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ABSTRAKT  

Předmětem diplomové práce je posouzení možností BIM softwaru Revit ve 

spolupráci s jinými softwary nebo doplňky při navrhování, počítaní a vytváření 

výkresové dokumentace pro profese vytápění. První část diplomové práce je 

seznámení s problematikou výpočtu tepelných ztrát a optimalizace celého 

otopného sytému včetně podrobného rozboru a vymezení základních pojmů. 

V druhé části probíhá zkoumání existujícího postupu návrhu otopné soustavy 

v Revitu. Dále se rozebírá, v jakých softwarech nebo doplňcích by se mohli 

dopočítávat některé veličiny tak, aby práce v Revitu byla ještě méně manuální. 

Pro porovnávání mezi manuálním výpočtem, výpočtem v Revitu a výpočtem 

v Revitu ve spolupráci s jiným výpočetním softwarem bude jako vzorový 

objekt použit model střední školy. Cílem práce je poukázání  

na vhodnost použití BIM nástroje při tvorbě dokumentace vytápění a 

ohodnocení existujících nebo možných řešení pro českou legislativu.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Výpočet tepelných ztrát, optimalizace otopné soustavy, výpočet tlakových 

ztrát, informační model budovy, BIM, BIM doplňky, Revit, software pro 

navrhování otopné soustavy 

ABSTRACT  

The subject of the diploma thesis is to evaluate the possibilities of BIM 

software Revit in cooperation with other software or extensions for the design 

and calculation in the heating system. The first part of the diploma thesis is 

acquaintance with the issue of calculation of heat losses and optimization of 

the heating system, including a detailed analysis and definition of basic 

concepts. The second part examines the existing process of designing heating 

system in Revit. The third part is about softwares or plugins that could 

calculate values of heating system for making work in Revit even less manual. 

The high school model will be used as a model object for the comparison 

between manual calculation, calculation in Revit and calculation in Revit in 

cooperation with other software. The aim of the work is to point out the 

suitability of using BIM for creating heating documentation and evaluation of 

existing or possible solutions for Czech legislation. 
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ÚVOD  

První zmínky o BIM můžeme zaznamenat už v roce 1970, kde se poprvé mluví 

o automatizaci procesů ve stavitelství. Samotné BIM technologie se zarodili na 

konci 19. a začátku 20. století. Bez ohledu na desítky let, které už uplynuly od 

té doby, až doteď nejsou jasné ani hranice využití BIM technologií, ani 

potenciální možnosti v nich skryté. Není jasný ani objem práce, který jsou tyto 

technologie schopné výrazně zmenšit jak u malých rodinných domků, tak i u 

větších objektů s jiným účelem. Tato práce si klade za cíl pochopit, jestli a jak 

jsou BIM nástroje, konkrétně BIM software Revit, užitečné v současné době 

hlavně pro profese vytápění. Další otázkou je, jestli je Revit v dnešní době lepší 

používat jako samotný program nebo v kombinaci s nějakým jiným 

softwarem, který může buď ulehčit výpočetní nebo kreslicí procesy při 

projektování vytápění. Pro nalezení odpovědí na položené otázky, je potřeba 

vyzkoušet desítky programů a zjistit jejich atraktivní stránky a zjevné 

nevýhody. Kvůli velkému počtu prostudovaných programů, nebylo možné 

prozkoumat každý software úplně do hloubky. Nicméně i dosažené výsledky 

stačily pro zhodnocení jednotlivých softwarů a pochopení nejdůležitějších 

funkcí, které jsou prezentovány pomocí obrázků, výstižně popisujících stěžejní 

aspekty zkoumaných nástrojů. Ale než dojde k vyhodnocení BIM technologií 

v oblasti vytápění, je důležité porozumět, jak samotné vytápění funguje.  
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1 ANALÝZA NÁVRHU VYTÁPĚCÍHO ZAŘÍZENÍ 

Analýzou návrhu vytápěcího zařízení se zabývá především norma ČSN EN 

12831-1 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 1: 

Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3–3 od roku 2018. V této normě jsou 

popsané klíčové body návrhu otopné soustavy, kterými jsou: volba zařízení 

pro výrobu tepla; materiály, délky a tepelné parametry rozvodů potrubí; výběr 

otopných ploch a regulace zvoleného systému. Při navrhovaní otopné 

soustavy se musí myslet ne jen na montáž systému, ale i na budoucí provoz, 

údržbu, opravu jak jednotlivých prvků, tak i celkové soustavy.  Návrh musí brát 

na zřetel všechny faktory, které výkon otopné soustavy ovlivňují a jejichž vlivy 

jsou často kumulativní, například umístění otopného tělesa, způsob napojení, 

rychlost v potrubních rozvodech a dimenze potrubí.  

Je nutné upozornit, že vytápění může být teplovzdušné, takže návrh otopných 

těles nebude potřeba, ale stále bude nutné stanovit výkon a ostatní parametry 

potrubních sítí, které budou záviset na teplovzdušném vytápění. Tato 

diplomová práce se nebude zabývat teplovzdušným vytápěním, jen 

teplovodním, převážně dvoutrubkovým systémem s otopnými tělesy, kterými 

budou desková tělesa nebo žebříky. 

1.1 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT 

 

Obrázek 1. Výpočet tepelných ztrát (Vlastní zdroje) 

Základem pro návrh otopného systému je výpočet celkové tepelné ztráty, 

která závisí na několika veličinách, počet a typ veličin bude zvolen v závislosti 

na metodě výpočtu, podle aktuální české normy to bude zjednodušená nebo 
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univerzální metoda. Základními parametry podle zjednodušené normy ČSN 

EN 12831-1 jsou zátopové tepelné ztráty a tepelné ztráty prostupem a 

větráním, které jsou podmíněné kvalitou konstrukčních materiálů, montážních 

prací, velikostí a účelem objektu a jednotlivých místností, navrženým větracím 

systémem, vnějšími a vnitřními tepelnými zisky a lokalitou umístění objektu. 

1.1.1 ZJEDNODUŠENÁ METODA VÝPOČTU TEPELNÝCH ZTRÁT 

Z univerzální metody výpočtu návrhového tepelného výkonu vychází 

zjednodušená metoda výpočtu návrhového tepelného výkonu pro vytápěný 

prostor. Zjednodušená metoda se vždy liší snížením počtu vstupních údajů.   

Nesmí se nezapomenout, že zatímco obecná metoda je univerzálním a 

všestranným přístupem, zjednodušená metoda je omezena určitými 

okrajovými podmínkami. Použit takovou metodu je možné pouze na místnosti 

v budovách určených pro bydlení nebo v budovách s podobným využitím, 

stávajících budovách nebo bytových domech a budovách s přirozeným 

větráním. 

V první rovnici pro výpočet tepelné ztráty zjednodušenou metodou je 

zanedbána hodnota trvalých tepelných zisků. Návrhový tepelný výkon 

vytápěného prostoru zjednodušené metody je stanoven podle rovnice:  

𝛷𝐻𝐿,𝑖  = 𝛷𝑇,𝑖 + 𝛷𝑉,𝑖 + 𝛷ℎ𝑢,𝑖  [𝑊]                                                                               (1) 

Kde je  

ΦT,i   [W] návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného prostoru;  

ΦV,i  [W] návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru;  

Φhu,i [W] dodatečný zátopový tepelný výkon.  

1.1.2 NÁVRHOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM VYTÁPĚNÉHO 

PROSTORU 

 

Zjednodušená metoda výpočtu tepelné ztráty prostupem vychází z 

univerzální metody výpočtu tepelné ztráty prostupem. V této metodě je 

zjednodušený výpočet dílčích tepelných ztrát prostupem a opravného 

činitele.  
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Opravný činitel se vybere z tabulky podle toho, kam teplo uniká. A tepelná 

ztráta do zeminy se vypočte obdobně, jako tepelná ztráta do sousedního nebo 

venkovního prostoru.  

V rámci tohoto zjednodušeného přístupu musí být zohledněny pouze takové 

konstrukce, které oddělují uvažovaný prostor (i) od sousedního prostoru s 

rozdílem teplot větším než 4K.  

𝛷𝑇,𝑖 = 𝛴 𝛷𝑇,𝑘 = 𝛴( 𝐴𝑘 ⋅ ( 𝑈𝑘 + 𝛥𝑈𝑇𝐵  ) ⋅ 𝑓𝑥,𝑘) ⋅ ( 𝜃𝑖𝑛𝑡, 𝑖 − 𝜃𝑒 ) [𝑊]                               (2)  

Kde je    

ΦT,k  [W] tepelná ztráta prostupem stavební části (k);   

Ak  [m2] plocha stavební části (k);   

Uk  [W/(m2∙K)] součinitel prostupu tepla stavební části (k), když není možné 

Uk vypočítat, lze zjistit podle tabulek B.15 a B.16 normy ČSN EN 12831;   

ΔUTB  [W/(m2∙K)] přirážka na vliv tepelných vazeb, která se vypočítá podle 

tabulky 1, pokud nejsou tepelné mosty zohledněny jiným způsobem v 

souladu s národními předpisy; 

Tabulka 1. Přirážka na vliv tepelných vazeb (Zdroj (1)) 

Typ budovy ΔUTB [W/(m2 ⋅ K)] 

Nové budovy s vysokou úrovní tepelné izolace a 

ověřenou důsledně optimalizovanou úrovní 

tepelných vazeb, která převyšuje obecně 

uznávanou praxi 

0,02 

Nové budovy s optimalizovanými tepelnými 

vazbami v souladu s obecně uznávanou praxí 
0,05 

Budovy s převážně vnitřní tepelnou izolací 

narušenou pronikajícími pevnými stropními 

konstrukcemi 

0,15 

Všechny ostatní budovy 0,10 

 

fx,k  [–]  teplotní opravný činitel (vztaženo k příslušné stavební části k),  

v zjednodušené metodě se vypočítá podle tabulky 2;  
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Tabulka 2. Opravný činitel (Zdroj (1)) 

Stavební část sousedící s Opravný činitel fx Index 

Venkovním prostředím (e) 1,0 ie 

Nevytápěnými prostory nebo jinou 

nevytápěnou funkční částí budovy (u) 
0,5 iu 

Zeminou (g) 0,3 ig 

Jiným vytápěným prostorem (j) 0,3 ij 

θe  [°C] venkovní výpočtová teplota (hodnota dle tabulky NA.1 normy ČSN 

EN 12831-1)   

θint,i  [°C] vnitřní výpočtová teplota uvažovaného vytápěného prostoru (i)  

(dle tabulky B.14 nebo NA.3 normy ČSN EN 12831-1) 

Plochy stěn, které se uvažují ve výpočtu tepelné ztráty prostupem, v 

zjednodušené metodě musejí být odvozené z vnějších rozměrů stěn. V 

případě, že jsou známy pouze vnitřní rozměry venkovních stěn, pak musí být 

vnější plochy stanoveny podle rovnice (3):  

𝐴𝑘 = 𝑓𝑖𝑛𝑡 − 𝑒𝑥𝑡 ⋅ 𝐴𝑘,𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟  [– ]             (3)  

Ve které 

Ak  [m2] plocha ochlazované (venkovní) stěny (k), vnější rozměry  

Ak,inner  [m2] plocha ochlazované (venkovní) stěny (k), vnitřní rozměry 

fint - ext  [–] poměr mezi vnějšími a vnitřními povrchovými plochami  

Tabulka 3. Poměr mezi vnějšími a vnitřními povrchovými plochami (Zdroj (1)) 

Stavební část fint - ext 

Svislá vnější obvodová stěna 1,25 

Střecha 1 

Strop nejvyššího podlaží 1 

Podlaha sousedící s nevytápěným prostorem (sklep, apod.) 1 

Podlaha přilehlá k zemině 1 
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1.1.3 NÁVRHOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM VYTÁPĚNÉHO 

PROSTORU 

Následující zjednodušený přístup výpočtu tepelných ztrát větráním byl 

odvozen z univerzálního výpočtového přístupu snížením počtu vstupních 

údajů. Například podle zjednodušené metody normy ČSN EN 12831-1 může 

být vliv infiltrace zanedbán. 

Návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru (i) podle 

zjednodušené metody je stanovena podle rovnice (4):  

ΦV,i  = Vi ⋅ ni ⋅ ρa ⋅ cp,a ⋅ (θint,i − θe) [W]                                                                       (4)  

Kde je  

Vi  [m3] vnitřní objem (objem vzduchu) vytápěného prostoru (i)  

ni  [h–1] intenzita větrání vytápěného prostoru (i)  

Výchozí hodnoty intenzit větrání, které mají být použity ve zjednodušených 

metodách, musí být stanoveny na národní úrovni. Pokud nejsou k dispozici 

žádné národní údaje, lze použít informativní článek A.3.4 nebo B.3.4,NP34). 

 

Obrázek 2. Výřez části normy 
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Intenzita větrání se bude odečítat z článku B.3.4. 

Tabulka 4.  Intenzita větrání vytápěného prostoru pro zjednodušené metody (Zdroj (1)) 

Použití 

(metoda) 
Úroveň vzduchotěsnosti 

Intenzita 

větrání  

n [h-1] 

Tepelný výkon 

pro jednotlivé 

místnosti  

- 0,5 

 

Tepelný výkon 

pro budovy 

jako celek 

n50 < 3 h-1 

-rok výstavby > 1995 

-budovy s těsnými okny 

0,25 

3 h-1 < n50 < 6 h-1 -rok výstavby < 1995 0,5 

n50 > 6 h-1 

-rok výstavby < 1977 

-budovy se zjevnými 

netěsnostmi 

1 

ρa ⋅ cp,a [Wh/(m3∙K)] součin hustoty a měrné tepelné kapacity vzduchu;  

V rámci tohoto zjednodušeného přístupu jsou ρa a cp,a uvažovány jako 

konstanty a určeny jako součin o hodnotě ρa ⋅ cp,a = 0,34);  

θint,i  [°C] vnitřní výpočtová teplota vytápěného prostoru (i) (dle tabulky B.14 

nebo NA.3 normy ČSN EN 12831-1); 

θe  [°C] venkovní výpočtová teplota (dle tabulky NA.1 normy ČSN EN 12831).  

1.1.4 DODATEČNÝ ZÁTOPOVÝ TEPELNÝ VÝKON 

Dodatečný zátopový tepelný výkon Φhu,i se podle zjednodušené metody 

spočte podle vztahu: 

 Φhu,i =  Ai  ⋅  фhu,i [W]                                                                                                            (5)  

Kde je  

Ai   [m2] podlahová plocha místnosti (i);   

ϕhu,i  [W/m2] měrný zátopový výkon místnosti (i), který lze určit dle 

tabulky 5  nebo tabulky F.2 normy ČSN EN 12831-1; 
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Tabulka 5. Měrný zátopový výkon místnosti (Zdroj (1)) 

Měrné zátopné tepelné výkony ϕhu,i  [W/m2] pro délky období neužívání 

místnosti od 8 do 168 h 

Doba 

neužívání 

 

 

 

 

 útlum v 

obytných  

tdu,i [h] 

8 14 62 168 

- Dvousměnný 

provoz 
-Jednosměnný 

provoz 

- Noční útlum v 

kancelářích 

Víkendový útlum 
 Období 

dovolené - Noční útlum v 

obytných 

budovách 

0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 - 

Doba 

zátopu 

Měrná objemová tepelná kapacita 

l h l h l h l h l h l h l h 

thu,i [h] Měrný zátopový tepelný výkon 

0.5 63 16 74 26 88 38 91 56 92 >100 92 >100 92 >100 

1 34 10 43 16 50 29 50 43 55 100 55 >100 55 >100 

2 14 3 21 8 28 18 28 29 32 86 32 >100 32 >100 

3 5   10 2 17 12 18 21 23 73 23 94 23 >100 

4     3   11 7 12 15 17 64 17 84 17 95 

6         3 1 5 5 10 52 10 70 10 81 

12                 2 31 2 45 2 57 

 

1.1.5 CELKOVÁ NÁVRHOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA V ZÁVISLOSTI OD 

PARAMETRŮ BUDOVY 

Každá budova má svoje unikátní parametry na kterých bude záviset výpočet 

celkové návrhové tepelné ztráty. Z předchozího prozkoumání je vidět, že 

zaležet bude na rozměrech budovy, na schopnostech jejích materiálu 
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udržovat teplo, počtu oken a celkové dispozice objektu, účelu stavby, 

meteorologických podmínek polohy objektu atd. 

1.2 NÁVRH OTOPNÉHO SYSTÉMU 

1.2.1 NÁVRH OTOPNÉHO TĚLESA 

Po výpočtu celkové návrhové tepelné ztráty se určuje typ, počet a výkon 

jednotlivých otopných těles, která dohromady mají dávat celkový návrhový 

tepelný výkon obdobný jako celková návrhová tepelná ztráta. 

Naddimenzování celkového návrhového tepelného výkonu muže přinášet 

větší potíže při regulaci topného systému, než poddimenzování, takže 

nechávat velkou rezervu není vhodné.  

Při návrhu umístění otopných ploch se uvažují vlivy, kterými jsou podmínky 

tepelné pohody, součinitele prostupu tepla, umístění obvodových stěn, oken 

(jejich velikosti, polohy, počtu) a údajů OT od výrobce (montážní výšky, 

připevňovacího místa, parametrů pro výhřevnou plochu) jednotlivá otopná 

tělesa budou rozmístěna do místností objektu.  

 

Obrázek 3. Vlivy na umístění otopných ploch (Vlastní zdroje) 

Typ zvoleného tělesa bude záviset na účelu místností, velikosti potřebného 

výkonu, rozměrech tělesa a komfortu uživatele. Lze pořídit článková, desková, 

trubková tělesa nebo konvektory.  
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Obrázek 4. Otopná tělesa (Zdroj (2), (3)) 

Článková otopná tělesa mají vyšší hmotnost a vodní obsah, což zhoršuje 

rychlost odezvy při chladnutí či zátopu a je nevýhodou oproti otopným 

soustavám s pružným zdrojem tepla a citlivou automatickou regulací. Také při 

volbě článkového tělesa se musí dávat pozor na krytí, protože podle jeho 

velikosti a umístění může zmenšovat výkon samotného zařízení až o 15 

procent (někdy i více). Celkové náklady při zakrytí v těchto případech narůstá 

o náklady vyplývající z použití většího otopného tělesa (kompenzace ztráty 

části výkonu). Výhodou článkových oproti deskovým tělesům byla v minulosti 

možnost jednoduché změny přenášeného výkonu pomocí zákrytu tělesa, 

kterého se u deskových těles dalo dosáhnout například dodatečným zvýšením 

jejich tepelného modulu. Původní desková tělesa bez termostatických hlavic 

a bez rozšíření přestupní plochy (obsahující jenom jeden konvekční plech a 

desku) nemohla z toho pohledu s článkovým konkurovat.  

