚVOD 

P edm tem této práce je analýza možných způsobů vytáp ní multifunkčního 

objektu pro vhodný návrh otopné soustavy a zdroje tepla. Na základ  této analýzy 

vytáp ní byla zpracována projektová dokumentace úst edního vytáp ní na úrovni 

rozší ené dokumentace pro stavební povolení. Zvolený systém vytáp ní musí 

pokrývat tepelné ztráty a vytvo it tak p íjemné vnit ní mikroklima v podob  tepelné 

pohody. Návrh vhodného způsobu vytáp ní úzce souvisí s návrhem vzduchotechniky 

a p i projektování je nutné tuto úzkou vazbu vždy náležit  zohlednit. 

 

V problematice vytáp ní multifunkčního objektu je nutné zvolit takový systém, 

který bude uspokojovat veškeré provozní celky. V práci jsou popsány relevantní 

varianty ešení pro dané druhy provozů. V našem p ípad  se jedná o prodejní 

prostory, restauraci, prostory fitness, kavárnu a v nejv tším zastoupení také bytové 

jednotky. Systém je navržen tak, aby byla zajišt na možnost m ení a regulace 

každé provozní jednotky samostatn . 

 

Podkladem pro ešení analýzy vytáp ní a následné vytvo ení projektové 

dokumentace pro vytáp ní multifunkčního objektu byla projektová dokumentace 

poskytnutá architektonickou kancelá í DOMYJINAK. 
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1.1 POPIS OBJEKTU 

P edm tem analýzy vytáp ní je výšková část novostavby multifunkční budovy, 

která se nachází v Liberci v m stské části Perštýn. Tato výšková část objektu je vid t 

na vizualizaci (obr. 1) v levém horním rohu a dále také na situačním výkrese (obr. 2) 

označena jako R1, R2 a R3. Objekt má 15 nadzemních a 6 podzemních podlaží. 

Nadzemní část se od prvního nadzemního podlaží člení na t i v že lichob žníkového 

půdorysu. Hlavní vstup do objektu se nachází na severozápadní stran  průchodem 

skrz obchodní zónu z ulice Na Perštýn , nebo z ulice Poutnická. 

 

Obr. 1 – Vizualizace řešeného objektu [3] 
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Obr. 2 – Situační výkres [4] 

1.2 FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ EŠENÍ OBJEKTU 

ešená část tohoto objektu má 15 nadzemních a 6 podzemních podlaží 

a nachází se v ní 92 bytových jednotek, jeden mezonetový byt, 3 obchodní jednotky, 

restaurace, fitness, kavárna a další společné a skladovací prostory. Bytové jednotky 

se nacházejí v prvním až patnáctém nadzemním podlaží. Všechny bytové jednotky 

mají obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem. Ve spodních podlažích části 

objektu se nachází výše zmín né nebytové prostory. 

Konstrukční systém je ešen v podob  kombinovaného nosného systému 

s železobetonovými st nami, sloupy a schodišťovým jádrem. Fasáda výškové části je 

navržena jako dvouplášťová s prov trávanou mezerou a st echu objektu pokrývá 

extenzivní zeleň. Veškeré skladby konstrukcí jsou navrženy nejhů e na doporučené 

hodnoty součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540-2. 
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2 ANALÝZA VYTÁP NÍ 

2.1 TEPELN  TECHNICKÉ PODMÍNKY 

2.1.1 Vn jší okrajové podmínky výpočtu 

Lokalita - Liberec 

Výpočtová venkovní teplota te        -18 °C 

Prům rná teplota v otopném období tes      3,1 °C 

Počet dnů otopného období       241 dnů 

Zátopový součinitel fRH        6 W/m2 

 

2.1.2 Požadavky na vnit ní mikroklima jednotlivých prostor 
Výpočtové hodnoty jsou uvažovány dle normy ČSN 73 0540-3/2005 Sb.  

Tab. 1 – Požadavky na vnitřní mikroklima jednotlivých prostor 
Místnost Teplota suchého teplom ru 

[°C] 
Relativní vlhkost 

[%] 

Budovy obytné – trvale užívané 

obývací pokoje, ložnice, 
jídelny 

20 50 

kuchyn  20 50 

koupelny 24 - 

chodby 15 50 

vytáp ná schodišt  10 50 

Obchodní stavby 

prodejní místnosti 20 50 

vytáp né vedlejší místnosti 15 50 

Sportovní haly 

t locvičny, haly 15 70 

Šatny, p evlékárny 22 50 

Hotely a restaurace 

jídelny, odbytová plocha 20 50 

kuchyň 24 80 

vedlejší místnosti 15 50 
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2.1.3 Tepeln  technické vlastnosti konstrukcí a prvk  

Pro orientační výpočet tepelných ztrát bylo uvažováno s následujícími 

hodnotami vyhovující doporučeným hodnotám normou ČSN 73 0540-2. 

