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1. Výpočetní část  

Návrh vytápění a dílčí výpočty ukáži na referenční místnosti č.m. 113 – BAR. 

Místnost se nachází v 1. NP. Mezi ochlazované obvodové konstrukce patří podlaha a 

jedna obvodová stěna. Ze tří stěn místnost sousedí s pobytovými místnostmi. Na této 

místnosti budu demonstrovat návrh kapilárních rohoží. 
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1.1. Výpočet tepelných ztrát dle ČSN EN 12831-1: 

Vybraná místnost se nachází v 1. NP.  

Konstrukce: 

PODL Podlaha   Ukonstrukce = 0,3 W/m2K ; U= 0,5 W/m2K 

SO Stěna obvodová   U = 0,14 W/m2K 

OK Okno    U = 0,8 W/m2K 

SN Stěna vnitřní    U = 0,9 W/m2K 

 

 

Celková tepelná ztráta objektu a potřebný výkon, který je potřeba pokrýt tepelným 

čerpadlem je v následující tabulce. 
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Zde je vidět že potřebný výkon je 28,3 kW. Z toho 21,13 kW je tepelná ztráta 

objektu. Pro pokrytí tepelné ztráty dohřevu vody v bazénu je potřeba 1,8 kW a na VZT 

jednotky je potřeba 5,37 kW.  

Jsou zde navrženy 4 vrty o délce 112 m. 
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1.2. Návrh zdroje pro vytápění 

U tohoto objektu je navržené tepelné čerpadlo země/voda od Stiebel Eltron WPF 

20. Na následujícím obrázku je vyznačen bod bivalence, který je -6,1 °C. V akumulační 

nádobě a v zásobníku na teplou vodu je přidané elektrické topné těleso BGC 6 kW. 

 

obr. /1/  Bod bivalencen 

 

Na tomto grafu je znázorněn průběh topného faktoru COP 

 

obr. /2/  Topný faktor 
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1.3. Výpočet potřeby teplé vody a návrh zásobníku na teplou vodu 

Při výpočtu potřeby teplé vody jsou postupovala dle ČSN 06 0320. V této normě 

se uvažuje s celkovou potřebou teplé vody V2p = 0,082m3/os.den, tato hodnota je 

nadsazená, proto jsem ve výpočtu uvažovala s V2p = 0,060m3/os.den. V objektu uvažuji 

s 6 lidmi. Při přípravě vody neuvažuji s kontinuálním odběrem tepla pro přípravu teplé 

vody, ale se skokovým odběrem. 
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Od výrobce je požadavek, aby plocha výměníku byla minimálně 6,7 m2, z tohoto 

důvodu navrhuji zásobník Regulus RBC 750 HP s plochou výměníku 7,5 m2. 

V následujících tabulkách jsou stanoveny roční potřeby tepla pro vytápění a pro 

přípravu teplé vody. 
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1.4. Návrh bezpečnostního zařízení otopné soustavy 

1.4.1. Návrh expanzní nádoby  
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1.4.2. Návrh pojistného ventilu dle ČSN 06 0830 
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1.5. Návrh kapilárních rohoží 

Při návrhu kapilárních rohoží je třeba dát pozor na maximální teplotu, aby 

nedocházelo k příliš velkému záření ze stropu, což by mohlo narušit tepelnou pohodu. 

Na následujících grafech jsou znázorněné maximální přípustné topné výkony 

s ohledem na výšku, hloubku místnosti a šířku položených pásů.[7] 

 

obr. /1/ Závislost topného výkon na hloubce místnosti [7] 

 

 

obr. /2/ Závislost topného výkonu na šířce pásů [7] 
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Dimenzování topného stropu vychází z výpočtu přestupu přestupujícího tepla. 

Potřeba tepla pro větrání je uvažována, že bude pokryta rekuperací.  
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1.6. Nastavení otáček regulačního šroubení 

 

 

1.7. Návrh expanzní nádoby pro kapilární rohože 

Expanzní nádobu pro kapilární rohože jsem navrhovala podle technického listu 

výrobce. Pro dimenzi je nutné uvažovat celkový plnící objem zařízení.  

 

 

 

  



Diplomová práce 

Katedra technických zařízení budov Bc. Tereza Spurná 

 

  

 strana 14 
 

1.8. Návrh vyvažovacích ventilů na patách větví 

Návrh vyvažovacích ventilů jsem vypočítala v programu PROTECH GDS. 

V následující tabulce jsou vypsané nastavení předregulace vyvažovacích ventilů. 

 

 

1.9. Návrh třícestného ventilu 
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1.10. Návrh oběhového čerpadla na větvi ´´A´´ - kapilární rohože 

 

 

 

 Oběhové čerpadlo pro kapilární rohože vychází takto velké z důvodu vysokých 

průtoků a vysokých tlakových ztrát na větvi. Při návrhu kapilárních rohoží, uvádí výrobce 

požadavek, aby bylo minimální průtočné množství vody 17 l/m2h. Tento požadavek je 

z důvodu, aby bylo dodrženo turbulentní proudění. 

 
obr. /3/  Výpočet kapilárních rohoží [7] 

  Porovnávala jsem průtok s další studií, kde na experimentálním měření 

vychází průtoky 224 kg/h na aktivní ploše 8,25 m2. Měření bylo provedeno firmou 

PIPELIFE. [10] 
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2. ZDROJE 

Normy: 

[1] ČSN EN 12 831-1 Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 
1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3 

[2] ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 

[3] ČSN 06 0320 Tepelní soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 
projektování 

[4] ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 

[5] ČSN 38 3350 Zásobování teplem, všeobecné zásady 

Ostatní: 

[6] Kapilární rohože: Typy instalací rohoží. In: G-term.Henlich [online]. [cit. 2021-11-
30]. Dostupné z: https://g-term.hennlich.cz/produkty/kapilarni-rohoze-typy-
instalaci-rohozi-918.html 

[7] Kapilární rohože - systém pro vytápění-chlazení: Souhrn pro projektanty [online]. 
s.63 [cit. 2021-12-01]. Dostupné z: 
https://www.hennlich.cz/fileadmin/_migrated/Kapil%C3%A1rn%C3%AD_roho
%C5%BEe_G-term-souhrn_projektanti.pdf 

[8] BAŠTA, Jiří, 2004. Regulační armatury - teoretická základna (I). TZB INFO [online]. 
[cit. 2021-12-17]. Dostupné z: https://vytapeni.tzb-info.cz/teorie-a-
schemata/2181-regulacni-armatury-teoreticka-zakladna-i 

[9] VAVŘIČKA, Roman, 2017. Návrh pojistného a zabezpečovacího 
zařízení [elektronická přednáška]. In: . [cit. 2021-12-23]. Dostupné z: 
http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/Vytapeni/003_Pojistne_a_zabezpecovaci_zari
zeni.pdf 

[10] MATULA, Dalibor. Kapilární systémy PP-RCT CARBO oxy [elektronická přednáška]. 
2021 [cit. 2021-12-27]. 

[11] Projektování a instalace: Příručka pro plánování tepelných čerpadel, 2015. Česká 
republika: STIEBEL ELTRON. 

 

Použitý software: 

[A] TechCON – GaicoCAD X (firemní verze 9.1) 

[B] PROTECH GDS 2.9.7 (výukový program) 

[C] Stiebel Eltron – Toolbox – dimenzování tepelného čerpadla 

[D] Microsoft Office 

 

 

 