Současná desková tělesa jsou jedna z nejpouživatelnějších na trhu pro účel 

vytápění. Mimo obyčejných deskových těles, pracujících se vzduchem uvnitř 

místnosti, se dnes můžeme setkat i s deskovými tělesy s přívodem čerstvého 

vzduchu z venkovního prostředí. Takové těleso funguje na principu 

„teplovodního vytápění“ a zajišťuje přívod čerstvého větracího vzduchu. Toto 

provedení je dnes atypické a přináší další komplikace, protože vyžaduje kromě 

těsných oken a dveří speciální připojovací armatury. (4) 

Trubková otopná tělesa jsou současně nejvíce využívaná v koupelnách, kvůli 

estetickému (umožnění více způsobů připojení) a praktickému použití. Pokud 

je trubkové otopné těleso navíc opatřeno elektrickým topným zařízením, 
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může být topné zařízení nezávislé na celém provozu otopné soustavy a 

centrálním zdroji, což je velkou výhodou v létě. 

Dalším typem otopného tělesa jsou konvektory, které se můžou nacházet na 

nebo ve stěně, podlaze a také stropu. Konvektory pracují na principu dodaní 

tepla teplonosnou látkou do vytápěného prostoru přes okolo proudící vzduch 

díky přirozenému vztlaku. Většina konvektorů má malý vodní obsah, nízkou 

hmotnost a rychlou reakci na změnu regulace v otopném systému. Zároveň s 

tím, konvektory mají malou akumulační schopnost a malý podíl tepla 

sdíleného sáláním, což nutí k pořizování velkých těles.  

Pro omezení chladných proudů padajících z okenních ploch je nutné umístit 

otopné těleso vždy pod okno a délku otopného tělesa volit přinejmenším 

stejnou jako délku okna. Při nevhodném umístění topného zařízení podél stěn, 

které netvoří konstrukci obálky, bude termostat nastaven na nižší teplotu, než 

kdyby otopné těleso nebylo umístěno pod oknem. Vyšší teplotou se tak 

nevhodně kompenzuje chybné umístění a chybějící místní vyrovnání 

chladného sálání. Zároveň je tak produkována i vyšší potřeba tepla.  

 

Obrázek 5. Vliv umístění otopného tělesa v prostoru pro "standardní" a nízkoenergetické domy 

na asymetrii sálání Δtr, uvažovaný ve vodorovné rovině řezu ve výšce 0,6 m 

při n = 0 h-1. I, II, III, IV - umístění otopného tělesa; a) starší zástavba 

("standardní"); b) nízkoenergetické domy; kategorie A a B je pro Δtr < 10 K; 

kategorie C je pro Δtr < 13 K (Zdroj (5)) 

Upozorňuje se, že doporučení k instalaci otopných těles k obvodové stěně pod 

okna, není celkem často dodržováno, a to s opodstatněním, že pro 

nízkoenergetické domy neplatí. Výzkumné práce, například provedená 

energetická analýza prof. Richtera však prokazují, že i u domů s vysokou mírou 

tepelné ochrany, ve kterých infiltrace zajišťuje výměnu vzduchu, je 
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problematika umisťování otopných těles nepodcenitelná. Výsledkem 

takových výzkumných prací je důkaz, že stejná kritéria a doporučení pro 

umísťování otopných těles platí jak pro starší zástavbu, tak pro 

nízkoenergetické budovy. (5) 

Hlavním kritériem pro umísťování otopných těles je však jednotlivý 

navrhovaný tepelný výkon. Jiným kritériem jsou také teploty teplonosné látky, 

hluk v užitných prostorech, bezpečnost uživatelů vůči povrchové teplotě, 

možnosti potřebné regulace, čištění a opravy. 

Velikost otopné plochy jednotlivých těles a průtok budou zvolené podle 

hodnot od výrobců v souladu s EN 442-1 až 3 nebo EN 1264-1 až 3. 

1.2.2  NÁVRH GEOMETRIE OTOPNÉ SOUSTAVY 

Po optimálním zvolení a umístění jednotlivých otopných zařízení, je dalším 

krokem spojování OT mezi sebou topnými rozvody, které vytvoří potrubní síť, 

složenou z uzavřených teplonosných okruhů.  

Z  pohledu zapojení otopných těles do potrubní sítě, může být síť 

jednotrubková, protiproudová a souproudová (Tichelmannová) dvoutrubková.  

 

Obrázek 6. Typy dvoutrubkových soustav (Vlastní zdroje) 

Při jednotrubkovém zapojení protéká otopná voda postupně jednotlivými OT 

v okruhu, čímž může tvořit otevřený nebo uzavřený systém. Při tomto zapojení 

se bude teplota prvního otopného zařízení výrazně lišit od teploty 

v posledním OT.  
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Dvoutrubková soustava jasně rozlišuje přívodní a vratné potrubí, kvůli čemuž 

pracují všechna otopná tělesa s podobnější teplotou vody. V případě 

souproudového zapojení  má jakékoliv otopné těleso stejnou délku 

připojovacího okruhu od zdroje tepla. Výpočet potrubní sítě může být 

jednodušší díky identickým tlakovým ztrátám na každém otopném tělese, 

která budou mít totožný výkon při jednotných průtocích. Výhodou 

protiproudového zapojení bude výrazné kratší délka rozvodu.  

Existují také analýzy, vycházející z matematických simulací, která říkají, že není 

příliš velký rozdíl mezi jednotrubkovou a dvoutrubkovou otopnou soustavou. 

U jednotrubkové otopné soustavy by však otopná zařízení měla být navržena 

na větší než 30% průtok z průtoku hlavního potrubí, aby následkem nebyl 

zbytečný nárůst velikosti otopných těles. 

Rovněž, je možné konstatovat, že uzavírání ventilu OT má vetší vliv na teplotu 

zpátečky a tepelný výkon u dvoutrubkové protiproudé soustavy oproti 

jednotrubkové otopné soustavě. (6) 

V potrubních rozvodech každého okruhu musí byt odpovídající množství 

teplonosné látky pro požadovaný tepelný výkon. Při návrhu rozvodu potrubí 

se musí počítat s teplotou, provozním tlakem, tlakovou ztrátou, potřebným 

příkonem elektrického proudu s ohledem na pohon čerpadel, korozi a 

slučitelnosti jednotlivých výrobků, šířením hluku, tepelné roztažnosti a 

smršťování, přístupnosti rozvodů pro opravu, měřením spotřeby energie, 

požární odolnosti atd. 

Při malých rozměrech objektu, postačí jen primární teplonosní okruh, na který 

můžou být přímo napojení přímí odběratelé. Ve větších objektech často 

existují dva teplonosné okruhy: primární a sekundární. Primární okruh spojuje 

tepelné napáječe a předávací stanici, zatímco sekundární okruh vede od 

předávacích stanic k odběratelům. Pro optimální návrh otopných těles je 

potřeba předběžně rozdělit potrubní síť na okruhy podle celkového výkonu 

v potrubní síti, délek potrubí a účelu napojených spotřebičů (radiátory, 

vzduchotechnické jednotky atd.)  

1.2.3 MATERIÁL POTRUBÍ 

Na volbě materiálu potrubí závisí umístění rozvodů, životnost otopného 

systému, složitost jeho údržby, rozmezí tepelného spádu atd. V této kapitole 

jsou popsané zásadní vlivy různých materiálů na parametry potrubí. 
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KOV 

Kovové trubky jsou nejčastěji vyrobeny z oceli a mědi. Stěny těchto trubek 

jsou tenčí než stěny plastového potrubí, takže i když mají stejnou vnitřní část, 

jsou menší po obvodu. Jednou z výhod kovu je jeho odolnost proti difúzi 

kyslíku a jeho vhodnost pro vysokoteplotní části topného systému. Kovové 

trubky mají nejnižší koeficient lineární roztažnosti. To je důležité, když se mění 

teplota v systému, protože to ovlivňuje připojení a jakmile horká voda vstoupí 

do potrubí, potrubí se prodlužuje.  

Měděné trubky nekorodují. Koroze ale může nastat v důsledku galvanického 

efektu při spojování měděných trubek s jinými kovy. Náklady na systém 

vyrobený výhradně z měděných trubek, přípojek a radiátorů jsou extrémně 

vysoké. Ale tím se platí za dlouhou životnost trubek, které můžou sloužit až 

sto let (pokud jsou všechna spojení v dokonalém pořádku). Přebytečné trubky 

nebo poškozené části lze zlikvidovat jako neželezný šrot. 

Upozorňuje se, že měď se běžně nepoužívá při zásobování vodou a úpravě 

vody. Ve vodě se může objevit kovová chuť a také se musí sledovat parametry 

vody - například tvrdost a index vodíku (pH). Pokud nesplňují normu ČSN EN 

1057, nelze je použít. Trubky musejí mít minimální obsah 99,9 % Cu+Ag a musí 

být vyrobeny z tzv. fosfordezoxidované mědi (třída Cu-DHP, nebo CW024A), 

která je více odolná proti korozi. 

Ocelové trubky nemají prakticky jiné než korozní nevýhody. Životnost běžné 

uhlíkové oceli v topných systémech nepřesahuje 10-15 let, takže pokud se 

vybírá ocel, tak nerezová nebo pozinkovaná. Takový systém bude celkem 

drahý, ale také nebude vyžadovat velké výměny během delší doby. Ocelové 

trubky jsou také podstatně těžší, což ovlivňuje instalaci a je obtížnější je 

rozřezat na kusy, namontovat a spojit. 

POLYPROPYLEN 

Potrubí z polypropylenu je levné a odolné. Z hlediska procesu montáže, se zdá, 

že kvalifikace dělníka nemusí být vysoká, ale naopak podcenění odborné 

montáže si může vynutit brzké opravy. A to nejsou jediné minusy potrubí 

z tohoto materiálu. 

Zaprvé, polypropylenové trubky, i když jsou pevné, nejsou plastové - nelze je 

ohýbat. Zadruhé, prodávají se v délkách několika metrů, takže v takových 

systémech existuje mnoho spojení. Za třetí, v důsledku tepelné roztažnosti se 



ANALÝZA NÁVRHU VYTÁPĚCÍHO ZAŘÍZENÍ 

25 

 

vyhřívané polypropylenové trubky prodlužují a ohýbají. To musí být 

zohledněno při instalaci spojovacích prvků a kompenzátorů. Za čtvrté, mají 

větší tloušťku materiálu, takže se stejným průřezem jsou tlustší než kov nebo 

kov-plast. Jako poslední, kvalita pájení spojů musí být ideální, jinak bude 

průměr v systému zúžen.  

Polypropylenové trubky jsou buď jednovrstvé nebo vyztužené - sklolaminát 

nebo hliník. Výztuž snižuje koeficient lineární roztažnosti. Hliníková vrstva má 

další důležitou funkci, kterou je bariéra proti difúzi kyslíku. 

XLPE 

Zesítěný polyethylen nebo PEX je plastový materiál, který se snadno ohýbá, 

aniž by se zlomil. To výrazně snižuje počet připojení v potrubí. Díky své 

plastičnosti je téměř nemožné potrubí rozbít. Pokud je trubka ostře ohnutá, 

aby vytvořila záhyb, lze její tvar snadno obnovit - stačí toto místo ohřát horkým 

vzduchem. Všechny typy zesítěných polyetylénových trubek mají „paměťový 

efekt“. Pro ochranu před difúzí kyslíku jsou trubky ve výrobě potaženy vrstvou 

speciálního materiálu. 

XLPE je technologicky zajímavý materiál, vazby molekul polyethylenu v něm 

získávají příčné propojení. Příčné propojení je důležitým parametrem zesítěné 

polyethylenové trubky. Podíl (stupeň) zesíťování se počitá na jednotku 

objemu polyethylenu. Čím vyšší je tento indikátor, tím spolehlivější je potrubí 

a tím lepší jsou jeho shopnosti k odolnosti vůči přetržení. Existují čtyři metody 

šití, každá s písmenem (a, b, c nebo d) za zkratkou PEX - například PEX-a.  

V PEX-a dosahuje počet zesítěných molekul 75%, v jiných typech je to o něco 

méně.  

Nevýhodami zesítěných polyetylénových trubek jsou vysoká rychlost tepelné 

roztažnosti a neschopnost udržovat nastavený tvar ohybu během instalace. 

Proto se používají spojovací prvky a dilatační spáry nebo se volí skryté těsnění.  

KOV A PLAST 

Kovoplastová trubka se skládá ze dvou vrstev polyethylenu, mezi nimiž je 

hliníková vrstva, upevněná lepidlem. Trubky z vyztuženého plastu si pamatují 

svůj tvar, takže je lze ohýbat. Také jsou baleny do vícemetrových cívek, 

výsledkem čehož je možnost vytvořit dlouhé potrubí bez spojování.  
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Vzhledem k nízkému koeficientu tepelné roztažnosti jsou vícevrstvé trubky 

ideální pro skrytou montáž. Na otevřených plochách vypadají lépe než 

polypropylen - lze je vyrobit dokonale ploché. Vzduch neprochází kovovou 

vrstvou, takže se není třeba obávat difúze. 

Nevýhody kovoplastu se projevují u nekvalitních trubek. Díky složitému 

designu se při levné výrobě potrubí vrstvy zdeformují a rozklíží. (7) 

SJEDNOCENÍ  

Kovové trubky lze instalovat kdekoli v topném systému. S polymerovými je to 

obtížnější: musí se prostudovat označení a doporučení výrobce. Existují však 

obecná doporučení. Při výstupu z kotle, kde teplota topného média dosáhne 

80-90 °, je lepší použít ocelové nebo měděné trubky. Plastové potrubí v 

oblastech s vysokou teplotou neprotéká okamžitě, ale vydrží nějakou dobu a 

poté se začne hroutit. 

Materiály potrubí působí na vodu i na sebe navzájem. Používání ve stejném 

okruhu potrubí vyrobeného z několika materiálů může vyloučit výhody 

jednotlivých materiálů. Měď není například vhodná pro zásobování teplou a 

studenou vodou, takže je důležité ji s ničím nekombinovat. 

Upozorňuje se, že výhody trubek vyrobených z určitého materiálu mohou být 

zrušeny špatnou instalací - jak volbou způsobu připojení, tak kvalitou 

provedení. Například nelze zkontrolovat kvalitu pájení spojů polyetylénových 

trubek, a to s tím, že mezi polyetylénovými trubkami je často nejvíce spojů. 

 

Obrázek 7. Materiály potrubí (Zdroje (8), (9)) 
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1.2.4 MÉDIUM V TOPNÝCH ROZVODECH 

Nejčastěji používanými kapalinami v topných rozvodech jsou voda 

v podmínkách trvalého bydlení a nemrznoucí tekutiny s různými přísadami ve 

stavbách s dočasným užíváním.  

Existuje několik druhů nemrznoucích směsí, které jsou založeny na vodných 

roztocích rozmanitých látek: alkoholů, soli, propylenglykolu, ethylenglykolu a 

dalších. K těmto prvkům se navíc často přidávají speciální přísady, které 

zlepšují vlastnosti roztoků, například výrazné snižování bodu mrazu.  

Nemrznoucí směsi jsou doporučované v zemích s nízkou venkovní teplotou 

v zimě nebo při častých a dlouhých výpadcích proudu, kde existuje riziko 

zmrznutí vody. Nevýhodami nemrznoucích tekutin jsou možnost ničení kotle, 

kvůli chemickému složení směsi, menší životnost a větší tekutost, která může 

způsobit prosakování vody v mikro trhlinách potrubí. Pokud v kterémkoli bodě 

topného systému teplota překročí kritickou teplotu pro danou směs, 

nemrznoucí kapalina na bázi ethylenglykolu se rozloží na ethylenglykol a 

přísady, což povede k tvorbě pevných sraženin a kyselin. 

1.2.5 PŘÍVODNÍ A ZPÁTEČNÍ TEPLOTY POTRUBÍ 

Mimo materiálu zvoleného pro potrubí se teplotní spád určuje podle typu 

soustavy, oběhu a účelu teplovodní trasy pro každý okruh.  

U nízkoteplotních a teplovodních soustav se teplotní spád volí v rozmezí 10K 

až 25K, u horkovodních soustav 40K až 50K. Co se týká konkrétních teplot, 

nejvyšších hodnot bude dosahovat voda v přívodním potrubí při přirozeném 

oběhu. Teplotní spád 92,5/67,5 °C a 90/70 °C se volí kvůli nutnosti dosažení co 

největšího vztlaku. Upozorňuje se, že teplota rosného bodu spalin pro různé 

druhy paliv na vstupu do kotle by měla být nižší, než zpětná teplota otopné 

vody. Výjimky tvoři nízkoteplotní a kondenzační kotle. Soustavy s nuceným 

oběhem vody mají trochu nižší teploty přívodního potrubí, pod 90 °C, kvůli 

regulaci topného okruhu, ve kterém se při větších teplotách často dostává do 

rozporu funkce kotlového termostatu. Volbou nižší vstupní teploty otopné 

vody (např. spády 75/65 °C, 75/60 °C, 80/60 °C) bude získána výkonová rezerva 

pro pokrytí nepředvídatelných tepelných ztrát a při dobrých teplo-technických 

vlastnostech objektu i lepší odhadnutá správná velikost otopných těles. 

Nízkoteplotní soustavy většinou mají teplotní spády jako 55/45 °C, 45/35 °C, 

35/25 °C. (10) 
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Důležité je uvědomit si, že zvolený teplotní spád bude mít vliv na výkon na něj 

napojeného zařízení. Čím vyšší teplotu bude mít voda v určitém okruhu, tím 

vyšší bude výkon zařízení napojeného na rozvody teplovodního okruhu. Tím 

se vysvětluje, že teploty potrubí, napojeného na VZT zařízení, jsou často 

určeny výrobcem VZT jednotek pro dosazení potřebného výkonu.  

Při volbě teplot vytápěcího systému se také zvažují aspekty energetické 

interakce u místností v závislosti na typu topných zařízení a vhodných 

teplotách na jejich površích (například desková nebo žebříková otopná tělesa, 

nástěnné, podlahové nebo stropní topné systémy). 

