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Souhrn: 

 

Svoji bakalářskou práce jsem rozdělil na 2 podstatné části: seznámení s metodou BIM 

a její popis a projektovou část. V první polovině bude popsáno, jak vznikla metoda BIM, 

co k tomu vedlo, vývoj metody, oblast použití, způsoby aplikace, výhody a nevýhody, 

zavedení BIM v ČR a ve světě. Projektová část obsahuje návrh vlastní stavební 

konstrukce a následný výpočet tepelných ztrát, návrh otopné soustavy pro rodinný dům. 

Projekt také řeší přípravu teplé vody. Ve všech etapách návrhu s použitím softwaru 

umožňujícím implementace BIM budou zmíněny výhody této metody. 

 

 

Summary: 

 

I divided my bachelor thesis into 2 essential parts: introduction to the BIM method and 

its description and the project part. In the first part i will describe how the BIM method 

was created, the development method, the area of use, methods of application, advantages 

and disadvantages, the introduction of BIM in the Czech Republic. The project part 

contains the design of the building structure and subsequent calculation of heat losses, 

design of the heating system for a family house. The project also addresses the preparation 

of hot water. The benefits of this method will be mentioned at all design stages using 

software that enables BIM implementation. 
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Soupis použitého značení:  

𝜃w1 Teplota vstupní vody [℃] 
𝜃w2 Teplota výstupní vody [℃] 
𝜃e Venkovní výpočtová teplota [℃] 

𝜃int Vnitřní výpočtová teplota vytápěného prostoru [℃] 
𝜃a Teplota vnitřního vzduchu sousedních prostor [℃] 

𝜃e,m Průměrná venkovní teplota za otopné období [℃] 

𝜃p Střední povrchová teplota podlahy [℃] 

𝜃SV Teplota studené vody [℃] 
𝜃TV Teplota teplé vody [℃] 

𝑞 Měrný tepelný tok do vytápěné místností [W/m2] 
𝑞´ Ztrátový měrný tepelný tok do zeminy [W/m2] 

𝑅int Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2K/W] 
𝑅ext Tepelný odpor při přestupu tepla na venkovní straně [m2K/W] 

𝑅 Tepelný odpor konstrukce [m2K/W] 
𝛼int Součinitel přestupu tepla na vnitřní stěně [W/m2K] 
𝛼e Součinitel přestupu tepla na venkovní stěně [W/m2K] 
𝑈k Součinitel prostupu tepla konstrukcí [W/m2K] 

𝛥𝑈TB Přirážka na vliv tepelných vazeb [W/m2K] 

𝑈equiv,k 
Ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební části (k) 

v kontaktu se zeminou 
[W/m2K] 

𝜆 Součinitel tepelné vodivosti [W/m K] 

𝛬a 
Tepelná propustnost vrstev nad střední rovinu uložení 

trubek 
[W/m2K] 

𝛬b 
Tepelná propustnost vrstev pod střední rovinu uložení 

trubek 
[W/m2K] 

𝑛min,i Minimální intenzita větrání vytápěného prostoru [1/h] 
𝜌a Hustota vzduchu [kg/m3] 
𝑐p Měrná tepelná kapacita vzduchu [J/kg K] 

D𝑡𝑟 Vnější průměr potrubí [m] 
𝑙 Rozteč trubek [m] 
𝑠 Tloušťka stavební konstrukce [m] 
h Výška stropu [m] 

𝐴k Plocha stavební části [m2] 
𝐴G Plocha podlahové desky [m2] 
𝑆p Potřebná otopná plocha [m2] 

𝐵´ Geometrický parametr podlahové desky [m] 
𝑃 Nechráněný obvod podlahové desky [m] 
𝑉i Vnitřní objem vzduchu vytápěného prostoru [m3] 

𝑓U,k 
Opravný činitel zohledňující vliv vlastností stavebních 

částí a povětrnostní vlivy 
[−] 

𝑓ie,k Teplotní opravný činitel [−] 

𝑓ia,k 
Teplotní opravný činitel zahrnující rozdíl teplot mezi 

teplotou nevytápěného prostoru nebo vytápěného na 

jinou teplotu a venkovní výpočtovou teplotu 

[−] 

𝑓θann 
Opravný činitel zohledňující vliv změny venkovní 

teploty v průběhu roku 
[−] 
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𝑓GW,k Opravný činitel zohledňující vliv spodní vody [−] 
𝑓ig,k Teplotní opravný činitel [−] 

𝑐 Teplotní podílový součinitel [−] 
𝑓∆t Opravný součinitel na teplotní rozdíl [−] 

𝐻T,ie 
Měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru do 

venkovního prostředí 
[W/K] 

𝐻T,ia,k 
Měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru do 

nebo přes nevytápěné prostory 
[W/K] 

𝐻T,ig 
Měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru (i) 

do zeminy (g) 
[W/K] 

𝛷T,i Návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného prostor [W] 

𝛷V,i Návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru [W] 

𝛷hu,i 
Volitelný dodatečný zátopový výkon v případě 

přerušovaného vytápění 
[W] 

𝛷gain,i Trvalé tepelné zisky ve vytápěném prostoru [W] 

𝛷HL,i Celkový návrhový tepelný výkon prostoru [W] 

�̇�C Celková tepelná ztráta místnosti [W] 
𝑄PC Celkový tepelný příkon podlahové otopné plochy [W] 

�̇�OT,sk Skutečný tepelný výkon OT [W] 

�̇�OT,N Jmenovitý výkon OT [W] 

𝑃OT Výkon OT [W] 
kv Jmenovitý průtok armaturou [m3/h] 

∆𝑝tt Tlaková ztráta trubek třecími odpory [Pa] 
∆𝑝vs Tlaková ztráta výstupu sběrače [Pa] 
∆pvr Celková tlaková ztráta na výstupu rozdělovače [Pa] 
𝑉TV Potřeba teplé vody [m3/den] 

𝑄2t Teplo pro ohřev TV [Wh] 
𝑄2z Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV [Wh] 

𝑄2p Teplo dodané ohřívačem TV [Wh] 

V𝑍𝑇𝑉 Velikost zásobníku teplé vody [l] 
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1. BIM 

1.1. Úvod 

Metoda BIM (informační modelování budovy z angl. „Building information 

modelling”) je jedna z nejslibnějších v architektuře, stavebnictví a strojírenství. Je to 

digitální zpodobnění fyzických a funkčních vlastností objektu a také zdroj informace, 

kterou lze nadějně použít pro vytváření, provozování a zaniknutí objektu v reálném 

životě. 

Se začátkem rozvoje CAD (z angličtiny computer-aided design, česky počítačem 

podporované projektování) byl vznik metody BIM očividný. CAD přinesl s sebou 

spoustu výhod, ale kromě toho, že to byl obrovský krok v automatizaci projektování a byl 

to také zdroj dalších otázek a možností. Bylo možné pozorovat na displeji monitoru 

křivky, symboly, které jsme mohli spojit a vytvořit konkrétní objekty, např. hřebíky, 

písty, ojnice atd.  

V roce 1985 americký vědec Simon Ruffle vydal první písemnou práci o BIM, ve 

které se věnoval této problematice [1]. 

 

„CAD systémy pracují se soubory dat, která definují křivky, čáry a text. Systém 

umožňuje spojení těchto dat a prvků pro vytvoření objektů a komponent, umožňují 

vytváření vazeb a závislostí mezi prvky. Přes to všechno systém nemá tušení o tom, 

co vytváří. Může se jednat o architekturní prvky nebo dieselový motor, pro systém 

je to pouze soubor čar, křivek a symbolů. Tudíž systém nevykazuje žádnou 

inteligenci vůči nesrovnalostem, např. když se dveře nacházejí mimo plochu stěny, 

systém není schopný poznat chybu, protože neví, co znamenají data, se kterými 

pracuje“ [1]. 

 

S otázkou, je-li možné v rámci počítače definovat model ne jako pouze soubor křivek, ale 

také jako soubor reálných vlastností, začaly diskuse o BIM.  

Problematika rozeznání počítačem objektů a jejich funkcí vedla k vytvoření různých 

softwarů, které by umožnily implementovat metodu BIM. Jako první nástroj pro realizaci 

BIM v roce 1987 maďarská společnost Graphisoft vyvinula software ArchiCAD. V roce 

1984 možnosti této společnosti v oblasti 2D/3D udělaly silný dojem na jednoho ze 

spoluzakladatelů společnosti Apple Steve Jobse, který následně poslal do Maďarska jeden 

z prvních počítačů pracující na OS Macintosh. Viděl v tom potenciál a chtěl dát možnost 

pracovat s 2D/3D grafikou snadněji než dosud.  

Takto vznikl první komerční produkt, který umožnil implementaci BIM pomocí PC 

běžnému uživateli. 

 Nicméně pojem BIM se hromadně začal používat od roku 2002, kdy společnost 

Autodesk vydala tzv. „white paper“ (oficiální zpráva v písemné formě) s názvem 

„Building Information Modeling“ [2]. Následně se v roce 2003 do použití tohoto pojmu 

ve svých produktech připojily společnosti Bentley Systems a Graphisoft.  



Bakalářská práce č.1 – BS – 2021  Kyrylo Korobko 

9 

 

Technologická dostupnost a pohodlnost využití BIM na začátku druhého milénia byla 

ohromující, a právě proto se tato doba dnes často udává jako doba jeho vzniku. Je však 

třeba mít na paměti, že kořeny této metody sahají až k druhé polovině 70. let. 

Historie BIM je obrovská a ještě není dopsaná. BIM a CAD jsou důsledky rozvoje IT 

technologie a automatizace. Náhled na historii BIM je zachycen na obrázku 1.1 [3]. 
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Obrázek 1.1 Historie BIM [3] 
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1.2. BIM standardy 

Vznik BIM standardů je podmíněn potřebou organizace práce při zavedení nových 

pracovních postupů. BIM standardy jsou tvořeny státem a mají závazný charakter 

z následujících důvodů:  

• Stát musí kontrolovat bezpečnost při stavbě, například požární bezpečnost, 

ekologickou situaci atd. Zatím je tato oblast brána jako teoreticky možná v BIM 

prostředí, ale v praxi významná aplikace je téměř nulová. 

• Pokud je stát investorem projektu, musí zajistit maximální kontrolu všech 

procesů. 

Česká republika jako ostatní evropské státy také zavádí tuto metodu do stavebních 

procesů. Usnesením vlády číslo 628 z roku 2017 byla přijata koncepce zavedení metody 

BIM [4] Tím stát řeší řadu technických otázek, například standardizovanou metodiku 

použití BIM. Řeší to také problematiku veřejných zakázek, například uložení povinnosti 

použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, financované z veřejných 

rozpočtů, včetně zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace se zohledněním 

závěrů z vyhodnocení pilotních projektů a s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých 

druhů staveb. Dle návrhu vlády bude metoda BIM zasahovat i do povolovacích procesů, 

například zavedení předávání projektové dokumentace stavby stavebním úřadům 

a dotčeným orgánům v elektronické podobě. Kompletní přehled opatření tohoto 

rozhodnutí je znázorněn v příloze k usnesení vlády číslo 682 z roku 2017 [4]. 

Mezi další významné body tohoto dokumentu patří vytvoření systému vzdělávání v BIM 

pro SŠ a VOŠ. Projekce a tvorba 3D modelů není dnes něčím novým, je již desítky let 

vyučovaná ve školách různých stupňů, ale implementace BIM neznamená jenom 3D 

modelování. BIM je také o spolupráci, současné komunikaci, zpětné vazbě a integraci 

norem do virtuálního prostředí, což je v dnešní době spíše otázkou praxe než výuky.  

Důležitý ale je, aby stát jako tvůrce norem a pravidel pro vlastní potřeby nezasahoval do 

vnitřních procesů soukromých firem tam, kde to není bezpodmínečně nutné. Jedním 

z takových případů může být tvorba požadavků na bezpečné používání dat. Samozřejmě 

u státních bezpečnostních objektů je to naprosto jasné a zdůvodněné. U malých nebo 

soukromých projektů by měl bezpečnost dat řešit investor, tedy zda potřebuje zvýšené 

investice pro ochranu dat, nebo nikoliv. 

 

1.3. Aplikace metody. Její výhody a nevýhody 

Při tvorbě mého projektu vytápění a ZTI jsem použil software Autodesk REVIT 

(dále „Revit“). Architektonická část byla předem dodaná vedoucím mé bakalářské práce 

a posloužila jako podklad pro vypracování projektu.  

Každý projekt je založen na předem nastavené šabloně, která definuje různé 

parametry. Šablona definuje parametry projektu, jako jsou tloušťka, styl, barva čar při 

tvorbě výkresů. Šablona také umožňuje nastavení vzoru razítek, legend, výkazu výměr.  



Bakalářská práce č.1 – BS – 2021  Kyrylo Korobko 

12 

 

Výhoda je v tom, že projektant nemusí ztrácet čas kalkulací a grafickou úpravou 

hlavní a dodatečné dokumentace. Správné nastavení pracovního prostředí může šetřit 

velké množství času a přinést značný ekonomický přínos.  

