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ABSTRAKT  

Bakalářská práce řeší návrh vytápění a přípravu teplé vody v administrativní 
budově s jedním bytem.  

Práce je rozčleněna na tři části – teoretickou, výpočtovou a projektovou. Teoretická 
část se věnuje otopným tělesům a jejich armaturám. Výpočtová část zahrnuje 
výpočty tepelných ztrát, dimenzování otopné soustavy a návrh dvou variant zdroje 
tepla s porovnáním investičních nákladů. Projektová část obsahuje technickou 
zprávu a výkresovou dokumentaci. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Vytápění, otopná tělesa, plynový kondenzační kotel, tepelné ztráty, dimenzování 
otopné soustavy, příprava teplé vody. 

ABSTRACT  

The bachelor thesis solves a heating and a hot water preparation in an office 
building with a flat.  

The thesis is divided into three parts – theoretical, computing and project. 
The theoretical part is dedicated to radiators and their armatures. The computing 
part consists of heating losses calculations, sizing the heating system and design 
of two options of heat source with comparing investment costs. The project 
includes a technical report and a drawing documentation. 

KEYWORDS  

Heating, radiators, gas condensing boiler, heating losses, sizing the heating 
system, hot water preparation. 
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1  OTOPNÁ TĚLESA VODNÍCH OTOPNÝCH SOUSTAV 

1.1  ÚVOD 

Otopná tělesa jsou tepelné výměníky, které zajišťují dosažení požadované teploty v místnosti. 

Přenáší teplo z teplonosné látky, což může být voda nebo vodní pára. Dnes je ale nejčastěji 

používána voda. Tato látka je ohřívána centrálně ve zdroji mimo těleso nebo přímo v tělese. 

Pokud je ohřev centrální, jedná se o ústřední vytápění, a pokud je zdroj tepla umístěn v tělese, 

tak mluvíme o lokálních topidlech. [1, s. 1077] 

Otopná tělesa předávají teplo do místnosti třemi způsoby: sáláním (radiací), vedením 

a prouděním (konvekcí). Sdílení tepla probíhá všemi možnostmi, ale každý typ otopného tělesa 

se liší poměrem jednotlivých složek. Obecně rozložení těchto složek závisí na konstrukci 

otopného tělesa. [2, s. 41]  

Cílem návrhu otopných těles je dosažení tepelné pohody v místnosti, která je ovlivněna směrem 

a rychlostí proudění teplého vzduchu, rozložením teplot v místnosti a povrchové teploty ploch 

s ohledem na sálavý účinek. [3, s. 117] 

1.2  ROZDĚLENÍ OTOPNÝCH TĚLES  

 Konvekční 

o Článková 

o Desková 

o Trubková 

o Konvektory  

1.3  KONVEKČNÍ TĚLESA 

Tato tělesa přenáší teplo prouděním. Teplý proud vzduchu stoupá od otopného tělesa nahoru 

a cestou se střetává s chladnými proudy vzduchu, které klesají dolů. Teplý proud otáčí proud 

studený, smíchají se a už smíchané proudí celou místností. [3, s. 117] 

1.3.1  TĚLESA ČLÁNKOVÁ 

Skládají se z jednotlivých svislých článků, které jsou k sobě upevňovány pomocí závitových 

vsuvek. Těleso může být tvořeno libovolným počtem článků, nejméně však třemi. Litinová 

článková tělesa se spojují pomocí závitových vsuvek, ale tělesa ocelová se svařují do sad 

po třech, čtyřech, pěti, sedmi nebo deseti článcích a tyto sady se dají spojovat vsuvkami. 

Hlavní částí článku jsou horní a dolní komory, jež jsou spojeny spojovacími otvory. 
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Teplosměnnou plochu tvoří sloupky, které mohou mít různé tvary. [1, s. 1077; 3, s. 121; 

4, s. 32] 

Vyrábí se tělesa ocelová, litinová nebo ze slitin hliníku. Co se týče technologického postupu, 

tak mohou být z lisovaných plechů, odlévaná nebo tlakově litá. [5] 

Litinová článková tělesa jsou určena jak pro soustavy teplovodní, tak parní nízkotlaké. Jejich 

výhodou je, že mají vysokou životnost, která se pohybuje kolem padesáti let. To se samozřejmě 

promítá do jejich ceny. Celkovou nevýhodou všech článkových těles je velký objem vody, 

který způsobuje delší tepelnou setrvačnost a tím pádem horší regulaci otopné soustavy. 

[2, s. 46] 

Ocelová tělesa jsou určena pouze pro teplovodní soustavy. Oproti litinovým tělesům jsou 

levnější, ale mají nižší životnost kvůli korozi materiálu. Proto jsou u nich kladeny větší 

požadavky na kvalitu teplosměnné látky. [4, s. 32] 

Tělesa ze slitin hliníku jsou vhodná pro teplovodní soustavy. Články mají čelní plochu, díky 

které těleso disponuje větší výhřevnou plochou. Je vhodné upravovat pH vody tak, aby se 

zabránilo poškozování tělesa a zkrácení jeho životnosti. [2, s. 46 – 47] 

Článková tělesa mají při malé délce relativně velký výkon, proto se používají tam, kde je třeba 

kratší otopné těleso. Tato tělesa mohou být viděna ve starší zástavbě a historických budovách. 

Výrobci dnes nabízejí designová článková tělesa nejrůznějších barev, tvarů a stylů. Samotná 

tělesa mohou být kombinována s rozmanitými stylovými/retro ventily. Tyto designové kusy se 

používají v rekonstrukcích tak, aby byl zachován jednotný ráz budovy. [4, s. 32] 

 

Obr. 1 – Článkové otopné těleso Atena [1.1] Obr. 2 – Článkové otopné těleso Styl [1.2] 
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Článková otopná tělesa se na stěnu připevňují pomocí konzol a držáků. Některé typy těles 

se upevňují do podlahy pomocí stojánkových a nastavitelných konzol. 

1.3.2  TĚLESA DESKOVÁ 

Tato tělesa jsou v současnosti nejčastěji používaná. Deskové těleso je takové, které má 

souvislou hladkou či zvlněnou desku z lisovaných ocelových plechů. Jsou určena 

pro dvoutrubkové nebo jednotrubkové teplovodní otopné soustavy. Desková tělesa dělíme 

podle provedení na jednořadá, dvouřadá a třířadá. Výrobci nabízí tělesa hloubky 47 až 155 mm, 

výšky 300 až 900 mm a délky 400 až 3000 mm. [5; 2, s. 47] 

Výhodou těchto těles je, že mají malý obsah vody. Díky tomu můžeme rychle regulovat teplotu 

těles. Dalším pozitivem je jejich nižší hmotnost oproti tělesům článkovým. [1, s. 1078] 

V dnešní době je značení deskových otopných těles ustálené. Toto označení nám poskytuje 

informaci o počtu desek a konvekčních prvcích (viz tabulka). [5]  

 

 

 

 

 

Pro lepší vzhled jsou desková tělesa už z výroby z boku zakryta bočnicí a shora mřížkou. Pokud 

investor požaduje lepší integraci do prostoru, je možné čelní plochu těles obložit přírodním 

nebo umělým kamenivem. [3, s. 123] 

Typ Počet desek Počet konvekčních plechů 
10 1 0 
11 1 1 
20 2 0 
21 2 1 
22 2 2 
33 3 3 

Tab. 1 – Označení deskových otopných těles 

 
 

Obr. 3 – Deskové otopné těleso RADIK VK [1.3] Obr. 4 – Deskové otopné těleso Koratherm Horizontal 
VKM [1.4] 
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Napojení těles může být různé, ale musíme vybrat 

odpovídající typ otopného tělesa. Na trhu jsou 

k dostání tělesa s klasickým napojením z pravé 

nebo levé strany, dále tělesa se zabudovaným vnitřním 

rozvodem a termostatickým ventilem, která se zapojují 

zespodu (napravo, nalevo nebo uprostřed). [2, s. 48] 

Pokud by se porovnávalo těleso článkové a těleso 

deskové se stejným výkonem, tak těleso deskové 

by mělo větší teplosměnnou plochu do místnosti. 

Z toho vyplývá, že by bylo více sálavé. Pozitivem je, 

že působí v místnosti rovnoměrněji, protože má větší 

plochu na stěně. Naopak za negativum považujeme to, 

že tepelná ztráta sálání do obvodové zdi je vyšší. 

Proto je vhodné u deskových těles používat hliníkovou 

fólii za tělesem. [4, s. 33] 

Desková otopná tělesa se upevňují na stěnu 

standardními navrtávacími konzolami, pro betonové 

konstrukce se používají kompaktní konzoly.  

1.3.3  TĚLESA TRUBKOVÁ 

Jsou vyráběna z trubek kruhového, čtvercového či obdélníkového tvaru. Tyto prvky jsou 

sestavovány do tvaru registru se svislými nebo vodorovnými trubkami, meandrů 

nebo kombinací těchto typů. [5; 1, s. 1079] 

Obr. 5 – Přehled deskových otopných těles [1.5] 

 

Obr. 6 – Typy trubkových otopných těles [1.6] 
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Registr se svislými trubkami má podobné vnitřní uspořádání jako těleso článkové. U těles 

s vodorovnými trubkami musí být průtok vhodně usměrněn buď optimálním napojením tělesa, 

nebo vnitřními přepážkami uvnitř trubek. [3, s. 124] 

V současné době jsou nejrozšířenější tzv. koupelnové žebříky, které se skládají z vodorovných 

trubek kruhového průřezu spojené svislým rozdělovacím a sběrným profilem. Používají se 

k vytápění koupelen, WC, technických místností nebo chodeb a zároveň k sušení textilií. 

[2, s. 49] 

Trubková tělesa mohou být napojena spodním krajním nebo středovým připojením. 