Hodnoty součinitele prostupu tepla navrhovaných konstrukcí: 

- st na obvodová:       U = 0,20 W/(m2∙K) 

- st na p ilehlá k zemin       U = 0,25 W/(m2∙K) 

- st echa plochá s extenzivní zelení    U = 0,16 W/(m2∙K) 

- podlaha vytáp ného prostoru, p ilehlá k zemin   U = 0,30 W/(m2∙K) 

- okna, prosklené plochy      U = 0,80 W/(m2∙K) 

- vstupní dve e       U = 1,20 W/(m2∙K) 

2.2 TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 

Výpočet tepelné ztráty byl stanoven dle normy ČSN EN 12 831. Podrobný 

výpočet byl proveden pomocí programu TV – Tepelný výkon – Protech a je uveden 

v p íloze č. 1: Tepelné ztráty objektu. 

P i výpočtu bylo uvažováno s nuceným v tráním pomocí vzduchotechnických 
jednotek. 

2.3 VÝPOČET POT EBY ENERGIE A PALIVA 

Výpočet pot eby energie a paliva byl stanoven dle metody uvedené 

v dokumentu České energetické agentury: Podklady pro hodnocení projektů a tento 

výpočet byl proveden pomocí programu TV – Tepelný výkon – Protech. 

Tepelná ztráta Q = 322 527 W 

Výpočtová venkovní teplota te = -18 °C 

Prům rná vnit ní teplota tis = 19,0 °C 

Počet topných dnů d = 260  

St ední teplota venkovního vzduchu tes = 4,6 °C 

Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot                 f1 = 0,85  

Vliv režimu vytáp ní f2 = 0,95  

Vliv zvýšení vnit ní teploty f3 = 1,07  

Vliv regulace f4 = 1,00  

Palivo  CZT 

    

Účinnost systému η = 85,0 % 
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Tab. 2 – Rozložení potřeby energie Ev a paliva Bv 

m síc počet dnů tes Ev Ev Ev E 

  °C kWh GJ % kWh 

8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 

9 22 13,1 23 370 84,1 3,5 27 493,6 

10 31 8,3 59 720 215,0 8,9 70 259,1 

11 30 3,0 86 421 311,1 12,9 101 671,3 

12 31 -0,5 108 836 391,8 16,2 128 042,4 

1 31 -2,5 119 999 432,0 17,9 141 174,9 

2 28 -0,8 99 816 359,3 14,9 117 430,4 

3 31 3,0 89 301 321,5 13,3 105 060,4 

4 30 8,6 56 173 202,2 8,4 66 086,4 

5 25 13,0 27 006 97,2 4,0 31 772,3 

6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 

 259  670 642 2 414,3 100,0 788 990,8 

 

Ev - pot eba energie 

E - pot eba elektrické energie 

 

 

2.4 OTOPNÁ SOUSTAVA 

Navržená otopná soustava byla navržena jako teplovodní dvoutrubková 

s protiproudým zapojením a byla dimenzována na teplotní spád 55/45 °C.  
 

2.4.1 Bytové jednotky 

V objektu se nachází 92 bytových jednotek a jedna mezonetová bytová 

jednotka, která je situována v posledních dvou podlažích části objektu R1. Do všech 

obytných částí je p ivád n upravený čerstvý vzduch z centrálních 

vzduchotechnických jednotek. Hygienická zázemí bytů a kuchyn  jsou v trána 

nárazov . Díky t mto opat ením se tepelné ztráty v tráním v t chto prostorech 

zredukovaly a vše bylo zohledn no p i výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností. 

Otopná soustava t chto bytových jednotek byla navržena v následujících dvou 

variantách. 
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Varianta 1 – Podlahové vytáp ní 
Z hlavního rozd lovače bude vedeno potrubí napojující jednotlivé rozd lovače 

okruhů podlahového vytáp ní umíst ných v každé bytové jednotce. Ty budou 

umíst ny v plechových sk íních na omítku v prostorech pro pračku a sušičku, nebo 

šatních sk íních. Výkon podlahového vytáp ní dostatečn  pokryje tepelné ztráty 

jednotlivých místností. Aby byla v koupelnách pokryta tepelná ztráta místnosti, je zde 

k podlahovému vytáp ní navrženo st nové teplovodní vytáp ní v požadované ploše. 