Velkou efektivitu, kterou přináší BIM, je zajištění práce s aktuálními daty a co 

nejjednodušší sdílení těchto dat mezi všemi zúčastněnými. Otázka aktualizace 

projekčních podkladů je v dnešní praxi velice problematická kvůli stávající koncepci při 

tvorbě projekční dokumentace. Dosud využívané 2D kreslení a zhotovené výkresy jsou 

pouze souborem křivek a symbolů, které „cestují” od projektanta k projektantovi, přitom 

každý takový přechod je spojen s určitou změnou v dokumentaci, ale ne vždy si všichni 

zúčastnění takových změn všimnou.  

V rámci školních projektů jsem se často setkával s problematikou aktualizace výkresu. 

V jednom z mých projektů jsem použil 2D software Autodesk AutoCAD. Projekční 

dokumentace může obsahovat půdorysy a řezy nebo zvětšené detaily problémových 

úseků. Změna v půdorysném pohledu se může projevit v řezu a naopak, ale vazba mezi 

pohledy není a nemůže být definovaná. Takovou změnu je potřeba provést ručně a upravit 

křivky, které jsou grafickou podobou určitých prvků. Lidský činitel hraje ve prospěch 

možným chybám a nesrovnalostem mezi každou generací úprav projekční dokumentace. 

V BIM prostředí probíhá práce především s 3D modelem. Tento 3D model je hlavním 

zdrojem dat pro celý projekt. Výstupy z BIM modelu (např. výkresy a simulační modely) 

využívají dat z tohoto 3D modelu. Změny v 3D modelu znamenají i změny všech 

závislých výstupů projektu.  

Metoda BIM má za úkol vyřešit problém aktualizace dat, jenže cesta k řešení také spočívá 

ve změně přístupu lidí k práci s daty. Dodnes je ve většině případů projekční dokumentace 

výkresů hlavním zdrojem informací, když BIM za takový zdroj považuje informační 

model budovy a výkresy jsou jedním z možných výstupů. 

Nevyužití dat s vlastnostmi modelu pro různé druhy simulace by bylo v rozporu 

s koncepcí BIM, proto každý výrobce softwarů zavádí stále víc simulačních metod ve 

svých produktech. Nicméně prostor pro tvorbu vlastních simulačních plug-in nadstaveb 

je dostupný i pro běžného uživatele. Možnost definování okolních a počátečních 

podmínek umožňuje simulace širokého spektra, například nastavení venkovní a vnitřní 

výpočtové teploty pro simulace tepelných ztrát budovy.  

  Možnosti softwaru zahrnují také nemálo nástrojů pro vizualizaci projektu, což 

dává možnost přesvědčit se v požadovaných vzhledových parametrech budoucího 

objektu ještě během projekce a provést včasné změny při plánování rozpočtu. 

Nezanedbatelnou výhodu metoda přináší i manažerské straně, kde jednání s investorem 

má klíčovou roli pro úspěšné obdržení zakázky. 

Během posledních let metoda BIM zasáhla i do provedení staveb, kdy se 

realizační firmy rozhodly odejít od obvyklé dokumentace v papírové podobě a daly 

přednost výpočetní technice. Tak například rakouská firma STRABAG na určitých 

projektech už využívá 3D model objektu na svých stavbách [5]. Realizováno je to tak, že 

na celém pozemku jsou umístěny mobilní počítačové stanice, kde si každý dělník může 

prohlédnout potřebné informace a v případě potřeby vytvořit požadovaný výstup 

v podobě vhodné k použití na mobilním telefonu.  
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„BIM je organizovaný přístup ke sběru a využití informací napříč projektem. Ve středu 

tohoto úsilí leží digitální model obsahující grafické a popisné informace o designu, 

konstrukcích a údržbě objektů” [6] 

- Strategy Paper for the Government Construction Client Group from the BIM Industry 

Working Group, UK. 

S postupem výzkumu jsem se stále více přesvědčoval, že zavedení BIM zasáhne 

do obrovského množství profesí a změny, které s sebou tato metoda přinese, nebudou 

jednoduché, a to obzvláště pro manažerské schopnosti lidí a jejich pracovní postupy. Je 

to téma zasluhující vlastní knihy, a proto se soustředím na úhel pohledu studenta Ústavu 

techniky prostředí. 

Pomocí různých vstupních dat umožňuje software provést výpočty ve vlastním 

prostředí automaticky bez zadávání vzorců a vztahů. Tak například trubky pro otopné 

hady byly zvoleny od výrobce REHAU v provedení RAUTHERM S. BIM soubory těchto 

trubek jsou dostupné přímo na webových stránkách výrobce, takže můžeme mít jistotu, 

že tyto trubky mají vlastnosti, které jsou deklarované v oficiálních katalozích. Takové 

soubory v prostředí Revit se jmenují „rodiny“. Kromě zaručených fyzických rozměrů 

takové prvky nesou v sobě mechanická a tepelná data, například údaje o tlakových 

ztrátách.  

Ze zmíněných důvodů budou výpočty u některých částí tohoto projektu provedeny 

pouze ručně s použitím Excelu. Výpočtový potenciál tohoto softwaru je ohromující 

a detailní aplikace bude probraná u jednotlivých projekčních částí. 
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2. Výpočtová část 

Tato část práce řeší návrh stavební konstrukce, výpočet tepelných ztrát, návrh otopné 

sestavy a její hydraulické vyvážení, volbu zdroje tepla, přípravu teplé a studené vody. 

Řešený rodinný dům bude stavěn v Praze. Dle projektu má dvě nadzemní podlaží bez 

podsklepení. Celková užitná plocha činí 150 m2. V prvním podlaží se nachází obývací 

pokoj s kuchyní, ložnice, toaleta, chodba, předsíň, garáž a technická místnost. Ve druhém 

podlaží jsou dvě dětské ložnice, velká ložnice a koupelna. Dům má sedlovou střechu se 

sklonem 30°.  

Základní teplotní podmínky pro danou lokalitu [7]: 

• venkovní výpočtová teplota: 𝜃e = −12℃  

• průměrná teplota za otopné období: 𝜃m,e = 4,3 ℃ 

• Počet dní otopného období: 𝑑 = 225 

 

2.1.  Návrh stavební konstrukce 

Součástí zadání je návrh vlastní stavební konstrukce, která bude sloužit jako 

podklad pro výpočet tepelných ztrát. Architektonická část byla poskytnuta vedoucím mé 

bakalářské práce p. Ing. Jindřichem Boháčem, Ph.D. Můj návrh stavebních materiálů 

a konstrukcí je založen na dodržení ČSN 73 0540-2:2011 „Tepelná ochrana budov – Část 

2“ [20]. 

V dané etapě stavby se výrazně projevují výhody BIM metody a její 

implementace při projekce. Jak již bylo zmíněno, veškeré prvky mají svoje vlastnosti jak 

mechanické, tak i ekonomické. Většina mechanických, chemických a tepelných vlastností 

je dostupná v interních knihovnách Revit. Nicméně tyto vlastnosti lze upravovat dle 

vlastních potřeb a také vytvářet vlastní stavební materiály. V hotovém modelu budovy 

bylo potřeba vytvořit vlastní stavební konstrukce (Obrázek 1.2), případně vytvořit nové 

materiály a definovat jejich vlastnosti. Po úspěšném splnění těchto kroků mohl software 

začít pracovat s daty a generovat výstupy.  

 

 

Obrázek 2.1.  Tvorba stavební konstrukce v Autodesk Revit 
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Obrázek 2.2.  Analytické vlastnosti stavební konstrukce vypočítané softwarem. 

 

Pro výpočet součinitele prostupu tepla používá software předem definované hodnoty 

součinitelů přestupu tepla na vnitřní stěně 𝛼int a na vnější stěně 𝛼ext. Hodnoty těchto 

součinitelů jsou součástí kódu softwaru a jejich ověření nebo případné úpravy vyžadují 

speciální softwarové nadstavby. Takové nadstavby jsou tvořeny pomocí programovacích 

jazyků.  

V rámci softwaru Autodesk Revit lze vlastnosti na Obrázku 1.3 použít pro simulace 

tepelných ztrát budovy. Hodnoty spočítané softwarem jsou téměř shodné, ale pro 

následující výpočty vždy budou použité hodnoty spočítané dle příslušných norem. 

Z produktových katalogů byli výrobci pro budoucí výpočty použity součinitele tepelné 

vodivosti 𝜆 [13, 18, 19]. 

 

2.1.1. Vnější stěna 

Č. Popis stavební konstrukce 
Tloušťka 

Součinitel tepelné 

vodivosti 

Tepelný odpor 

konstrukce 

𝑠, [m] 𝜆, [W/m K] 𝑅, [m2K/W] 
1 Omítka MP1 – Manto Fly  0,01 0,05 0,2 

2 
Expandovaný polystyren 

ISOVER EPS 100  
0,1 0,037 2,702 

3 Cihly Porotherm 30 Profi  0,3 0,175 1,714 

1 Omítka MP1 – Manto Fly  0,01 0,05 0,2 
Tabulka 2.1   Stavební konstrukce – vnější stěna 

 

 

Obrázek 2.3.  Vnější obvodová stěna 
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2.1.2. Vnitřní stěna 

Č. Popis stavební konstrukce 
Tloušťka 

Součinitel tepelné 

vodivosti 

Tepelný odpor 

konstrukce 

𝑠, [m] 𝜆, [W/m K] 𝑅, [m2K/W] 

1 
Minerální omítka YTONG 

vnitřní, tepelněizolační  
0,01 0,13 0,077 

2 Cihly Porotherm 14  0,14 0,28 0,5 

1 
Minerální omítka YTONG 

vnitřní, tepelněizolační  
0,01 0,13 0,077 

Tabulka 2.2   Stavební konstrukce – vnitřní stěna 

 

 

Obrázek 2.4.  Vnitřní stěna 

 

2.1.3. Vnitřní garážová stěna 

Č. Popis stavební konstrukce 
Tloušťka 

Součinitel tepelné 

vodivosti 

Tepelný odpor 

konstrukce 

𝑠, [m] 𝜆, [W/m K] 𝑅, [m2K/W] 

1 
Minerální omítka YTONG 

vnitřní, tepelněizolační  
0,01 0,13 0,077 

2 Cihly Porotherm 38 Profi  0,38 0,175 2,171 

1 
Minerální omítka YTONG 

vnitřní, tepelněizolační  
0,01 0,13 0,077 

Tabulka 2.3   Stavební konstrukce – vnitřní stěna 

  

Obrázek 2.5.  Vnitřní garážová stěna 
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2.1.4. Podlaha v 1. NP 

Č. Popis stavební konstrukce 
Tloušťka 

Součinitel tepelné 

vodivosti 

Tepelný odpor 

konstrukce 

𝑠, [m] 𝜆, [W/m K] 𝑅, [m2K/W] 
1 Laminát 0,007 0,09 0,078 

2 
Separace (vyrovnání 

podkladu) 
0,01 - - 

3 Anhydrit 0,06 1,8 0,034 

4 
Separace (zamezení průniku 

vody do minerální izolace) 
0,01 - - 

5 
Kročejová izolace ISOVER 

T-N 
0,05 0,039 1,282 

6 
Pojistná hydroizolace 

TYVEK Solid 
0,16 0,01 0,063 

7 Betonová deska 1,58 0,15 0,095 
Tabulka 2.4   Stavební konstrukce – podlaha v 1NP 

 

 

Obrázek 2.6.  Podlaha v 1. NP 

 

2.1.5. Podlaha v 2. NP (Strop v 1. NP) 

Č. Popis stavební konstrukce 
Tloušťka 

Součinitel tepelné 

vodivosti 

Tepelný odpor 

konstrukce 

𝑠, [m] 𝜆, [W/m K] 𝑅, [m2K/W] 
1 Laminát 0,007 0,09 0,078 

2 
Separace (vyrovnání 

podkladu) 
0,01 - - 

3 Anhydrit 0,06 1,8 0,034 

4 
Separace (zamezení průniku 

vody do minerální izolace) 
0,01 - - 

5 
Kročejová izolace ISOVER 

T-P 
0,05 0,039 1,282 

6 Stropní deska 0,16 0,01 0,063 
Tabulka 2.5   Stavební konstrukce – podlaha v 2NP 
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Obrázek 2.7.  Podlaha v 2NP 

2.1.6. Střecha 

Jako nejvhodnější řešení této konstrukce jsem zvolil hotový návrh pro šikmé střechy od 

ISOVER [18]. 