Po volbě teplotního spádu je možné hned přepočítat výkon otopných těles, 

protože účinnost otopného tělesa závisí na tepelném spádu celého systému. 

Nebo je možné navrhnout celou otopnou soustavu pro větší jistotu správné 

volby tepelného spádu a jiných parametrů, a pak přepočítat výkon. 

1.2.6 HMOTNOSTNÍ PRŮTOK 

Před výpočtem hmotnostního průtoku se zvolený okruh dělí na úseky podle 

počtu otopných zařízení. Každý úsek začíná potrubím hned po připojení k OT 

nebo zdroje tepla a končí následujícím otopným tělesem, s tím že úseky 

budou vytvořené zvlášť, jak pro přívodní potrubí, tak i pro zpáteční rozvody. 

(11) 

Je důležité si uvědomit, že jeden úsek může obsahovat jenom jeden 

spotřebič.  Po určení jednotlivých úseků na přívodním a zpátečním potrubí lze 

vypočítat hmotnostní průtoky podle vzorce: 

𝑚 =
𝑄

𝑐∗(𝑡1−𝑡2)
 [𝑘𝑔/ℎ]                                                                                                                          (6) 

Kde 

m  [kg/h] hmotnostní průtok;  

Q [W] přenášený výkon v daném úseku;  

c  [Wh/kg.K] měrná tepelná kapacita vody c=4,2[kJ/kg.K] = 1,135[Wh/kg.K]; 

t1  [°C] teplota v přívodním potrubí; 

t2 [°C] teplota ve vratném potrubí (12); 
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1.2.7 RYCHLOST V POTRUBNÍCH ROZVODECH A EKONOMICKÉ 

MĚRNÉ TLAKOVÉ ZTRÁTY 

V současnosti existuje několik způsobů navržení optimální otopné soustavy. 

Pokud není zadán žádný přísný požadavek na rychlost média v topných 

rozvodech, ekonomické tlakové ztráty třením a není předem zvoleno čerpadlo 

s určitým tlakem (například kvůli rekonstrukci bývá čerpadlo často osazeno již 

v kotli) je potřeba určit alespoň jednu ze těchto třech veličin.  

Pokud budou vybrány pro určování veličiny rychlost media potrubních 

rozvodů nebo ekonomické měrné tlakové ztráty, bude v obou případech 

postup výpočtu následující. 

Pokud je vybranou veličinou rychlost, bude záležet na účelu místnosti a 

teplovodnosti nebo horkovodnosti potrubí. U horkovodních rozvodů bude 

rychlost v potrubí větší a její rozsah bude mezi 1 a 4 m/s. U teplovodních 

potrubí bude mít rychlost hlavních horizontálních rozvodných potrubí 

hodnoty 0,6-1m/s, u přípojek k otopným tělesům voda bude téct s rychlostí 

v rozmezí 0,15-0,6 m/s, a v posledních úsecích mohou hodnoty klesat na 0,1-

0,2 m/s. Takže při zvolení rychlosti u teplovodních soustav velkou roli hraje typ 

oběhu vody. Rychlosti pro přirozený oběh vody většinou má hodnoty 0,05 až 3 

m/s. Rychlosti při nuceném pohonu media obvykle se volí z rozmezí 0,2 až 1 

m/s. 

Pokud bude návrh proveden podle ekonomické měrné tlakové ztráty, bude 

největším rozhodovacím faktorem typ stavebního objektu, zejména jestli se 

jedná o obytné budovy nebo průmyslové objekty. V obytných budovách se 

tato ztráta bude pohybovat kolem 60-100 Pa/m u přípojek k otopným 

zařízením a stoupacích potrubí, 110-200 Pa/m  bude tlaková ztráta u 

horizontálních rozvodných potrubí, 200-400 Pa/m bude tlaková ztráta 

venkovních přípojek u obytných budov u CZT. U průmyslových staveb budou 

mít přípojky, stoupačky a hlavní rozvody tlakové ztráty v rozmezí 110-250 

Pa/m, a rozvody vně objektů u CZT 200-400 Pa/m. (13) 

1.2.8 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 

Ve chvíli, kdy bude hmotnostní průtok vypočten podle zvolených teplot 

přívodního a zpátečního potrubí a rychlost potrubního média nebo tlakové 

ztráty třením budou zvolené, bude nutné navrhnout dimenze potrubí.  
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Dimenzování potrubí se provádí hydraulickým výpočtem. Návrh lze provést 

pomocí speciálních programů, například v Protechu nebo pomocí tabulek a 

nomogramů. Přes výpočty je potřeba najít takovou dimenzi potrubí a 

jmenovité světlosti armatur, aby celková tlaková ztráta byla maximálně rovna 

tlaku, který máme k dispozici, tj. dispozičnímu přetlaku. U soustav s nuceným 

oběhem vody přetlak zajišťuje dopravní tlak oběhového čerpadla a účinný 

tlak.    

 

Obrázek 8. Protech - hydraulický výpočet (Vlastní zdroje) 

Průměr trubek pro topný systém přímo závisí na rychlosti přesunu tepla z kotle 

na koncový bod okruhu. Čím vyšší bude rychlost topné kapaliny, tím menší 

bude jmenovitý otvor. Na základě toho se může dojít k závěru, že pokud je 

průměr topného potrubí nesprávně zvolen, rychlost topné kapaliny poklesne, 

a s ní bude teplota v posledním radiátoru nižší.  

Prvním krokem pro určení dimenze potrubí je výpočet hmotnostního průtoku 

jiným způsobem, než v předchozí rovnici: 

m = V ∗ p [kg/h]                                                                                                               (7) 

Kde je 

V  [m3 /s] objemový průtok otopné vody; 

m  [kg/h] hmotnostní průtok; 

p  [kg/m3] je hustota vody, která přímo závisí na střední teplotě otopné 

vody a se počítá podle vzorce (8): 

𝑝 = 1000 − (𝑡 − 4) ∗ (0.097 + 0.0036 ∗ (𝑡 − 4))[𝑘𝑔/𝑚3]                                                        (8) 
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Kde je 

p  [kg/m3] je hustota vody; 

t  [°C] střední teplota otopné vody; 

 

Objemový průtok se dá vyjádřit:  

𝑉 = 𝑆 ∗ 𝑤 =
𝜋𝑑2

4
∗ 𝑤 [𝑚3/𝑠]                                                                                                        (9) 

Kde je 

V  [m3 /s] objemový průtok otopné vody; 

S  [m2] průřez potrubí; 

d [m] průměr potrubí; 

w  [m/s] rychlost; 

Při vyjádření dimenze potrubí pomocí vzorce (7) a (9), se dostane vzorec (10): 

𝑑 =  √
4𝑉

𝜋∗𝑤
= √

4𝑚

𝜋∗𝑤∗𝑝
 [𝑚]                                                                                                  (10) 

Tabulky pro návrh dimenze potrubí nebo výpočet průtoku nebo volbu 

tlakových ztrát je možné najít v učebnicích a na různých internetových 

stránkách, např. na stránkách tzb-info (14).  

 

Obrázek 9 TZB-info (Zdroj (14)) 

1.2.9 VYHLEDAVÁNÍ NEJNEPŘÍZNIVĚJŠÍHO ZAŘÍZENÍ A OKRUHU 

Parametry každého potrubního okruhu budou vypočtené zvlášť podle 

hydraulické rovnice a souvisících rovnic. Nejprve bude zvolen nejnepříznivější 

okruh, na který bude aplikován další výpočet. Nejnepříznivějším okruhem 

bude okruh s nejhůře položeným tělesem, tzn. okruh s největší tlakovou 

ztrátou. 
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Nejhůře umístěný spotřebič je možné určit pomocí schématického zakreslení 

řezu etážové otopné soustavy. Takový spotřebič bude považován za nejhůře 

umístěný z pohledu větší vzdálenosti od zdroje a větších výkonů.  

Pokud bude v okruhu zvolen přirozený oběh, bude se jednat o otopné těleso 

nejníže položené a nejvzdálenější od kotle. U nuceného oběhu se jedná 

nejčastěji o spotřebič nejvýše položený a nejvzdálenější od kotle.  

1.2.10 NÁVRH ČERPADLA 

Při návrhu čerpadla je hlavním cílem vytvoření vyvážené funkční soustavy, 

která bude charakterizována rovnováhou mezi dynamickým přetlakem a 

tlakovými ztrátami. (11) 

VÝPOČET CELKOVÉ TLAKOVÉ ZTRÁTY SOUSTAVY 

Každý úsek vykazuje tlakové ztráty třením a tlakové ztráty v místních 

(vřazených) odporech. Při výpočtu tlakových ztrát rozdělujeme okruhy na 

úseky s neměnným hmotnostním průtokem. Celková tlaková ztráta je dána  

∆𝑝𝑐 = ∆𝑝𝜆 + ∆𝑝ɛ [𝑃𝑎]                                                                                                        (11) 

Kde je 

∆pc   [Pa] celková tlaková ztráta třením; 

∆pλ  [Pa] tlaková ztráta třením; 

∆pɛ  [Pa] tlaková ztráta místními odpory. 

VÝPOČET TLAKOVÉ ZTRÁTY MÍSTNÍMI ODPORY [Pa] 

Výpočet tlakové ztráty místními odpory závisí převážně na součiniteli 

místního odporu, který se zjišťuje experimentálně, případně podle tabulek 

v závislosti na drsnosti a tvaru tvarovky, Reynoldsově čísle (Re), druhu ztráty a 

rozložení rychlosti při proudění. Tlakové ztráty místními odpory jsou 

způsobeny především rozvířením tekutiny v místech, kde dochází ke 

změně směru nebo změně průřezu potrubí. 
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Obrázek 10. Součinitel místních ztrát při vstupu do potrubí (Zdroj (15)) 

 

 

Obrázek 11. Součinitel místních ztrát změnou průřezu (Zdroj (15)) 

Tlakovou ztrátu místními odpory lze vypočítat podle vzorce: 

∆pɛ = ∑ɛ ∗
w2

2
∗ p [𝑃𝑎]                    (12) 

Kde je 

    [ - ] součinitel místního odporu; 

w     [m/s] rychlost proudění vody v potrubí; 

       [kg/m3] hustota vody. 

VÝPOČET TLAKOVÉ ZTRÁTY TŘENÍM R.L [Pa] 

Kromě ztráty v místních odporech (armatury, ohyby, shybky, obchozy, 

přechody atd.) vznikají v potrubí hydraulické ztráty třením, které se vyjadřují 

vztahem (s podmínkou, že tekutina musí být nestlačitelná): 

∆𝑝𝜆 = 𝑅 ∗ 𝑙 = 𝜆 ∗
𝑙

𝑑
∗

𝑤2

2
∗ 𝑝 [𝑃𝑎]                                                                                        (13) 

Kde je 

R      [Pa/m] měrná ztráta třením; určuje se z tabulek a diagramů (pro dané 

teplotní rozmezí a materiál potr.); 
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l        [m] délka potrubí; 

w     [m/s]   rychlost proudění vody v potrubí; 

d      [m]  vnitřní profil potrubí; 

     [kg/m3]   hustota vody;  

       [ - ] součinitel tření, závislý na Re a dle typu proudění na poměrné 

drsnosti; 

Největším obtížením při určení tlakové ztráty třením je součinitel tření, který 

je výsledkem funkcí pěti proměnných: průměru potrubí, rychlosti proudění, 

absolutní povrchové drsnosti a kinematické viskozity. Zavedením 

Reynoldsova čísla Re se tato závislost zjednodušuje, takže: 

Re =
𝑤∗𝑑

𝑣
[ − ]                                                                                                                                     (14) 

Kde je 

Re [ - ] Reynoldsovo číslo; 

w  [m/s] rychlost proudění vody v potrubí; 

d [m] vnitřní průměr potrubí;  

ν  [m2/s ] kinematická viskozita, která se počítá podle vzorce (15): 

𝑣 =
1.79∗10−6

1+0.0337∗𝑡+0.000221∗𝑡2 [𝑚2/𝑠]                                                                                       (15) 

Po výpočtu Re se jeho hodnota musí porovnat s 2320 a 4000 pro určení typu 

proudění. Při laminárním proudění Re < 2 320 a se součinitel tření počítá podle 

vzorce (16): 

λ =
64

𝑅𝑒
  [ − ]                                                                                                                         (16) 

Při turbulentním proudění, se rozlišuji dva případy. Prvním přepadem je 

potrubí s hydraulicky hladkými stěnami, kde Re > 4000. Pak součinitel tření 

může být vypočítán podle Prandtlůvého vzorce, který je teoreticky správnější 

a údajně přesnější nebo podle Blasiůvého vztahu, který je oblíbenější v praxi. 

V rámci této práce byl zvolen Prandtlův vzorec, který má následující tvar: 

1

√𝜆
= 2 𝑙𝑜𝑔(𝑅𝑒 ∗ √𝜆) − 0,8 [ − ]                                                                                                                  (17) 

Druhým případem laminárního proudění je potrubí s hydraulicky drsnými 

stěnami. Pro Re je to tak zvaná přechodná oblast. V přechodné oblasti je 

nejpřesnější vzorec s nejširší platností pro součinitel tření Colebrookův vztah 

a má následující tvar: 
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1

√𝜆
=  −2𝑙𝑜𝑔 ∗ (

𝑘

𝑑

3,71
+

2,51

𝑅𝑒∗√𝜆
) [ − ]                                                                                                            (18) 

Kde je 

k  [m]  absolutní drsnost stěn potrubí; 

d [m]  vnitřní průměr potrubí; 

 

Pokud je první člen v závorce dostatečně malý (velké Re a λ) lze jej vůči 

druhému členu zanedbat a vztah vlastně přechází do vzorce pro laminární 

proudění. V opačném případe, když druhý člen v závorce je malý (malá 

relativní drsnost), je nutné použít vzorec pro hydraulicky hladké potrubí. Pokud 

mají oba členy zhruba stejnou váhu, platí výsledek v přechodné oblasti 

odporů. 

NÁVRH ČERPADLA 

Pro návrh čerpadla je nutné znát jeho dopravní výšku, hmotnostní průtok 

okruhu a pracovní charakteristiky čerpadla, které je možné najít v katalozích 

od výrobců nebo na jejích internetových stránkách. Mimo hlavní parametry, 

koncepce a tvaru stroje vychází z: sací schopnosti čerpadla, vlastností 

dopravované tekutiny, požadavků na umístění čerpadla v trubním systému, 

platných zákonných předpisů a technických pravidlech. 

Nejmenší potřebná dopravní výška cirkulačního čerpadla se stanoví podle 

vztahu: 

𝐻 =
1000∗∆𝑝𝑐

𝑝∗𝑔
[𝑚]                                                                                                                 (19) 

Kde je 

∆pc [kPa] tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí; 

p [kg/m3] hustota vody; 

g [m/s2] tíhové zrychlení.  

Dále podle pracovních charakteristik čerpadla proběhne jeho návrh. Potřebné 

údaje o čerpadlu se dají vyčíst z diagramu, pomocí kterého pak také bude 

určené nastavení výkonového stupně čerpadla, v případě vícestupňového 

čerpadla. 
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Obrázek 12. Návrh čerpadla a) vyhoví b) nevyhoví (Zdroj (16)) 

Může se stát, že tlakové ztráty nebo délky potrubí v rámci jednoho okruhu 

budou příliš velké. Pak je možné velmi snadno rozdělit okruh na více částí. 

Často jsou různé části okruhů navzájem odděleny dilatací, ale můžou být také 

i jediným dilatačním celkem. V rámci jedné kotelny jsou všechny okruhy 

napojené na jednu předávací stanici, jinak jsou jejich navrhované výkony, typ, 

počet armatur, dimenze a délky potrubních sítí odlišné.  

1.2.11 REGULACE  

Zaregulování soustavy probíhá po výpočtu tlakové ztráty každého okruhu. Při 

procesu dochází ke změně teploty, hmotnostního průtoku, tlakové ztráty nebo 

všech třech parametrů zároveň a jejich optimalizace pomocí nastavení 

regulační armatury. Jedním z klíčových bodů takového nastavení je výpočet 

podle hydraulického vzorce: 

𝛥𝑝𝑐 =  𝛥𝑝č  + 𝛥𝑝𝜍  [𝑃𝑎]                                                                                                                (20) 

Kde je 

Δpc [Pa] celková tlaková ztráta soustavy; 

Δpč  [Pa] pracovní tlak čerpadla; 

Δpς  [Pa] účinný vztlak. 

Účinný vztlak se dá vypočítat podle vzorce: 

pς =  x ∗ g ∗ h ∗  (ς2  – ς1 )[Pa]                                                                                                       (21) 

Kde je 

x  [ - ]podíl účinného vztlaku v rozmezí 0,4 - 0,7; 

g  [m/s2] je gravitační zrychlení; 

h  [m] vzdálenost mezi středem kotle a středem otopného tělesa; 
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ς  [kg/m3] hustota teplosměnné látky. 

Celková hodnota hydraulických ztrát okruhu odpovídá hodnotě účinného 

tlaku okruhu, voda se pohybuje takovou rychlostí, při které jsou tlakové ztráty 

v okruhu stejně veliké jako rozdílový tlak v okruhu – účinný tlak. Kladný účinný 

tlak vzniká, když ochlazovací místo okruhu je výš než střed zdroje tepla. 

Záporný (protisměrný) účinný tlak vzniká, když ochlazovací místo je níž než 

střed zdroje tepla. Při realizace přirozeného oběhu je snaha umístit 

ochlazovací místa okruhů co nejvýše nad zdrojem tepla pro dostatečné 

změny hustoty (dostatečnému ochlazení) protékající v nich vody.  

Tím pádem se účinný tlak okruhu skládá z pracovního tlaku čerpadla a 

účinného vztlaku. Tlak čerpadla je skoro vždycky značně větší, než účinný 

vztlak. Takové hodnoty účinný vztlak nabývá kvůli zajištění hydraulické 

stability u soustav budov nad 5 podlaží. Pokud by bylo uvažováno, že se účinný 

vztlak musí rovnat tlaku čerpadla a teplotní spád by byl v soustavě nižší než 

výpočtový (došlo by k tomu v přechodných obdobích), u vysoko položených 

těles mohlo by dojít k nedostatku tlaku a k jejich nedostatečnému výkonu. 