Jednotlivé okruhy budou na rozd lovačích osazeny servopohony pro možnost 

regulace výkonu v závislosti na nam ené a požadované teplot  dané místnosti 

prostorovým termostatem, umístn ným v každé místnosti. 

Podlahové vytáp ní bude teplovodní a jeho teplotní spád bude 40/30 °C. 

Maximální dotyková teplota podlahy nesmí p ekročit 29 °C. 

 

 

Obr. 3 – Část půdorysu typického podlaží s podlahovým vytápěním 
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Varianta 2 – Otopná t lesa 

 Z hlavního rozd lovače bude vedeno potrubí napojující jednotlivé stoupací 

potrubí, ze kterých budou napojeny jednotlivé bytové jednotky. Potrubí v bytech 

budou vedena v podlaze. Otopná t lesa pod okny s parapetem o výšce 20 cm budou 

v podob  otopné lavice. V místech francouzských oken budou umíst ny podlahové 

konvektory. Tato za ízení budou instalována s ventilátorem a jejich výkon pro pokrytí 

tepelné ztráty jednotlivých místností je navržen na 1. stupeň otáček ventilátoru. 

V koupelnách byla navržena trubková otopná t lesa. Regulace bude probíhat pomocí 

termostatických hlavic osazených na otopných t lesech. 

Topné médium je voda s tepelným spádem 55/45 °C. 

Obr. 4 – Část půdorysu typického podlaží s otopnými tělesy 
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Vyhodnocení: 

Jako výhodn jší variantu považuji variantu s podlahovým vytáp ním. 

Podlahové vytáp ní vykazuje lepší komfortní podmínky z důvodu velké plochy sálavé 

složky, dále u tohoto ešení nejsou problémy s čistitelností za otopnými t lesy 

a navíc nezmenšují užitnou plochu. Nevýhodou jsou ovšem vyšší investiční náklady. 

2.4.2 Obchodní jednotky 

Do t chto prostor je vhodné navrhovat buďto klasická otopná t lesa, nebo 

podlahové konvektory, pop ípad  velkoplošné sálavé plochy. Pro částečné pokrytí 

tepelné ztráty t chto prostor lze uvažovat s teplovzdušným vytáp ním pomocí 

vzduchotechnických, pop ípad  chladících koncových jednotek, které jsou do t chto 

prostor velice často instalovány. Tato za ízení by byla napojena na zdroj tepla 

pomocí teplovodního potrubí. 

Obchodní jednotka situovaná v 1.NP 

s označením R12.105 o podlahové ploše 

55,83 m2 je vytáp na pomocí otopných 

lavic, které budou umíst ny p ed výlohami 

prodejních prostor. Lavice budou instalo-

vány s ventilátorem a jejich výkon pro 

pokrytí tepelné ztráty jednotlivých místností 

je navržen na 1. stupeň otáček ventilátoru. 

Tato obchodní jednotka bude v trána 

p irozen . Hygienické zázemí obchodu bude 

odv tráno nucen  podtlakovým ventiláto-

rem. 

 

Obr. 5 – Půdorys obchodní jednotky 
v 1.NP 

Dvojice dvoupodlažních obchodních jednotek, jejichž hlavní vchod se nachází 

v 3.PP s označením T.S302 a T.S303 o podlahové ploše 299 m2 a 360 m2, je v trána 
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pomocí centrální vzduchotechnické jednotky, která bude umíst na v části 

Technologie (T.S305). Tato jednotka bude v p ípad  pot eby částečn  pokrývat 

tepelnou ztrátu místnosti. 

Prostory jsou vytáp ny pomocí otopných lavic a pomocí podlahových 

konvektorů umíst ných p ed prosklenými plochami obchodu, pop ípad  p i 

obvodových st nách. Tato za ízení budou instalována s ventilátorem a jejich výkon 

pro pokrytí tepelné ztráty je navržen na 1. stupeň otáček ventilátoru.  