Č. Popis stavební konstrukce 
Tloušťka 

Součinitel tepelné 

vodivosti 

Tepelný odpor 

konstrukce 

𝑠, [m] 𝜆, [W/m K] 𝑅, [m2K/W] 
1 Krytina - - - 

2 Střešní latě 0,03 0,2 - 

3 Kontralatě 0,06 0,2 - 

4 
Doplňková hydroizolace 

Tyvek Soft 
0,025 - - 

5 Tepelná izolace Isover Uni 0,14 0,035 4 

6 Tepelná izolace Isover Uni 0,14 0,035 4 

7 
Parotěsná vrstva Isover Vario 

KM DUPLEX UV 
- - - 

8 Bednění 0,015 0,2 0,075 

9 Krokev 0,16 0,2 - 
Tabulka 2.6   Stavební konstrukce – Střecha 

 

Obrázek 2.8.  Střecha ISOVER [18] 
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2.1.7. Přehled konstrukcí a jejich základních vlastností 

Č. Popis stavební konstrukce 
Tloušťka 

Součinitel 

prostupu tepla 

Přirážka na vliv 

tepelných vazeb 

𝑠, [m] 𝑈k, [W/m2K] 𝛥𝑈TB, [W/m2K] 
1 Vnější stěna 0,42 0,2 0,05 

2 Vnitřní stěna 0,16 1,1 0,05 

3 Vnitřní garážová stěna 0,4 0,39 0,05 

4 Podlaha v 1. NP 0,3 0,26 0,05 

5 Podlaha v 2. NP 0,26 0,57 0,05 

6 Střecha 0,57 0,12 0,05 

7 Okno - 1,1 - 

8 Střešní okno - 1,1 - 

9 Francouzské okno - 1,1 - 

10 Vnitřní dveře - 3 - 

11 Vchodové dveře - 0,9 - 

12 Garážová vrata - 1,1 - 
Tabulka 2.7   Použité stavební konstrukce 

Součinitel prostupu tepla konstrukci: 

𝑈k =
1

1
𝛼int

+ ∑
𝑠
𝜆

+
1

𝛼e

=
1

𝑅int + ∑ 𝑅 + 𝑅ext
 , [W/m2K] (1) 

 

Kde 

𝑅int, [m2K/W] – tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 

𝑅ext, [m2K/W] – tepelný odpor při přestupu tepla na venkovní straně 

Součinitel přestupu tepla na vnitřní stěně: 𝛼int = 8 W/m2K 

Součinitel přestupu tepla na venkovní stěně: 𝛼e = 23 W/m2K 

 

Hodnota přirážky na vliv tepelných vazeb (mostů) je stanovena v ČSN 73 0540-4 

„Tepelná ochrana budov“. Zvolená hodnota 𝛥𝑈TB = 0,05 W/m2K odpovídá typovému 

řešení a platí pro konstrukce s mírnými tepelnými mosty. 

U stavebních konstrukcí 6 až 12 jsem použil hodnoty deklarované výrobci [21, 22, 23, 

24]. 
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2.2. Výpočet tepelných ztrát dle ČSN 12831-1. 

Nyní si provedu ukázkový výpočet místností 1.02: 

Vstupní údaje: 

• Půdorys místností a rozměry konstrukcí. 

• Součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 𝑈k, [W/m2K]  

• Přirážka na vliv tepelných vazeb 𝛥𝑈TB, [W/m2K] 

• 𝑓U,k = 1, 𝑓ie,k = 1 

• 𝜃int = 20 ℃ , 𝜃e = −12 ℃ 

• Výška stropu h = 3,3 m 

 

 

Obrázek 2.9.  Půdorys místnosti 1.02 
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2.2.1. Výpočet návrhové tepelné ztráty prostupem tepla  

𝛷T,i = (𝐻T,ie + 𝐻T,ia + 𝐻T,iae + 𝐻T,iaBE + 𝐻T,ig) ∗ (𝜃int,i − 𝜃e)

= (𝐻T,ie + ∑ 𝐻T,ia(… ) + 𝐻T,ig) ∗ (𝜃int,i − 𝜃e), [W/K](2) 

Měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí: 

𝐻T,ie = ∑[𝐴k ∗ (𝑈k + 𝛥𝑈TB) ∗ 𝑓𝑈,𝑘 ∗ 𝑓ie,k]

k

, [W/K] (3) 

Kde 

𝐴k – plocha stavební části, [m2] 

𝑈k – součinitel prostupu tepla stavební části, [W/m2K] 

𝑓U,k – opravný činitel zohledňující vliv vlastností stavebních částí a povětrnostní vlivy 

𝑓ie,k – teplotní opravný činitel  

𝛥𝑈TB – přirážka na vliv tepelných vazeb (mostů), [W/m2K]. 

 

Měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru do venkovního prostředí: 

Stavební 

konstrukce 

𝐴k 𝑓U,k 𝑓ie,k 𝑈k 𝛥𝑈TB 𝐻T,iek 

[m2] - - [W/m2K] [W/m2K] [W/K] 
Vnější stěna 42,28 1 1 0,2 0,05 10,59 

Okno 2,25 1 1 1,1 - 2,48 

Okno 2,25 1 1 1,1 - 2,48 

Francouzské 

okno 
6,75 1 1 1,1 - 7,43 

Tabulka 2.8   Výpočet měrných tepelných toků prostupem z vytápěného prostoru do 

venkovního prostředí 

𝐻T,ie = ∑ 𝐻T,iek = 22,97 W/K 

Kompletní výpočet viz Příloha č. 1 

 

Měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru do nevytápěných prostorů nebo přes 

nevytápěné prostory: 

𝐻T,ia,k = ∑(𝐴k ∗ 𝑈k ∗ 𝑓ia,k)

k

, [W/K] (4) 

𝑓ia,k – teplotní opravný činitel zahrnující rozdíl teplot mezi teplotou nevytápěného 

prostoru nebo vytápěného na jinou teplotu a venkovní výpočtovou teplotu 

𝑓ia,k =
𝜃int,i − 𝜃ia

𝜃int,i − 𝜃e
, [−] (5) 
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Kde 

𝜃ia – teplota vnitřního vzduchu sousedních prostor (nevytápěných, nebo vytápěných na 

jinou teplotu) 

Měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru do nevytápěných prostorů nebo přes 

nevytápěné prostory: 

Místnost 
Plocha hraniční konstrukce 𝜃ia 𝑓ia,k 𝑈k 𝐻T,ia,k 

[m2] [°C] [-] [W/m2K] [W/K] 
1.04 4,05 24 −0,125 1,09 −0,55 

1.09 5,32 10 0,3125 0,39 0,65 

2.06 12,53 24 −0,125 0,57 −0,89 
Tabulka 2.9   Výpočet měrných tepelných toků prostupem z vytápěného prostoru do nebo 

přes nevytápěné prostory 

𝐻T,ia = ∑ 𝐻T,iak = −0,76 W/K 

Kompletní výpočet viz Příloha č. 2 

Měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru (i) do zeminy (g): 

𝐻T,ig = 𝑓θann ∗ ∑(𝐴k ∗ 𝑈equiv,k ∗ 𝑓ig,k ∗ 𝑓GW,k)

k

, [W/K] (6) 

Kde 

𝑓θann = 1,45 – opravný činitel zohledňující vliv změny venkovní teploty v průběhu roku  

𝑓GW,k = 1 – opravný činitel zohledňující vliv spodní vody  

𝑓ig,k – teplotní opravný činitel: 

𝑓ig,k =
𝜃int,i − 𝜃e,m

𝜃int,i − 𝜃e
, [−] (7)  

Kde 𝜃e,m – průměrná venkovní teplota za otopné období 

𝑈equiv,k – ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební části (k) v kontaktu se 

zeminou, [W/m2K]: 

𝑈equiv,k =
𝑎

𝑏 + (𝑐1 + 𝐵´)𝑛1 + (𝑐2 + 𝑍)𝑛2+(𝑐3 + 𝑈k + 𝛥𝑈TB)𝑛3
+ 𝑑 , [W/m2K](8)  

Kde  

 

Tabulka 2.10   Parametry pro výpočet U (equiv,k). Výtah z ČSN EN 12831-1. Příloha E 
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𝐵´ – geometrický parametr podlahové desky, m: 

𝐵´ =
𝐴G

0,5 ∗ 𝑃
 , [𝑚] (9) 

 Kde  

𝐴G – plocha podlahové desky, m2 

𝑃 – nechráněný obvod podlahové desky, m 

 

Měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru (i) do zeminy (g): 

𝐵´ Z 𝑈equiv,k 𝑓ig,k 𝐴k 𝐻T,ig 

[m] [m] [W/m2]K [-] [m2] [W/K] 

5,2 0 0,1983 0,49063 43,04 6,07 
Tabulka 2.11   Měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru (i) do zeminy (g) 

Kompletní výpočet viz Příloha č. 3 

 

Návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného prostor: 

𝛷T,i = (𝐻T,ie + ∑ 𝐻T,ia(… ) + 𝐻T,ig) ∗ (𝜃int,i − 𝜃e)

= (22,97 + (−0,76) + 6,07) ∗ (20 − (−12)) = 904 W 

Kompletní výpočet viz Příloha č.4 

 

2.2.2. Návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru 

𝛷V,i = 𝑉i ∗ 𝑛min,i ∗ 𝜌a ∗ 𝑐p ∗ (𝜃int,i − 𝜃e), [W] (10) 

Kde  

𝑉i, [m3] – vnitřní objem vzduchu vytápěného prostoru 

𝑛min,i, [1/h] – minimální intenzita větrání vytápěného prostoru 

𝜌a = 1,2 kg/m3 – hustota vzduchu  

𝑐p = 1010 J/kg K – měrná tepelná kapacita vzduchu 

𝜃int,i, [°C] – vnitřní výpočtová teplota vytápěného prostoru 

𝜃e, [ °C] – venkovní výpočtová teplota  

 

Určíme návrhovou tepelnou ztrátu větráním pro místnost 1.02: 

𝑉i = 𝑆 ∗ ℎ = 43,04 ∗ 3,2 = 139,4 m3 
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𝛷V,i = 139,4 ∗ 0,5 ∗ 1,2 ∗
1010

3600
∗ (20 − (−12)) = 833 W 

Kompletní výpočet viz Příloha č. 5 

 

Celkový návrhový tepelný výkon prostoru (i): 

𝛷HL,i = 𝛷T,i + 𝛷V,i + 𝛷hu,i − 𝛷gain,i, [W] (11)  

Kde 

𝛷hu,i, [W] – volitelný dodatečný zátopový výkon v případě přerušovaného vytápění, 

nepoužito. 

𝛷gain,i, [W] – trvalé tepelné zisky ve vytápěném prostoru, nepoužito. 

 

Aplikujeme na místnost 1.02: 𝛷HL,i = 𝛷T,i + 𝛷V,i = 904 + 833 = 1737 W. 

 

2.2.3. Celkový přehled návrhových tepelných ztrát. 

Místnost 𝜃int,i, [°C] 𝑛min,i, [1/h]  ΦV,i, [W] 𝛷T,i, [W] 𝛷HL,i, [W] 

1.02 20 0.5 833 904 1737 

1.03 20 0 0 22 22 

1.04 24 1 0 117 117 

1.05 20 0 0 138 138 

1.06 20 0.5 181 262 443 

1.07 20 0 0 59 59 

1.08 10 0.5 195 364 559 

1.09 10 0.3 37 141 178 

2.01 20 0.5 239 289 527 

2.02 20 0 0 0 0 

2.03 20 0 0 31 31 

2.04 20 0 0 31 31 

2.05 20 0.5 240 242 482 

2.06 24 1 492 432 924 

2.07 20 0.5 230 232 462 
Tabulka 2.12   Celkový přehled návrhových tepelných ztrát 

Celkový návrhový tepelný výkon rodinného domu: 

𝛷HL = ∑ 𝛷HL,i = 5711 W 



Bakalářská práce č.1 – BS – 2021  Kyrylo Korobko 

25 

 

2.3. Návrh otopné sestavy  

Pro vytápění řešeného rodinného domu bylo zvoleno podlahové vytápění. Pro 

podlahové vytápění byl zvolen mokrý způsob pokládky. Trubky pro otopné hady byly 

zvolené od firmy REHAU v provedení RAUTHERM S (Obrázek 2.13). Pokládka trubek 

bude realizovaná s použitým systémem Tacker. Základním prvkem tohoto systému je 

deska Tacker (Obrázek 2.8), do níž budou uchycené trubky pomocí příchytek RAUTAC 

(Obrázek 2.9) [12]. Byl zvolen meandrový způsob pokládky otopného hadu.  

 

Obrázek 2.10.  Tacker deska [12] 

 

Obrázek 2.11.  Příchytka RAUTAC [13] 

Podlahové vytápění bude realizováno pomocí 2 sestav rozdělovačů/sběračů pro 

každé patro. Rozdělovač A se nachází v technické místnosti 1.09 ve stěně a je použit pro 

distribuce otopné vody v 1. NP. Rozdělovač B se nachází v koupelně 2.06 v šachtě a je 

použit pro distribuci otopné vody v 2. NP. 

Rozdělení otopných hadů bylo zvoleno s ohledem na tepelný komfort a nastavení 

požadovaných vnitřních teplot v jednotlivých místnostech, také při návrhu se bral ohled 

na následující hydraulické regulování otopné sestavy. 