Některá trubková otopná tělesa, která jsou připojena na otopnou teplovodní soustavu, mohou 

být doplněna elektrickým topným tělesem. Běžně je to topná tyč s připojovacím kabelem, která 

dokáže ohřát vodu až na 70 °C. Tím vznikne trubkové otopné těleso pro kombinované vytápění. 

Elektrické topné těleso se může namontovat i dodatečně. Výhodou je jeho možné použití 

v letních měsících nezávisle na centrálním zdroji tepla. [3, s. 124 – 125; 6] 

Trubková tělesa jsou k dostání i jako elektrické přímotopy. Jsou vybavena elektrickým topným 

tělesem s omezovačem teploty. Naplněna jsou nemrznoucí směsí, díky které se tyto koupelnové 

žebříky mohou použít v objektech s předpokládaným poklesem teploty do - 10 °C. [7] 

Trubková otopná tělesa jsou upevňována na stěnu pomocí konzol. V některých případech jsou 

tělesa osazena prostorově – uchycena ke stěně i k podlaze. 

Výrobci nabízejí i netradiční a zajímavě navržená tělesa, která mají funkci designovou. 

Některá mohou být doplněna zrcadly či praktickými držáky. [3, s. 124] 

   

Obr. 7 – Otopné meandrové těleso 
Icaro [1.7] 

Obr. 8 – Trubkové otopné těleso Oliver 
[1.8] 

Obr. 9 – Trubkové otopné těleso 
KD [1.9] 
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1.3.4  KONVEKTORY 

Konvektory předávají teplo zejména konvekcí – prouděním. Zářením předávají méně než 10 % 

tepla. Konvektory jsou složeny ze skříně s výdechovou mřížkou a z trubkového výměníku, 

který je umístěn v dolní části skříně. Trubkové výměníky se používají nejčastěji s kruhovým 

průřezem, ale mohou být i eliptické nebo zploštělé. [1, s. 1098; 3, s. 126] 

Obecně výhodou konvektorů je malý vodní obsah, nízká hmotnost, rychlá reakce na zátop, malá 

akumulační schopnost, estetický vzhled. Jako nevýhodu můžeme vnímat větší požadavky 

na čištění výměníku a skříně konvektoru a malý podíl tepelného sálání. [3, s. 126] 

Konvektory jsou umisťovány nad povrchem nebo v konstrukci podlahy. Povrchové konvektory 

mohou být nástěnné, fasádní nebo jako otopné lavice.  

Nástěnné konvektory jsou upevňovány na stěnu podobně jako desková nebo článková otopná 

tělesa. Jejich přínosem je hospodárný provoz, nízká povrchová teplota tělesa a téměř žádné 

vyzařování tepla do zdi.  [8] 

Speciálním typem jsou fasádní konvektory, které se instalují na fasádu. Teplý vzduch stoupající 

z konvektorů se promíchává s chladným vzduchem, který dopadá na fasádu, a vytvoří tepelnou 

clonu. Tím se vyvarujeme kondenzaci na povrchu skel a zajistíme lepší tepelnou pohodu 

v místnosti. [9] 

Otopné lavice mohou být podobné nástěnným konvektorům, ale jsou postaveny na podlahu 

díky nožičkám. Výrobci dnes nabízejí i produkty, které jsou shora opatřeny dřevěnou krycí 

deskou, která je nadimenzována pro sezení osob. [10] 

Podlahové konvektory jsou velmi nízké a jsou zabudovány v podlaze takovým způsobem, 

že mřížka leží ve stejné úrovni jako podlahová krytina. Používají se v prostorách s velkými 

prosklenými plochami až k podlaze nebo s nízkým parapetem. Při návrhu musí být zvolena 

dostatečně únosná nášlapná výdechová mřížka a musí být možné čistění konvektoru. 

[1, s. 1098; 2, s. 50] 

Konvektory fungují na principu přirozené nebo nucené cirkulace vzduchu. Přirozená cirkulace 

je umožněna tím, že skříň není zespodu uzavřená a vzduch přirozeně proudí vzhůru kolem 

výměníku díky vztlaku. Nucená cirkulace je zajištěna ventilátory – axiálními 

nebo tangenciálními (dnes častější typ). Konvektory s ventilátory mají podstatně vyšší tepelný 

výkon, ale větší spotřebu elektřiny. Zároveň se musí dbát i na maximální hlučnost ventilátoru. 

[1, s. 1098; 2, s. 50 – 51] 
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Konvektory pro přirozenou cirkulaci se vyrábí ve výškách 85 až 450 mm, pro nucenou cirkulaci 

63 až 150 mm. Délka se pohybuje až do 3 000 mm. [2, s. 51] 

  

1.4  ZPŮSOBY PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES 

Článková a desková otopná tělesa mohou být napojena 

na otopnou soustavu několika způsoby: 

 Bočně 

o Jednostranně 

o Oboustranně úhlopříčně 

o Oboustranně zdola – dolů  

 Spodně 

o Pravé 

o Levé 

o Středové 

Tělesa článková nabízí připojení boční. Tělesa desková nabízí 

všechny uvedené způsoby, ale záleží na typu konkrétního tělesa. 

Trubková tělesa mohou být připojena: 

 Oboustranně shora dolů 

 Spodně zdola dolů 

 Spodně středově 

Obr. 12 – Připojení boční 
jednostranné [1.12] 

Obr. 13 – Připojení boční 
oboustranné úhlopříčné [1.13] 

Obr. 14 – Připojení boční 
oboustranné zdola-dolů [1.14] 

Obr. 15 – Připojení spodní 
pravé [1.15] 

Obr. 10 – Fasádní konvektor [1.10] Obr. 11 – Otopná lavice [1.11] 
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2  NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES 

V dnešní době se navrhují otopná tělesa tak, aby bylo omezeno sálání chladného vzduchu 

od okna. Z tohoto důvodu se otopná tělesa navrhují pod okna a délka se volí tak, aby v obytných 

místnostech dosahovala alespoň 80 % délky okna.  

Z následující rovnice určíme povrchové teploty okna.  

𝑈 . (𝑡 − 𝑡 ) = 𝛼 , . (𝑡 − 𝑡 ) 

UOK   součinitel prostupu tepla pro okna [W/m2.K]  

ti      návrhová teplota interiéru [°C] 

te     návrhová teplota exteriéru [°C] 

αi,OK  součinitel přestupu tepla na vnitřní straně okna [W/m2.K] 
(hodnota dle ČSN 06 0210 αi,OK = 8 W/m2.K) 

tOK    povrchová teplota okna na vnitřní straně [°C] 

Dále z nerovnice vyjádříme a vypočteme střední teplotu otopného tělesa ttm. 

𝐿 . 𝐻 . (𝑡 − 𝑡 ) ≤ 𝐿 . 𝐻 . (𝑡 − 𝑡 ) 

LOK    délka okenního otvoru [m] 

HOK    výška okenního otvoru [m] 

   ti      návrhová teplota interiéru [°C] 

   tOK    povrchová teplota okna na vnitřní straně [°C]  

LOT    délka otopného tělesa [m] 

HOT    výška otopného tělesa [m] 

ttm     střední teplota otopného tělesa [°C] 

Obr. 16 – Připojení shora dolů  
[1.16] 

Obr. 17 – Připojení spodně zdola dolů 
[1.17] 

Obr. 18 – Připojení spodní 
středové [1.18] 
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Podle vypočtené teploty volíme teplotní spád tak, aby se teplota vratné vody přibližně rovnala 

střední teplotě otopného tělesa. 

Výkon otopného tělesa musí být větší než celková tepelná ztráta místnosti. 

Skutečný výkon otopného tělesa vychází ze vzorce, který zohledňuje způsob připojení tělesa, 

polohu tělesa (zda je umístěno ve výklenku, pod parapetem apod.), umístění tělesa v místnosti 

a typ tělesa. 

𝑄 , = 𝑄 . 𝜑. 𝑧 . 𝑧 . 𝑧  

QT,skut   skutečný výkon otopného tělesa [W] 

QT     návrhový výkon otopného tělesa [W] 

φ     součinitel zohledňující způsob připojení těles [-] 

   z1     součinitel na úpravu okolí [-] 

z2    součinitel na počet článků [-] 

z3     součinitel na umístění těles v místnosti [-] 

3  ARMATURY OTOPNÝCH TĚLES 

Armatury otopných těles jsou zcela nezbytné části pro napojení na připojovací potrubí. 

Před vstupem a za výstupem teplonosné látky z tělesa jsou umístěny připojovací armatury. 

Výběr armatur se odvíjí od několika parametrů – typ soustavy (jednotrubková, dvoutrubková) 

a způsob oběhu (samotížný, nucený). Vybrané armatury musí zajistit uzavření otopného tělesa 

a hydraulické vyvážení rozvodu. [2, s. 99] 

Následující armatury jsou určeny pro připojení otopných těles dvoutrubkových soustav. 

3.1  ARMATURY PRO BOČNÍ PŘIPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA 

Následující armatury jsou určeny pro boční připojení otopných těles. 

3.1.1  UZAVÍRACÍ KOHOUT 

Tato armatura sloužící k uzavření je tvořena koulí, která je vložená do kohoutu a má v sobě 

otvor. Pootočením koule se uzavře průtočný průřez. [1, s. 1032] 

Uzavírací kohout se dnes již nepoužívá, protože nedokáže zajistit regulaci a plynulé redukování 

průtoku otopné vody. Nicméně vyskytuje se ve starších objektech. [2, s. 99; 3, s. 148] 
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3.1.2  TERMOSTATICKÝ VENTIL  

Termostatický ventil společně s termostatickou hlavicí 

zajišťuje automatickou kvantitativní regulaci tepelného 

výkonu otopného tělesa. Je umístěn na přívodu topné 

vody. Ventil se skládá z těla ventilu a vložky s kuželkou. 