 

Obr. 6 – Půdorys dvou obchodních jednotek 3.PP 
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Obr. 7 – Půdorys dvou obchodních jednotek 2.PP 

 

2.4.3 Restaurace 

Prostory restaurace nacházející se v 1.PP s označením T.S105 o podlahové 

ploše 322 m2 budou vytáp ny pomocí otopných lavic a podlahových konvektorů. Tato 

za ízení budou instalována s ventilátorem a jejich výkon pro pokrytí tepelné ztráty 

jednotlivých místností je navržen na 1. stupeň otáček ventilátoru. Pro celkové pokrytí 

tepelné ztráty prostoru odbytové plochy je nutné vzduchotechnickou jednotku, 

pop ípad  její koncové jednotky napojit na zdroj tepla a dodat do prostoru tepelný 

výkon. Alternativou ešení vytáp ní pomocí otopných lavic a podlahových konvektorů 

by mohlo být podlahové vytáp ní, nicmén  z důvodu nižších investičních nákladů 

byla zvolena p edchozí zmín ná varianta. 

Prostory toalet budou odv trány nucen  podtlakovým v tráním. P ívod 

vzduchu bude zajišt n pomocí v tracích m ížek z odbytové plochy. Do t chto prostor 

nebudou instalována žádná otopná t lesa, jelikož tepelná ztráta je tém  nulová 

a prostor se vytopí díky odvád nému vzduchu z prostoru odbytové plochy, která 

bude v p etlaku. 

Prostory kuchyn , situované v pravé části půdorysu, budou vytáp na pomocí 

otopných lavic umíst ných pod okny, pop ípad  p i ochlazované st n . V trání 

tohoto prostoru bude obsluhovat samostatná vzduchotechnická jednotka. 
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Obr. 8 – Půdorys restaurace v 1.PP 

 

2.4.4 Fitness 

Prostory fitness situované ve 2. a 3.PP jsou vytáp ny pomocí otopných lavic 

a podlahových konvektorů instalovaných s ventilátorem a jejich výkon pro pokrytí 

tepelné ztráty místnosti je navržen na 1. stupeň otáček ventilátoru. Teplota prostoru 

pro cvičení byla stanovena na 18 °C. 

 Pro zázemí fitness, které je ve fázi projekce, bude p ivedeno potrubí uzav ené 

kulovým uzáv rem a bude zakončeno v podlahové šacht . Potrubí bude osazeno 

v dostatečné dimenzi. P i dodatečné realizaci bude možno potrubí vyvést do 

podhledu a otopná t lesa p ipojit pomocí horního rozvodu. 
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Obr. 9 – Půdorys fitness a zázemí pro fitness ve 3.PP 

 

 

Obr. 10 – Půdorys fitness v 2.PP 
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2.4.5 Kavárna 

Prostor kavárny situovaný ve 3.PP bude vytáp n pomocí otopných lavic a také 

pomocí podlahových konvektorů. Otopné lavice budou umíst ny p ed okny s výškou 

parapetu 200 mm, zatímco podlahové konvektory p ed francouzskými okny. Celý 

prostor kavárny bude obsluhovat vzduchotechnická jednotka. Prostory toalet budou 

odv trány nucen  podtlakovým v tráním. P ívod vzduchu bude zajišt n pomocí 

v tracích m ížek z prostoru kavárny. Do t chto prostor nebudou instalována žádná 

otopná t lesa, jelikož tepelná ztráta je tém  nulová a prostor se vytopí díky 

odvád nému vzduchu z prostoru kavárny, která bude v p etlaku.

 

Obr. 11 – Půdorys kavárny ve 3.PP 

 

2.4.6 Společné a skladovací prostory 

Společné prostory v části objektu v úrovni 1.NP a výše budou dle jejich 

tepelné ztráty vytáp ny pomocí otopných lavic, které budou umístn né p ed 

prosklenou plochou. V prostoru schodišt  bude instalováno otopné t leso umíst né 

blízko ochlazovaných povrchů prostoru. 

 Společné a skladovací prostory v části objektu pod úrovní 1.NP budou 

vytáp ny, respektive temperovány na požadované teploty pomocí 

vzduchotechnických jednotek. Pro pokrytí tepelné ztráty t chto prostorů je nutné 

oh ívač vzduchotechnické jednotky, pop ípad  i její koncové jednotky napojit na zdroj 

tepla a dodat do t chto prostor tepelný výkon na základ  principu teplovzdušného 

vytáp ní.  
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2.5 ZDROJ TEPLA 

2.5.1 Centrální zdroj tepla 

 

Obr. 12 – Deskový 
výměník DV800, 
izolovaný [1] 

Jako první variantu zdroje tepla pro zájmový 

objekt uvažujeme centrální zdroj tepla (dále jako “CZT“). 