Rozdělovač A bude mít celkem 5 vstupů a výstupů. Rozdělovač B bude mít 4 vstupy 

a výstupy. Rozdělovače a jejich charakteristiky budou detailně probrány v odstavci 

č. 2.3.2. 

Zjednodušení a zefektivnění projekce, trasování, prostorové dispozice a koordinace při 

použití metody BIM jsou nejvíc patrné v daném kroku. Projektant vždy pracuje 

s reálnými prvky – jedná se buď o podlahové vytápění, rozvody studené vody anebo 

dveře, okna atd. Tzv. rodiny jsou vytvořeny přímo výrobci těchto produktů, prvky mají 

stejné rozměry a vlastnosti jako jejich reálná podoba. Pokud by dané desky byly dostupné 

ke stažení, bylo by možné je vložit do každé místnosti a už v etapě projekce vědět, kolik 

jich přesně bude potřeba dodat, případně ořezat dle tvaru místnosti. Přidáním příchytek 

do BIM modelu bychom ušetřili čas při tvorbě výkazu výměr, software je generuje 



Bakalářská práce č.1 – BS – 2021  Kyrylo Korobko 

26 

 

automaticky. Nicméně z hlediska tvorby 3D modelu není podlahové vytápění 

jednoduchou záležitostí. Vytváření otopných hadů, vkládání systémových desek 

a umístění příchytek jsou časově náročné. V dnešní době se podlahové vytápění v BIM 

řeší pomocí speciálních nadstaveb. Největší výhodou takových nadstaveb je především 

možnost výpočtu příkonů, měrných tepelných toků a tlakových ztrát. Pro vybrané řešení 

podlahového vytápění nebyla vhodná nadstavba nalezena. Nicméně rodiny trubek, 

rozdělovačů a otopných těles byly nalezeny přímo od výrobců. Pomocí těchto prvků bylo 

zvoleno nejvhodnější řešení z hlediska umístění a vedení trubek.  

Toto všechno dává reálný přehled o nejvhodnějším řešení z hlediska umístění 

a koordinace ještě během etapy projekce, kdy samotná stavba ještě není zahájena. A jako 

následek se eliminují rozdíly mezi dokumentací skutečného provedení stavby 

a dokumentací provedení stavby, což má ekonomický a časový přínos pro investora 

a projektanta.  

 

Obrázek 2.12.  3D pohled na otopnou sestavu 

 

Obrázek 2.13.  Uložení trubek v podlaze. Vlevo v 1. NP. Vpravo v 2. NP. 
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2.3.1. Návrh otopných hadů a tepelných příkonů 

Detailní výpočet povrchové teploty podlahy, potřebné otopné plochy, celkového 

tepelného příkonu otopné plochy provedeme pro otopný had A1 [25]. Výpočet ostatních 

otopných hadů je analogický a je kompletně znázorněný v příloze č. 6.  

Vstupní údaje: 

• Teplota vstupní vody: 𝜃w1 = 40 ℃  

• Teplota výstupní vody: 𝜃w2 = 32 ℃  

• Venkovní výpočtová teplota: 𝜃e = −12 ℃  

• Teplota místnosti: 𝜃int = 20 ℃ 

• Tepelná ztráta: 𝑄c = 845 W 

U těchto vlastností otopného hadu se volba hodnot opakovala do té doby, dokud nebylo 

spočítáno optimální řešení: 

• Vnější průměr potrubí: 𝐷tr = 0,02 𝑚 

• Rozteč trubek: 𝑙 = 0,2 𝑚 

Místnost se nachází v 1. NP a má skladbu podlahy viz Tabulka 2.4 (Obrázek 2.11). 

Trubky otopného hadu jsou uloženy v anhydritu v hloubce 45 mm od horní roviny. 

Propustnost tepla vrstvami směrem A – nahoru:  

tepelná propustnost vrstev nad střední rovinu uložení trubek: 

𝛬a =
1

1
𝛼p

+ ∑
𝑎
𝜆a

=
1

0,045
1,8 +

0,007
0,09 +

1
12

= 5, 37 W/m2K (12) 

Propustnost tepla vrstvami směrem B – dolů:  

tepelná propustnost vrstev pod střední rovinu uložení trubek: 

𝛬b =
1

∑
𝑏
𝜆b

+
1

𝛼´p

=
1

0,015
1,8 +

0,002
0,16 +

0,05
0,039 + 1,11

= 0,41 W/m2K (13) 

Charakteristické číslo podlahy: 

𝑚 = √
2 ∗ (𝛬a + 𝛬b)

𝜋2 ∗ 𝜆𝑎1 ∗ 𝐷𝑡𝑟
= √

2 ∗ (5,37 + 0,41)

𝜋2 ∗ 1,8 ∗ 0,02
= 5,7 1/m (14) 

Střední povrchová teplota: 

𝜃p = 𝜃int +
𝛬a

𝛼p
∗ (

𝜃w1 + 𝜃w2

2
− 𝜃int) ∗

tanh (𝑚 ∗
𝑙
2)

𝑚 ∗
𝑙
2

 (15) 
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𝜃p = 20 +
5,37

12
∗ (

40 + 32

2
− 20) ∗

tanh (5,7 ∗
0,2
2 )

5,7 ∗
0,2
2

= 26,5 ℃ 

 

Měrný tepelný tok do vytápěné místnosti: 

𝑞 = 𝛼p ∗ (𝜃p − 𝜃int) = 12 ∗ (26,5 − 20) = 77,7 W/m2(16) 

 

Ztrátový měrný tepelný tok do zeminy: 

𝑞´ =
𝛬b

𝛬a
∗ 𝛼´p ∗ (𝜃p − 𝜃int) =

0,41

5,7
∗ 1,11 ∗ (26,5 − 20) = 7 W/m2(17) 

 

Tepelná ztráta směrem dolů: 

𝑞

𝑞´
=

77,7

7
= 9,1 % 

 

Při provedení výpočtů v místnosti ležící ve spodním a nepodsklepeném podlaží nesmí být 

tato hodnota vyšší než 10 %. 

Potřebná otopná plocha: 

𝑆p =
𝑄c

𝑞 + 𝑞´´
=

845

77,7 + 7,82
= 9,88 m2 (18) 

 

Kde 𝑞´´ je ztrátový tepelný tok horní místností s podlahovým vytápěním. Tato 

hodnota je vypočtena při návrhu otopného hadu v 2. NP jako ztrátový měrný tepelný tok 

do místností dolů s odlišnou vnitřní výpočtovou teplotou. 

Celkový tepelný příkon podlahové otopné plochy za uvedených podmínek: 

𝑄PC = 𝑆P ∗ (𝑞 + 𝑞´) = 9,88 ∗ (77,7 + 7,82) = 838 W (19) 

Výpočet tepelného příkonu otopných ploch ve 2. NP má stejný postup, ale při 

výpočtu tepelné propustnosti vrstev pod střední rovinou uložení trubek 𝛬b je hodnota 

celkového součinitele přestupu tepla 𝛼´p = 8 W/m2K. Tepelná ztráta směrem dolů může 

nabývat hodnot 15 %, protože měrný tepelný tok otopné plochy směrem dolů má kladný 

význam z hlediska tepelných zisků v místnostech 1. NP. 
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Okruh 
Místnost 

𝑆p, [m2] 𝑙, [m] 𝐷t, [m] 𝜃p, [℃] 
𝑞,  

[W/m2] 
𝑞´,  

[W/m2] 
𝑄PC, 
 [W] 

A1 1.02 10.15 0.2 0.02 26.48 77.7 7.1 861 

A2 1.02 10.15 0.2 0.02 26.48 77.7 7.1 861 

A3 

1.03 

1.04 

1.05 

3.22  0.2  0.017  26.37  76.4  7.1  269  

A4 
1.06 

1.07 
5.84 0.2 0.017 26.37 76.4 7.1 487 

B1 
2.01 

2.03 
8.00  0.2  0.017  25.81  69.7  9.5  609  

B2 
2.04 

2.05 
7.36  0.2  0.017  25.81  69.7  9.5  560  

B3 2.06 6.86 0.1 0.017 29.47 65.6 7.8 504 

B4 2.07 6.63 0.2 0.017 25.81 69.7 9.5 504 
Tabulka 2.13   Celkový přehled příkonů okruhů podlahového vytápění 

 

V místnosti 2.06 bude kvůli nedostatku plochy podlahy tepelná ztráta hrazena 

podlahovým vytápěním jenom zčásti. Zbývající tepelná ztráta bude částečně hrazena 

trubkovým otopným elektrickým tělesem Thermal Trend KE 168 × 75 o příkonu 486 W 

[14].  

Před pokládkou otopného hadu v Revit zvolím potřebné parametry: průměr trubek, 

podlaží, hloubka jejich pokládky. S ohledem na následující výpočet tlakových ztrát 

potrubí vytvořím novou vlastnost: „Číslo otopného hadu“. Tato vlastnost bude přiřazena 

určitým trubkám a tvarovkám, a tak bude software rozumět, že se jedná o jeden otopný 

had daný skupinou trubek a tvarovek. Ze softwaru takto obdržíme celkovou délku 

otopného hadu: 𝐿A1 = 69,15 m. 

 

2.3.2. Návrh otopných těles v místnostech 1.08 (garáž) a 1.09 (technická 

místnost) 

Vzhledem k většímu počtu trubek a umístění sestavy rozdělovač/sběrač v těsné blízkosti 

OT2 využití metody BIM usnadňuje koordinace prvků a zaručuje možnost realizace 

daného řešení.  
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Obrázek 2.14.  Koordinace v místě připojení otopných těles 

 

Použitá otopná tělesa od firmy Korado v provedení VK a VKL (obrázek 2.16) jsou 

opatřena 8stupňovým ventilem RADIK VK pro škrcení průtoků. Pro připojení otopných 

těles na otopnou sestavu bude použito tzv. „H-šroubení“ IVAR.DS 346 (obrázek 2.17) 

z možnosti regulace průtoku. 

 

Obrázek 2.15.  Otopné těleso Radik VK [15] 

 

Obrázek 2.16.  Vekoluxivar pro dvoutrubkový systém [17] 
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Vstupní údaje: 

Místnost   1.08 1.09 

Celková tepelná ztráta místnosti �̇�C [W] 559 178 

Vnitřní výpočtová teplota 𝜃int [℃] 10 10 

Teplotní spad kotle  [℃/℃] 40/32 40/32 

Teplotní exponent OT  n [−] 1,32 1,32 
Tabulka 2.14   Vstupní údaje pro návrh OT 

Jmenovité teplotní podmínky dle ČSN EN 442: 

 𝜃w1N = 75 ℃ ;  𝜃w2N = 65 ℃ ;  𝜃intN = 20 ℃ ; 

Teplotní podílový součinitel: 

𝑐 =
𝜃w2 − 𝜃int

𝜃w1 − 𝜃int
=

40 − 10

32 − 10
= 0,733 

Opravný součinitel na teplotní rozdíl: 

𝑐 ≥ 0,7 

𝑓∆t = [
∆𝜃sk

∆𝜃N
]

n

= [
(

𝜃w1 − 𝜃w2

2 − 𝜃int)
sk

(
𝜃w1N − 𝜃w2N

2
−  𝜃intN)

N

]

n

= [
(

40 − 32
2 − 10)

(
75 − 65

2
− 20)

]

1,32

= 0,422 

 

 

Opravný součinitel na připojení OT k otopné soustavě: 𝑓x = 1 

Opravný součinitel na úpravu okolí OT: 𝑓o = 1 

Opravný součinitel na počet článků OT: 𝑓n = 1 

Opravný součinitel na umístění ve vytápěném prostoru: 𝑓p = 1 

 

Skutečný tepelný výkon OT: 

�̇�OT,sk = �̇�OT,N ∗ 𝑓∆t ∗ 𝑓x ∗ 𝑓o ∗ 𝑓n ∗ 𝑓p 

 OT1 OT2 

Skutečný tepelný výkon OT �̇�OT,sk = �̇�C = 559 W �̇�OT,sk = �̇�C = 178 W 

Jmenovitý výkon OT �̇�OT,N = 1325 W �̇�OT,N = 422 W 

Model RADIK® VK RADIK® VKL 

Připojení OT na OS Pravé spodní Levé spodní 

Typ 33 33 

Výška 600 mm 600 mm 

Délka 1400 mm 500 mm 

Výkon OT 𝑃OT1 = 1391 W 𝑃OT2 = 497 W 
Tabulka 2.15   Přehled OT1 a OT2 
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2.3.3. Rozdělovače a hydraulické vyvážení otopné sestavy 

Jak již bylo zmíněno, v řešeném projektu vytápění jsou použity dva hydraulické 

rozdělovače: A pro 1. NP a B pro 2. NP. Pro realizace byly zvoleny rozdělovače od 

výrobce VAR CS spol. s r.o. v provedení IVAR.CS 553 VP (Obrázek 2.15). Sestava 

zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, 

upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus 

s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem 

a teploměrem. 