Kuželka, která může mít různý tvar udávaný výrobcem, 

ovlivňuje průtok teplonosné látky. Podle toho, jak je 

kuželka zvednutá, se mění průtok vody do otopného 

tělesa. Zvedání kuželky je řízeno termostatickou hlavicí. 

[2, s. 99; 3, s. 148; 14] 

Pokud chceme, aby se při jakékoliv venkovní teplotě do místnosti dodalo pouze tolik tepla, 

aby byla dosažena požadovaná vnitřní teplota, musíme při návrhu termostatického ventilu 

vycházet ze tří nejdůležitějších parametrů – požadovaného hmotnostního průtoku, tlakové 

ztráty a hodnoty jmenovitého průtoku. [3, s. 149] 

Hodnota jmenovitého průtoku kv je objemový průtok vody při tlakové ztrátě 1 baru na ventilu. 

Tuto hodnotu určíme z průtokového diagramu (konkrétního ventilu), který vyjadřuje právě 

závislost tlakové ztráty a průtoku. Výrobci nabízejí ventily s pevně nastavenou 

nebo nastavitelnou hodnotou průtokového součinitele (přednastavení TRV). [11]  

Ventily se připojují k potrubí pomocí připojovacího šroubení. Na trhu jsou k dostání 

v provedení přímém, rohovém, úhlovém nebo axiálním. [11] 

Návrhu přednastavení TRV se věnuje kapitola 4. 

3.1.3  TERMOSTATICKÁ HLAVICE 

Slouží k regulaci výkonu otopného tělesa. To provádí tak, že pomocí termostatického ventilu 

škrtí průtok topné vody. Termostatická hlavice je osazena na termostatickém ventilu každého 

otopného tělesa. Tím zajišťuje individuální regulaci každého tělesa v otopné soustavě. [11] 

Tyto hlavice fungují na principu tepelné dilatace kapalné látky. Pokud se zvyšuje teplota v okolí 

této armatury, pak dochází k rozpínání teplotně citlivé látky, která je umístěna v řídícím snímači 

termostatické hlavici. Zvětšení objemu této látky následně vytvoří tlak na kuželku 

termostatického ventilu a tím dochází k jeho uzavírání. Naopak, když teplota v okolí 

termostatické hlavice klesne, teplotně citlivá látka se smršťuje a kuželka ventilu se zvedá, 

čímž se zvýší i průtok otopné vody do otopného tělesa. [11] 

Obr. 19 – Řez termostatickým ventilem  
[1.19] 
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Podle požadované teploty v místnosti může uživatel otáčet hlavicí, na které je nakreslena 

stupnice nejčastěji o pěti úrovních. Další regulace je již automatická – reaguje i na změnu 

venkovních podmínek (např. sluneční záření) a tepelné zisky v místnosti (od produkce 

spotřebiči). [11] 

Čidlo nemusí být součástí termostatické hlavice. Pokud je snímač oddělený, pak je propojený 

s hlavicí kapilárou. S výhodou toto řešení použijeme v případě, že by proudění vzduchu kolem 

hlavice nebylo dostatečné. Díky tomu můžeme čidlo umístit na místo, kde proudění 

dostatečné je. [11] 

Výrobci nabízí také hlavice s dálkovým ovládáním. Tyto výrobky používáme u otopných těles, 

která by nebylo možné regulovat. Jedná se například o podlahové konvektory, u kterých je 

hlavice s vestavěným čidlem umístěna na zdi a je propojena kapilárou 

s termostatickým ventilem. [2, s. 100] 

3.1.4  ELEKTRONICKÁ HLAVICE 

Elektronické termostatické hlavice zajišťují stejnou funkci jako hlavice termostatické 

standardní. Díky nim však můžeme navíc při správném nastavení dosáhnout poměrně vysokých 

úspor na vytápění. [12] 

Hlavice obsahuje teplotní čidlo, regulátor, programátor a akční člen. Programátor nastavíme 

na požadovaný program, který poté řídí regulátor sdělováním aktuálního požadavku na teplotu 

místnosti. Regulátor tuto informaci porovná s teplotou z teplotního snímače a začne řídit akční 

člen. Ten ovlivňuje kuželku v termostatickém ventilu a může tak měnit průtok otopné vody. 

[12] 

Tyto hlavice nefungují na principu tepelné dilatace látky, ale na změně odporu na teplotním 

snímači, ke kterému dochází vlivem změny teploty. Velikost odporu se převádí na hodnotu 

elektrického napětí působícího na akční člen. [12] 

Obr. 20 – Řez termostatickým ventilem a hlavicí [1.20] 
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Oproti standardní termostatické hlavici nemá elektronická hlavice stupnici s čísly, ale má 

displej, který zobrazuje jak teplotu místnosti, tak teplotu požadovanou. Nicméně ovládání 

je u obou typů obdobné – uživatel může pootočit kolečko a na displeji se změní požadovaná 

teplota. Tento způsob je tedy manuální. [12] 

Tyto hlavice nabízí i možnost naprogramování. Program získává informace o všech 

elektronických hlavicích v obvodu a uživatel sám nastavuje časový program – každý den 

v týdnu může rozdělit do úseků, kdy bude požadovat vytápění na komfortní teplotu 

a kdy na teplotu úspornou. První zmíněná je pro dobu, kdy je v místnosti předpokládána 

přítomnost osob. Druhá pak pro dobu, kdy v prostoru nikdo není. [12] 

Jak již bylo zmíněno, regulace je tedy buď manuální, automatická, anebo může být 

i protimrazová. Tato teplota je automaticky nastavena na 5 °C. [12] 

Chytřejší hlavice mohou mít ještě další funkce – např. funkce otevřené okno. Při větrání dochází 

k rychlému poklesu teploty, přičemž termostatická hlavice tuto změnu zaznamená a uzavře 

ventil. Po uzavření okna dojde k opětovnému otevření ventilu. Další funkcí může být například 

dětská pojistka, při které je hlavice zablokována a pro odblokování je třeba zmáčknout správnou 

kombinaci tlačítek. [12] 

Elektronické hlavice se musí napájet skrze tužkové baterie nebo napájecí adaptér. [12] 

3.1.5  HLAVICE PRO RUČNÍ OVLÁDÁNÍ 

Tato hlavice se také umístí na termostatický ventil. Oproti termostatické hlavici není 

automatická a uživatel sám ovlivňuje průtok teplonosné látky tím, že utahuje hlavici. 

Při této činnosti pevný trn hlavice vyvíjí tlak na kuželku ventilu a ta dosedá a zmenšuje průtok. 

[11] 

3.1.6  REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ 

Šroubení plní zejména funkci napojovací a uzavírací. Tato armatura se osazuje na vratné potrubí 

a slouží k uzavření potrubí vratné vody, regulaci průtoku a vypouštění/napouštění otopného 

tělesa. Tím, že ho použijeme, můžeme odpojit jedno těleso a neomezíme provoz zbytku 

soustavy. Může být v provedení přímém nebo rohovém. [2, s. 100] 

3.1.7  ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY 

Odvzdušňovací ventily slouží k odvzdušnění otopného tělesa. Vzduch v tělese je nežádoucí 

z několika důvodů – špatný oběh teplonosné látky, koroze kovových částí otopného tělesa 

a rozvodů nebo hlučnost tělesa. [13] 
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Ventily mohou být ručně nebo automaticky ovládané, ale u otopných těles se používají ventily 

ruční – rukou či pomocí šroubováku ventil povolíme a vypouštíme vzduch, dokud nezačne 

vytékat voda. Automatický ventil funguje na plovákovém principu. [13] 

V dnešní době je většina těles vybavena odvzdušňovací zátkou. Výjimku tvoří tělesa článková, 

která se odvzdušňují dodatečně. [2, s. 102] 

3.1.8  PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA 

Použitím celé soupravy zmenšíme náročnost instalatérských prací. Používá se 

pro dvoutrubkovou i jednotrubkovou soustavu, ale liší se v provedení sběrače. Souprava 

obsahuje rozdělovač se zabudovanou regulační kuželkou a uzavřením, ocelovou trubku 

a termostatický ventil. [2, s. 100 – 101]  

Nejdůležitější částí soupravy je připojovací armatura. Ve dvoutrubkové soustavě vede topnou 

přívodní a vratnou vodu zvlášť. U jednotrubkových soustav dochází v armatuře ke směšování. 

[13] 

Tento systém je určen pro hvězdicový systém, při kterém je každé těleso napojeno 

na rozdělovač a sběrač. Dalším použitím je rozvod trubek, které jsou umístěny pod tělesy 

(např. v podlaze, v soklu). [2, s. 101] 

3.2  ARMATURY PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA 

Spodní napojení nabízí tělesa typu Ventil Kompakt (VK). Mají vestavěný propojovací rozvod 

a integrovaný termostatický ventil, tudíž pro jejich správnou funkci je potřeba doplnit 

termostatickou hlavici, uzavírací šroubení a odvzdušňovací ventil. 

3.2.1  UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ 

Připojení provádíme dvoubodově o rozteči 50 mm a použijeme dvě uzavírací šroubení 

nebo dvojité kompaktní uzavírací šroubení, které se označuje jako H a spojuje šroubení pro vrat 

a přívod. První variantu využíváme u ocelového potrubí. Pokud ale máme rozvody z plastu, 

mědi nebo plastohliníku, použijeme navíc i svěrné šroubení. [2, s. 102; 3, s. 150] 
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3.2.2  TERMOSTATICKÁ HLAVICE 

Každé těleso v provedení Ventil Kompakt osadíme termostatickou hlavicí. Podle požadavků 

investora můžeme použít hlavice s mikroprocesorovým řízením a týdenním programováním. 

Pro veřejné prostory je možné aplikovat hlavici zabezpečenou proti odcizení 

nebo s blokováním nastavené hodnoty. [2, s. 102] 

Více o termostatických hlavicích viz kapitola 3.1.3. 