Teplo bude p edáváno pomocí deskových vým níků, 

které budou instalovány v technické místnosti T.S305.  

Deskové vým níky umožňují p edávat výkon až v ádek 

stovek kilowatů a pro ešený objekt jsou v p ípad  

možnosti napojení ideální variantou. Systém může být 

použit i pro centrální oh ev teplé vody v objektu. 

Nevýhodou tohoto ešení je závislost 

na dodavateli tepla a jeho stanovování ceny paliva, 

do kterého se musí zahrnout další nemalé náklady 

na provoz a údržbu sítí CZT. 

 

 
 

 

Obr. 13 – Půdorysné schéma zapojení deskových výměníků 
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2.5.2 Kaskáda plynových kotl  

Jako druhou variantu zdroje tepla byla navržena kaskáda t í plynových 

kondenzačních kotlů o maximálním tepelném výkonu 450 kW p i teplotním spádu 

50/30 °C. Zdroj může být použit i pro centrální oh ev teplé vody v objektu. Zdroj tepla 

bude umíst n v místnosti energocentra T.S305. 

Kaskádov  zapojený zdroj tepla dosahuje oproti jednomu výkonnému zdroji 

vysoké účinnosti, a to díky postupnému zapojování více malých kotlů. Další výhodou 

kaskádov  zapojeného zdroje je to, že v p ípad  poruchy jednoho z kotlů jeho výkon 

nahradí jiný kotel a uživatel nebude odpojen od zdroje tepla. 

 

Obr. 14 – Kotlová kaskáda [2] 
 

Vyhodnocení: 

Výhodou využití CZT se zapojením p es deskové vým níky jsou nižší 

po izovací náklady. Toto ešení vyžaduje menší prostor pro instalaci pot ebných 

za ízení a není nutné z ídit odkou ení pro kotle. Trasa CZT vede v blízkosti objektu, 

proto se lze na toto potrubí jednoduše napojit. 

Zdroje tepla pro CZT jsou zpravidla vybaveny nejmodern jšími technologiemi 

pro čišt ní emisí a ve v tšin  p ípadech jsou umíst na mimo obytnou zástavbu, čímž 
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se snižuje bezprost ední dopad na lokální životní prost edí. Systémy CZT nejčast ji 

vyrábí teplo společn  s elektrickou energií, což vede k vysokým hodnotám účinnosti 

a k nejvyššímu využití potenciálu paliva. Stále čast ji jsou využívány i obnovitelné 

zdroje energie v podob  biomasy. [19] [20] 

P i dostatečném výkonu p ípojné hodnoty centrálního zdroje tepla a rozumné 

cen  paliva stanovené dodavatelem se z pohledu do budoucna jeví CZT jako 

nejvhodn jší varianta. 

 

2.6 TLAKOVÁ PÁSMA 

Výška budovy se započtením podzemních podlaží je 74,3 m, a proto je nutné 

posoudit navrhovaný otopný systém z pohledu tlakových pásem. Tato problematika 

je rozebrána v následujících kapitolách. 

 

2.6.1 Výpočet hydrostatického tlaku 

V rámci ešení je nutné posoudit maximální hodnotu hydrostatického tlaku 

systému a p ípadn  provést rozd lení na tlaková pásma. Hydrostatický tlak byl 

stanoven na základ  níže prezentovaného vzorce. 𝑝 = 𝐻 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 𝑝 = , ∙ ∙ ,  𝑝 = ,  𝑘𝑃 = ,  𝑟 

 

Vyhodnocení:  

Hodnota maximálních pracovních tlaků deskových vým níků se dle 

technických listů výrobců pohybuje od 10 bar výše. 

V p ípad  volby zdroje v podob  kaskády plynových kotlů je nutné ov it 

maximální pracovní tlak, který se u jednotlivých výrobků značn  liší. Nicmén  

u n kterých kondenzačních plynových kotlů v nást nném provedení výrobci uvád jí 

maximální pracovní tlak dokonce 8 bar. 

Z tohoto důvodu nemá smysl rozd lovat otopnou soustavu na více tlakových 

pásem. 