 

Obrázek 2.17.  Sestava rozdělovač/sběrač IVAR.CS 553 VP [17] 

Do rozdělovače A budou připojeny otopné hady v 1. NP: A1, A2, A3, A4 a otopná tělesa 

1 a 2 (dále OT1 a OT2). Celkem 5 vstupů a výstupů.  

Do rozdělovače B budou připojeny otopné hady v 2. NP: B1, B2, B3, B4. 

Cílem hydraulického vyvážení je zajistit stejné tlakové ztráty všech okruhů. 

Nevyvážená nebo špatně vyvážená otopná sestava nemůže fungovat správně. Vyšší 

tlaková ztráta a nedostatečný průtok teplonosné látky otopným tělesem vede ke snížení 

výkonu. V rámci rozdělovače pro škrcení bude použito regulační šroubení, které je 

součástí dodávky sestavy rozdělovač/sběrač. Pro dodatečnou regulaci za rozdělovačem 

na jednotlivých výstupech budou umístěny termostatické regulační ventily DN15 

s elektrotermickou hlavicí IVAR.TE 3040. Ovládání TRV hlavic bude umístěno 

v příslušných místnostech [17].  

 

 

Obrázek 2.18.  Termostatický regulační ventil IVAR VD2101N [17] 
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 Pro hydraulické vyvážení otopné sestavy potřebujeme stanovit tlakové ztráty 

jednotlivých otopných hadů, tlakovou ztrátu na výstupu sběrače. 

Výpočty si ukážeme na příkladu otopného hadu A1.  

Z již zjištěného požadovaného tepelného příkonu otopného hadu 𝑄PC stanovíme 

požadovaný hmotnostní průtok teplonosné látky:  

𝑄PC = 𝑄 = �̇� ∗ 𝑐 ∗ (𝜃w1 − 𝜃w2), [W] (20) 

�̇� =
𝑄PC

𝑐 ∗ (𝜃w1 − 𝜃w2)
=

861

4177 ∗ (40 − 32)
= 0,026 l/s 

Kde c – měrná tepelná kapacita vody, [J/kgK] 

 

Dále je potřeba stanovit třecí tlakovou ztrátu trubek otopného hadu, tlaková ztráta 

místními odpory oblouku u podlahového vytápění se zanedbává. Revit je schopný 

spočítat tlakové ztráty, ale pomocí speciálních nadstaveb a nástrojů. Jak již bylo zmíněno, 

tyto pomocné nástroje v rámci této bakalářské práce nebudou použité.  

Tlaková ztráta trubek třecími odpory spočítá následovně: 

∆𝑝tt,A1 =  𝐿A1 ∗ 𝑅A1 = 69.15 ∗ 14.3 = 989 Pa (21) 

Kde RA1 je měrná tlaková ztráta, Pa/m. Tato hodnota je vlastností použitých trubek a je 

uvedená v katalogu výrobce ve formě grafu (Příloha č. 7 „Diagram tlakové ztráty pro 

trubky RAUTHERM S“). Trubky pro otopné hady byly zvoleny od výrobce REHAU 

v provedení RAUTHERM S [12]. 

 

Obrázek 2.19.  Trubka REHAU RAUTHERM S [12] 

Každý výstup sběrače má vlastní tlakovou ztrátu závislou na průtoku. Hodnotu tlakové 

ztráty lze určit buď pomocí grafu od výrobce, nebo pomocí hodnoty 𝑘v, která je také 

uvedena v podkladech od výrobce. Hodnotou 𝑘v se označuje jmenovitý průtok armaturou 

v m3/h. Pro použitý sběrač výrobce uvádí na výstupu hodnotu 𝑘vs = 2,5 m3/h.[17]  

Pro výpočet tlakové ztráty použijme vztah: [26] 

 

∆𝑝vs,A1 = 100 ∗
�̇�2

𝑘v
2

= 100 ∗
0,09273

2,5
= 138 Pa (22)  

 

Analogicky vyřešíme zbývající otopné hady a dostaneme celkový přehled o tlakových 

ztrátách na jednotlivých výstupech rozdělovače.  
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Okruh 
�̇� ∆𝑝vs,Ai 

[kg/h] [Pa] 

A1 92,7 138 

A2 92,7 138 

A3 28,9 13 

A4 52,5 44 

A5 203,4 658 
Tabulka 2.16   Přehled tlakových ztrát jednotlivých výstupů rozdělovače A 

Provedeme součet tlakové ztráty potrubí třecími odpory ∆𝑝tt,A1 a tlakové ztráty výstupu 

sběrače ∆𝑝vs,A1. Tato hodnota bude následně použita pro škrcení průtoků jednotlivých 

výstupů a jejich hydraulické vyvážení vůči sobě. 

∆𝑝vr,A1 = ∆𝑝tt,A1 + ∆𝑝vs,A1 = 989 + 130 = 1119 Pa 

 

2.3.4. Vyvážení otopných okruhů v rámci rozdělovače A 

V rámci jednoho rozdělovače je plné otevření regulačního šroubení vždy použito pro 

okruh s největším průtokem. Pro rozdělovač A je takovým okruhem okruh A5.  

 

Okruh 
�̇� 𝑘𝑉𝑅Š Stupeň nastavení 

[kg/h] [𝑚3/ℎ] [−] 
A1 92,7 0,51 6 

A2 92,7 0,51 6 

A3 28,9 0,22 3 

A4 52,5 0,22 3 

A5 203,4 1,16 11 
Tabulka 2.17   Nastavení regulačního šroubení v rozdělovači. 

 

Nejnepříznivější a nejproblematičtější okruh z hlediska regulace je okruh A3, 

jelikož má poměrně malý průtok. Vyvážení okruhu s malým průtokem vůči okruhu 

s několikanásobně větším průtokem je obtížné, proto okruh A3 byl zvolen jako 

referenční. Celková tlaková ztráta okruhu A3 činí ∆𝑝celk,A3 = 12283 Pa. Na tuto hodnotu 

je potřeba doškrtit ostatní větve rozdělovače.  

 

Okruh 
�̇� 𝑘𝑉𝑇𝑅𝑉 Stupeň nastavení 

[kg/h] [𝑚3/ℎ] [−] 
A1 92,7 0,35 6 

A2 92,7 0,35 6 

A3 28,9 0,09 1 

A4 52,5 0,25 3 
Tabulka 2.18   Nastavení termostatického regulačního ventilu za výstupem rozdělovače. 
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 Kombinací nastavení regulačního šroubení a termostatického ventilu byly 

vyváženy větve A1, A2, A4. Větev A5 byla vyvážena pomocí regulačního šroubení v tzv. 

„H-armatuře“ a termostatického regulačního ventilu v otopných tělesech. 

 

  

Tabulka 2.19   Nastavení termostatického regulačního ventilu Radik v otopných tělesech [15] 

 

 

Tabulka 2.20   Nastavení regulačního šroubení v „H-armatuře” [17] 

 

Větev A5 již má tlakovou ztrátu způsobenou průtokem plně otevřeného regulačního 

šroubení: 

∆𝑝rRŠ,A5 = 100 ∗
�̇�2

𝑘v
2

= 100 ∗
0,0203

1,16
= 3060 Pa 

Pomocí regulačního šroubení v tzv. „H-armatuře“ a termostatického regulačního ventilu 

v otopných tělesech je potřeba vytvořit tlakovou ztrátu: 

∆𝑝OT,RŠ + ∆𝑝OT,TRV = ∆𝑝celk,A3 − ∆𝑝rRŠ,A5 

Ve výpočtech jsou zohledněné třecí tlakové ztráty a tlakové ztráty místními odpory. 

Otopná tělesa 1 a 2 musí být také vyvážena vůči sobě. Otopné těleso 1 má větší průtok 

teplonosné látky a je zvoleno jako referenční. 

OT 
�̇� 𝑘𝑉𝑇𝑅𝑉 Stupeň nastavení TRV 𝑘𝑉𝑅Š Stupeň nastavení RŠ 

[kg/h] [𝑚3/ℎ] [−] [𝑚3/ℎ] [−] 
1 149,5 0,75 8 1 7 

2 53,4 0,35 2 0,31 3 
Tabulka 2.21   Nastavení regulačních armatur v otopných tělesech. 
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Obrázek 2.20.  Řez. Pohled na rozdělovač A 

Napojení OT k rozdělovači A má 3 úseky, které jsou vyřešené zvlášť. Úsek č. 1 vedoucí 

od T-kusu k OT 1 má délku horizontálního potrubí 0,5 m, 1 × koleno. Úsek č. 2 je navržen 

analogicky zrcadlově. Potrubí bude vedeno na zdi ve výšce do 0,1 m od podlahy. Materiál 

potrubí je měď.  

 

Úsek  1 2 3 

Délka potrubí L, [m] 0,5 0,5 0,23 

Dimenze trubek DN Cu – 12×1 Cu – 12×1 Cu – 15×1 

Rychlost proudění w, [m/s] 0,54 0,19 04,3 

Součinitel místních ztrát ξ, [-]  3 1,5 1,5 

Měrná tlaková ztráta třením R, [Pa/m] 454 74 215,4 

Celková tlaková ztráta ∆𝑝tt, [Pa] 664,4 62,6 181,7 

Průtok �̇�, [kg/h] 149,5 53,4 202,9 
Tabulka 2.22   Tlakové ztráty třecími odpory 

 

2.3.5. Vyvážení otopných okruhů v rámci rozdělovače B 

Výpočet je podobný jako v odstavci 2.3.4. 

 

Okruh 

Průtok Tlaková ztráta 

trubek 

Tlaková ztráta 

výstupu sběrače 

Tlaková ztráta na výstupu 

rozdělovače 

kg/h ∆p𝑡𝑡,Ai, Pa ∆pvs,Ai, Pa ∆pvr,Ai, Pa 

B1 65,6 1339 69 1408 

B2 60,3 721 58 779 

B3 54,3 1053 47 1101 

B4 54,3 695 47 742 
Tabulka 2.23   Přehled tlakových ztrát na rozdělovači B 
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Po porovnání tlakových ztrát si můžeme všimnout, že nejnepříznivější okruh je B1. 

Tlaková ztráta tohoto okruhu bude použita jako referenční pro škrcení ostatních okruhů 

rozdělovače B. 

 

Okruh 
�̇� 𝑘𝑉𝑇𝑅𝑉 Stupeň nastavení TRV 𝑘𝑉𝑅Š Stupeň nastavení RŠ 

[kg/h] [𝑚3/ℎ] [−] [𝑚3/ℎ] [−] 
B1 65,6 0.35 6 1.16 11 

B2 60,3 0.32 5 0.61 7 

B3 54,3 0.27 4 1.02 10 

B4 54,3 0.27 4 0.71 8 
Tabulka 2.24   Výsledky vyvážení otopných okruhů v rámci rozdělovače B 

 

2.3.6. Vyvážení rozdělovačů A a B vůči sobě  

Než přistoupíme k samotnému vyvážení, je potřeba zahrnout do výpočtu také tlakovou 

ztrátu přívodních trubek, tedy trasy T-kus – rozdělovač A a T-kus – rozdělovač B.  

Trasa T-kus – rozdělovač A: 

Δ𝑝ttA = 𝛥𝑝zt + 𝛥𝑝ξ =
𝜌 ∗ 𝑤2

2
(𝑅 ∗ 𝐿 + 𝜉) =

1000 ∗ 0,422

2
(120 ∗ 0,91 + 5) = 541Pa 

Trasa T-kus – rozdělovač B: 

𝛥𝑝ttB = 𝛥𝑝zt + 𝛥𝑝ξ =
𝜌 ∗ 𝑤2

2
(𝑅 ∗ 𝐿 + 𝜉) =

1000 ∗ 0,322

2
(97,2 ∗ 3,9 + 9,6)

= 890 Pa 

Kde 

𝛥𝑝zt, [Pa] − tlaková ztráta třením 

𝛥𝑝ξ, [Pa] − tlaková ztráta místními odpory 

 

∆𝑝A = Δ𝑝ttA + ∆𝑝Amax = 541 + 12284 = 12825 Pa 

∆𝑝B = 𝛥𝑝ttB + ∆𝑝Bmax = 890 + 5422 = 6312 Pa 

Kde 

∆𝑝Amax, [Pa] − maximální tlaková ztráta rozdělovače A 

∆𝑝Bmax, [Pa] − maximální tlaková ztráta rozdělovače b 

 

Vznikla tlaková diference: 

∆𝑝VV = ∆𝑝A − ∆𝑝B = 12825 − 6312 = 6512 Pa 
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Pro vyvážení bude použit vyvažovací ventil IVAR.CIM 787 

 

Obrázek 2.21.  vyvažovací ventil IVAR.CIM 787[15] 

 

Dle následujícího spočítáme potřebnou hodnotu 𝑘v: 

𝑘v = �̇� ∗ √
100

∆𝑝V
= 0,234 ∗ √

100

6,512
= 0,85 m3/h (23) 

Dle podkladu výrobce (tabulka 2.25) nastavení ventilu s odpovídající hodnotou 𝑘v 

neexistuje, proto zvolíme nejbližší a ověříme vzniklou tlakovou ztrátu.  