Kdyby účinný vztlak byl zanedbán, nejvýše položená otopná tělesa by mohla 

přetápět místnost a docházelo by ke zvýšení tlaku. (17) 

U nuceného oběhu je čerpadlo hlavním zdrojem tlaku v soustavě. Účinný 

vztlak se pak na celkovém vztlaku soustavy uplatňuje v závislosti na 

geometrickém uspořádání sítě. Průměry potrubí, jmenovité světlosti armatur, 

popř. nastavení regulačních orgánů se navrhují tak, aby při požadovaném 

průtoku byla celková tlaková ztráta okruhu stejně velká jako účinný tlak 

okruhu. (18) 

Základním principem regulace je fungovaní regulované veličiny v závislosti na 

akční veličině pomocí poruchové a řídicí veličiny. Z pohledu typu řízení 

topného systému existují dva typy regulace, kvalitativní a kvantitativní.  

Při kvalitativní regulaci dochází k úpravě parametrů topné vody v závislosti na 

aktuální venkovní teplotě. V takovém případě se pro každý objekt vyskytuje 

otopná křivka, která tuto návaznost popisuje. Podle této křivky se teplota 

topné vody bude zvětšovat při klesání venkovní teploty, a zmenšovat při růstu. 

Díky automatizaci se tak do otopných zařízení dostává právě takové množství 

tepla, které při výpočtové vnitřní teplotě a aktuální venkovní teplotě odpovídá 

tepelným ztrátám objektu.  
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Kvantitativní regulace vytápěcího systému spočívá v řízení průtoku topné 

vody podle potřeb výkonů těles, které nejvíc závisí na rozdílu mezi tepelnými 

ztráty a tepelnými zisky. Zapojením tepelných zisků do tepelné bilance při 

regulaci se dá odebírat nebo přidávat do otopné soustavy tolik tepla, kolik je 

potřeba pro dosažení vnitřního komfortu. Pokud působením tepelných zisků 

teplota v místnosti začíná stoupat, hlavice na otopných tělesech postupně 

uzavírají průtok topného média, čímž výrazně snižují výkon otopného zařízení 

a předchází přehřívaní místnosti. Pokud vlivem snížení objemu tepelných 

zisků bude vnitřní teplota klesat, hlavice zareagují opačně, totiž otevřením 

průtoku, čímž znova vrátí vnitřní teploty na potřebnou úroveň. Důležité je 

uvědomit si, že celý proces probíhá automaticky. (19) 

Podle místa regulačních prvků, kvantitativní regulace může být přímá (když 

regulování probíhá ve zdroji tepla), nepřímá (když regulování vstupní teploty 

vody do otopné soustavy probíhá např. směšováním a zdroj tepla je regulován 

samostatně) a místní (když regulování výkonů jednotlivých otopných těles 

probíhá jinak, než regulovaní zdroje tepla). Regulace podle venkovní teploty 

vzduchu může být jenom přímá a nepřímá podle regulovaní zdroje tepla 

zároveň s otopnou soustavou či ne. (20) 

Samotné regulování probíhá pomocí armatur, které se volí podle regulace 

výkonu dle okamžité potřeby, bezpečnosti provozu, omezení provozními 

parametry zdroje nebo prvku OS a vyrovnání nepřesností návrhu. 

Existuje seznam doporučení k použití armatur, např. k připojení otopných 

těles na potrubí vstupní vody se navrhuje termostatický ventil s 

přednastavením průtoku + termostatická hlavice a na potrubí výstupní vody 

se doporučuje šroubení minimálně s uzavírací funkcí. Důležité je ale si 

uvědomit, že pro každou otopnou soustavu musí být počet a typ armatur 

zvolen zvlášť projektantem pro tento konkrétní projekt s ohledem na 

parametry otopné soustavy. 

1.2.12 ZDROJE VYTÁPĚNÍ 

Při volbě zdroje tepla je nutné vědět parametry topného systému, např. 

energetickou náročnost domu, polohu přípojky; pořízení, montáž, regulace, 

provoz a životnost OS. Dále také mít zvolený typ paliva pro topný systém. 

Podle paliva se rozlišují kotle na pevná paliva, plynové kotle, kotle na pelety, 

kondenzační kotle, elektrokotle a kotle s energií alternativních zdrojů. 
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Každý zdroj tepla má své plusy a mínusy. Nelze jednoznačné říci, že se nějaký 

systém bude ideálně hodit např. do nízkoenergetického domku. Vždy je třeba 

se rozhodovat případ od případu. 

1.2.13 PŘEPOČET VÝKONU OTOPNÝCH TĚLES 

Přepočet výkonu otopných těles se provádí na základě zvoleného teplotního 

spádu a teplotního exponentu. Původní výkon OT bude přepočten podle 

určitých tabulek od výrobců nebo v rámci navrhování OS v určených pro to 

softwarech. Teplotní exponent bude dosahovat hodnot v rozmezí 1,05 až 1,33 

v závislosti na typu otopného tělesa s rozdělením například na desková, 

trubková, konvektory, podlahové otopné plochy aj. Pro desková a trubková se 

použije například DIN 4703 (21). Po přepočtu výkonů může docházet ke změně 

dimenze potrubí a změně celkové regulace otopné soustavy vůči celkovým 

tlakovým ztrátám 
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2 EXESTUJÍCÍ POSTUP NÁVRHU OTOPNÉHO 

SYSTÉMU V BIM SOFTWARU – REVITU 

Při vypracování dokumentace v rámci profese vytápění je potřeba navrhnout 

otopnou soustavu a nakreslit ji s ohledem na jiné profese. Pro návrh a kreslení 

se většinou používají dva až čtyři softwary. Občas se návrh pomocí softwaru 

doplňuje i ručním výpočtem, například u hydraulického návrhu otopné 

soustavy.  

V této kapitole se podíváme na existující pracovní postupy při používání BIM 

softwaru, konkrétně Revitu, pro návrh otopné soustavy. Zběžně rozebereme, 

jaké BIM softwary existují, a proč byl zvolen Revit. Uvedeme, jaké existují 

možnosti prací při počítaní a kreslení topných elementů. Také se podíváme na 

parametry těchto elementů a způsoby jejích zadávání. 

 

Obrázek 13- BIM model objektu a jeho otopné soustavy (Vlastní zdroje) 

2.1 BIM SOFTWARY 

Základním principem fungování BIM softwarů je tvorba stavebních modelů 

pomocí elementů, kdy každý z nich může obsahovat různé údaje a parametry 

včetně rozměrů nebo url odkazů a dalších. Existuje větší množství různých BIM 

programů, mezi které patří například Tecla, Allplan, Microstation, Vectorworks 

Architect, ale nejpopulárnějšími BIM softwary jsou Revit a Archicad. (22) 

Revit a Archicad nejsou nejpopulárnějšími softwary díky době a místu svého 

vzniku, protože byly vyvíjeny až v další vlně vzniku softwarů pro stavební 

inženýrství. Jsou to softwary, ve kterých se dá jednoduše kreslit, generovat 

výkresovou dokumentaci a také počítat určité veličiny podle definovaných 

vzorců.  
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Díky možnosti kolaborace všech profesí v jednom souboru je práce mezi  

profesanty jednodušší a přehlednější, protože jednotlivé úpravy lze lépe 

koordinovat. Vytvořený model v BIM softwarech lze používat v různých fázích 

projektu, od studie až po vytváření systému pro správu nemovitosti. 

Nejzávažnějším nedostatkem je náročnost BIM modelů z hlediska 

hardwarového vybavení. Servery poskytovatelů úložišť mívají nedostatečné 

parametry. Ale i přes tyto nedostatky datové infrastruktury pro správu 

sdíleného úložiště CDE je zjevné, že v BIM softwarech je budoucnost. (23) 

2.1.1 ARCHICAD 

Základními výhodami ArchiCADu jsou intuitivnost programu, jeho přátelské 

rozhraní a podrobné referenční manuály pro uživatele různých úrovní, takže 

na rozdíl od Revitu může i začínající uživatel vytvořit stavební model bez cizí 

pomoci. V ArchiCADu lze rychle a snadno vytvořit 3D model budovy bez 

pokročilých dovedností 3D modelování. Program je zaměřen spíše na 

architekty a designéry.  

 

Obrázek 14. ArchiCAD a Revit – rozhraní (Vlastní zdroje) 

Mezi mínusy ArchiCADu patří nedostatečný počet parametrických GDL objektů, 

které jsou standardně zahrnuty do programu, aktualizace některých rozšíření 

a nemožnost flexibilní práce s inženýrskými sítěmi. Existuje rozšíření od 

GRAPHISOFT - MEP Modeller, ale plně nepokrývá problematiku vývoje 

inženýrských komunikací. Je ale důležité říci, že se v posledních letech 

ArchiCAD rychle rozvíjí. Jeho funkce se významně vylepšuje, ve výpočtech, 

designu a modelování se objevují nové příkazy a možnosti.  
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Vcelku velkým rozdílem mezi ArchiCADem a Revitem je umožnění práce v 

ArchiCADu s vrstvami, což na jednu stranu dává uživatelům vetší možnosti, na 

jinou posouvá proces modelování dál od BIM. V Revitu je možnost grafických 

procesů zajištěna správným modelováním prvků podle kategorie nebo 

seskupením. V ArchiCADu vizuální zobrazení stavebních prvků lze měnit 

předurčením do vrstev. Jinak prohlížeče projektů nebo vlastnosti prvků fungují 

podobně. 

 

Obrázek 15. ArchiCAD a Revit – okna projektu (Vlastní zdroje) 

2.1.2 REVIT 

Revit je BIM softwarem, který podporuje technologii 4D BIM s nástroji pro 

plánování a sledování různých fází životního cyklu budovy, od koncepce po 

konstrukci a demolici.  

 

Obrázek 16. Revit – fázování (Vlastní zdroje) 
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4D BIM přidává do informačního modelu projektu další údaje ve formě 

plánovacích dat. Tato data se doplňují ke všem komponentům, a určuji čas 

postavení každého detailu. Tyto znalosti lze použít k získání přesných 

informací a vizualizací ukazujících danou stavbu v různém časovém období, 

takže je možné jasně vidět, jak se projekt bude postupně vyvíjet. 

Mezi plusy Revitu patří obrovská poptávka na trhu, plné spojení se všemi 

produkty Autodesk, velká základna rodin, které jsou hotovými předměty (od 

stěn až po lampy a zásuvky) a také pohodlná tvorba rodin (editace a vytváření 

rodin nevyžaduje programovací dovednosti). Pro tuto diplomovou práci byl 

jako BIM program zvolen Revit kvůli jeho rozvinutým možnostem návrhu 

inženýrských systémů, jednoduchému přidaní nových parametrů a poté 

počítání veličin podle vlastních přidaných vzorců.  

 

Obrázek 17. Revit - zadavání vzorců (Vlastní zdroje) 

Nevýhodami aplikace Revit je jeho rozhraní se spoustou příkazů a možností, 

které nejsou na první pohled přehledné, nedostupnost instalace programu na 

Mac (lze vyřešit instalací systému Mac do operačního systému Windows nebo 

pomocí virtualizačního softwaru (Parallels / VMWare), do kterého budou 

nainstalovány Windows a Revit). Navíc pro plnohodnotnou práci v Revitu je 

vyžadován výkonný procesor, což dělá práci v softwaru ještě měně dostupnou 

z technického hlediska. Revit byl také původně vydán v anglické verzi, a tím při 

překladu do českého jazyka vznikly nové pojmy, které moc neodpovídají 

tradičním českým vědeckým termínům. Například, „potrubím“ se v Revitu se 

nazývá jen vzduchotechnické potrubí, a název „trubky“ je použit pouze pro 

potrubí kanalizační, vodovodní, topící, chladicí, atd. 



EXESTUJÍCÍ POSTUP NÁVRHU OTOPNÉHO SYSTÉMU V BIM SOFTWARU – REVITU 

44 

 

 

Obrázek 18. Revit - trubka a potrubí (Vlastní zdroje) 

2.2 TVORBA MEP MODELU 

 
 

Obrázek 19. Revit - tvorba MEP modelu (Vlastní zdroje) 

V ideálním případě obdržíme od architektů model ve formátu rvt, který 

můžeme otevřít v aplikaci Revit. Tento model bude možné použít k vytvoření 

modelu MEP pro navrhování inženýrských síti v objektu. S pomocí softwaru 

Revit lze použít atributy z architektonického modelu (např. úrovně, místnosti, 

materiály) a na základě těchto informací vytvořit model pro vytápění. Důležité 

je, že existují dvě možnosti tvorby architektonického modelu. Dá se vytvořit 

model, který bude použit v budoucnu pro práci s tepelně technickými 

parametry nebo pro statický návrh a tvorbu výkresů tvaru. Bohužel, aktuálně 

nelze vytvořit model, který by mohl zahrnovat v jednom souboru statickou i 

tepelně technickou část. Při použití správného architektonického modelu a při 
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správném nastavení nového projektu lze kopírováním prvků automaticky 

vytvořit požadované podlaží včetně pracovních úrovní a také místností 

s parametry, které budou potřeba (např. plocha nebo objem místností, 

součinitel prostupu konstrukce atd.).  

2.3 ANALÝZA OBJEKTU 

Když jsou všechna potřebná architektonická data předána do MEP modelu, 

model je připraven k analýze a k přidávání dalších informací. Aktuálně Revit 

nemá velké možnosti analyzování modelu z pohledu profese vytápění. Proto 

je analýza často dělána ručně projektantem nebo v jiném softwaru, jakým je 

například Designbuilder (formát modelů z Revitu je rvt, formát modelů 

Designbuilderu je dsb), přenos z rvt do dsb lze udělat dvěma způsoby, ale 

žádný z nich není dokonalý. 

   

Obrázek 20. Revit - analýza modelu (Vlastní zdroje) 

2.4 VÝPOČET TEPELNÉHO ZATÍŽENÍ 

Aktuálně Revit umožnuje počítání celkové návrhové tepelné ztráty na základě 

energetického modelu, který je vytvořen z objemů stavebního modelu 

opakovaným zadáváním součinitelů prostupu tepla zároveň pro všechny typy 

konstrukcí. Co se týká tepelně technických parametrů, zaprvé při tvorbě 

modelu je potřeba zadat správně všechny materiály s korektními součiniteli 

tepelné vodivosti λ, což umožní automatické počítání součinitele prostupu 

tepla u každé konstrukce. 
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Obrázek 21. Revit - volba prvního součinitele tepla (Vlastní zdroje) 

Zadruhé, součinitel prostupu tepla musí být zvolen znovu. Ale tentokrát ne pro 

každou konstrukce zvlášť, ale pro všechny vnitřní stěny, pro všechny vnější 

stěny, podlahy, střechy, stropy atd. Je otázkou v jakém podílu přesně Revit 

uvažuje s prvním a druhým součinitelem, ale je faktem, že při změně alespoň 

jednoho z těch dvou součinitelů prostupu tepla, se celková tepelná ztráta 

místnosti v Revitu vždy mění. 

 

Obrázek 22. Revit - volba druhého součinitele prostupu tepla (Vlastní zdroje) 

I z pohledu běžného stavebního objektu se spoustou různých typů 

vertikálních a horizontálních konstrukcí je takové zobecňování příliš hrubé. 

Navíc při volbě typu konstrukce nejde vytvořit svoji vlastní konstrukci, je 

možné vybrat jen jednu z nabízených. Pokud se rozhodneme položku volby 



EXESTUJÍCÍ POSTUP NÁVRHU OTOPNÉHO SYSTÉMU V BIM SOFTWARU – REVITU 

47 

 

opakovaného součinitele prostupu tepla ignorovat, rozdíly ve výpočtu můžou 

být obrovské. 

 

Obrázek 23. Revit - rozdíly kvůli součinitele prostupu tepla (Vlastní zdroje) 

Tepelnou ztrátu větráním Revit počítá podle ručně zvoleného účelu místnosti, 

ale i když účel nebude zvolen, tak nebude hlášen problém a tepelná ztráta 

bude spočtená podle základních parametrů, což způsobí chybu. Při správném 

zvolení účelu místnosti tepelná ztráta větráním bude spočtena podle podílu 

venkovního vzduchu na osobu, a počet osob v místnosti bude zvolen podle 

plochy a účelu místnosti, což také není podle českých norem. Jinak 

v základním nastavení Revitu existuje parametr, který vyjadřuje intenzitu 

větrání, ale musí být zadán ručně. 

Takové veličiny jako přirážka na vliv tepelných vazeb, měrný zátopový výkon 

místnosti a opravný teplotní činitel nejsou vůbec zohledněné ve výpočtu, na 

rozdíl od vnitřních zisků, které jsou přibližně odhadnuté podle plochy a účelu 

místnosti (v zjednodušené normě se zisky není počítáno). Takže výpočet 

tepelných ztrát v Revitu je vhodný jen pro celkovou představu pohybu 

tepelných toků v objektu nebo pro fázi konceptu. Například na obrázku je vidět 

rozdíl mezi hodnotou celkové tepelné ztráty, získané z Revitu (modrá barva) a 

správnou hodnotou zadanou manuálně (červená barva).  
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Obrázek 24. Revit - výpočet tepelné ztráty (Vlastní zdroje) 

Aktuální nastavení Revitu neumožňuje správné počítání celkové návrhové 

tepelné ztráty podle českých norem. Nejčastěji se celková tepelná ztráta 

počítá ručně nebo v softwarech jako Protech, TechCON, Svoboda Software atd. 

2.5 NÁVRH OTOPNÝCH TELES  

 

Obrázek 25. Revit - parametry prvků (Vlastní zdroje) 

Na základě stanovené celkové návrhové tepelné ztráty lze navrhovat a 

umísťovat otopná tělesa, podle zvolených výkonů. V rozsáhlých knihovnách 

výrobců se vybere potřebné topné těleso s parametry pro Revit, jakými můžou 

být ne jen velikost tělesa ale i jeho výkon a s ním související teplotní spád atd. 

Je vhodné upozornit, že větší počet parametrů neznamená lepší kvalitu rodiny 

v Revitu. Aktuální tendence je naopak snižovat počet informací o elementech 
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kvůli usnadňování budoucí práce v modelu, který může obsahovat více než 

stovky tisíc elementů a několikanásobně víc parametrů. 

2.6 TVORBA TOPNÉHO SYSTÉMU A VÝPOČTŮ S TÍM 

SOUVISEJÍCÍCH 

Poté, co do modelu budou přeneseny a umístěny všechny komponenty podle 

potřebných požadavků, pokračuje se tvorbou potrubní sítě. Spotřebiče budou 

navržené a následně napojené na potrubní síť.  