3.2.3  ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 

Pokud je navrženo těleso bez odvzdušnění, tak musíme použít odvzdušňovací ventil. Může být 

ruční nebo automatický. Avšak dnešní otopná tělesa už mají odvzdušnění v sobě 

zakomponována – odvzdušňovací zátky. [2, s. 102] 

3.3  ARMATURY PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ TRUBKOVÉHO TĚLESA 

Trubková otopná tělesa neobsahují termostatický ventil, proto je nutné ho doplnit při montáži. 

Můžeme použít buď integrovanou armaturu (obchodní název např. HM ventil Korado), 

nebo sadu armatur. 

3.3.1  INTEGROVANÁ ARMATURA 

Tato armatura je vhodná jak pro trubková, tak pro desková tělesa se spodním připojením 

bez termostatického ventilu. V těle armatury je obsažen ventil a regulační uzavírací šroubení. 

Součástí armatury je také termostatická hlavice. Je v provedení přímém i rohovém. [14] 

Obr. 21 – Uzavírací šroubení [1.21] Obr. 22 – Svěrné šroubení pro měď [1.22] 
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Armatura se na otopnou soustavu připojuje vnějším závitem s použitím svěrného šroubení 

pro měděné, plastové nebo plastohliníkové trubky. [14] 

3.3.2  SADA PRO PŘIPOJENÍ 

Pokud nechceme použít od výrobce předpřipravenou armaturu pro připojení trubkového tělesa, 

můžeme ji koupit po jednotlivých částech. 

Sada musí obsahovat termostatickou hlavici, uzavírací šroubení s integrovaným ventilem 

a svěrné šroubení. 

3.4  ARMATURY PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA V JEDNOTRUBKOVÉ 

SOUSTAVĚ 

Následující armatury jsou určeny pro napojení otopných těles, která jsou umístěna 

v jednotrubkové soustavě. 

3.4.1  ARMATURA PRO JEDNOBODOVÉ NAPOJENÍ 

Používá se u jednotrubkových otopných soustav. Přívod a vrat otopné vody je proveden 

v jednom bodě. Tato armatura má funkci směšovací i uzavírací. Teplá otopná voda se 

buď přivede do otopného tělesa, nebo se distribuuje do vody vratné. 

Obr. 23 – Integrovaná armatura [1.23] 

Obr. 24 – Jednobodové napojení [1.24] 
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3.4.2  PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA 

Souprava obsahuje rozdělovač se zabudovanou regulační kuželkou a uzavřením, ocelovou 

trubku a termostatický ventil. [2, s. 100 – 101] Více o připojovací soupravě viz kapitola 3.1.8. 

4  PŘEDNASTAVENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ 

Většina TRV umožňuje tzv. přednastavení. Pomocí TRV dosahujeme úspory provozu 

a možnosti individuální regulace teploty. Abychom úspor dosáhli, je nutné správně zvolit 

pásmo proporcionality. Při návrhu přednastavení vycházíme ze třech hlavních veličin – 

hmotnostní průtok, tlaková ztráta a hodnota jmenovitého průtoku. [3, s. 149] 

4.1  PÁSMO PROPORCIONALITY 

Pásmo proporcionality je rozsah, který regulovaná veličina má. Regulovaná veličina je pro nás 

změna teploty, k níž dojde, pokud ventil přejde ze stavu plného otevření do stavu úplného 

uzavření. [3, s. 148] 

Doporučením výrobců je pásmo mezi 0,5 až 2 K. Při nižší hodnotě dochází k pulzování ventilu 

(ventil se otevírá a zavírá), čímž se opotřebovává a má špatnou regulační schopnost 

kvůli nestabilitě regulačního obvodu. Při hodnotě vyšší se snižují úspory provozu – při vyšší 

teplotě rostou i tepelné ztráty. [3, s. 148] 

4.2  HODNOTA JMENOVITÉHO PRŮTOKU 

Jmenovitý průtok je objemový průtok kapaliny, která proteče armaturou, když je zdvih kuželky 

maximální, za normovaných podmínek – ∆pN = 100 kPa a teplotě kapaliny 15 °C. 

Hodnota jmenovitého průtoku kv [m3/h] je obecně definována vztahem: [3, s. 149] 

𝑘 = 𝑉.
∆𝑝

∆𝑝
.

𝜌

𝜌
 

   V    objemový průtok [m3/h] 

   ∆pN   100 kPa 

   ∆p    tlaková ztráta ventilu [kPa] 

   ρ    měrná hmotnost při provozní teplotě [kg/m3] 

   ρN    měrná hmotnost při 15 °C [kg/m3] 
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Pro návrh u teplovodních otopných soustav používáme zjednodušený vztah: 

𝑘 = 𝑉.
∆𝑝

∆𝑝
 

4.3  NÁVRHOVÝ DIAGRAM TRV 

Výrobci poskytují návrhové diagramy, které slouží k návrhu přednastavení. Na vodorovné ose 

je hmotnostní průtok a na svislé ose je tlaková ztráta. Podle těchto veličin se určí, jaký je vhodný 

stupeň nastavení TRV. 

5  ZÁVĚR 

V současné době se nejvíce používají otopná tělesa desková a trubková. Jejich výhodou je malý 

obsah vody, který umožňuje pružnou regulaci otopné soustavy. Otopná tělesa se doplňují 

termostatickým ventilem a termostatickou hlavicí, aby byla zajištěna individuální regulace 

každého otopného tělesa v soustavě. Modernějším typem jsou hlavice elektronické, díky nimž 

můžeme dosáhnout větších úspor energií, protože umožňují naprogramování a také další funkce 

jako např. otevřené okno.  

Obr. 25 – Návrhový diagram TRV [1.25] 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
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1  ANALÝZA OBJEKTU 

Řešeným objektem je čtyřpodlažní budova, která disponuje kancelářskými prostory, prodejnou 

a jedním bytem. Součástí budovy je garáž pro dva osobní automobily. Objekt není podsklepený.  

Budova je umístěna v proluce mezi domy, které jsou stejně vysoké. Nachází se v Ústí 

nad Orlicí, kde je venkovní výpočtová teplota te = -15 °C.  

Objekt je vyzděn z keramických tvárnic Porotherm 440 Profi a je zateplen kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS s použitím expandovaného polystyrenu. Stropní konstrukce 

nad 4. NP je zateplena deskami skelné vaty, takže půdní prostor je nevytápěný. Střecha je 

sedlová tvořená sbíjeným vazníkem. Jsou použita plastová okna s izolačními dvojskly 

a plastové vchodové dveře. Sousední domy mají podobnou funkci (kancelářské prostory) 

s podobným provozem, a proto je pro tepelné ztráty uvažována teplota sousedního 

prostoru 15 °C. 

Co se týče dispozice, tak v 1. NP se nachází kotelna, strojovna vzduchotechniky, prodejna, 

hygienické zázemí a nevytápěná garáž. Ve 2. NP a 3. NP jsou umístěny kanceláře, jednací 

místnosti a hygienické prostory. Ve 4. NP je zasedací místnost, WC s umývárnou, archiv a byt 

s koupelnou.  

Z hlediska vytápění a dodávky teplé vody je bytová jednotka řešena samostatně. V koupelně je 

zavěšen plynový kondenzační kotel, který pokryje tepelné ztráty a spotřebu teplé vody 

samotného bytu. Přívod plynu pro tento kotel vede schodišťovým prostorem. Zbytek objektu je 

napojen na kotel, který je umístěn v 1.NP v kotelně. 

Bakalářská práce obsahuje dvě varianty návrhu zdroje tepla – od firmy Therm a od firmy 

VIPS gas, která nabízí kotle s napojením více větví přímo ze zdroje. Obě varianty byly finančně 

ohodnoceny v programu BUILDpower – S a byla vybrána ekonomicky výhodnější verze. 

Objekt je větrán nuceně ve 2. NP, 3. NP a 4. NP (zde pouze kancelářské a hygienické prostory). 

První nadzemní podlaží je větráno přirozeně okny, hygienické zázemí nasává vzduch z chodby, 

který je odváděn pomocí ventilátorů. Bytová jednotka je větrána přirozeně okny a koupelna 

pomocí ventilátoru. 

Jednotka vzduchotechniky obsahuje deskový výměník pro zpětné získávání tepla. Jeho účinnost 

je 50 %. Návrhová přívodní teplota vzduchu ze vzduchotechniky je 20 °C. 

Budova je vytápěna dvoutrubkovou teplovodní soustavou s teplotním spádem 50/40 °C. 



37 
 

2  NÁVRH SOUČINITELŮ PROSTUPU TEPLA 

Součinitel prostupu tepla U [W/(m2K)] je definován vztahem: 

𝑈 =
1

𝑅 + ∑
𝑑
𝜆

+ 𝑅
=

1

𝑅
 

𝑅 =
𝑑

𝜆
 

Rsi    odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2K/W] 

Rse    odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2K/W] 

RT    odpor konstrukce při prostupu tepla [m2K/W] 

d     tloušťka vrstvy [m] 

λ     součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 

Součinitel prostupu tepla udává množství tepla, které projde plochou 1 m2 konstrukce 
při rozdílu teplot 1 K. 