 

Tabulka 2.25   Hodnoty Kv pro vyvažovací ventil IVAR.CIM 787 

 

Po výpočtech se ukázalo že nastavení ventilu odpovídající hodnotě 𝑘v = 0,91 m3/h je 

vhodnější než nastavení pro nejbližší hodnotu 𝑘v = 0,82 m3/h . 

∆𝑝kv=0,91 = 100 ∗
�̇�2

𝑘v
2

= 100 ∗
0,2342

0,91
= 6 638 Pa 

 

Celkový průtok otopnou sestavou: 

�̇�celk = �̇�A + �̇�B = 470 + 234 = 704 kg/h 
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2.3.7. Výsledná tlaková ztráta otopné sestavy 

Tlaková ztráta trasy T-kus – Kotel: 

 

𝛥𝑝tt = 𝛥pzt + 𝛥𝑝ξ =
𝜌 ∗ 𝑤2

2
(𝑅 ∗ 𝐿 + 𝜉) =

1000 ∗ 0,622

2
(243 ∗ 4,5 + 6) = 2250 Pa 

V tomto úseku se nachází nejnižší bod otopné sestavy, proto zde budou umístěny 

vypouštěcí kohouty. 

Celková tlaková ztráta otopné sestavy: 

𝛥𝑝celk = 𝛥pOS,max + 𝛥𝑝tt = 12950 + 2250 = 15 200 Pa 

kde 

𝛥pOS,max, [Pa] − úsek s největší tlakovou ztrátou v celé otopné sestavě 

Pro potřeby návrhu dopravního tlaku čerpadla výrobce udává tlakovou ztrátu kotle 

formou diagramu s tzv. „zbytkovou dopravní výškou”. 

 

2.3.8. Rekapitulace  

Hydraulické vyvážení je naprosto nutné pro zaručení fungování otopné sestavy. 

V tomto kroku má bohužel použitý software problém s rozeznáním trubek jako 

koncových prvků. Pro výpočet tlakových ztrát trubek je potřeba zadat průtok otopné 

vody, který bude následně použit. Počítač se ale „dívá“ na trubky pouze jako na 

„dopravce“, který je napojen na předmět s definovaným průtokem. Trubky tudíž nejsou 

zdrojem dat o průtoku. Takovým zdrojem může být například rozdělovač, ale sestava 

rozdělovač/sběrač je uvažována jako jediný prvek s jediným možným průtokem 

a možnost přiřazení určitých průtoků jednotlivým výstupům mnou nalezena nebyla.  

Jelikož se jedná o vady ve vnitřních procesech a kódech softwaru, řešením tohoto 

problému může být použití externích softwarů, které vyžadují hlubší znalosti IT 

programování a finančních prostředků. 

 

2.4. Vnitřní vodovod 

Pro přípravu teplé vody byl zvolen nepřímotopný zásobník teplé vody.  

2.4.1. Popis rodinného domu 

Rodinný dům je nepodsklepený a má dvě nadzemní podlaží. V 1. nadzemním podlaží je 

umístěna technická místnost, v níž je kotel, zásobník na TV. V garáži je umístěna 

vodoměrná sestava. V témže patře je dále z hlediska rozvodů teplé vody umístěna kuchyň. 

Ve 2. nadzemním podlaží je jedna koupelna s WC.  
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Seznam zařizovacích předmětů 1. NP:  

• 1× Myčka nádobí  

• 1× Kuchyňský dřez  

• 1× Venkovní výtokový ventil  

• 1× Umyvadlo  

• 1× WC 

 

Seznam zařizovacích předmětů 2. NP:  

• 2× Umyvadlo  

• 1× Vana  

• 1× Sprchový kout  

• 1× WC  

• 1× Pračka  

• 1× Bidet 

2.4.2. Výpočet zásobníku teplé vody  

Výpočet potřeby TV pro členy RD [27] 

𝑉2p = 𝑛 ∗ 𝑉p = 4 ∗ 40 = 160 l/den = 0,16 m3/den (24) 

kde: 

V – potřeba teplé vody  [l/s] 

n – počet osob     [-] 

Vp – potřeba TV na osobu  [l/s] 

 

Výpočet tepla pro ohřev vody: 

𝑄2t =
𝑉2p ∗ 𝜌 ∗ 𝑐 ∗ (𝜃TV − 𝜃SV)

3600 ∗ 1000
(25) 

𝑄2t =
0,16 ∗ 1000 ∗ 4187 ∗ (55 − 10)

3600 ∗ 1000
= 8,37 kWh  

kde:  

𝑄2t – teplo pro ohřev TV [Wh] 

ρ – hustota vody   [kg/m3] 

c – měrná tepelná kapacita [J/kg K] 

𝜃TV – teplota teplé vody [°C] 

𝜃SV – teplota studené vody [°C] 

 

Teplo ztracené při ohřevu TV: 

𝑄2z = 0,3 ∗ Q2t = 0,3 ∗ 8,37 = 2,51 kWh (26) 

kde: 𝑄2z – teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV [Wh] 
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Celkové teplo dodané ohřívačem TV: 

𝑄2p = 𝑄2t + 𝑄2z = 8,37 + 1,25 = 9,63 kWh (27) 

kde: 𝑄2p – Teplo dodané ohřívačem TV 

 

Výpočet velikosti a výkonu zásobníku byl proveden podle dle ČSN EN 15 316-3. 

Procentuální podíl odběru je následující: 

 od 0 do 5 hodin 0 %  

od 5 do 10 hodin 40 % 

od 10 do 17 hodin 10 % 

od 17 do 21 hodin 30 % 

od 21 do 0 hodin 30 % 

 

Navržený odběr a dodávka na normu ČSN EN 15 316-3 vypadá následovně: 

 

Obrázek 2.22.  Průběh odběru TV 

∆𝑄max, [kWh] − maximální rozdíl mezi křivkou dodávky a odběru teplé vody  

𝑄sp, [kWh] − maximální dodávka tepla 

 

Velikost zásobníku teplé vody: 

𝑉ZTV =
∆𝑄max

c ∗× (𝜃TV − 𝜃SV)
=

6,69

1,163 ∗ (55 − 10)
= 0,127 m3 = 127 l (28) 
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kde: c* – měrná tepelná kapacita [kWh/m3 K]  

V případě přednostní přípravy teplé vody se nesmí kotel odstavit na dobu 6 hodin. 

 Tepelný výkon ohřívače: 

𝑄zdroj =
𝑄sp

𝜏
=

6000

5 ∗ 0,33
= 3600 W(29) 

Zásobník byl volen na hodnotu 3600 W. Zvolený kotel Viessmann Vitodens 222-F typ 

B2SB s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 130 litrů vyhovuje požadavkům 

na přípravu teplé vody [16]. 

 

2.4.3. Vodovodní přípojka 

Objekt je napojen na centrální vodovodní řád ve vzdálenosti přibližně 6 m od fasády 

domu. Dimenze přípojky je 40 × 6,7 mm a je navrženo provedení z materiálu HDPE 100 

SDR 11. Maximální průtok přípojkou je 4860 l/h.  

LU LUMAX Dimenze 
di, 

[mm] 

l,  

[mm] 

Qd, 

[ l/s] 

Pzt, 

 [Pa] 

ΔPzξ,  

[kPa] 

ΔPz,  

[kPa] 

35 12 40×6.7 26.6 6500 1.3 5518.5 6.02 11.53 
Tabulka 2.26   Vodovodní přípojka 

 

Na základě normy ČSN EN 806-3 bylo provedeno dimenzování vnitřního vodovodu, 

které splňuje výchozí rovnici: [29, 30] 

𝑝dis ≥ 𝑝minFL + 𝑝g + 𝑝vodoměr + 𝑝další + 𝑝přípojky + 𝑝budova(30) 

kde:  

𝑝dis – dispoziční přetlak v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad pro 

veřejnou potřebu [kPa] – zvoleno 400 [kPa]  

𝑝minFL – minimální požadovaný hydrodynamický přetlak u nejvyšší výtokové armatury, 

pro běžné výtokové armatury je požadováno 100 [kPa]  

𝑝g – tlaková ztráta způsobená rozdílem mezi výškovou úrovní nejvyšší výtokové 

armatury a místa napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad pro veřejnou potřebu 

hydrostatický přetlak [kPa]  

𝑝vodoměr– tlakové ztráty vodoměrů [kPa]  

𝑝další – tlakové ztráty napojených zařízení, např. průtokových ohřívačů vody nebo 

zařízení pro úpravu vody [kPa]  

𝑝přípojky– tlaková ztráta ve vodovodní přípojce a případném přívodním potrubí vnitřního 

vodovodu vně budovy [kPa]  
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𝑝budova– součet tlakových ztrát třením a místními odpory v potrubí vodovodu uvnitř 

budovy [kPa] 

 

• Dispoziční tlak v našem případě místa připojení přípojky je 400 kPa.  

• Tlaková ztráta hydrostatického tlaku je 45 kPa  

• Tlaková ztráta vodoměru viz obrázek níže je 46 kPa  

• Tlaková ztráta přípojky je 11.5 kPa  

• Tlaková ztráta místní a tření rozvodů v budově je 178 kPa  

 

400 ≥ 100 + 45 + 46 + 21 + 178 → 400 ≥ 380,5 𝑘𝑃𝑎  

Tlaková rovnice je splněna. 

 

2.4.4. Vodoměrná sestava 

Vodoměrná sestava je umístěna v garáži v 1. nadzemním podlaží a je umístěna 0,5 m nad 

podlahou a ihned za prostupem potrubí stěnou. Umístění musí být v dostatečné 

vzdálenosti od ostatních zdí, aby byla možná manipulace s ventily a vodoměrem při jejich 

případné výměně [30]. 

 

Obrázek 2.23.  Detail vodoměrné sestavy 

Pro odečet spotřeby vody z centrálního vodovodního řadu byl zvolen vodoměr SENSUS 

420. Pro další výpočty použijeme křivku tlakových ztrát od výrobce a odečteme hodnotu 

tlakové ztráty pro průtok 4,8 m3/h. 

 

2.4.5. Rozvody studené a teplé vody  

Veškeré rozvody studené a teplé vody jsou navrženy v souladu s platnou normou 

ČSN EN 806, část 3 [29]. V normě jsou uvedeny s hodnotami výtokových jednotek LU 



Bakalářská práce č.1 – BS – 2021  Kyrylo Korobko 

44 

 

= 0,1 [l/s] pro různá odběrná místa. Na tomto základě byly navrženy jednotlivé dimenze 

pro všechny úseky rozvodů teplé a studené vody v RD. Kompletní výpočet a dimenze 

vnitřních rozvodů TV a SV jsou znázorněny v příloze č. 8. 

Rozvody jsou vždy provedeny tak, že potrubí teplé vody je umístěno výše než potrubí se 

studenou vodou. V 1. patře jsou rozvody mimo technickou místnost vedeny v obvodové 

zdi až k výtokovému ventilu. V technické místnosti je také umístěna stoupačka do 2. NP. 

Stoupačka je zaústěna do prostoru mezi místností a obvodovou konstrukcí. V koupelně 

jsou rozvody vedené v obvodové zdi. Rozvody budou umístěny 0,5 m nad úroveň 

podlahy.  

Stoupačky po průchodu obvodovou zdí 2. NP jsou opatřeny uzavíracím ventilem jak 

studené, tak teplé vody, aby bylo možné v případě potřeby uzavřít celé druhé patro.  

 

Kompenzace délkové roztažnosti:  

Lom trasy a malá délka potrubí je vyhovující z hlediska tepelné roztažnosti 

a nevyžaduje speciální úpravy.  

 

2.4.6. Pravidlo 30 sekund 

Nejvzdálenějším místem z hlediska potřeby teplé vody je umyvadlo nacházející 

se v koupelně v 2. NP. Aby byla po 30 sekundách od úplného otevření výtokové armatury 

zajištěna požadovaná teplota teplé vody podle ČSN 06 0320 (požadavek ČSN EN 806-

2), nesmí mít potrubí teplé vody v trase mezi ohřívačem a nejvzdálenější výtokovou 

armaturou objem větší než 3 litry. Objem potrubí odbočujících z trasy k nejvzdálenější 

výtokové armatuře se do uvedeného objemu nezapočítává [29]. 

 

Úsek Dimenze 
Délka potrubí 

l, [m] 

Vnitřní 

průměr di, 

[m] 

Množství vody 

V, [m3] 

Průtok 

�̇�, [𝑚3/𝑠]  

Čas t, 

[s] 

10 25×4,2 1.8 0.0166 0.0003896 0.00056 3.90 

6 25×4,2 1.323 0.0166 0.0002863 0.00052 2.86 

4 25×4,2 1.9 0.0166 0.0004112 0.00048 4.11 

3 25×4,2 3.4 0.0166 0.0007358 0.00046 7.36 

2 20x3,4 4.256 0.0132 0.0005824 0.0002 5.82 

1 16×2,7 0.8 0.0106 7.06E-05 0.0001 0.71 

Tabulka 2.27   Trasa nejvzdálenějšího místa potřeby TV 

∑ 𝑡i = 24,76 s 
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Implementace BIM: 

Díky tomu, že u modelů zařizovacích předmětů jsou definované výšky přípojek studené 

a teplé vody, mohl jsem navrhnout vnitřní vodovod s velkou přesností. U každého 

zařízení jsem také definoval průtoky teplé a studené vody dle ČSN EN 806-3 [29]. 