Potrubní síť se kreslí ručně a na začátku se volí stejná dimenze pro všechna 

potrubí, která bude manuálně změněna podle budoucího výpočtu tlakových 

ztrát. Bohužel, Revit nemá žádné adekvátní možnosti nastavení, které by 

umožnilo plnohodnotné výpočty přímo v softwaru, takže aktuálně volba 

optimálních hodnot jednotlivých výkonů pro každé těleso, tepelného spádu, 

rychlosti, dimenze a měrných ekonomických tlakových ztrát pro každý okruh 

probíhá ručně nebo v jiných softwarech, ze kterých nejvýznamnějšími jsou 

Protech, Svoboda software a DEKSOFT. Přesto má Revit potenciál ve výpočtu 

celkové tlakové ztráty, což vidíme i na obrázku. 

 

Obrázek 26. Revit - výpočet tlakové ztráty (Vlastní zdroje) 

Když se ale podíváme na výpočet průtoku, tak je vidět, že jde o přípravu pro 

návrh kanalizačních trubek, ne trubek topení, protože průtok v otopném 

systému se počítá podle teplotního spádu potrubí, ne podle hodnot 

instalačních zařizovacích předmětů. Při návrhu otopné soustavy je důležité 

mít možnost měnit výkon tělesa a tepelný spád celé soustavy. 
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Obrázek 27. Revit - výpočet průtoku (Vlastní zdroje) 

Pro tvorbu teplovodní potrubní sítě vhodné pro výpočet, je potřeba, aby síť 

byla s uzavřenou smyčkou a obsahovala následující položky: jedno čerpadlo, 

jeden zdroj (například kotel), několik segmentů potrubí, několik koncových 

zařízení (například radiátorů).  

Následně se musí pracovat na trubkách a příslušných k nim prvcích. Potrubí 

musí být z určitého materiálu, který bude mít svou drsnost k. Délka potrubí se 

doplní automaticky. Stanoví se metoda pro volbu dimenze potrubí podle 

rychlosti nebo tření. Pro tvarovky bude vybrána jedna z metod ztráty tlaku 

předložených Revitem, kterými jsou „Koeficient z tabulky“, „Specifický 

koeficient“, „Specifická ztráta“, „Použijte definici typu“, „Není definovaný“. 

Volbou metody výpočtu práce pro výpočet tlakových ztrát se ale nekončí. 

V každé metodě existují určité nedokonalosti, které není jednoduché změnit 

pro každého uživatele. Zaprvé, každá rodina potrubí použitá při výpočtu 

„Specifický koeficient“ nebo „Specifická ztráta“ má obsahovat v sobě správný 

koeficient ξ u každého typu kolena nebo jiné tvarovky. Dalším problémem 

skoro u všech metod je, že Revit není schopen rozlišovat směr proudění u 

armatur. Navíc koeficient ξ je možné přidat ke každé armatuře jen jeden, bez 

závislosti na tom, jestli jde o rozšíření nebo zúžení. Takový problém lze vyřešit 

duplikováním rodiny a přiřazením související funkce a hodnoty koeficientu ξ 

armatuře po kontrole směru proudění. Toto řešení je ale stále příliš pracné a 

nepřehledné. Další nedokonalostí je nezměnění tlakové ztráty armatury při 

změně její velikosti. Řešením tohoto problému je vložení specifické tabulky 

přímo do rodiny armatury, podle které Revit bude vybírat správnou hodnotu.  

Pro metodu „Koeficient z tabulky“ koeficient k (který je stejný jako ξ) se bere 
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z tabulky dle ASHARE a v Revitu není editovatelný pro uživatele, takže tato 

metoda není moc používána. V této metodě ale na rozdíl od jiných Revit umí 

rozlišovat směr proudění a má dvě hodnoty k. Metoda „Není definovaný“ 

zanedbává tlakovou ztrátu na prvcích a proto se počítá za nejpoužívanější, ale 

není to správné řešení problému výpočtu tlakových ztrát. Jen model upravený 

do úrovně fungovaní metody talkových ztrát, umožní výpočet tlakových ztrát.  

2.7 OZNAČOVÁNÍ NAVRŽENÉ SOUSTAVY A TVORBA 

DOKUMENTACE 

Pomocí předem připravených automatických štítků lze provést označování 

elementů otopné soustavy jednoduše přímo v modelu. Štítky je možné 

definovat a znovu používat globálně pro každou skupinu komponentů nebo 

pro jednotlivé prvky. Je také možné přidat vlastní parametry, které budou 

zahrnuté do štítků nebo se zapíšou do informací o prvcích. Nevýhodou je, že 

při popsání všech trubek, se popíše každá trubka (většinou potrubí se popisuje 

jen při změně dimenze), takže bude potřeba spoustu popisků posouvat nebo 

promazávat. 

 

Obrázek 28. Revit – popisování (Vlastní zdroje) 

Také lze vygenerovat výkazy prvků použitých v modelu nebo materiálů, 

s navolenými parametry. Například je možné udělat výkaz použitých trubek, 

do výkazu přidat pole délky potrubí, a požádat Revit, ať spočítá celkové délky 

všech rozměrů.  
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Obrázek 29. Revit - výkaz potrubí (Vlastní zdroje) 

Všechny informace se ukládají přímo do modelu v Revitu, ze kterého budou 

vygenerované výkresy. Konečný model MEP může být poskytnut budoucímu 

správci objektu, což je ulehčením jeho budoucí práce. 
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3 BIM SOFTWARY VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI 

SOFTWARY A DOPLŇKY 

3.1 JINÉ SOFTWARY POUŽÍVANÉ PŘI NÁVRHU VYTÁPĚNÍ 

Ve stavebnictví existuje spousta růžných softwarů a k nim mnoho doplňků. 

Všechny stavební SW, které nejsou určeny pro BIM modelování, ale zato je 

možné je používat při projektování vytápění zároveň s BIM SW, se dají rozdělit 

na takzvané výpočetní SW a kreslicí SW.  

Kreslicí softwary ulehčují kreslení už navržených konceptů profesí a pomáhají 

rychlému odevzdaní dokumentace. Jde například o SW, ve kterých při kresbě 

v půdorysu lze vytvořit 3D model, ze kterého půjde automaticky vygenerovat 

řez, což ulehčí proces kresby. V SW, které umožňují při změně konceptu 

(například změna ocelových trubek za měděné) pracovat najednou s celou 

skupinou elementů, lze změnit tloušťky a materiály jedním klikem, což také 

ušetří čas nutný pro zakreslení. Některé softwary jsou výborné pro koordinaci, 

s podmínkou, že všechny profese projektu jsou vymodelované v tomto 

jednom SW a nikoli v různých SW. HIP projektu pak může posouvat elementy 

potrubí nebo OT přímo v projektu vytápění a projektant vytápění nemusí tak 

změny překreslovat.  

Výpočetní softwary umožnují návrh otopných těles díky vzorcům, které jsou 

do nich zabudované. Díky tomu nemusí projektant provádět všechny 

potřebné výpočty ručně. Mezi výpočetní SW ale neřadím ty, za kterých je 

možné vyexportovat jen výkazy výměr potrubí, protože návrh otopné soustavy 

vyžaduje jinou funkci softwaru, než jen součin délky a šířky/výšky a ceny 

jednotlivých částí potrubí. 

V této kapitole budou rozebrány některé softwary, které by mohly v kombinaci 

s BIM softwary pomáhat projektantům vytápění vytvářet dokumentaci v 

různých fázích projektu.  

3.1.1 PROTECH 

Jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro návrh otopné soustavy je v dnešní 

době Protech. Protech umožnuje interoperabilitu s modely BIM 

prostřednictvím možnosti importu souborů ve formátu gbXML. To umožňuje 

importovat 3D architektonické modely vytvořené v SW Revit, ArchiCAD, 
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Microstation a dalších BIM softwarech podporujících výměnu dat zaměřených 

na energetickou náročnost budovy a její technická zařízení. V Revitu tento 

proces zahrnuje export návrhu jako gbXML pomocí dialogu Export do gbXML.  

Před exportem je potřeba vytvořit energetický model a správně ho umístit. 

Občas se tvorba modelu může nezadařit kvůli nespojenosti stavebních prvků 

mezi sebou nebo zadání geolokace názvem města. 

 
 

Obrázek 30. Tvorba energetického modelu (Vlastní zdroje) 

Výsledný soubor gbXML vždy bude obsahovat informace o místnostech a 

jejich konstrukcích, ale aby tyto informace nebyly jen geometrické (žádné 

informace o energiích), je nutné dat pozor na zvolení správného 

energetického typu exportu. 

 

Obrázek 31. Export do gbXML(Vlastní zdroje) 
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Po importu gbXML souboru se dá vypočítat teplenou ztrátu a navrhnout 

otopná tělesa v modulu TV v Protechu. Existuje jen omezení na rozměry 

stavby, protože při nahrávaní větších staveb jsou možné výpadky programu 

Protech. Také při načtení souboru gbXML do Protechu, můžou být načtené 

místnosti duplikované podle názvu, rozměru a typu konstrukce. Ale 

vypočítanou tepelnou ztrátu můžou mít různou, pravděpodobně kvůli 

vlastnostem místnosti (v Revitu se dá místnost zadat jako „místnost“ i 

„prostor“).  

 

Obrázek 32. Porovnání načteného souboru v Protechu (Vlastní zdroje) 

V programu lze provést výpočet návrhového tepelného výkonu podle ČSN EN 

12831 a STN EN 12831. Aktuální normou na výpočet celkové tepelné ztráty je 

norma ČSN EN 12831-1 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného 

výkonu – Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3–3 od roku 2018, takže 

výpočet tepelné ztráty podle Protechu není aktuální, i když je blízký realitě.  

Na rozdíl od celkové návrhové tepelné ztráty pro návrh otopné soustavy se 

moduly GDS a GDSP Protechu hodí perfektně. Do každé místnosti se zvolí 

těleso z předloženého katalogu, odpovídající tepelné ztrátě místnosti. 

Následně se vybraná otopná tělesa pospojují do otopné soustavy 

protiproudovým nebo Tichelmannovým způsobem. Po spojení systému 

proběhne výpočet, během kterého se zvolí dimenze potrubí a budou 
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vypočtené tlakové ztráty soustavy. K zregulování systému dojde pomocí 

vybraných armatur, osazených na potrubí. Výhodou je, že Protech umožnuje 

hydraulické zregulování celé soustavy. 

Protech je čistě výpočetní program. Podmínkou kreslicích SW je jejich 

schopnost vygenerovat výkresovou dokumentaci. Takže i když v Protechu jde 

nakreslit schéma otopné soustavy, není tento program kreslicím SW. Také 

bych chtěla upozornit, že bez ohledu na to, že všechny výpočty probíhají 

v Protechu, pro různé výpočty je potřeba použit různé moduly tohoto 

softwaru. Každý modul Protechu funguje jako samostatný program, takže při 

každém přenosu z jednoho modulu do jiného se musí provést import a export. 

Přenos mezi moduly probíhá bez žádných potíže několika kliknutími (ale při 

změnách v projektu a opakovaném nahrávání souboru může způsobit 

chybové hlášení). Další nepříjemnou věci je, že v Protechu se docela často 

objevují chybové hlášky, i když s přímou nabídkou odeslání souboru 

s chybovým hlášením vývojářům pro řešení. 

 

Obrázek 33. Protech - chybové hlášky (Vlastní zdroje) 

3.1.2 CADCON 

CADCON je dalším softwarem na trhu, který pomáhá v projekci ne jen vytápění, 

ale také ostatních inženýrských sítí (zdravotechniky, vzduchotechniky a 

elektroinstalací). Potřebám projektanta kanalizačního potrubí CADCON 

vyhovuje díky svým nástrojům, které jsou schopné jen na základě nakreslené 

jedno čárové trasy rozdělit celý systém na úseky a vygenerovat řez z půdorysu 

přidáním výšek stoupaček a spádů. Navíc do každého úseku se dá zadat 

objem průtoku, podle kterých program navrhne dimenze potrubí.    



BIM SOFTWARY VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI SOFTWARY A DOPLŇKY 

57 

 

Pro profese vytápění tento software není až tak přínosný. Jen verze CADCON+ 

2020 MEP umožnuje navrhovat jen podlahové vytápění s volbou průměru a 

rozteče trubek.  

 

Obrázek 34. CADCON (Vlastní zdroje) 

Jinak dokáže udělat to samé, co Revit, ale bez použití BIM technologií a bez 

možnosti práce s kolizemi v budoucnu. CADCON umožnuje definovat 

místnosti, které budou pak exportované do Protechu, ve kterém se odečtou 

vytápěné plochy, teploty a proběhne výpočet celkové návrhové ztráty a zatím 

návrh otopné soustavy. Jediným velkým plusem CADCONu na rozdíl od Revitu 

je, že navrženou otopnou soustavu je možné vyexportovat zpět z Protechu do 

CADCONu (do Revitu to není možné). Ale i s takovými výhodami působí 

CADCON jen jako pokročilejší Autocad s výbornou kompatibilitou s Protechem 

pro profese vytápění.  

Ve výsledku je pro vytápění CADCON kreslicím softwarem, což nepřináší téměř 

žádné výhody, protože Revit je v kreslení pokročilejší. Je také nevýhodné, že 

není CADCON přizpůsoben pro využití technologie BIM, zatímco Revit a 

Archicad tuto možnost poskytují. 

3.1.3 DESIGNBUILDER 

Designbuilder není populární program pro návrh systémů technického 

zařízení budov. V určitém období byl ale tento program využíván pro 

optimalizaci technických zařízení budovy, a tak by také mohl být zařazen do 

seznamu softwarů pro tvorbu technické dokumentace ve spolupráci 

s Revitem. 
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Zájem o Designbuilder mezi projektanty vytápění byl kvůli jeho schopnostem 

analyzovat energetické chování objektu. V Designbuilderu je možné 

odhadnout celkové spotřeby energie objektu při provozu na základě vícero 

energetických parametrů. Program pracuje s rozměry, tvarem a orientací 

budovy, tepelně technickými vlastnosti materiálů (průsvitných i neprůsvitných 

konstrukcí), ale i konkrétní volbou systému větrání, chlazení aj. Při použití 

Designbuilderu se ale zjistilo, že čas ušetřený na zadávání menšího množství 

základních parametrů bude muset projektant využít při kreslení budovy, 

protože v Designbuilderu fungují kreslicí nástroje jen v určitých pohledech a 

nejsou intuitivní. Jiné softwary, jako například Revit a Archicad, požadují 

zadání většího množství vstupních informací, ale tvorba geometrie je naopak 

mnohem snazší a rychlejší.  

 

Obrázek 35. Designbuilder - energetická simulace (Vlastní zdroje) 

V Designbuilderu existuje modul hodnocení tepelné pohody, který byl dříve 

vnímán jako modul pro práci s tepelnou zátěži. Ale s navrhováním otopných 

těles nebo tepelnými ztrátami a zisky tento modul nemá nic společného, jen 

pomáhá určit, jestli při už navrženém topení lidé přítomní v prostoru budou 

spokojeni s tepelně vlhkostním mikroklimem.  

Z toho vyplývá, že Designbuilder je pouze simulační program, který se nehodí 

pro návrh vytápění, ale jen pro zhodnocení navrženého stavu.  
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Obrázek 36. Designbuilder - hodnocení tepelné pohody (Vlastní zdroje) 

Jinak do Designbuilderu se taky dá načítat BIM soubory formátu gbXML, což 

může udělat hodnocení navrženého stavu docela rychlým procesem (i když 

do Designbuilderu se soubory gbXML načítají obtížněji, než do Protechu.) 

3.1.4 DEKSOFT 

Dalším softwarem, schopným navrhnout otopnou soustavu od začátku do 

konce je DEKSOFT. Tento software má dva moduly, které plně 

spolupracují mezi sebou. Princip spolupráce opět připomíná Protech. Velkým 

rozdílem modulu výpočtu tepelných ztrát TZ DEKSOFTu od Protechu je, že do 

Deksoftu nejde načíst žádné BIM soubory, takže všechny konstrukce, a zatím i 

místnosti se musí zadávat ručně. Také některé veličiny, které jsou 

zautomatizované v jiných softwarech, se v DEKSOFTu musí počítat manuálně. 

Například, je potřeba ručně zapsat takové veličiny jako objem vzduchu v 

prostoru (místnosti) a obestavěný objem prostoru (místnosti) z vnějších 

rozměrů (k ose dělících konstrukcí). S tím, že při výpočtu hodnot prostupu 

tepla konstrukcemi, se zadávají skoro všechny konstrukce, které tvoři 

ohraničení místností, počítání těchto dvou hodnot by se dalo zautomatizovat. 

Pro takový výpočet je potřeba, aby byla zadána podlaha nebo strop, ze kterých 

se pak odečte plocha a jedna stěna, ze které se převezme výška místnosti a 

rozdíl mezi vnějšními a vnitřními konstrukcemi. I pokud by se některé 

konstrukce neplánovalo zadávat, i tak by možná bylo méně pracné tyto 

konstrukce zadat, než pak počítat všechny objemy ručně.  



BIM SOFTWARY VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI SOFTWARY A DOPLŇKY 

60 

 

 

Obrázek 37. DEKSOFT - modul TZ (Vlastní zdroje) 

V hydraulickém modulu DEKSOFTu TH  probíhá zadávaní každého údajů, stejně 

jako i v modulu TZ, velmi pracně, ale zároveň je jednodušší vybrat optimálnější 

prvek. Každý nový úsek se musí vytvořit, vybrat spotřebič nebo zdroj na 

začátku a na konci, vybrat potrubí na daném úseku, izolace k němu, součinitel 

tlakové ztráty ξ místního odporu a navolit regulační prvky (nové úseky se dá 

vytvářet na základě přechozích, ale celkové zadávání je stejně pracné). 

Protech například umožňuje tvorbu otopné soustavy pomocí geometrie 

rozvodu potrubí, což pak umožnuje automatickou tvorbu úseků a výpočet 

součinitelů tlakové ztráty ξ místního odporu, což několikanásobně 

zjednodušuje zadávání údajů.  

 

Obrázek 38. DEKSOFT - modul TH (Vlastní zdroje) 
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Stejně jako v Protechu, i v DEKSOFTu v rámci hydraulického výpočtu se dá 

navrhnout ne jen otopné tělesa, ale i čerpadla, zabezpečovací zařízení a 

nastavit regulační prvky. Ale na rozdíl od CADCONu, se navržené prvky otopné 

soustavy nedá nikam vyexportovat. Do kreslicího softwaru se pak všechny 

tělesa musí překreslit ručně. Ale malým plusem exportu z DEKSOFTu je export 

grafického schématu zapojení.  