2.1  VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

PDL1 – SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU (všechny místnosti, kromě garáže): 

Návrhové parametry: 
Rsi = 0,17 m2.K/W 

Rse = 0,00 m2.K/W 

Pořadí Funkce vrstvy Materiál 
Tl.  λD  λCH  R 

[m] [W/m.K] [W/m.K] [m2.K/W] 

1 Nášlapná Keramická dlažba 0,008 - - - 

2 Lepicí Lepicí tmel na bázi cementu 0,004 - - - 

3 Penetrační Penetrační nátěr - - - - 

4 Roznášecí Betonová mazanina 0,050 - 1,280 0,039 

5 Separační PE fólie 0,001 - - - 

6 Tepelněizolační EPS 150 0,120 0,035 0,039 3,077 

7 Hydroizolační SBS modif. asfalt. pás 0,004 - - - 

8 Penetrační  Asfaltový penetrační nátěr - - - - 

9 Nosná Železobeton C20/25, B500B 0,200 - 1,580 0,127 

RT 3,41 m2.K/W U 0,29 W/(m2.K) 

Posouzení Vyhovuje UN 0,45 W/(m2.K) 

Posouzení  Vyhovuje Urec 0,30 W/(m2.K) 
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PDL2 – SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU (garáž): 

Návrhové parametry: 
Rsi = 0,17 m2.K/W 

Rse = 0,00 m2.K/W 

Pořadí Funkce vrstvy Materiál 
Tl.  λD  λCH  R 

[m] [W/m.K] [W/m.K] [m2.K/W] 

1 Nášlapná Epoxidový nátěr - - - - 
2 Roznášecí Betonová mazanina 0,060 - 1,280 0,047 
3 Separační PE fólie 0,001 - - - 
4 Tepelněizolační EPS 150 0,120 0,035 0,039 3,077 
5 Hydroizolační SBS modif. asfalt. pás 0,004 - - - 
6 Penetrační  Asfaltový penetrační nátěr - - - - 
7 Nosná Železobeton C20/25, B500B 0,200 - 1,580 0,127 

RT 3,42 m2.K/W U 0,29 W/(m2.K) 

Posouzení Vyhovuje UN 0,45 W/(m2.K) 

Posouzení  Vyhovuje Urec 0,30 W/(m2.K) 

 

STR1 – VNITŘNÍ STROP (všechny místnosti kromě garáže): 

Návrhové parametry: 
Rsi = 0,17 m2.K/W 

Rse = 0,10 m2.K/W 

Pořadí Funkce vrstvy Materiál 
Tl.  λD  λCH  R 

[m] [W/m.K] [W/m.K] [m2.K/W] 

1 Nášlapná Vinylová podlaha 0,005 - - - 
2 Penetrační  Penetrační nátěr - - - - 
3 Vyrovnávací  Samonivelační stěrka 0,005 - - - 
4 Roznášecí  Cementový potěr 0,040 - 1,280 0,031 
5 Separační  PE fólie 0,001 - - - 
6 Tepelněizolační  Desky čedičové vlny 0,070 0,039 0,043 1,628 
7 Nosná Železobeton C20/25, B500B 0,200 - 1,580 0,127 

RT 2,06 m2.K/W U 0,49 W/(m2.K) 

Posouzení Vyhovuje UN 2,20 W/(m2.K) 

Posouzení  Vyhovuje Urec 1,45 W/(m2.K) 

 

STR2 – VNITŘNÍ STROP (všechny místnosti kromě garáže): 

Návrhové parametry: 
Rsi = 0,17 m2.K/W 

Rse = 0,10 m2.K/W 

Pořadí Funkce vrstvy Materiál 
Tl.  λD  λCH  R 

[m] [W/m.K] [W/m.K] [m2.K/W] 

1 Nášlapná Keramická dlažba 0,008 - - - 
2 Lepicí Lepicí tmel na bázi cementu 0,004 - - - 
3 Penetrační  Penetrační nátěr - - - - 
4 Vyrovnávací Samonivelační stěrka 0,005 - - - 
5 Roznášecí Cementový potěr 0,040 - 1,280 0,035 
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6 Separační  PE fólie 0,001 - - - 
7 Tepelněizolační  Desky čedičové vlny 0,070 0,039 0,043 1,628 
8 Nosná Železobeton C20/25, B500B 0,200 - 1,580 0,127 

RT 2,06 m2.K/W U 0,49 W/(m2.K) 

Posouzení Vyhovuje UN 2,20 W/(m2.K) 

Posouzení  Vyhovuje Urec 1,45 W/(m2.K) 

 

STR3 – VNITŘNÍ STROP (nad garáží): 

Návrhové parametry: 
Rsi = 0,17 m2.K/W 

Rse = 0,17 m2.K/W 

Pořadí Funkce vrstvy Materiál 
Tl.  λD  λCH  R 

[m] [W/m.K] [W/m.K] [m2.K/W] 

1 Nášlapná Vinylová podlaha 0,005 - - - 
2 Penetrační  Penetrační nátěr - - - - 
3 Vyrovnávací  Samonivelační stěrka 0,005 - - - 
4 Roznášecí  Cementový potěr 0,040 - 1,280 0,031 
5 Separační  PE fólie 0,001 - - - 
6 Tepelněizolační  Desky čedičové vlny 0,070 0,039 0,043 1,628 
7 Nosná Železobeton C20/25, B500B 0,200 - 1,580 0,127 
8 Tepelněizolační Desky čedičové vlny 0,020 0,039 0,043 0,465 
9 Pohledová 2x SDK deska 0,025 - 0,220 0,114 

RT 2,70 m2.K/W U 0,37 W/(m2.K) 

Posouzení Vyhovuje UN 0,60 W/(m2.K) 

Posouzení  Vyhovuje Urec 0,40 W/(m2.K) 

 

STR4 – VNITŘNÍ STROP (pod střechou): 

Návrhové parametry: 
Rsi = 0,10 m2.K/W 

Rse = 0,10 m2.K/W 

Pořadí Funkce vrstvy Materiál 
Tl.  λD  λCH  R 

[m] [W/m.K] [W/m.K] [m2.K/W] 

1 Tepelněizolační Pásy ze skelné vaty 0,2 0,038 0,042 4,762 
2 Nosná  Latě - - - - 
3 Podkladní  OSB deska 0,015 - 0,17 0,088 
4 Parotěsná  Parozábrana - - - - 
5 Podhledová  2x SDK deska 0,025 - 0,22 0,114 

RT 5,16 m2.K/W U 0,19 W/(m2.K) 

Posouzení Vyhovuje UN 0,30 W/(m2.K) 

Posouzení  Vyhovuje Urec 0,20 W/(m2.K) 
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2.2  SVISLÉ KONSTRUKCE 

SO1 – OBVODOVÁ STĚNA: 

Návrhové parametry: 
Rsi = 0,13 m2.K/W 

Rse = 0,04 m2.K/W 

Pořadí Funkce vrstvy Materiál 
Tl.  λD  λCH  R 

[m] [W/m.K] [W/m.K] [m2.K/W] 

1 Pohledová Omítka vápenocementová 0,010 - 0,880 0,011 
2 Nosná Porotherm 440 Profi  0,440 0,155 0,171 2,573 
3 Penetrační Penetrační nátěr - - - - 
4 Lepicí Lepidlo na cementové bázi - - - - 
5 Tepelněizolační EPS 100 F 0,120 0,039 0,043 2,791 

6 Vyrovnávací 
Stěrka na bázi cementu + 
sklotextilní síťovina 

0,006 - - - 

7 Penetrační Penetrační nátěr  - - - - 
8 Pohledová Silikátová tenkovrst. omítka 0,003 - - - 

RT 5,55 m2.K/W U 0,18 W/(m2.K) 

Posouzení Vyhovuje UN 0,30 W/(m2.K) 

Posouzení  Vyhovuje Urec 0,20 W/(m2.K) 

 

SO2 – OBVODOVÁ STĚNA (sousedící s objekty): 

Návrhové parametry: 
Rsi = 0,13 m2.K/W 

Rse = 0,00 m2.K/W 

Pořadí Funkce vrstvy Materiál 
Tl.  λD  λCH  R 

[m] [W/m.K] [W/m.K] [m2.K/W] 

1 Pohledová Omítka vápenocementová 0,010 - 0,880 0,011 
2 Nosná Porotherm 440 Profi  0,440 0,155 0,171 2,573 

RT 2,71 m2.K/W U 0,37 W/(m2.K) 

Posouzení Vyhovuje UN 1,05 W/(m2.K) 

Posouzení  Vyhovuje Urec 0,70 W/(m2.K) 
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SN1 – VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA: 

Návrhové parametry: 
Rsi = 0,13 m2.K/W 

Rsi = 0,13 m2.K/W 

Pořadí Funkce vrstvy Materiál 
Tl.  λD  λCH  R 

[m] [W/m.K] [W/m.K] [m2.K/W] 

1 Pohledová Omítka vápenocementová 0,010 - 0,880 0,011 
2 Nosná Porotherm 30  0,300 0,200 0,220 1,364 
3 Pohledová Omítka vápenocementová 0,010 - 0,880 0,011 

RT 1,65 m2.K/W U 0,61 W/(m2.K) 

Posouzení Vyhovuje UN 1,30 W/(m2.K) 

Posouzení  Vyhovuje Urec 0,90 W/(m2.K) 

 

SN2 – VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA (garážová): 

Návrhové parametry: 
Rsi = 0,13 m2.K/W 

Rse = 0,13 m2.K/W 

Pořadí Funkce vrstvy Materiál 
Tl.  λD  λCH  R 

[m] [W/m.K] [W/m.K] [m2.K/W] 

1 Pohledová 
Omítka 
vápenocementová 

0,010 - 0,880 0,011 

2 Nosná Porotherm 30   0,300 0,200 0,220 1,364 
3 Penetrační Penetrační nátěr - - - - 

4 Lepicí 
Lepidlo na cementové 
bázi 

- - - - 

5 Tepelněizolační EPS 100 F 0,040 0,039 0,043 0,930 
6 Penetrační Penetrační nátěr - - - - 

7 Pohledová 
Omítka 
vápenocementová 

0,010 - 0,880 0,011 

RT 2,58 m2.K/W U 0,39 W/(m2.K) 

Posouzení Vyhovuje UN 0,60 W/(m2.K) 