Následně software provádí automatické výpočty, například ve vlastnostech označeného 

úseku trubek teplé vody můžeme pozorovat celý soubor údajů o daném úseku potrubí (viz 

obrázek 2.22). 

 

Obrázek 2.24.  Revit: vlastnosti trubek 

V tomto případě jsem jako vstupní údaje softwaru použil dimenze trubek a požadované 

průtoky u zařizovacích předmětů. Po rozkliknutí požadovaného úseku se zobrazí konečné 

a mezivýpočtové hodnoty.  

 

Obrázek 2.25.  Revit: vodovod v koupelně v 2NP 
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2.5. Plynovod 

2.5.1. Plynové spotřebiče 

 

Plynový sporák: Electrolux EKK54970OX  

𝑉p =
𝑃

𝐻i
15 =

8

10,478
= 0,778 m3 hod⁄  

Kde:  

Výkon spotřebiče   𝑃 = 8 kW 

Výhřevnost zemního plynu  Hi
15 = 10,478 kWh m3⁄  

 

Plynový kotel: Viesmann Vitodens 222-F, typ B2SB    

𝑉p =
𝑃

𝐻i
15 =

10

10,478
= 0,954 m3 hod⁄  

Kde:  

Výkon spotřebiče   𝑃 = 10 kW 

Výhřevnost zemního plynu  𝐻i
15 = 10,478 kWh m3⁄  

 

2.5.2. Dimenzování plynovodní přípojky 

Vstupní údaje: 

Uvažované tlakové ztráty:  horizontálně = 3,3 Pa/m 

     vertikálně = 5 Pa/m 

Délka přípojky:   L = 9 m 

     (6 m horizontálně, 1,5 m vertikálně) 

Přetlak zp. na vstupu:   ∆𝑝1 = 100 kPa 

Atmosférický tlak:   𝑝n = 101,325 kPa 

Uvažovaná teplota:   𝜃1 = 10°C 

 

Komp. faktor:    𝑍1 = 0,9977 

Množství plynu:   𝑉p sec = 2,4 m3 hod⁄  

Tlakové ztráty:   ∆𝑝 = (6 ∙ 3,3) − (1,5 ∙ 5) = 12,3 Pa 
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Tlak na vstupu:   𝑝1 = ∆𝑝1 + 𝑝n =100+101,325 =201,325 kPa 

Tlak na výstupu:   𝑝2 = 𝑝1 − ∆𝑝 = 201,325-0,0123 = 201,312 kPa 

 

Výpočet vnitřního průměru [31] 

 

𝑑 = 0,097486 ∙ (𝑍1 ∙ 𝜃1 ∙
𝑉p sec

2

𝑝1
2 − 𝑝2

2 ∙ 𝐿)

0,1875

 

𝑑 = 0,097486 ∙ (0,9977 ∙ 283,15 ∙
0,00066662

201,3252 − 201,3122
∙ 9)

0,1875

= 0,0223 m 

 

Jmenovitou světlost volím DN25. 

 

2.5.3. Výpočet potřebného spalovacího vzduchu a návrh větrání 

místnosti 

Spotřebiče typu A: Plynový sporák 

𝑉s = 1,1 ∙ 𝛾 ∙ 𝑃p = 1,1 ∙ 1,8 ∙ 10,2 = 20,2 m3/h (31) 

Skutečný průtok 𝑉o,sk = 77,35 m3/h 

Porovnání potřebného spalovacího vzduchu a přiváděného čerstvého 

∑ Vs < ∑ Vo => vyhovuje 

 

Spotřebiče typu B: Plynový kotel  

Potřebný přebytek spalovacího vzduchu:  

𝜆 =
𝐶𝑂2,𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑂2,𝑠𝑘𝑢𝑡
=

11,7

9
= 1,3 (32) 

Skutečná účinnost kotle 

𝜂e =
𝜂skut

𝜂ideal
=

105,5

111,5
= 87,4 %  (33) 

Potřebné množství spalovacího vzduchu:  

𝑉𝑠1 = 1,1 ∙ 𝜆 ∙
𝑄n

𝜂
= 1,1 ∙ 1,3 ∙

10

0,874
= 16,36 m3/h (34) 
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Pro průtok 16,36 m3/h navržen otvor ve zdi DN70: 

 

𝑃1 +
𝜌 . 𝑣2

2 
= 𝑃2 +

 𝜌 . 𝑣2

2 
+ ∆𝑃z  (35) 

𝑃1 −  𝑃2 =
𝜌 . 𝑣2

2
(𝜉 +  

𝑙

𝑑
𝜆) 

𝑣 = √
2 ∙ (𝑃1 −  𝑃2)

𝜌 ∙ (𝜉 +  
𝑙
𝑑

𝜆)
= √

2 ∙ 4

1,272 ∙ (4,4 +  
0,5

0.75
0,03)

= 1,169 m/s  (36) 

𝑑 = √
4𝑉

𝑣 ∙ 𝜋
= √

16,36
3600  ∙ 4

1,169 π
= 0,07 m   (37) 

 

2.6. Návrh kotle 

 

Na základě hodnot tepelného příkonu pro otopnou sestavu a přípravu teplé vody 

byl zvolen kondenzační kotel Viesmann Vitodens 222-F, typ B2SB s integrovaným 

zásobníkem teplé vody o objemu 130 litrů. Rozsah jmenovitého tepelného výkonu je  

1,9–13 kW. Součástí kotle je integrovaná expanzní nádoba o objemu 12 litrů, pojistné 

zařízení s otevíracím přetlakem 300 kPa a oběhové čerpadlo [16]. 

Jelikož řešený rodinný dům je energeticky nenáročný, je potřeba vzít ohled na nízký 

startovací výkon, aby regulace kotle nezpůsobila opakované vypínání/startování. Tento 

problém se může projevovat v období, kdy skutečné venkovní podmínky jsou příznivější 

vůči výpočtovým.  

 

2.6.1. Kontrola expanzní nádoby 

𝜂 =
𝑝h,dov,A − 𝑝d,dov,A

𝑝h,dov,A
=

(300 + 100) − 138

(300 + 100)
= 0.655  (38) 

𝑝d,dov,A = 1.1 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ  [kPa] (39) 

𝑝d,dov,A = 1.1 ∗ 1000 ∗ 9.81 ∗ 3.5 = 37768.5 + 100 000 ≅ 138 kPa 

𝑛 =
1000

ρ55℃
−

1000

ρ10℃
=

1000

985,7
− 1.0004 = 0,0141 (40) 

𝑉EN−T = 1.3 ∗ 𝑉OS ∗ 𝑛 ∗
1

𝜂
= 1.3 ∗ 69.4 ∗ 0,0141 ∗

1

0.655
= 1.94 l (41) 
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Integrovaná expanzní má objem 12 litrů a je vyhovující. 

 

2.6.2. Kontrola oběhového čerpadla 

 

Kotel má integrované čerpadlo topného okruhu UPM3 15-75. Čerpadlo má regulace na 

konstantní dopravní tlak. 

Celková tlaková ztráta otopné sestavy: 

𝛥𝑝celk = 14588 Pa 

Celkový průtok otopnou sestavou: 

𝑄celk = 704 kg/h 

 

 

Obrázek 2.26.  Pracovní bod oběhového čerpadla. 

 

2.7. Potřeba tepla na vytápění 

Výpočet teoretické potřeby tepla na vytápění podle denostupňové metody: 

𝑄d,vyt,teor = 24 ∗ 3600 ∗ �̇�c ∗
𝑑 ∗ (𝜃int − 𝜃e,m)

(𝜃int − 𝜃e)
∗ 𝑒i ∗ 𝑒t ∗ 𝑒d , J/ot. období (42) 
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Kde 

�̇�c, [W] – celková tepelná ztráta objektu 

d – počet dnů v otopném období 

𝑒i – opravný součinitel na nesoučasnost tepelné ztráty větráním a prostupem 

𝑒t – opravný součinitel na snížení vnitřní teploty (při přerušovaném vytápění) 

𝑒d – opravný součinitel na zkrácení doby provozu (ot. soustavy při přerušovaném 

vytápění) 

 

𝜃is =  
∑ 𝑉i ∗ 𝜃i

n
i=1

∑ 𝑉i
n
i=1

= 18,96 ℃ (43) 

 

Kde 

𝜃i, [°C] – vnitřní teplota i-té místnosti  

𝑉i, [m3] – objem i-té místnosti 

𝑄d,vyt,teor = 24 ∗ 3600 ∗ 5711 ∗
225 ∗ (19 − 4,3)

(20 − (−12))
∗ 0,6 ∗ 0,95 ∗ 1

= 29 070 MJ/ot. období (44) 

 

Výpočet skutečné potřeby tepla na vytápění: 

Qd,vyt,skut =
Qd,vyt,teor

𝜂𝑅 ∗ 𝜂𝑂 ∗ 𝜂𝐾
=

29 070

0,98 ∗ 0,99 ∗ 0,98
= 30 574 MJ/ot. období (45) 

Kde 

𝜂𝑅 – účinnost rozvodů tepla – zohledňuje kvalitu izolace a způsob provedení rozvodu 

tepla 

𝜂𝑂 – zohledňuje typ regulace daného zdroje tepla 

𝜂𝐾 – účinnost zdroje tepla  

 

2.8. Potřeba tepla na přípravu teplé vody 

 

𝑄d,TV = 𝑄d,TV,den ∗ 𝑑 + 0,8 ∗ 𝑄d,TV,den ∗
𝜃TV − 𝜃SV,léto

𝜃TV − 𝜃SV,zima
∗ (𝑁 − 𝑑) (46) 
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Kde 

𝑄d,TV, [J/rok] − roční potřeba tepla na přípravu teplé vody 

𝑄d,TV,den, [J/den] − denní potřeba tepla na přípravu teplé vody 

𝑑, [−] − počet dní otopného období 

𝜃TV, [℃] − teplota teplé vody 

𝜃SV,léto, [℃] − teplota studené přiváděné vody v létě 

𝜃SV,zima, [℃] − teplota studené přiváděné vody v létě 

𝑁, [den] − počet provozních dní soustavy 

 

𝑄d,TV,den = (1 + 𝑧) ∗ 𝜌 ∗ 𝑐 ∗ 𝑉2p ∗ (𝜃TV − 𝜃SV), [J/den] (47) 

𝑄d,TV,den = (1 + 0,3) ∗ 1000 ∗ 4200 ∗ 0,16 ∗ (55 − 10) = 39,3 MJ/den 

𝑄d,TV = 39,3 ∗ 225 + 0,8 ∗ 39,3 ∗
55 − 15

55 − 5
∗ (365 − 225) = 12 368 MJ/rok 

 

2.9. Potřeba paliva na vytápění a přípravu teplé vody 

 

𝑈d,vyt,skut =
Qd,vyt,skut

𝐻U
=

30 574

35,9
= 852 m3 (48) 

𝑈d,TV =
𝑄d,TV

𝐻U
=

12 368

35,9
= 344,5 m3 (49) 

Celková potřeba paliva: 

𝑈celk = 𝑈d,vyt,skut + 𝑈d,TV = 1196 m3 

 

Kde 

𝐻U, [MJ/m2] − vyhřevnost zemního plynu. 
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Závěr: 

Cílem mé práce bylo navržení projektu vytápění a přípravy teplé vody a jeho 

implementace pomocí BIM metody. Všechny potřebné výpočty byly provedeny 

v souladu s předpisy a normami. Návrh stavebních konstrukcí se vyvíjel z normy ČSN 73 

0540-2, která stanoví součinitel prostupu tepla pro stavební konstrukce. Byly spočítané 

tepelné ztráty jednotlivých místností prostupem a větráním dle ČSN EN 12831-1. 

Celková teplená ztráta rodinného domu činí 5711 W. Pro pokrytí tepelných ztrát byla 

zvolena kombinace podlahového vytápění a otopných těles. Dimenzování bylo provedeno 

s ohledem na budoucí hydraulické vyvážení otopné sestavy, tak aby byly zajištěny vnitřní 

teplotní podmínky. Vyvážení otopné sestavy bylo provedeno pomocí regulačních 

sroubení a ventilů. Projekt vodovodů a plynovodů byl vyplněn dle příslušných norem 

a pravidel. Veškeré rozvody studené a teplé vody jsou navrženy v souladu s platnou 

normou ČSN EN 806, část 3. V normě jsou uvedeny s hodnotami výtokových jednotek 

LU = 0,1 [l/s] pro různá odběrná místa. Na tomto základě byly navrženy jednotlivé 

dimenze pro všechny úseky rozvodů teplé a studené vody v rodinném domě. Pro 

dimenzování plynovodu byly spočítané redukované odběry plynu a stanovené 

ekvivalentní délky úseků plynovodu. Navržený kotel splňuje všechny požadavky otopné 

sestavy a potřeby teplé vody. Modulační rozsah výkonu kotle 1,9–13,0 kW. 