Jinak se nesmí zapomenout, že výpočet v DEKSOFTu probíhá podle aktuální 

normy, což najednou dělá z DEKSOFTu téměř užitečnější program než Protech 

(kde je možný výpočet jen podle starší normy) a Cadcon (kde nejsou vůbec 

výpočty, lze jen navrhnout otopnou soustavu). 

3.1.5 SVOBODA SOFTWARE 

SVOBODA SOFTWARE se svým modulem Ztráty 2018 je druhým českým 

softwarem na trhu, který umožnuje výpočet podle EN 12831 včetně vlivu 

přerušovaného vytápění. Bohužel Ztráty 2018 stejně jako DEKSOFT 

neumožnují nahrávání BIM souborů, takže všechny místnosti a konstrukce je 

potřeba zadávat manuálně. Ale na rozdíl od DEKSOFTu zadávání údajů probíhá 

přirozenějším způsobem a celý systém výpočetních prací nemá tolik složitých 

detailů. Například podle výpočtu objemu vzduchu program automaticky 

odečítá výšku místnosti. Není potřeba tvořit zvlášť konstrukce a potom je 

přidávat do místnosti, které jsou také vytvořené zvlášť.   

 

Obrázek 39. SVOBODA SOFTWARE – prohlížeč (Vlastní zdroje) 

V SVOBODA SOFTWARE je možné vytvořit místnost, a pak zadávat konstrukce 

přímo do ní, bez zbytečného klikání. To ale bude velkou výhodou jen u malých 
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staveb nebo staveb s různými typy stěn, protože jinak se projektantovi asi 

nebude chtít vytvářet tu samou stěnu desetkrát pro každou z deseti místností. 

Ale i pro větší stavby může být zadávání stěn v SVOBODA SOFTWARE 

jednodušší, protože v podstatě je potřeba zadat navíc jen součinitel prostupu 

tepla. Plocha konstrukce se musí zadat jak v SVOBODA SOFTWARE, tak i 

v DEKSOFTu.  

Jinak SVOBODA SOFTWARE neumožnuje žádné hydraulické výpočty, ale 

provést návrh konvektorů a deskových, článkových a trubkových otopných 

těles je možné. Výsledné soubory jsou také přehledné a jednoduché 

k pochopení. 

 

Obrázek 40. SVOBODA SOFTWARE – výsledky (Vlastní zdroje) 

3.1.6 RAUCAD TECHCON 

RAUCAD je výpočetním softwarem, který svými možnosti, ale nikoli svým 

rozhraním připomíná Protech. Má také dva moduly, jeden je určen pro výpočet 

tepelné ztráty, druhý je pro návrh otopné soustavy. Ale oba tyto moduly se 

nachází v rámci jednoho softwaru, což je zjevným ulehčením práce. Také 

stejně jako v Protechu nelze v RAUCADu vytvářet výkresovou dokumentaci. 

Výpočet tepelných ztrát probíhá dle ČSN EN 12831. 
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Obrázek 41. RAUCAD TECHCON – moduly (Vlastní zdroje, (24)) 

Práce v RAUCADu začiná importem čárového výkresu ve formátu DWG nebo 

DXF, ze kterého software odečte geometrii objektu. V rámci návrhu otopné 

soustavy program navrhuje dimenze potrubí, počítá tlakové ztráty v úsecích a 

může nastavit a umístit ventily na otopných tělesech. Automatické umístění 

ventilů je většinově vyhovující, ale některé ventily je nutné přesunout, a proto 

je vhodné provést také ruční kontrolu. Proces výpočtu je zajímavý tím, že při 

volbě výkonu těles, přívodní teploty potrubí, rychlosti nebo měrné tlakové 

ztráty, se teplota zpátečky přepočítává.  

 

Obrázek 42. RAUCAD TECHCON - teplota zpátečky (Vlastní zdroje, (24)) 

RAUCAD je pokročilejší software v plošných systémech vytápění. Například při 

zakreslení topného potrubí, je program schopen vypočítat rozestup trubek, 
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výkon jednotlivých otopných zón a nastavit škrcení ventilů na rozdělovači. 

RAUCAD je tedy jak kreslicím tak výpočetním programem. (24) (25) 

3.1.7 SHRNUTÍ 

V současné době je snaha vytvářet projektovou dokumentaci v BIM 

softwarech. Je ale důležité si uvědomit, že využití BIM softwarů při návrhu 

vytápění není vůbec nutné. Z hlediska správnosti návrhu otopné soustavy a 

kreslení jen této profese nepřináší BIM softwary žádné výhody. Ale při 

vytváření dokumentace pro profese vytápění a z hlediska kolaborace 

s ostatními profesemi, kterým se bude potřeba vyhnout v určitých místech, 

nebo při práci s velkými změnami buď ve stavební nebo topenářské části, jsou 

výhody BIM hned viditelné. Tvorba modelu v BIM SW je tedy vhodnou volbou 

především pro větší a komplexnější objekty a v takových případech by měl být 

používán už od samého počátku projekčních prací. 

V této kapitole byl popsán postup spolupráce, která by mohla vzniknout mezi 

softwary, které jsou použité na výpočty pro návrh otopné soustavy, a BIM 

softwary. Sotfware Raucad je vcelku samostatný a pokud nebylo rozhodnuto 

pro projekt využívat technologie BIM, vyplatí se použít tento software, jak pro 

výpočetní, tak i pro kreslicí část. Protech a Svoboda software jsou výpočetní 

softwary, které fungují v kombinaci s kreslicími softwary typu Autocad, 

CADCON nebo s jakýmkoli BIM softwarem. Ale v takovém případě by bylo 

rozhodně vhodnější využívat BIM softwary a nikoli 2D kreslicí programy jako je 

Autocad. Největším problémem při spolupráci mezi softwary je správný 

export a import, a tak by byl ideálním případem výpočetní software, který by 

mohl být součástí BIM softwaru, tedy jeho doplňkem.  

3.2 DOPLŇKY REVITU 

Z důvodů uvedených v podkapitole věnující se Revitu, se budeme dále zabývat 

pouze doplňky určenými pro tento program. Existuje mnoho různých 

nadstaveb na BIM softwary pro ulehčení práce projektantů. Takovým 

nadstavbám se říká také pluginy, add-iny nebo add-ony. Programy takového 

typu jsou po instalaci součástí Revitu, které nebyly v základním balíčku od 

společnosti Autodesk. Libovolný uživatel může z internetových stránek 

stáhnout jakýkoli z existujících pluginů zdarma nebo za příplatek a také se 

může pokusit napsat add-in sám pomocí programů Dynamo, Python nebo 
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Visual Studio. V současné době na trhu existuje spousta pluginů, v této 

kapitole se koukneme na některé z nich. 

Cílem pluginů je usnadnění práce v BIM softwarech pro projektanty. V této 

kapitole budou rozebrané doplňky, které jsou určené pro projektování profese 

vytápění. Většina takových doplňku jsou kreslicími nástroji, ale existuje i 

několik výpočetních jako například Insight.  

Také existuje velké množství pluginů, které zjednodušují stahování rodin 

přímo do modelu, kterými se ale v této práci nebudu zabývat. Jejich pomocí 

lze kliknutím na určité tlačítko pluginu vyhledat potřebný element a nahrát ho 

do modelu a není potřeba přecházet na web výrobce tohoto prvku, stahovat 

odtud požadovanou rodinu a nahrávat ji do modelu. Příkladem takovýchto 

funkce neměnicích pluginů jsou BIMobject App, MEPcontent, IMI Hydronic a 

další. 

3.2.1 PYREVIT 

PyRevit je jeden z kreslících doplňku pro Revit, který se dá stáhnout z internetu 

zdarma. Pomocí něho je jednodušší kopírovat vlastnosti prvků, například 

přenést materiál jedné trubky na jinou. To je možné udělat také v základním 

nastavení Revitu ve vlastnostech prvků, kde je potřeba vybrat daný typ trubky 

podle názvu, ne podle pohledu.  

 

Obrázek 43. PyRevit – kopírování (Vlastní zdroje) 

PyRevit umožňuje také synchronizovat typy zobrazení u půdorysů, řezů nebo 

3D pohledů. Z půdorysů do řezu může být jediným klikem zkopírováno 
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měřítko výkresů, stínování nebo filtry. Je možné například skrýt nábytek nebo 

u výkresu inženýrských sítí zobrazit jen vytápění, zatímco potrubí VZT, 

vodovodu, chlazení a kanalizace bude schované. Projektant tak nemusí 

vytvářet šablonu, když v budoucnu už takový typ zobrazení nepotřebuje.  

 

Obrázek 44. PyRevit – synchronizace pohledů (Vlastní zdroje) 

PyRevit dává také možnost dohledat, kdo z projektantů pracoval s jakým 

prvkem, což je velkou výhodou pro práci na sdíleném modelu. V případě, že 

někdo nechtěně způsobí v modelu změnu, která má vliv na jiné profese, je 

možné autora změny dohledat a jednoduše kontaktovat. Například pokud 

dojde k posunu stěny ve stavebním modelu, stěna se po synchronizaci posune 

ve všech sdílených modelech a projektant vytápění může okamžitě posunout 

otopné těleso k posunuté stěně nebo může kontaktovat projektanta, který 

provedl poslední změny, a zjistit, zda se nejedná pouze o omyl.  

 

Obrázek 45. PyRevit – změny (Vlastní zdroje) 
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Revit má nástroj s názvem „Vyčistit nepoužívané“, který umožňuje odstranit 

nepoužívané položky v modelech. Tento nástroj však často nestačí při 

provádění hloubkového čištění. Vždy existuje několik zbývajících prvků, které 

nelze odstranit. Doplněk pyRevit umožňuje jít mnohem hlouběji a hromadně 

mazat prvky, jako jsou pohledy, listy výkresů a další. To může být užitečné pro 

vyčištění před sdílením modelu s externím uživatelem.  

 

Obrázek 46. PyRevit – čištění (Vlastní zdroje) 

Při tvorbě výkresové dokumentace vytápění v Revitu je potřeba vytvořit listy, 

které budou pak vytištěné jako výkresy. Tento Add-in umožnuje tvorbu 

několika listů najednou při nutnosti zadat jen čísla a názvy výkresů, což ušetří 

nějaký čas projektanta, protože v základním nastavení Revitu se musí vytvářet 

listy po jednom a vždy několika kliknutími navíc.  

 

Obrázek 47. PyRevit – výkresy (Vlastní zdroje) 
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3.2.2 CCTOOLS  

CCTOOLS je placený kreslící doplněk výhradně pro Revit. Má v sobě více funkcí, 

než pyRevit, některé z nich budou zde rozebrány. Některé nástroje od CCTOOLS 

byly vytvořené pomocí programování, ale existují i takové, které docela 

jednoduché může předpřipravit i běžný uživatel, například vytvoření 

automatické popisky na potrubí s označením stoupačky. Také lze pomocí 

CCTOOLS jednodušeji generovat výkazy, protože už obsahuje předpřipravené 

šablony, což také zvládne udělat každý uživatel, ale napoprvé na tom bude 

muset strávit hodně času.  

Užitečná pro projektanta je možnost automatického generování prostupů do 

stěn nebo stropů v místě průniku s potrubím, trubkami nebo lávkami a 

možnost práce s pracovními sady. Také pro generování výkazu je občas 

potřeba znát ne celkovou délku potrubí, ale počet trubek, rozdělených na 

metr. S tím může pomoci nástroj CCTOOLS, který rozdělí potrubí podle 

zadaných délek. Dále například při zrcadlení mechanických zařízení 

s potrubím, je CCTOOLS dokáže odzrcadlit tak, aby zařízení zůstala napojena 

na potrubí. Jinak se v Revitu musí napojovat potrubí na konektory znovu. 

Pokud by se bylo nutné provést několik desítek takových úprav za sebou, pak 

může být tento nástroj užitečný. Také existují nějaké funkce, které můžou 

pomoct jen v určitých případech, například nástroj překlopení kóty. (26) 

 

Obrázek 48. CCTOOLS nástroje 
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3.2.3 MAGICAD 

Tento doplněk je aktuálně jedním z nejpopulárnějších, protože může výrazně 

ulehčit práci projektanta. Umožnuje například při kolizi potrubí vybrat jaké 

potrubí se bude muset upravit a několika kliknutími posun nastavit.  

 

Obrázek 49. MagiCAD – kolize potrubí (Vlastní zdroje) 

Při napojovaní instalačního zařizovacího předmětu na hlavní ležaté potrubí, 

stačí kliknout na předmět a potrubí. Stoupačky a přípojky k zařizovacímu 

předmětu se vytváří automaticky. Pokud se zařizovací předmět a ležaté 

potrubí nachází daleko, projektant bude muset poupravit cestu, ale rozhodně 

ji nebude muset vytvářet znovu. Také lze snáze vytvořit schéma otopné 

soustavy, která bude propojená s existujícími prvky v modelu. V případě že 

otopný element bude vymazán z modelu, vymaže se automaticky také ze 

schématu, a naopak. 

Dále má MagiCAD ve své knihovně přes 1,000,000 rodin od různých výrobců, ke 

kterým má přistup každý uživatel a ne každou z těchto rodin lze najít na 

internetu zdarma. MagiCAD má také velkou kolekci 2D symbolů, které je 

možné vložit do výkresu, aby některé prvky vypadaly jinak, než ve skutečnosti 

(například symbol uzávěru nebo ukázka prostupu trubkou steny). 
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Obrázek 50. MagiCAD – rodiny a symboly (Vlastní zdroje) 

Na jinou stranu velké množství existujících rodin neznamená velkou výhodu 

pro uživatele programu. Během posledních let se změnil pohled na rodinu a 

typ informací, které má rodina obsahovat. Tendence definovat pro rodinu co 

nejvíce informací se změnila, protože bylo zjištěno, že při velkém počtu 

vložených informací, jsou modely Revitu příliš velké, dlouho se otevírají a 

sdílení takových modelů přes externí uložiště je skoro nemožné právě kvůli 

objemu dat.  

3.2.4 MAGICAD CONNECT 

Mimo doplňku MagiCAD ještě existuje Add-in s názvem MagiCAD Connect, 

který se hodně liší od původního MagiCADu. MagiCAD Connect je příkladem 

nadstavby, pomocí které je jen jednodušší stáhnout rodinu nebo navrhnout 

vzduchotechnickou jednotku. Vzduchotechnická jednotka je vložena rovnou 

do projektu, ale návrh jednotky probíhá podle manuálně zvolených 

parametrů. Parametry nejsou automaticky odečteny z modelu Revitu. 

Při stažení tohoto doplňku do počítače muže nastat systémová chyba 

operačního systému počítače, pak je práce v tomto doplňku téměř nemožná. 

Vyskytující okno s nastavením a volbou vložených rodin je nutné správně 

chytit a upravit, pak jsou viditelné parametry při zadávání.  
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Obrázek 51. MagiCAD Connect (Vlastní zdroje) 

3.2.5 TOOLS4BIM 

TOOLS4BIM je další nadstavbou Revitu, která se nejčastěji používá jako kreslicí 

pomůcka.  

Podle pravidel doplňku umožnuje přidávat (nebo upravovat) potřebné 

elementy pro zavěšení nebo podepření potrubí s různými typy připojení. 

Přikotvení může být určeno povinným počtem segmentů nebo na základě 

vzdálenosti mezi nosnými body. Přikotvením lze také rozdělit potrubí na 

předem definované délky a označit všechny servisní komponenty pro výrobu. 

Všechna potrubí v projektu lze přikotvit jen jediným příkazem na všechny 

nejbližší ocelové konstrukce dle výběru (například sloupy, stropy aj).  

 

Obrázek 52 - TOOLS4BIM (Vlastní zdroje) 
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Jinak je tento doplněk spíše architektonický a slouží k práci s různými typy 

fasád a jejich součástmi, jakými jsou otvory a stěny. 

3.2.6 INSIGHT 

Insight je doplňkem pro Revit, který poskytuje společnost Autodesk pro hlubší 

analýzu energetického modelu. Pouhý stavební model se skládá z prvků, kde 

má každý své tepelně technické charakteristiky. Stavební model dokáže Revit 

analyzovat jen z hlediska geometrie. Po vymodelování objektu v Revitu je 

možné jedním kliknutím z existujícího stavebního modelu vytvořit energetický 

model. Energetický model přidává existující geometrii tepelně technické 

vlastnosti, díky tomu je možné zhodnotit obálku budovy a každou místnost 

zvlášť. Podle základního nastavení je Revit schopen odlišit, jestli pokoj sousedí 

s exteriérem nebo interiérem.   

 

Obrázek 53. Energetické výpočty (Vlastní zdroje) 

Insight je doplněk, který pracuje s energetickým modelem. Po generaci 

energetického modelu lze tento model optimalizovat v Insight cloudu. 

Optimalizace modelu dává možnost měnit parametry stavebních prvků, 

umělého osvětlení, fotovoltaických panelů, tepelné zatěže, orientace ke 

světovým stranám atd. a pozorovat jaký vliv mají tyto změny na spotřebu a 

potřebu energie pro možnost lepšího rozhodování o konečné podobě budovy. 

Pozor je třeba dát na složitost a kvalitu použitého modelu, protože pokud 

nejsou všechny stavební prvky propojené mezi sebou, nepůjde udělat 

optimalizaci objektu. I při optimalizaci jednoduchého modelu, hlásí Revit 

chybu při umístění modelu do jakékoliv jiné lokace než Boston. Zadávání 
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jiných měst podle názvu nebo zeměpisné šířky a délky nemá vliv na chybu, 

příčina může být spojena spíše s omezením licence.  

 

Obrázek 54. Insight (Vlastní zdroje) 

3.2.7 LINEAR 

LiNear je soubor dalších pomůcek, které umožnují zjednodušit práci 

projektanta vytápění. LiNear se vyvinul a dostal na trh během doby psaní této 

diplomové práce. Podle stránek výrobce vypadá liNear jako doplněk na Revit, 

ale může to být i samostatný software. Podle fotografie se s jistotou dá řici, že 

část těchto programů funguje jako doplněk, ale otázkou je, jestli takto fungují 

všechny programy.  

 

Obrázek 55. LiNEAR Building Heating a Building Analyse (Vlastní zdroje) 
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LiNear nabízí pomocí svých programů plnohodnotný návrh a výpočet 

otopného systému v Revitu. Programy, které jsou využívané během toho 

výpočtu jsou „Building heating“, „Building analyse“, „Desktop heating“ a 

„Analyse heating“. V případě, že by všechny tyto programy fungovali jako 

doplňky na Revit, řešení problému spoluprací Revitu a jiných softwarů, které 

budu popisovat v 5 kapitole, by nebylo potřeba, a proto je zde také tomuto 

programu věnována pozornost. 