Posouzení  Vyhovuje Urec 0,40 W/(m2.K) 
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SN3 – VNITŘNÍ NENOSNÁ STĚNA: 

Návrhové parametry: 
Rsi = 0,13 m2.K/W 

Rsi = 0,13 m2.K/W 

Pořadí Funkce vrstvy Materiál 
Tl.  λD  λCH  R 

[m] [W/m.K] [W/m.K] [m2.K/W] 

1 Pohledová Omítka vápenocementová 0,010 - 0,880 0,011 
2 Nosná Porotherm 14  0,140 0,280 0,308 0,454 
3 Pohledová Omítka vápenocementová 0,010 - 0,880 0,011 

RT 0,74 m2.K/W U 1,36 W/(m2.K) 

Posouzení Vyhovuje UN 2,70 W/(m2.K) 

Posouzení  Vyhovuje Urec 1,80 W/(m2.K) 

 

SN4 – VNITŘNÍ NENOSNÁ STĚNA (garážová): 

Návrhové parametry: 
Rsi = 0,13 m2.K/W 

Rse = 0,13 m2.K/W 

Pořadí Funkce vrstvy Materiál 
Tl.  λD  λCH  R 

[m] [W/m.K] [W/m.K] [m2.K/W] 

1 Pohledová Omítka vápenocementová 0,010 - 0,880 0,011 
2 Nosná Porotherm 14 0,140 0,280 0,308 0,454 
3 Penetrační Penetrační nátěr - - - - 
4 Lepicí Lepidlo na cementové bázi - - - - 
5 Tepelněizolační EPS 100 F 0,100 0,039 0,043 2,326 
6 Penetrační Penetrační nátěr - - - - 
7 Pohledová Omítka vápenocementová 0,010 - 0,880 0,011 

RT 3,06 m2.K/W U 0,33 W/(m2.K) 

Posouzení Vyhovuje UN 0,60 W/(m2.K) 

Posouzení  Vyhovuje Urec 0,40 W/(m2.K) 

 

SN5 – VNITŘNÍ NENOSNÁ STĚNA (mezibytová): 

Návrhové parametry: 
Rsi = 0,13 m2.K/W 

Rse = 0,13 m2.K/W 

Pořadí Funkce vrstvy Materiál 
Tl.  λD  λCH  R 

[m] [W/m.K] [W/m.K] [m2.K/W] 

1 Pohledová Omítka vápenocementová 0,010 - 0,880 0,011 
2 Nosná Porotherm 19 AKU Profi 0,190 0,290 0,319 0,596 
3 Pohledová Omítka vápenocementová 0,010 - 0,880 0,011 

RT 0,88 m2.K/W U 1,14 W/(m2.K) 

Posouzení Vyhovuje UN 2,70 W/(m2.K) 

Posouzení  Vyhovuje Urec 1,80 W/(m2.K) 
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2.3  VÝPLNĚ OTVORŮ 

OZ1 – PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 

𝑈 , = 1,70 𝑊/(𝑚 . 𝐾) ≥ 𝑈 = 1,20 𝑊/(𝑚 . 𝐾)  

𝑈 , = 1,20 𝑊/(𝑚 . 𝐾) ≥ 𝑈 = 1,20 𝑊/(𝑚 . 𝐾)  

DO1 – PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE 

𝑈 , = 1,70 𝑊/(𝑚 . 𝐾) ≥ 𝑈 = 1,20 𝑊/(𝑚 . 𝐾)  

𝑈 , = 1,20 𝑊/(𝑚 . 𝐾) ≥ 𝑈 = 1,20 𝑊/(𝑚 . 𝐾) 

DO2 – GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA 

𝑈 , = 3,50 𝑊/(𝑚 . 𝐾) ≥ 𝑈 = 1,90 𝑊/(𝑚 . 𝐾)  

𝑈 , = 2,50 𝑊/(𝑚 . 𝐾) ≥ 𝑈 = 1,90 𝑊/(𝑚 . 𝐾)  

DN1 – DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE 

𝑈 , = 3,50 𝑊/(𝑚 . 𝐾) ≥ 𝑈 = 1,80 𝑊/(𝑚 . 𝐾)  

𝑈 , = 2,30 𝑊/(𝑚 . 𝐾) ≥ 𝑈 = 1,80 𝑊/(𝑚 . 𝐾)  

DN2 – PLASTOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE 

𝑈 , = 3,50 𝑊/(𝑚 . 𝐾) ≥ 𝑈 = 1,20 𝑊/(𝑚 . 𝐾)  

𝑈 , = 2,30 𝑊/(𝑚 . 𝐾) ≥ 𝑈 = 1,20 𝑊/(𝑚 . 𝐾)  

2.4  SOUHRNNÁ TABULKA SOUČINITELŮ PROSTUPU TEPLA 

Označení Konstrukce 
UN,req 

[W/(m2.K)] 
U   

[W/(m2.K)] 

PDL1 podlaha na terénu 0,45 0,29 
PDL2 podlaha na terénu (garáž) 0,45 0,29 
STR1 vnitřní strop 2,20 0,49 
STR2 vnitřní strop 2,20 0,49 
STR3 vnitřní strop nad garáží 0,60 0,37 
STR4 vnitřní strop pod střechou 0,30 0,19 
SO1 obvodová stěna  0,30 0,18 
SO2 obvodová stěna sousedící 1,05 0,37 
SN1 vnitřní nosná stěna 1,30 0,61 
SN2 vnitřní nosná stěna garážová 0,60 0,39 
SN3 vnitřní nenosná stěna 2,70 1,36 
SN4 vnitřní nenosná stěna garážová 0,60 0,33 
SN5 vnitřní nenosná stěna mezibytová 2,70 1,14 
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OZ1 okno 1,70 1,20 
DO1 vchodové dveře 1,70 1,20 
DO2 garážová vrata 3,50 1,90 
DN1 vnitřní dveře 3,50 1,80 
DN2 vnitřní dveře z garáže 3,50 1,20 

Tab. 2 – Souhrnná tabulka součinitelů prostupu tepla 

3  TEPELNÉ ZTRÁTY 

Tepelné ztráty jsou vyčíslené tepelné toky předávající teplo z vytápěných místností 

do chladnějšího prostředí. Stanovují se pro nejnižší výpočtovou venkovní teplotu v zimě. 

[2, s. 17] 

3.1  STANOVENÍ VNITŘNÍCH VÝPOČTOVÝCH TEPLOT 

Vnitřní výpočtové teploty v místnostech, které byly stanoveny dle ČSN EN 12 831-1 Výpočet 

tepelného výkonu, jsou uvedeny v následující tabulce. 

Druh vytápěné místnosti 
Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i [°C] 

Zádveří 15 
Chodba  15 
Místnost s plynovým spotřebičem 15 
Strojovna vzduchotechniky 15 
Archiv 15 
Prodejna 20 
Kanceláře 20 
Jednací místnosti 20 
Zasedací místnost 20 
Garsonka  20 
WC, úklidová místnosti 20 
Koupelna 24 

Tab. 3 – Vnitřní výpočtové teploty místností 

Výpočtová teplota pro nevytápěnou garáž je stanovena výpočtem. Vyjádříme tepelné toky, 

kterými místnost přijímá teplo, a toky, kterými teplo odevzdává. Pokud tyto toky dáme 

do rovnosti, dostaneme následující rovnici s neznámou ti,garáž. 

𝐴 Ě . 𝑈. 𝑡 , − 𝑡 + 𝐴 ŘÍČ. 𝑈. 𝑡 , − 𝑡 + 𝐴 . 𝑈. 𝑡 , − 𝑡 + 𝐴 + 𝑈. 𝑡 , − 𝑡

= 𝐴 . 𝑈. (𝑡 − 𝑡 ) + 𝐴 . 𝑈. (𝑡 − 𝑡 ) + 𝐴 . 𝑈. (𝑡 − 𝑡 ) + 0,5 . 0,34. (𝑡 − 𝑡 ) 

t , áž =  0 °𝐶 

Vnitřní výpočtová teplota pro garáž je 0 °C. 
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3.2  POSTUP VÝPOČTU TEPELNÝCH ZTRÁT 

Přesný výpočet tepelných ztrát vychází z ČSN 12 831-1 Energetická náročnost budov – 

Výpočet tepelného výkonu – Část 1: Tepelný výkon pro vytápění. Celkovou tepelnou ztrátu 

charakterizuje tepelná ztráta prostupem a větráním. Nejprve je stanovujeme pro jednotlivé 

místnosti, poté je stanovíme pro celý objekt. Pokrytí celé ztráty nám musí zajistit výkon kotle. 

[2, s. 20] 

Prvním krokem je stanovení vnitřní výpočtové teploty. Vycházíme z tabulky 3 v kapitole 3.1. 

Poté najdeme podle teplotní oblasti venkovní výpočtovou teplotu. Pro řešený objekt uvažujeme 

te = -15 °C. Následuje stanovení součinitelů prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce. 

Vycházíme z tabulky 2 v kapitole 2.4. [2, s. 21] 

Základní tepelná ztráta prostupem je definována vztahem: 

𝑄 = 𝑈. 𝐴. (𝑡 − 𝑡 , ) 

U    součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)]  

A     plocha konstrukce [m2] 

ti      výpočtová vnitřní teplota [°C] 

ti,e     výpočtová teplota na vnější straně konstrukce [°C] 

Tepelné ztráty prostupem rozlišujeme dle toku přímo do venkovního prostoru, nevytápěným 

prostorem, zeminou a do prostorů vytápěných na rozdílné teploty. Výpočet jednotlivých ztrát 

se liší vlastními součiniteli. 

Pro výpočet tepelných ztrát jsem v bakalářské práci počítala nejprve s měrnými tepelnými 

ztrátami. 

Měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí: 

𝐻 , = 𝑈 . 𝐴 . 𝑒  

HT,ie    měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí [W/K] 

Ukc    součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m2.K)]  

Ak     plocha konstrukce [m2] 

ek     korekční činitel zahrnující klimatické podmínky (ek = 1) [-] 

Měrná tepelná ztráta nevytápěným prostorem: 

𝐻 , = 𝑈 . 𝐴 . 𝑏  

HT,iue   měrná tepelná ztráta nevytápěným prostorem [W/K] 
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Ukc    součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m2.K)]  

Ak     plocha konstrukce [m2] 

bu     součinitel redukce teploty [-] 

𝑏 = ,   

,   
  

θint,i    teplota v místnosti [°C] 

θe    teplota v exteriéru [°C] 

θu     teplota v nevytápěném prostoru [°C] 

Měrná tepelná ztráta z nebo do prostorů vytápěných na rozdílné teploty: 

𝐻 , = 𝑈  . 𝐴  . 𝑓  

HT,ij    měrná tepelná ztráta z nebo do prostorů vytápěných na rozdílné teploty [W/K] 

Ukc    součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m2.K)]  

Ak     plocha konstrukce [m2] 

fij     součinitel redukce teploty [-] 

𝑓 =
,   

,   
  

θint,i    teplota v místnosti [°C] 

θe    teplota v exteriéru [°C] 

θj     teplota v místnosti, která je vytápěná na jinou teplotu [°C] 

Měrná tepelná ztráta zeminou: 

𝐻 , = 𝑈 , . 𝐴 . 𝑓 . 𝑓 . 𝐺  

HT,ig    měrná tepelná ztráta zeminou [W/K] 

Uequiv,k  ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m2.K)]; jeho hodnota se 
stanovuje pomocí hodnoty B‘ z tabulky (viz dále) 

Ak    plocha konstrukce [m2] 

fg1  součinitel zohledňující vliv změny venkovní teploty v průběhu roku, stanovena 
národní hodnota [-] 

fg2  součinitel zohledňující rozdíl mezi roční průměrnou a výpočetní venkovní 
teplotou [-] 

Gw  opravný součinitel na vliv spodní vody; pokud se uvažuje hladina méně než 1 m 
od úrovně podlahy suterénu, počítá se s hodnotou 1,15; jinak se uvažuje 1 [-] 

𝑓 = ,   ,

,   
  

θint,i    teplota v místnosti [°C] 

θe     teplota v exteriéru [°C] 
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θm,e    průměrná venkovní teplota [°C] 

𝐵 =
𝐴

0,5
 . 𝑃 

A     plocha uvažované konstrukce [m2] 

P     obvod podlahy přilehlé k zemině [m] 

Celková měrná ztráta prostupem je dána součtem všech výše uvedený měrných ztrát prostupem. 

𝐻 , = 𝐻 , + 𝐻 , + 𝐻 , + 𝐻 ,  

HT,ie    měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí [W/K] 

HT,iue   měrná tepelná ztráta nevytápěným prostorem [W/K] 

HT,ij    měrná tepelná ztráta z nebo do prostorů vytápěných na rozdílné teploty [W/K] 

HT,ig    měrná tepelná ztráta zeminou [W/K] 

Návrhová tepelná ztráta prostupem  

Φ , = 𝐻 ,  . (𝜃 , − 𝜃 ) 

ΦT,i    návrhová tepelná ztráta prostupem [W] 

   HT,i    celková měrná tepelná ztráta prostupem [W/K] 

θint,i    teplota v místnosti [°C] 

θe     teplota v exteriéru [°C] 

Stanovení tepelných ztrát větráním záleží na tom, zda je větrání přirozené nebo nucené. 

V této práci jsou použity oba typy větrání. 

Tepelná ztráta přirozeným větráním  

Závisí zejména na objemu místnosti, venkovní a vnitřní výpočtové teplotě a na násobnosti 

výměny vzduchu. Dále také na počtu nechráněných otvorů, činiteli zaclonění a množstvím 

vzduchu infiltrací. Podle druhu místnosti zvolíme násobnost výměny vzduchu. 

 

Obr. 26 – Ekvivalentní součinitel prostupu tepla na zemině [1.26] 
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Druh místnosti nmin [h-1] 
Obytné místnosti 0,5 
Kuchyně a koupelny bez oken 1,5 
Kanceláře 1,0 
Zasedací místnosti 2,0 

Tab. 4 – Násobnost výměny vzduchu [2.1] 

Z objemu místnosti a násobnosti výměny vzduchu zjistíme nejmenší požadované množství 

čerstvého vzduchu Vmin,i. Podle toho, kolik oken v místnosti je a jak jsou zastíněny, tak zvolíme 

součinitel zastínění ei. Stanovíme hodnotu intenzity výměny vzduchu při rozdílu tlaku 50 Pa 

n50, která závisí na těsnosti budovy. Pro budovy se vzduchotechnikou a zpětným získáváním 

tepla bereme, že n50 = 1,0. Pak vypočítáme objem vzduchu infiltrací. 

𝑉 , = 2 . 𝑉. 𝑛 . 𝑒 . 𝜀  

Vinf,i    objem vzduchu infiltrací [m3] 

   V     objem místnosti [m3] 

n50    hodnota intenzity výměny vzduchu [-] 

ei     stínící součinitel [-] 

εi     výškový korekční součinitel [-] 

Vybereme větší z hodnot Vmin,i a Vinf,i a vypočítáme návrhovou tepelnou ztrátu větráním. 

Φ , = 𝑉  . 𝜌 . 𝑐 . 𝜃 , − 𝜃 = 𝑉  . 0,34 . 𝜃 , − 𝜃  

ΦV,i    návrhová tepelná ztráta větráním [W] 

Vi     větší z objemů Vmin,i a Vinf,i [m3] 

ρ     hustota vzduchu [kg/m3] 

c      měrná tepelná kapacita vzduchu [J/(kg.K)] 

Tepelná ztráta nuceným větráním 

Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním se odvíjí od dávky vzduchu na osobu a od počtu 

osob. Dávky vzduchu se liší pro různé činnosti. Pro osoby sedící (např. v kancelářích) se 

uvažuje 30 m3/h. 

Φ , = 𝑉 . 𝜌 . 𝑐 . 𝜃 , − 𝜃 , = 𝑉 . 0,34 . 𝜃 , − 𝜃 ,  

Φnv,i    návrhová tepelná ztráta větráním [W] 

V     dávka vzduchu [m3/h] 

ρ     hustota vzduchu [kg/m3] 

c      měrná tepelná kapacita vzduchu [J/(kg.K)] 

θint,i    teplota v místnosti [°C] 

θp,i    teplota přívodního vzduchu [°C] 
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Návrhová tepelná ztráta infiltrací se vypočítá stejně jako u přirozeného větrání, ale celková 

tepelná ztráta větráním je součet návrhové ztráty větráním a infiltrací. 

Φ , = Φ , + Φ ,  

ΦV,i    celková tepelná ztráta větráním [W] 

Φinf,i,   návrhová tepelná ztráta infiltrací [W] 

Φnv,i   návrhová tepelná ztráta větráním [W] 

Výpočty tepelných ztrát jednotlivých místností jsou přiloženy v příloze P1. 

3.2.1  SHRNUTÍ TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU 

Souhrnná tabulka tepelných ztrát objektu (bez samostatného bytu) 

Č.M. NÁZEV ϴint,i (°C) 

Návrhová 
ztráta 

prostupem     
фT,i (W) 

Návrhová 
tepelná ztráta 

větráním         
фv,i    (W) 

Celková 
tepelná 
ztráta     

фHL (W) 

101 garáž 0 - - - 
102 chodba 15 151,69 0,00 151,7 
103 strojovna vzduchotechniky 15 288,13 407,49 695,6 
104 úklidová místnost 20 -48,53 0,00 -48,5 
105 umývárna 20 113,43 221,00 334,4 
106 WC 20 33,27 0,00 33,3 
107 WC 20 22,51 0,00 22,5 
108 chodba 15 131,61 0,00 131,6 
109 místnost s plyn. spotřebičem 15 83,48 242,90 326,4 
110 zádveří 15 182,76 230,62 413,4 
111 prodejna 20 530,00 622,75 1152,7 
201 kancelář 20 728,25 116,39 844,6 
202 kancelář 20 453,24 90,33 543,6 
203 chodba 15 -230,81 -306,00 -536,8 
204 úklidová místnost 20 -69,04 0,00 -69,0 
205 umývárna 20 82,13 221,00 303,1 
206 WC 20 21,76 0,00 21,8 
207 WC 20 10,06 0,00 10,1 
208 kancelář 20 450,03 33,88 483,9 
209 kancelář 20 348,09 34,85 382,9 
301 kancelář 20 565,68 116,39 682,1 
302 kancelář 20 373,82 103,04 476,9 
303 chodba 15 -230,81 -306,00 -536,8 
304 úklidová místnost 20 -69,04 0,00 -69,0 
305 umývárna 20 82,13 221,00 303,1 
306 WC 20 21,76 0,00 21,8 
307 WC 20 10,06 0,00 10,1 
308 kancelář 20 320,90 33,88 354,8 
309 kancelář 20 331,19 34,85 366,0 
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401 archiv 15 137,15 109,66 246,8 
404 chodba 15 -29,69 -306,00 -335,7 
405 úklidová místnost 20 6,62 0,00 6,6 
406 umývárna 20 106,29 221,00 327,3 
407 WC 20 23,87 0,00 23,9 
408 WC 20 11,88 0,00 11,9 

409 zasedací místnost 20 429,44 108,86 538,3 

Celková tepelná ztráta objektu (bez samostatného bytu) 7625 

Tab. 5 – Souhrnná tabulka tepelných ztrát objektu 

 