Implementace BIM byla provedená pomocí softwaru Autodesk REVIT. Největším 

přínosem v rámci mého projektu byla snadná a rychlá koordinace, analytické schopnosti 

softwaru posloužily jako doplňující vstupní údaje pro výpočty. Automatická tvorba 

výkresové dokumentace usnadnila a urychlila práce. Byly využité veškeré dostupné 

možnosti softwaru a v určitých projekčních částech byly popsané výhody metody BIM. 

Během vypracování své bakalářské práce jsem narazil na velice zajímavé a slibné téma, 

a tím je celá metoda BIM jako taková. Od začátku až do konce výzkumu jsem se setkával 

s něčím novým a zajímavým. Během výuky na naší fakultě jsem samozřejmě měl 

možnost setkat se i se softwary pro 3D modelování i pro simulace různých jevů, ale nikdy 

jsem se nezamýšlel nad globálními principy těchto softwarů.  

Implementace BIM je společným dílem širokého spektra profesí, a právě proto jedním ze 

sloupů celé metody je zajištění práce daty, jež budou vždy aktuální. Největší přínos bude 

tato metoda mít při zavádění do velkých projektů, kde každá profese je vypracovaná 

různými firmami a osobami, které nejsou v přímém kontaktu, čímž vzniká riziko kolize 

při budoucí koordinaci. 

Implementace metody BIM do všech procesů stavby je očividná a je jenom otázkou času, 

kdy se prosadí ve velkém. Dnešní dobu v projekci a řízení staveb bych nazval 

přechodovou dobou. Stejně jako svět přešel od ručního kreslení tužkou, tak i práce v 2D 

prostředí bude jenom částí evoluce automatizačních technologií.  
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Příloha č.1 Měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru 

do venkovního prostředí. 

Místnost 1.02 

∑ HT,ie

k

= 22,9671 W/K   

Č Stavební 

konstrukce 
Ak fU,k f_ie,k fie,k ΔUTB HT,ie 

- - [m²] [-] [-] [W/m²K] [W/m²K] [W/K] 

1 Vnější stěna 42.28 1 1 0.200522 0.05 10.59206 

2 Okno 2.25 1 1 1.1 
 

2.475 

3 Okno 2.25 1 1 1.1 
 

2.475 

4 Francouzské 

okno 

6.75 1 1 1.1 
 

7.425 

 

Místnost 1.03 

∑ HT,ie

k

= 0 W/K   

Místnost 1.04 

∑ HT,ie

k

= 0 W/K   

Místnost 1.05 

∑ HT,ie

k

= 3,56405 W/K   

1 Vnější stěna 7.76 1 1 0.200522 0.05 1.944049 

2 Vchodové dveře 1.8 1 1 0.9 0 1.62 

 

Místnost 1.06 

∑ HT,ie

k

= 6,58959 W/K   

1 Vnější stěna 16.46 1 1 0.200522 0.05 4.123589 

2 Okno 2.25 1 1 1.1 0 2.475 

2 Okno 2.25 1 1 1.1 0 2.475 

 

Místnost 1.07 

∑ HT,ie

k

= 1,84885 W/K   
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1 Vnější stěna 7.38 1 1 0.200522 0.05 1.848851 

 

Místnost 1.08 

∑ HT,ie

k

= 17,1465 W/K   

1 Vnější stěna 24.378 1 1 0.200522 0.05 6.107221 

2 Okno 2.25 1 1 1.1 0 2.475 

3 Garážová vrata 5.25 1 1 1.1 0 5.775 

4 Střecha 16.2843 1 1 0.121286 0.05 2.789267 

 

Místnost 1.09 

∑ HT,ie

k

= 6,91488 W/K   

1 Vnější stěna 12.33 1 1 0.200522 0.05 3.088934 

2 Okno 1.2 1 1 1.1 0 1.32 

3 Vchodové dveře 1.8 1 1 0.9 0 1.62 

4 Střecha 5.17 1 1 0.121286 0.05 0.885547 

 

Místnost 2.01 a 2.05 

∑ HT,ie

k

= 9,02146 W/K   

1 Vnější stěna 24.002 1 1 0.200522 0.05 6.013025 

2 Střešní okno 0.72 1 1 1.1 0 0.792 

3 Střecha 12.94 1 1 0.121286 0.05 2.216436 

 

Místnost 2.02 

∑ HT,ie

k

= 0 W/K   

 

Místnost 2.03 a 2.04 

∑ HT,ie

k

= 0,98021 W/K   

1 Vnější stěna 3.27 1 1 0.200522 0.05 0.819206 

2 Střecha 0.94 1 1 0.121286 0.05 0.161008 
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Místnost 2.06 

∑ HT,ie

k

= 8,90892 W/K   

1 Vnější stěna 23.12787 1 1 0.200522 0.05 5.794036 

2 Střešní okno 0.72 1 1 1.1 0 0.792 

3 Střecha 11.81 1 1 0.121286 0.05 2.022883 

 

Místnost 2.07 

∑ HT,ie

k

= 8,68117 W/K   

1 Vnější stěna 22.965 1 1 0.200522 0.05 5.753234 

2 Střešní okno 0.72 1 1 1.1 0 0.792 

3 Střecha 12.47 1 1 0.121286 0.05 2.135932 
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Příloha č.2 Měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru 

do nebo přes nevytápěné prostory. 

 

Místnost 1.02 

∑ HT,iak

k

= −0,7958 W/K   

Místnost Plocha hraniční konstrukce Ak θia fia,k Uk HT,ia,k 

- m² °C - W/m²K W/K 

1.04 4.0475 24 -0.125 1.094276 -0.55364 

1.09 5.32651 10 0.3125 0.39344 0.654894 

2.06 12.53 24 -0.125 0.572731 -0.89704 

 

Místnost 1.03 

∑ HT,iak

k

= −0,8393 W/K   

1.04 6.13601 24 -0.125 1.094276 -0.83931 

 

Místnost 1.04 

∑ HT,iak

k

= 2,81995 W/K   

1.02 4.0475 20 0.111111 1.094276 0.49212 

1.03 6.13601 20 0.111111 1.094276 0.746054 

1.05 4.0475 20 0.111111 1.094276 0.49212 

1.08 6.13601 10 0.388889 0.39344 0.938836 

2.05 2.37 20 0.111111 0.572731 0.150819 

 

Místnost 1.05 

∑ HT,iak

k

= 0,06145 W/K   

1.04 4.0475 24 -0.125 1.094276 -0.55364 

1.08 5.00271 10 0.3125 0.39344 0.615083 

 

Místnost 1.06 a 1.07 

∑ HT,iak

k

= 0 W/K   



Bakalářská práce č.1 – BS – 2021  Kyrylo Korobko 

64 

 

 

Místnost 1.08 

∑ HT,iak

k

= −1,8944 W/K   

1.04 6.13601 24 -0.63636 0.39344 -1.53628 

1.05 2.00271 20 -0.45455 0.39344 -0.35816 

 

Místnost 1.09 

∑ HT,iak

k

= −0,9523 W/K   

1.02 5.32651 20 -0.45455 0.39344 -0.95257 

 

Místnost 2.01, 2.02, 2.03 a 2.04 

∑ HT,iak

k

= 0 W/K   

 

Místnost 2.05 

∑ HT,iak

k

= −1,4475 W/K   

1.04 2.37 24 -0.125 0.572731 -0.16967 

2.06 9.34163 24 -0.125 1.094276 -1.27779 

 

Místnost 2.06 

∑ HT,iak

k

= 3,39328 W/K   

1.02 9.34 20 0.111111 0.572731 0.594368 

2.05 10.49 20 0.111111 1.094276 1.27544 

2.07 12.53 20 0.111111 1.094276 1.523475 

 

Místnost 2.07 

∑ HT,iak

k

= −1,4349 W/K   

2.06 10.49 24 -0.125 1.094276 -1.43487 
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Příloha č.3 Měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru 

(i) do zeminy (g) 

 

Místnost 
B´ Z Uequiv,k fig,k Ak HT,ig 

m m W/m²K °C m² W/K 

1.02 5.206557 0 0.198296 0.490625 43.04 6.071625 

1.03 0.809249 0 0.763378 0.490625 2.8 1.5206 

1.04 2.501319 0 0.223167 0.547222 2.37 0.419672 

1.05 3.091854 0 0.217076 0.490625 4.46 0.688753 

1.06 3.196911 0 0.216036 0.490625 10.35 1.590682 

1.07 1.710526 0 0.232044 0.490625 1.95 0.321901 

1.08 3.299137 0 0.215036 0.259091 16.24 1.311948 

1.09 2.183738 0 0.226627 0.259091 5.17 0.440171 
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Příloha č.4 Návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného 

prostor 

 

θe = −12 °C 

Místnost 

Vnitřní 

výpočtová 

teplota 

θint,i 

HT,ie ∑ HT,ia(… ) HT,ig ΦT,i 

°C W/K W/K W/K W 

1.02 20 22,9671 −0,7958 6.071625 904 

1.03 20  −0,8393 1.5206 22 

1.04 24  2,81995 0.419672 117 

1.05 20 3,56405 0,06145 0.688753 138 

1.06 20 6,58959  1.590682 262 

1.07 20 1,84885  0.321901 59 

1.08 10 17,1465 −1,8944 1.311948 364 

1.09 10 6,91488 −0,9523 0.440171 141 

2.01 20 9,02146   289 

2.02 20    0 

2.03 20 0,98021   31 

2.04 20 0,98021   31 

2.05 20 9,02146 −1,4475  242 

2.06 24 8,90892 3,39328  432 

2.07 20 8,68117 −1,4349  232 

 

∑ ΦT,i = 3264 W 
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Příloha č.5 Návrhová tepelná ztráta větráním 

 

ρ = 1,2 kg/m3 – hustota vzduchu  

cp = 1010 J/kg K – měrná tepelná kapacita vzduchu 

θe = −12 °C  

 

Místnost 
θint,i nmin,i Vi ΦV,i 

°C 1/h m3 W 

1.02 20 0.5 139.3635 833 

1.03 20 0 9.0664 0 

1.04 24 1 7.67406 0 

1.05 20 0 14.44148 0 

1.06 20 0.5 33.5133 181 

1.07 20 0 6.3141 0 

1.08 10 0.5 52.58512 195 

1.09 10 0.3 16.74046 37 

2.01 20 0.5 44.32822 239 

2.02 20 0 27.32872 0 

2.03 20 0 3.04372 0 

2.04 20 0 3.14086 0 

2.05 20 0.5 44.49012 240 

2.06 24 1 40.57214 492 

2.07 20 0.5 42.70922 230 

 

∑ ΦV,i = 2446 W 
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Příloha č. 6 Návrh otopných hadů a tepelných příkonů 

 

Místnost 
θint,i 

Plocha 

podlahy 

Zastavená 

plocha 

Plocha k 

dispozici 

TZ 

celková 

Okruh 

PV 

Plocha 

otopného 

hadu 

Rozteč 

trubek 

Průměr 

trubek 

Povrchová 

teplota 

podlahy 

m.t.t. 

otopného 

hadu 

Ztrátový 

t.t. 

otopného 

hadu 

Celkový 

tepelný 

příkon 

°C m2 m2 m2 W  m2 m m °C W/m2 W/m2 W/m2 

1.02 20 43.04 16.2586 26.78 1737 
A1 10.15 0.2 0.02 26.48 77.71 7.06 861 

A2 10.15 0.2 0.02 26.48 77.71 7.06 861 

1.03 20 2.8 0 2.80 22 

A3 3.22 0.2 0.017 26.37 
76.44 

 

7.05 

 

269 

 
1.04 24 2.37 0.5 1.87 117 

1.05 20 4.46 0.72 3.74 138 

1.06 20 10.35 3.18 7.17 443 
A4 5.84 0.2 0.017 26.37 76.44 7.05 487 

1.07 20 1.95 0 1.95 59 

1.08 15 16.24 0 16.24 559 
 

1.09 15 5.17 0 5.17 178 

2.01 20 13.69 3.18 10.51 527 B1 

 

8.00 

 

0.2 

 

0.017 

 

25.81 

 

69.72 

 

9.53 

 

609 

 2.03 20 0.94 0 0.94 31 

2.04 20 0.97 0 0.97 31 B2 

 

7.36 

 

0.2 

 

0.017 

 

25.81 

 

69.72 

 

9.53 

 

560 

 2.05 20 13.74 3.18 10.56 482 

2.06 24 12.53 4.14 8.39 450 B3 6.86 0.1 0.017 29.47 65.63 7.82 504 

2.07 20 13.19 4 9.19 462 B4 6.63 0.2 0.017 25.81 69.72 9.53 504 

2.02 20 8.44 0 8.44 0  
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Příloha č. 7 Diagram tlakové ztráty pro trubky RAUTHERM S 

 

 