Pro upřesnění, byla zkontaktována společnost tohoto softwaru a bylo zjištěno, 

že studentskou licence neposkytují. Navíc podle jejich vyjádření není liNear 

Building Heating přímo zabudován do aplikace Revit, a pokud chceme získat 

data budovy z aplikace Revit do programu Building Heating a později 

aktualizovat model budovy v Revitu s výsledky výpočtu tepelných ztrát a 

rozložením radiátorů a panelového vytápění, je potřeba mít liNear Building 

Analyze Revit, který je doplňkem Revitu. 

 

Obrázek 56. LiNEAR - Analyse Heating (Vlastní zdroje) 

Závěrem je, že Building analyse a Desktop heating fungují jako add-iny do 

Revitu a připravují model k použití v dalších softwarech této společnosti, s tím, 

že podle jejich videa, tyto doplňky ve většině částí dělají to, co Revit umí i tak, 

jen možná trochu jednodušším způsobem. Building heating je samostatným 

softwarem, který počítá tepelnou ztrátu. Analyse Heating je pluginem pro 

Revit, který umožnuje navrhovat otopné tělesa přímo v Revitu a rozhodně stojí 

za další prozkoumání. (27) 
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3.2.8 SHRNUTÍ 

Doplňky na Revit jsou často užitečné při kreslící práci. Jak při kreslení otopné 

soustavy tak při tvorbě výkresové dokumentace. Nesmí se ale zapomínat, že 

kreslení v Revitu není dokonalé, a občas se vyskytují nevysvětlitelné chyby, 

které se budou projevovat stejně v jeho doplňcích, jako se projevují v Revitu. 

Například při špatném úhlu pohledu nebo bez viditelné příčiny lze příkazem 

spojit potrubí, jen když se připojí pravá část potrubí k levé a nikoli naopak. 

Pokud se pokusíme připojit potrubí v opačném pořadí, hlásí Revit chybu, i 

přestože je potrubí stejné. Jindy se může stát, že při napojení výškově odlišné 

odbočky na hlavní potrubí, Revit může psát, že výška mezi potrubím odbočky 

a hlavním potrubím je příliš malá a že tyto prvky nelze spojit. Pokud se ale 

vytvoří stoupačka, jeden její konec se napojí na odbočku a jiný na hlavní 

potrubí, tak vše proběhne v pořádku. Pokud se v modelu budou vyskytovat 

výše zmíněné nebo podobné problémy, nebudou ani doplňky fungovat 

očekávaným způsobem. 

 

Obrázek 57. Revit – doplňky 

Také při instalace velkého množství doplňků, může být horní panel Revitu 

přeplněný a nepřehledný. Projektantovi bude trvat déle najít potřebnou funkci 

a pomůcky se budou plést, když budou mít podobnou ikonu, což může 

způsobit nechtěné promazávaní prvků v modelu nebo přidávání všem prvkům 

určité skupiny parametry navíc, které můžou o dost zvětšit objem modelu. 
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4  NÁVRH OTOPNÉ SOUSTAVY KONKRETNÍHO 

OBJEKTU  

4.1 POPIS OBJEKTU 

Zkoumaný objekt je střední škola s klasickými a technickými učebnami, 

knihovnou, tělocvičnou a jídelnou. Budova je situována na kraji areálu TOS 

(továrních staveb) s vazbou na přírodu. Objekt byl navržen jako studentská 

práce během atelieru, inženýrské sítě a s nimi související prvky a především 

systém vytápění byly navrženy a částečně vypočítány v rámci předmětu 

projekt. 

 

Obrázek 58. Střední škola 

Hmota střední školy je inspirována strojírenským průmyslem. Připomíná 

ozubené kolo. Každý z „prstů“ má vlastní funkci – učebny, tělocvična, vstupní 

část, administrativní část a jídelna. Budova má stejně jako všechny okolní 

objekty plochou střechu. Je dvoupodlažní a svou výškou zhruba navazuje na 

výšku průmyslových hal.  

Uprostřed se díky této kompozici vytváří chráněný nezastřešený dvůr, který je 

otevřen pouze na jih. Stejně tak jako dvůr se celá budova otvírá na jih, což 

snižuje náklady a požadavky na vytápění. Také je nutno konstatovat, že 

budova je navržená tak, aby splňovala pasivní standard. 

Vzhledem ke složitému tvaru budovy je barevné a materiálové řešení co 

nejednoduší. Obvodový plášť je navržen jako dvouplášťový provětraný 

systém. Vnější obklad je deskové oplechování. Barevně je obvodový plášť 

jednolitý. Ve dvoře je prosklená fasáda také řešena jako dvouplášťová s 
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provětrávanou mezerou. Rámy oken, dveří a jejich výplně, spojovací prvky a 

meziokenní vložky na fasádě budou plastové. 

V rámci diplomové práce bylo rozhodnuto porovnat výpočetní veličiny u 

otopné soustavy jen u 3NP prostřední budovy.  

4.2 TRADIČNÍ VÝPOČETNÍ ŘEŠENÍ 

Z předchozích kapitol víme, že prvním výpočetním krokem při navrhování 

otopné soustavy v Revitu je výpočet celkové tepelné tlakové ztráty.  

Původním záměrem bylo vypočítat celkovou návrhovou tepelnou ztrátu podle 

zjednodušené metody aktuální normy. Ale takový výpočet lze provést jen na 

budovy určené pro bydlení nebo u budovy s podobným využitím. Výpočet 

tedy proběhnul podle univerzální metody aktuální normy.  

 

Obrázek 59. Tepelná ztráta podle manuálního výpočtu 

Celková návrhová tepelná ztráta je dostatečně malá v porovnání s celkovou 

návrhovou tepelnou ztrátou běžných objektů. Vysvětluje se to tím, že budova 

je navržená podle pasivního standartu. Takže tepelná návrhová ztráta 

prostupem je malá. Tepelná návrhová ztráta větráním je občas ještě menší 

kvůli vzduchotechnické jednotce, která má účinnost rekuperace až 75%, takže 

otopná tělesa musí dohřívat třidy jen o 8 stupňů. 

Rychlosti v potrubí byly zvolené podle účelu a polohy místnosti. Délky potrubí 

a materiál byly dané navrženou soustavou. Tepelný spád, dimenze potrubí, 

hmotnostní průtok a tlakové ztráty se měnily v rámci optimalizace v závislosti 

na sobě a jiných parametrech. Soustava byla opatřena kulovými kohouty, 



NÁVRH OTOPNÉ SOUSTAVY KONKRETNÍHO OBJEKTU 

78 

 

zpětnou klapkou, směšovacím ventilem, tlakoměrem, teploměrem, 

vyvažovacím ventilem, a filtrem. Podrobnější výpočet je v příloze. 

4.3 NÁVRH POMOCÍ REVITU 

Jak se navrhuje otopná soustava v Revitu se popisuje v 2 kapitole. Návrh 

otopné soustavy proběhl podle běžného postupu. Jediným rozdílem byl 

výpočet celkové návrhové tepelné ztráty, který se doporučuje dělat v jiném 

softwaru. V konkrétním případě v rámci porovnávaní výpočtu z různých 

programů, výpočet celkové návrhové tepelné ztráty proběhl v Revitu.  

Jako pomocný software byl využit Protech, protože Revit neumožnuje výpočet 

průtoku u otopného tělesa kvůli nemožnosti spojit hydraulické výpočty 

otopné soustavy a výkon otopného tělesa. Takže navrhnout otopná tělesa 

s jejich výkony, tepelné spády, průtoky a dimenze bylo potřeba v Protechu. 

Pokud rychlost v potrubí, teplotní spád a jednotlivé výkony otopných těles byly 

zvolené najisto, bylo by možné v Revitu vypočítat dimenze potrubí a souvisící 

tlakové ztráty.  

Bez pomocného softwaru, by bylo potřeba manuálně měnit položku 

doplňkového průtoku u každého potrubí, které je napojené na OT (ve 

vedlejším softwaru měnit teplotní spád, na základě něj výkon tělesa a průtok) 

a pozorovat, jak se mění dimenze a tlaková ztráta. Kdyby vůči zvoleným 

hodnotám doplňkového průtoku tlaková ztráty potrubí začala poskytovat 

adekvátní hodnoty, výpočet by mohl být považován za správný. Ale toto řešení 

je příliš pracné a skoro nepoužívané. Proto se doporučuje navrhovat a 

optimalizovat celou otopnou soustavu ve výpočetním softwaru, což bylo 

uděláno i v rámci této diplomové práce. Podrobný výpočet je v příloze. Do 

Revitu byla otopná soustava překreslená, což umožnilo tvorbu výkresové 

dokumentace. 

 

Obrázek 60. Revit – návrh otopné soustavy 
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4.4 NÁVRH POMOCÍ REVITU A VÝPOČETNÍHO SOFTWARU 

Jako výpočetní software pro tento objekt byl zvolen Protech. Ale na rozdíl od 

minulého oddílu, všechny výpočty, které probíhají při tvorbě otopné soustavy, 

byly provedeny v Protechu.  

 

Obrázek 61. Protech - tlaková ztráta 

Na počátku byl do Protechu exportován upravený model z Revitu ve formátu 

gbXML. Model musel být upraven z důvodu jeho velikosti. Do Protechu se 

nedoporučuje nahrávat velké gbXML modely se spoustou místností a prostorů, 

protože je možné, že se program bez varování ukončí. Výpočet celkové 

návrhové tepelné ztráty byl proveden v modulu TV v Protechu. Pro pokračování 

v optimalizaci otopné soustavy by stačilo uložit výpočty ve formátu V9 

v modulu TV, a pak nahrát uložený soubor v V9 do modulu GDS, GDSP nebo 

DIMOS.  

Z důvodu různých tepelných ztrát by ale otopné soustavy vyšly také různě. 

Takže bylo rozhodnuto zadat hodnoty tepelné ztráty, které vyšly v manuálním 

výpočtu ručně do modulu GDS. Modul GDS byl zvolen kvůli možnosti zadat 

soustavu kreslením, protože taková soustava se pak automaticky rozdělí na 

úseky a vypočítá se. Otopná soustava v modulu GDS se tvoři přehledně, ale 

kreslení v tomto modulu není vůbec intuitivní a zabírá hodně času. 
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4.5 POROVNÁNÍ VYSLEDKŮ 

V předchozích podkapitolách bylo popsáno, jak probíhal výpočet. V tabulce 

vidíme celkové porovnávání dosazených výsledků z různých softwarů. 

Tabulka 6. Porovnávání hodnoty tepelné ztráty z MV, Revitu a Protechu 

 

V tabulce 7 jsou hodnoty celkové návrhové tepelné ztráty každé místnosti 3NP 

3. budovy zkoumaného objektu. Podle rozdělení sloupců vidíme hodnoty 

z manuálního výpočtu, z výpočtu z Revitu, z Protechu a pak procentuální 

porovnaní mezi výpočty z různých softwarů. Sloupec MV vs Revit popisuje o 

kolik procent je větší hodnota tepelné ztráty z Revitu, než hodnota 

z manuálního výpočtu. Záporná hodnota znamená, že hodnota z Revitu je 

menší. Porovnávací sloupec s Protechem funguje obdobně. 

Rozdíl mezi hodnotami z manuálního výpočtu a Revitu je způsoben 

nemožností vybrat potřebný součinitel prostupu tepla v modulu energetické 

analýzy a zjednodušováním informací ve výpočtech z hodnot, které Revit 

odhaduje (více kapitola 2.4). Ale po výpočtech několika stavebních objektů 

v Revitu se ukázalo, že u větších počítaných objemů je rozdíl s opravdovými 

hodnotami menší (protože se kvůli zjednodušení některé hodnoty 

zaokrouhlují nahoru, některé dolů). Výjimku může tvořit jen místnost 3.18, 

která má tepelnou ztrátu výrazně jinou kvůli chybně zvolenému druhému 

společnému součinitele prostupu tepla pro vnitřní konstrukce (více kapitola 

2.4). Ostatní velké místnosti mají o 29 až 45 procent víc, takže když od hodnot 

dosažených výpočty v Revitu odečteme 25%, bylo by možné takové hodnoty 

používat bez problémů během fáze konceptu. Pokud by takové výsledky Revit 

ukázal ve více případech, dalo by se počítat s takovými hodnotami jako se 

správnými. 
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Rozdíl mezi manuálním výpočtem a Protechem je vyšší. V tomto případě není 

rozdíl úplně vysvětlitelný, protože hodnoty načtené do Protechu byli z BIM 

souboru gbXML. Bylo by potřeba více času pro podrobnější zkoumání souboru 

gbXML a jeho možnosti exportu a importu. Ale je jasné, že nějaká část chyb 

může být způsobena chybami v Revitu, popsanými výše. Rozdíl i velkých 

místností je zde v rozmezí od -7% do 233%, což je příliš velký rozsah. Také je 

zřejmé, že chyby nejsou způsobené Protechem, protože při zadávání 

konstrukcí do modulu TV ručně, jsou hodnoty celkové návrhové tepelné ztráty 

skoro stejné, jako z manuálních výpočtů, rozdíl tvoří max. 5% a je způsoben 

zadávanými nepřesnostmi. 

Tabulka 7. Porovnávání hodnoty tlakové ztráty z MV a Protechu 

 

V prvním řádku vidíme výsledek z výpočtu tlakových ztrát, který byl proveden 

manuálně. V druhém řádku jsou výsledky z programu Protech. Připomínám, že 

v Revitu se optimalizace otopné soustavy a výpočet tlakových ztrát dá spočítat 

jen podle Colebrookova vzorce v přechodném a turbulentním proudění a 

podle Poiseuillerova vztahu v laminárním. Z toho vychází, že samotná tlaková 

ztráta nebo dimenze potrubí už by měla být známá předem. Tím pádem volba 

teplotního spádu, rychlosti, měrné tlakové ztráty atd. probíhá v jiném 

softwaru. V tomto konkrétním případě v Protechu.  

Je vidět, že rozdíl je velmi malý a může být způsoben volbou trochu větších 

otopných těles s větší rezervou, zaokrouhlením délek potrubí mezi otopnými 

tělesy, drsností materiálu potrubí a prvky regulace.  

Při práci v softwarech bylo navíc zjištěno, že import a export mezi softwary 

funguje nedokonale. A při výpočtu celkové návrhové tepelné ztráty podle 

aktuální normy je potřeba využívat softwary, které spolupráci s BIM soubory 

ani nemají zajištěnou, takže zadávání výpočetních údajů zabere příliš mnoho 

času. Pokud bude rozhodnuto kvůli spolupráci mezi profesemi, klientem, 

dodavatelem a budoucím správcem budovy využívat technologie BIM, tak 

využití výpočetních SW je téměř stejně efektivní jako manuální výpočet.  

I přesto zůstává stále velký potenciál Revitu a pokud by se dalo 

naprogramovat Add-in v rámci Revitu, který by navrhoval otopnou soustavu a 

mohl ji propočítat, jednalo by se o ideální řešení při využití technologie BIM. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poiseuille&action=edit&redlink=1
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5 POTENCIÁL BIM SOFTWARU REVITU 

V minulé kapitole bylo provedeno porovnání optimalizace otopné soustavy 

mezi manuálním výpočtem, výpočtem v Revitu a výpočtem v Revitu s použitím 

jiného softwaru (Protech). Výpočet optimalizace soustavy, provedený v Revitu 

byl totožný s výpočtem, při kterém se navíc používal jiný software. Důvodem 

k použití jiného softwaru bylo, že Revit má aktuálně omezené možnosti 

navrhování a optimalizace otopné soustavy, protože komponenty potrubí 

neobsahují parametr hmotnostního průtoků, na základě kterého se navrhuje 

dimenze potrubí a počítá tlaková ztráta (viz podkapitola 2.6) 

Z této práce je ale zároveň vidět, jak moc jsou BIM softwary využívané nebo 

jak velká je snaha je používat, i přes zmíněná omezení. Například program 

Autocad, který není BIM softwarem, už existuje od roku 1982. Revit byl vyvinut 

v roce 2000. Zatím neplatí, že by Autocad nebyl vůbec potřebný software při 

projekci. Dokonce při projektování malých objektů je Autocad softwarem, 

který může ušetřit čas. Zároveň je ale nastupujícím trendem, že většina 

společností raději zaměstná člověka, který umí s Revitem, než s Autocadem.  

Navíc jak už bylo řečeno, Revit má velký potenciál. Mimo to, že Revit je 

softwarem, který nám umožnuje pracovat v prostředí informačního 

modelování, také existuje možnost upravovat samo prostředí Revitu a 

přidávat do něj nové parametry, vzorce, funkce a celé programy, které není 

složité pomocí vizuálního programovaní napsat. 

5.1 VIZUÁLNÍ PROGRAMOVÁNÍ  

Vizuální programovaní je zjednodušený způsob programovaní, který 

nevyžaduje hlubší znalosti problematiky návrhu aplikací. Principiálně jde o 

spojování již existujících naprogramovaných částí do celků a posloupností. Ve 

vizuálním programování se takovým naprogramovaným částem říká uzly. 

Každý uzel má svou funkci, například součin dvou prvků nebo výběr jednoho 

prvku ze seznamu prvků podle určitého pravidla nebo zobrazení výsledné 

hodnoty.  
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Obrázek 62. Dynamo - vizuální programovaní 

Proměnné do těchto uzlů jsou volitelné a závisí na propojení s ostatními 

balíčky. Některé balíčky mohou sloužit jednoduše pro definování určité 

proměnné, která se později použije pro operaci v jiném balíčku.  

 

Obrázek 63. Dynamo - balíček od běžného uživatele 

Existuje poměrně rozsáhlá databáze těchto balíčků, která je stále 

obohacována jak vývojáři Revitu, tak běžnými uživateli. Například, pomocí 

jednoho balíčku je možné dozvědět se, v jakém prostoru se nachází jaký 

nábytek, výběrem jen potřebných prostorů a nábytku. Bez toho balíčku by bylo 

potřeba zjistit přesnou polohu nábytku a prostorů, vytvořit zde objem a 

zhodnotit jestli do objemu tento nábytek spadá a nakonec vytvořit nové listy 

a roztřídit nábytek do listů. 