24 
 

2.6.2 Zjednodušené schéma koncepce vytáp ní 

 

Obr. 15 – Zjednodušené schéma koncepce vytápění 
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3 ZÁV R 

Cílem teoretické části byl koncepční návrh otopné soustavy a určení 

vhodného zdroje tepla pro multifunkční výškovou budovu, ze kterého bude vycházet 

projektová dokumentace úst edního vytáp ní na úrovni rozší ené dokumentace pro 

stavební povolení. Celý tento návrh je v souladu s platnými českými normami, 

sm rnicemi a p edpisy. 

Jelikož se podle vyhodnocení jako nejvhodn jší varianta zdroje tepla jeví 

využití centrálního zdroje tepla, jehož trasa potrubí se nachází v blízkosti objektu, 

v projektové dokumentaci byl oproti koncepčnímu návrhu zam n n teplotní spád 

systému a tím i velikost a volba zvolených otopných t les. Díky využití CZT byl okruh 

oh evu teplé vody odd len od ostatních okruhů pro vytáp ní a pro každou tuto část 

byl použit samostatný deskový vým ník s p íslušnými armaturami a zabezpečovacím 

za ízením. 

Výkony otopných ploch byly navrženy podle tepelných ztrát objektu, které byly 

stanoveny na základ  ČNS EN 12 831. Vytáp ní bytových prostor je ešeno pomocí 

podlahového, pop ípad  st nového vytáp ní. V mezonetovém bytu situovaném 

v posledních podlažích je výkon velkoplošných sálavých ploch nedostatečný. Pro 

pokrytí zbylé tepelné ztráty byly využity cirkulační FCU jednotky ve 4trubkovém 

provedení, které jsou v t chto prostorech instalovány hlavn  z důvodu chlazení 

v letním období. Společné prostory jsou vytáp ny deskovými otopnými t lesy, nebo 

pomocí stojánkových konvektorů. Vytáp ní nájemních prostor zajišťují stojánkové 

konvektory. Technické místnosti, skladovací prostory a sklepní kóje bytů 

situované v 2.- 7.PP budou temperovány na požadované teploty a jejich tepelnou 

ztrátu pokryje VZT jednotka s teplovodním oh ívačem. Veškeré vzduchotechnické 

jednotky pro v trání jednotlivých provozních celků jsou napojeny p es vodní oh ívač 

na zdroj tepla. 

V této práci byl kladen velký důraz na návrh a použití m ících prvků 

a regulačních ventilů, které jsou pod ízeny systémem MaR. Jelikož je otopná 

soustava navržena s kvantitativní regulací (ať už díky termostatickým hlavicím, nebo 

dvoucestným regulačním ventilům s pohonem, aj.), jsou v projektu použita ob hová 

čerpadla s frekvenčními m niči a pro stabilizaci tlakové diference v tví jsou použity 

regulátory tlakové diference. 
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Navržený systém vytáp ní zabezpečuje tepelnou pohodu a tím pádem 

pomáhá tvo it p íjemné vnit ní prost edí pro všechny dotčené uživatele objektu. 
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7 NORMY, SM RNICE A P EDPISY 

- Na ízení vlády číslo 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky 
hluku a vibrací  

- Na ízení vlády číslo 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
p i práci 

- Vyhláška č.193/2007 Sb. užití energie p i rozvodu tepelné energie a vnit ním 

rozvodu tepelné energie a chladu 

- Vyhláška č. 194/2007, kterou se stanoví pravidla pro vytáp ní a dodávku teplé 
vody, m rné ukazatele spot eby tepelné energie pro vytáp ní a pro p ípravu 
teplé vody a požadavky na vybavení vnit ních tepelných za ízení budov 
p ístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spot ebitelům 

- Vyhláška MZ ČR číslo 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzických a biologických ukazatelů pro vnit ní prost edí pobytových místností 
n kterých staveb 

- ČSN 06 0310 „Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž" 

- ČSN 06 0320 „Tepelné soustavy v budovách – P íprava teplé vody – 

Navrhování a projektování 

- ČSN 06 0830 „Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací za ízení" 

- ČSN  06 1101 „Otopná t lesa pro úst ední vytáp ní“ 

- ČSN 38 3350 „Zásobování teplem. Všeobecné zásady“ 

- ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“ 

- ČSN EN 378-3 „Instalační místo a ochrana osob“ 

- ČSN EN 12 831-1 „Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu" 

- ČSN EN 12 828 „Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních 
soustav“ 

- ČSN EN ISO 52016-1 „Energetická náročnost budov – Pot eba energie na 
vytáp ní a chlazení, vnit ní teploty a citelné a latentní tepelné výkony – Část 1: 
výpočtové postupy“ 
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