POTENCIÁL BIM SOFTWARU REVITU 

84 

 

Základem vizuálního programovaní je algoritmus. Pojem algoritmus s sebou 

nese některé zásadní příležitosti, ale zároveň může vzbuzovat některé mylné 

představy. Je to abstraktní posloupnost kroků, které můžeme reprezentovat 

několika způsoby - textově nebo graficky. 

 
Obrázek 64. Grafický a textový algoritmusy 

Ale na rozdíl od obyčejného algoritmu, vizuální programování je způsob 

vytváření počítačového programu pomocí manipulace s grafickými objekty 

namísto psaní textu. Proto se takovému typu programování říká vizuální, 

protože se programuje pomocí baličku (uzlů), na kterých je vidět, co tento 

konkrétní balíček dělá a co s kterými jinými se musí spojit. Někteří autoři si 

představují vizuální programování jako další fázi vývoje programovacích 

jazyků (další generace). Vizuální programování lze použít k vytváření 

programů s grafickým rozhraním, ale nejen to. Existují také vizuální 

programovací prostředí, která umožňují vytvářet webové aplikace pro 

prohlížeče. 

Vizuální programování má také své nevýhody. Například vizuální rozhraní 

programu může být v některých případech méně přehledné než prostý 

textový kód. Zejména jak se složitost algoritmů zvyšuje, programátor se 

začíná zabývat abstrakcí a snižováním koherence mezi různými časti svého 

programu. To může být problematické, protože úroveň programátora je do 

značné míry určena tím, jak dobře je tato koherence provedena. Vizuální 

pomůcky mají zřídka rozsáhlou podporu tohoto procesu. Navíc v současné 

době existuje více nástrojů pro textovou reprezentaci (systémy pro správu 

verzí, automatické doplňování atd.), než pro vizuální programování. 

Ale bez ohledu na nevýhody existuje spousta programů, ve kterých se dá 

pracovat pomocí vizuálního programování. V této diplomové práci bude 
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popsán jen jeden takový nástroj, který nejen, že má výbornou kompatibilitu 

s Revitem, ale který byl napsán speciálně pro rozvoj Revitu. 

5.1.1 DYNAMO 

Dynamo je softwarem, podporujícím vizuální programování. Jedná se o 

doplněk pro Revit, který se spouští v samostatném okně. Mimo vizuální 

programování v aplikaci můžeme i nadále používat textové kódování a to 

především na úrovni jednotlivých balíčků s možností úpravy samotného kódu.  

 

Obrázek 65. Dynamo - uzly 

Při znalosti programovacího jazyka Python se dá Dynamo používat jako 

plnohodnotný editor kódu. Ale i bez znalosti programovacího jazyka je možné 

vytvářet plnohodnotné skripty, které umožní například funkce jako 

automatické mazání duplicitních objektů v modelu, což je funkce, kterou Revit 

ve svém základu neposkytuje. Po spuštění skriptu se navíc zobrazí 3D model 

sestávající pouze z prvků, ke kterým se jednotlivé uzly vztahují. V případě 

navrhované potrubní sítě se zobrazí všechny komponenty, které jsou do 

skriptu zahrnuty. Toto umožňuje vizuální kontrolu úplnosti zadání. Navíc lze 

spouštět i částečné skripty, které nejsou dopracované. 

V následujících kapitolách se pokusím popsat koncept navrhování a 

optimalizace otopné soustavy pro Revit v Dynamu. Pro možnost napsání 

konceptu, na začátku bylo potřeba zanalyzovat fungování návrhu a 

optimalizace otopné soustavy. 
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5.2 NAVRŽENÝ POSTUP NÁVRHU OTOPNÉHO SYSTÉMU 
V REVITU 

5.2.1 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT 

V rámci své bakalářské práce jsem napsala doplněk k Revitu, který se zabýval 

výpočty celkové návrhové tepelné ztráty a pracoval se zvolenými parametry. 

Pokud by hodnoty z mého programu dávaly výsledky blízké reálným, stačilo 

by přidat do MEP modelu potřebné informace, jako je teplota v místnostech, 

přirážka na vliv tepelných vazeb, teplotní opravný činitel, intenzita větrání, 

měrný zátopový výkon a tepelné zatížení by mohlo být vypočítáno v řádu 

sekund.  Nicméně během používání tohoto softwaru se při výpočtu celkové 

tepelné ztráty různých objektů zjistilo, že hodnoty, které vycházejí z tohoto 

softwaru, jsou občas nepoužitelné. Jedná se sice o přesnější hodnoty, než 

z automatického výpočtu v Revitu, ale pořád nejsou dostačující pro hromadné 

využití.   

 

Obrázek 66 - Napsaný SW (Vlastní zdroje) 

Koncept tohoto softwaru je funkční. Problém se nachází v kódování a není 

zřejmý. Doplněk byl vytvořen v softwaru Visual studio, který neumožňuje 

vizuální programování, a tak je pro běžného uživatele bez hlubší znalosti 

programování nevhodný. 
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Obrázek 67. Doplněk pro výpočet celkové tepelné návrhové ztráty 

V této práci není prostor pro plné vysvětlení principu fungování zmíněného 

doplňku z bakalářské práce, pouze pro stručný nástin.  

Veškeré hodnoty potřebné pro výpočet byly popsané v předchozích 

kapitolách. Pro pochopení, jak je možné zjednodušit práci v Revitu a jaké 

parametry pro to budou potřeba, je možné rozdělit veškeré veličiny na tři části. 

Zaprvé, to budou veličiny sestavené pouze z předem vypočtených veličin: ΦHL,i, 

ΦT,i, ΦV,i, Φhu,i. Zadruhé, veličiny, které jsou konstantní: ρa, cp,a. Zatřetí, veličiny, 

získané z informačního modelu budovy: Ak, Uk, ΔUTB, fx,k, 𝜃int,i, 𝜃e, ϕhu,i, Vi, ni. 

Pro výpočet celkové návrhové tepelné ztráty je tedy potřeba pracovat s třetí 

skupinou veličin. Je nutné pochopit, jestli podobné parametry v Revitu už 

existují a jestli takové parametry je možné vyplnit automaticky nebo je 

potřeba zadávat hodnoty ručně. Parametry, které budou odvozeny z 

informačního architektonického modelu budovy automaticky, jsou plocha 

konstrukce Ak, součinitel prostupu tepla stavební částí (k) Uk a objem místnosti 

Vi. Pro správné hodnoty těchto parametrů při modelování stavby je nutné 

modelovat stěny v rámci jedné konstrukce, a ne izolace a nosnou část zvlášť. 

To samé se bude týkat stropu a podlahy, které musí být vymodelované jako 

celek. Takový typ modelování nedovoluje v budoucnu pracovat jenom 

s nosnými konstrukcemi, a navíc je při exportu modelu do jiných softwarů 

problematický.  
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Veličiny, pro které bude potřeba vytvořit parametry, jsou dílčí tepelné ztráty a 

celková tepelná ztráta. Pro tepelnou ztrátu prostupem, kterou bude mít každá 

jednotlivá konstrukce, bude pomocný parametr pro výpočet ΦT,i. Poté bude 

možné elementy pomocí vytvořeného prostoru, který je definován hranicemi 

a vytváří se v Revitu automaticky, seřadit do skupin s tím, že každá skupina 

bude obsahovat konstrukce, které budou patřit jenom k jedné místnosti. To 

umožní spočítat návrhovou tepelnou ztrátu každé konstrukce. Při počítaní 

návrhové tepelné ztráty větráním, už se bude pracovat s místnostmi a 

parametry, které budou známé. Podobný postup bude využit i při výpočtu 

dodatečného zátopového tepelného výkonu. 

Parametr fx,k může být odvozen z modelu automaticky s podmínkou, že na obě 

strany od konstrukce bude vytvořen bod. Bod, který se nebude nacházet 

v počítané místnosti, určí, jestli prostor, ve kterém se nachází, je vytápěný, 

nevytápěný nebo venkovní prostředí. Pro veličiny ΔUTB a 𝜃e budou také 

vytvořené nové globální parametry. Hodnoty těchto parametrů se budou 

zapisovat manuálně, ale jen jednou pro každou konstrukci a místnost v celém 

projektu. Pro 𝜃int,i a ni bude přidán parametr účelu místnosti, při jehož zvolení 

do vzorce se automaticky zapíše správné 𝜃int,i a ni. Parametr ϕhu,i, jako hlavní 

hodnota v součtu přídavných výkonů pro prostory s přerušovaným vytápěním 

by mohl být v budoucnu také odvozen z účelu místnosti, ale aktuální právní 

dokumenty, tyto dva pojmy nespojují. 
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5.2.2 VOLBA OPTIMALNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY  

V rámci této diplomové práce byl vytvořen funkční koncept, který by při 

doprogramování pomocí Dynama v Revitu mohl významně zjednodušit práci 

projektanta vytápění při volbě optimální otopné soustavy. Obrázek konceptu 

v lepším rozlišení je součástí přílohy této práce. 

 
Obrázek 68. Koncept optimalizace otopné soustavy 

Z první kapitoly víme, že existuje několik veličin, které je potřeba znát pro 

optimální návrh otopné soustavy: teplota přívodního a zpátečního potrubí (na 

které závisí hustota a viskozita média), výkony otopných těles, hmotnostní a 

objemové průtoky, dimenze, rychlost proudění a ekonomické tlakové ztráty, 

které jsou součástí celkových tlakových ztrát a mění se v závislosti na 

vzájemných hodnotách. Největší výzvou pro optimální návrh vytápěcího 

zařízení je pokus najít nejlepší poměr mezi těmi hodnotami. 

Volba optimální otopné soustavy probíhá podle vzorců popsaných 

v předchozí kapitole. Pro analýzu pracovního stavu Revitu a pro větší 

pochopení, jak funguje, lze opět rozdělit veškeré veličiny, používané ve 

vzorcích na tři části (stejně jako i při výpočtu celkové tepelné ztráty).  

Zaprvé, to budou veličiny, které jsou sestavené pouze z předem vypočtených 

veličin: m - hmotnostní průtok [kg/h], p - hustota vody [kg/m3], d - průměr 

potrubí [m], v - kinematická viskozita [m2/s], Re - Reynoldsovo číslo [ - ], λ - 

součinitel tření [ - ], R - ekonomická měrná tlaková ztráta [Pa/m]. Zadruhé, 
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veličiny, které jsou konstanty: c - měrná tepelná kapacita vody c = 4,2 [kJ/kg.K] 

= 1,135 [Wh/kg.K]. Zatřetí, veličiny, získané z informačního modelu budovy 

(dopsané ručně nebo zvolené automaticky.): Φ - výkon otopného tělesa [W], 

w - rychlost potrubí [m/s], l - délka potrubí [m].  

Výkon otopného tělesa se získá podle vymyšleného konceptu z předchozí 

podkapitoly. Délka potrubí se zapíše automaticky, Revit dokonce umí i sčítat 

dohromady délky jednoho typu nebo všechno potrubí v projektu dohromady. 

Rychlost v potrubí bude zvolena automaticky při zvolení účelu místnosti. 

Pokud se potrubí bude nacházet ve více místnostech, bude zvolena nejmenší 

rychlost pro dosažení co nejmenšího hluku. 

Zbylé veličiny jsou ty, které bude potřeba zadat. Po celkovému rozboru, 

vidíme, že jsou jen tři t1, t2 teplotní spád [°C], k - absolutní drsnost stěn potrubí 

[m] (z materiálu pro potrubí). 

 

Obrázek 69. Údaje potřebné pro optimalizaci otopné soustavy 

Rozdělení na úseky bude probíhat podle otopných těles a zdrojů, protože 

Revit může tyto předměty rozlišovat a spojovat mezi sebou. Dal by napsat 

algoritmus, který by pokaždé vybral nejhůře umístěné těleso. Revit dokáže 

najít nejvzdálenější těleso a porovnat jeho výkon s výkonem jiných nejbližších 

těles. Občas ale může nastat situace, že Revit nebude schopen správně určit 

nejhůře umístěné otopné těleso, protože nějaké těleso bude například 

umístěno uprostřed trasy velmi vzdálené od ostatních těles a s velkým 

výkonem. Proto musí v libovolném případě zůstat možnost pro určení nejhůře 

umístěného tělesa i manuálně. Od nejhůře umístěného tělesa ke zdroji 

povede hlavní trasa. Ve všech místech napojení na hlavní trasu Revit postaví 
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bod, a spojení každých těchto dvou bodů bude tvořit úseky. Bod napojení a 

otopné těleso se spojí dalším úsekem. Nakonec se úseky očíslují. 

Část programu pro fungovaní optimalizace otopné soustavy byla napsána 

v rámci této diplomové práce. V této části se podařilo přiřadit každé části 

potrubí místnost, ve které se nachází, a podle účelu této místnosti určovat 

rychlost každé této části potrubí.  

 

Obrázek 70. Navržený koncept optimalizace otopné soustavy v Dynamu 

5.2.3 ZJEDNODUŠENÁ VOLBA OPTIMÁLNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY  

V minulé kapitole byl popsán koncept, podle kterého se dalo naprogramovat 

doplněk na Revit, který by umožnil návrh a optimalizaci otopné soustavy. 

I pokud tento doplněk ještě neexistuje, je možné udělat minimum příprav a 

jen v Revitu i bez vizuálního programování, které pak umožní alespoň 

částečnou optimalizace otopné soustavy. V podstatě při správném vytvoření 

modelu a výběru metody tlakových ztrát u potrubí může velká část už 

existujících parametru fungovat mezi sebou, protože v Revitu se dá vybrat 

metodu výpočtu tlakových ztrát. 

Jediné, co Revitu chybí, je průtok a jeho propojení s ostatními veličinami. Dále 

by tedy bylo možné vytvořit nové parametry, které by průtok s tlakovou 

ztrátou propojovaly. Zaprvé by byly vytvořeny parametry teplotního spádu – 

teplota v přívodním potrubí a ve zpátečním potrubí. Dále by měla být 

změněna nebo vytvořena nová rodina otopných těles, do které by byl přidán 

parametr výkonu tělesa, který by se měnil v závislosti na teplotním spádu. Pak 
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už by do existujícího parametru průměru trubky bylo potřeba přidat jen 

vzorec, který by spojoval hmotnostní průtok (dosazením teplotního spádu, 

výkonu tělesa a konstanty), s hustotou, π a rychlostí, kterou bude potřeba 

stejně volit. Pak by šlo ze získané dimenze použít vzorec výpočtu tlakové 

ztráty, který už existuje v Revitu a tento výpočet by se dal počítat za 

plnohodnotný. 

Nevýhoda tohoto zjednodušení konceptu je v tom, že v každém novém 

projektu bude nejspíš potřeba dělat takovouto přípravu nových parametrů. 

Bylo by možné udělat šablonu, a pak začínat každý nový projekt v ní, ale když 

tuto šablonu využijeme, zůstanou v modelu parametry a rodiny navíc, které by 

tak zvětšovaly objem modelu, což může způsobovat problémy při velkých 

modelech. Ne v každém projektu budeme tyto parametry a rodiny potřebovat 

a tak může být v některých případech vhodnější šablonu nepoužívat a 

potřebné parametry vytvořit. Také kvůli tvorbě několika nových parametrů, 

bude ve sloupci vlastností více položek, což způsobí menší přehlednost 

vlastností. 

 

Obrázek 71. Revit - zjednodušený způsob návrhu otopní soustavy 
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6 ZÁVĚR 

V této diplomové práci byly zjištěny aktuální možnosti používání informačního 

modelování budov a informačního modelování budov ve spolupráci s jinými 

softwary pro profesi vytápění. Pro správný přehled navrhování vytápění 

v různých softwarech byl proveden rozbor výpočtu celkové návrhové tepelné 

ztráty a optimalizace otopné soustavy v souladu se současnými normami ČSN 

EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních 

otopných soustav a ČSN EN 12831-1 Energetická náročnost budov – Výpočet 

tepelného výkonu – Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3– 3.  

V rámci diplomové práce bylo zjištěno, že Revit aktuálně nemá dostatečné 

nastavení pro plnohodnotný návrh otopné soustavy. Bohužel v současné době 

funguje spíše jako kreslicí software. Ale i budova nakreslená v Revitu má určitý 

přínos, protože je možné ji vyexportovat do formátu gbXML a následně nahrát 

do jiného počítacího softwaru, a tak se nemusí znovu zadávat konstrukce a 

místnosti při výpočtu topenářských veličin.  

Revit se dá používat v kombinaci s jinými softwary a doplňky. Některé z nich 

přináší větší, některé menší výhody. Tyto výhody můžou být jak výpočetní, tak 

i urychlující proces kreslení. Doplňky jsou obecně výhodnější, protože mají 

automaticky dobrou kompatibilitu s Revitem, na rozdíl od softwarů, které 

vyžadují import a export, což většinou dělá velké problémy. V současnosti ale 

neexistují téměř žádné spolehlivé výpočetní doplňky. Všechny fungující 

doplňky pro Revit usnadňují jen kreslení. Také se nesmí zapomínat, že pro 

využití modelu z Revitu při provedení výpočetních prací v jiných softwarech 

musí být informační modely vytvořené perfektně, protože opomenutí 

změny výchozích údajů může způsobit velké chyby (například původního 

součinitele prostupu tepla konstrukcí).  

Při porovnávání numerických výsledků u konkrétního objektu získaných 

pomocí ručního výpočtu, výpočtu z Revitu a z výpočtu při kombinaci Revitu a 

jiného softwaru bylo zjištěno, že výpočty celkové návrhové tepelné ztráty 

z Revitu jsou přesnější, než výpočty pomocí výpočetního softwaru, konkrétně 

Protechu. I přestože jsou celkové výpočty z Revitu naddimenzované, menší 

místnosti se počítají hůře a občas jsou některé místnosti zjevně chybně 

spočítány. Tyto výpočty lze používat v rámci vytváření konceptu budovy. 

Výsledky celkové návrhové tepelné ztráty z exportovaného souboru gbXML z 
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Protechu jsou téměř nepoužitelné kvůli problémům při importovaní, 

exportování a dalším komplikacím. 

V rámci diplomové práce byl učiněn závěr, že v nejlepším případě by výpočty 

pro návrh otopné soustavy měli probíhat v Revitu. I přestože to v současné 

době Revit neumožnuje, má pro to potenciál. Především kvůli vizuálnímu 

programovaní, které dovoluje napsat doplněk pro Revit skoro každému 

běžnému uživateli.  V této práci byl vytvořen koncept, který poskytne možnost 

v budoucnu naprogramovat doplněk, který umožní plnohodnotný návrh 

otopné soustavy v Revitu. 
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