Souhrnná tabulka tepelných ztrát samostatného bytu 

Č.M. NÁZEV ϴint,i (°C) 
Návrhová ztráta 

prostupem             
фT,i (W) 

Návrhová tepelná 
ztráta větráním         

фv,i (W) 

Celková tepelná 
ztráta              

фHL (W) 

402 garsonka 20 585,84 935,34 1521,2 

403 koupelna 24 212,43 40,80 253,2 

Celková tepelná ztráta samostatného bytu 1774 

Tab. 6 – Souhrnná tabulka tepelných ztrát bytu 
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4  ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 

 (zpracovaný podle ČSN 73 0540-2/2011) 
 
Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Sídlo firmy 

 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. 
stavebník  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Telefon / E-mail 

 

 

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje 
lodžie, římsy, atiky a základy 

 2433,6             m3 

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 

  952,2               m2 

Geometrická charakteristika budovy A / V     0,391         m2/m3 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im  

Vnější návrhová teplota v zimním období e 

20          °C 

       -15         °C 
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  Referenční budova (stanovení požadavku) Hodnocená budova 

Konstrukce Plocha 
Součinitel 
prostupu 

tepla 

Redukční 
činitel 

Měrná 
ztráta 

prostupem 
tepla 

Plocha 
Součinitel 
prostupu 

tepla 

Redukční 
činitel 

Měrná 
ztráta 

prostupem 
tepla 

  A U b HT A U b HT 

  [m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K] [m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K] 

PDL 01 – na zemině 142,3 0,45 0,43 27,54 142,3 0,29 0,43 17,74 

STR – střecha  181,34 0,3 1 54,40 181,34 0,2 1 36,27 

SO 01 – obvodová 
stěna 

357,7 0,3 1 107,31 357,7 0,18 1 64,39 

SO 02 – sousedící 
obvodová stěna 

410,61 0,3 1 123,18 410,61 0,19 1 78,02 

OZ1 – okna s izol. 
dvojsklem 

70,94 1,5 1 106,41 70,94 1,2 1 85,13 

D01 – vchodové 
dveře 

6,89 1,7 1 11,71 6,89 1,2 1 8,27 

Celkem 1169,78   430,55 1169,78   289,81 

Tepelné vazby 0,05.HT 21,53 0,05.HT 14,49 

Celková měrná ztráta 
prostupem tepla 

430,55+21,53 452,08 289,81+14,49 304,30 

Průměrný součinitel prostupu 
tepla 

Uem 
požadovaná 

hodnota: 

304,30/1169,78 

  

452,08/1169,78 0,39 0,26 

75 % z požadované 
hodnoty 

doporučená 
hodnota: Vyhovuje. 

Uem*0,75= 0,29 

Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C 0,26/0,39 0,67 Třída B - úsporná 
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 304,30 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m2·K) 0,26 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m2·K) 0,29 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m2·K) 0,39 

 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních 
tříd 

Klasifikační ukazatel 
CI pro hranice 

klasifikačních tříd 

Uem [W/(m2·K)]                                            
pro hranice klasifikačních tříd 

Obecně Pro hodnocenou budovu 

A  0,50 0,5. Uem,N 0,20 

B  0,75 0,75. Uem,N 0,29 

C 1,0 1. Uem,N 0,39 

D 1,5 1.5. Uem,N 0,59 

E 2,0 2. Uem,N 0,78 

 F 2,5 2,5. Uem,N 0,98 

G > 2,5 > 2,5. Uem,N - 

 

 

 

Klasifikace: B - úsporná 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 2. 12. 2018 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:      

IČO:             

Zpracoval:          Vendula Kohlová                              

 

 

Podpis:          ………………….. 

 

Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu 
a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2/2011 a podle 
projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

 Sídlo firmy Hodnocení obálky budovy 

 Celková podlahová plocha Ac = 181,34 m2 stávající doporučení 

 CI            Velmi úsporná 

 

   
  0,5 

    
 
  0,75 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
 
                                             . 
                  
Mimořádně nehospodárná 

 

 

 

 

 

  Klasifikace B  

  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  

  Uem ve W/(m2.K)                                                     Uem = HT/A 

0,26 - 

 Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle 
iČSN 730540-2  Uem,N ve W/(m2.K) 

0,39 - 

  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem 

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 

Uem 0,20 0,29 0,39 0,59 0,78 0,98 

Platnost štítku do   Datum   

Štítek vypracoval Vendula Kohlová 

0,65 
B

C

D

E

F

G

A
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5  NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES 

5.1  DRUH OTOPNÝCH TĚLES 

V objektu jsou navržena otopná tělesa od firmy Korado. Byla zvolena desková tělesa řady 

RADIK VK (provedení VENTIL KOMPAKT) s pravým spodním připojením a trubková 

otopná tělesa KORALUX LINEAR MAX – M se spodním připojením. 

5.2  VELIKOST OTOPNÝCH TĚLES 

Velikost otopných těles se volí tak, aby jejich výkon pokryl tepelné ztráty pro danou místnost. 

Primárně se umísťují pod okna, popřípadě na nejochlazovanější stěnu. Délka a výška tělesa se 

odvíjí od velikosti okna. Platí, že délka otopného tělesa by měla mít alespoň 80 % délky okna 

pro obytné místnosti, jinak alespoň 50 %. Ideální je, aby délka okna a délka otopného tělesa 

byla stejná.  

5.3  NÁVRH TEPLOTNÍHO SPÁDU 

Správný návrh teplotního spádu je důležitý pro tepelnou pohodu uživatele a zohlednění 

chladného sálání okna.  

Teplotní spád byl volen podle místnosti č. 409 (zasedací místnost), protože je kritická z hlediska 

chladného sálání.  Uvažujeme, že otopné těleso je kratší než okenní otvor, ale musíme splnit 

podmínku, že LOT ≥ 0,5 . LOK. Počítáme s velikostí tělesa 1 500 × 600 mm. 

Stanovíme povrchovou teplotu okna tOK na vnitřní straně. 

𝑈  .  (𝑡 − 𝑡 ) = 𝛼 ,  .  (𝑡 − 𝑡 ) 

UOK    součinitel prostupu tepla pro okna [W/m2.K]  

ti      návrhová teplota interiéru [°C] 

te     návrhová teplota exteriéru [°C] 

αi,OK  součinitel přestupu tepla na vnitřní straně okna [W/m2.K] 
(hodnota dle ČSN 06 0210 αi,OK = 8 W/m2K) 

tOK    povrchová teplota okna na vnitřní straně [°C] 

𝑡 = 𝑡 −
𝑈  . (𝑡 − 𝑡 )

𝛼 ,
= 20 −

1,2 . (20 + 15)

8
= 14,8 °𝐶 

Dále vypočteme střední teplotu otopného tělesa ttm. 

𝐿  . 𝐻  . (𝑡 − 𝑡 ) ≤ 𝐿  . 𝐻  . (𝑡 − 𝑡 ) 

LOK    délka okenního otvoru [m] 
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HOK    výška okenního otvoru [m] 

   ti      návrhová teplota interiéru [°C] 

   tOK    povrchová teplota okna na vnitřní straně [°C]  

LOT    délka otopného tělesa [m] 

HOT    výška otopného tělesa [m] 

ttm     střední teplota otopného tělesa [°C] 

Vyjádříme střední teplotu otopného tělesa ttm a dostaneme následující nerovnici. 

𝑡 ≥
𝐿  . 𝐻  .  (𝑡 − 𝑡 )

𝐿  .  𝐻
+ 𝑡 =

2,75 . 1,5 . (20 − 14,8)

1,6 . 0,6
+ 20 = 42 °𝐶 

Uvažujeme, že ttm≈tw2. Zvolený teplotní spád je 50/40 °C. 

5.4  PŘEPOČET VÝKONU OTOPNÉHO TĚLESA NA JINÉ PODMÍNKY 

Výrobce udává výkony při teplotním spádu 75/65–20 °C. Pro jiné teploty otopné vody a teploty 

v místnosti je nutné provést přepočet na jiné podmínky. 

Nejprve se stanoví opravný součinitel na teplotní rozdíl. 

𝑐 =
(𝑡 − 𝑡 )

(𝑡 − 𝑡 )
 

c      rozdílový ukazatel [-] 

tw2     teplota vody vratu [°C] 

   tw1     teplota vody přívodu [°C] 

   ti     teplota v místnosti [°C] 

Pokud c ≥ 0,7, potom počítáme podle následujících vztahů. 

∆𝑡 =
(𝑡 + 𝑡 )

2
− 𝑡  

tw2     teplota vody vratu [°C] 

   tw1     teplota vody přívodu [°C] 

   ti     teplota v místnosti [°C] 

𝑄 = 𝑄  .
∆𝑡

∆𝑡
 

Qn     výkon udaný výrobcem [W] 

   ∆t     rozdíl teplot navrhovaných [°C] 

   ∆tn    rozdíl teplot od výrobce [°C] 

A pokud c < 0,7, počítáme podle následujících vztahů. 
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∆𝑡 =
(𝑡 + 𝑡 )

𝑙𝑛
(𝑡 − 𝑡 )
(𝑡 − 𝑡 )

 

   tw1     teplota vody přívodu [°C] 

tw2     teplota vody vratu [°C] 

   ti     teplota v místnosti [°C] 

𝑄 = 𝑄  .
∆𝑡

∆𝑡 ,
 

Qn     výkon udaný výrobcem [W] 

   ∆t     rozdíl teplot navrhovaných [°C] 

   ∆tn    rozdíl teplot od výrobce [°C] 

n  teplotní exponent [-]; je to veličina určena experimentálně a nabývá hodnot 1,10 
až 1,50; liší se pro jednotlivé typy otopných těles. 

Firma Korado poskytuje automatický přepočet na individuální podmínky. Návrh byl proveden 

tímto způsobem. 

5.5  SKUTEČNÝ VÝKON OTOPNÉHO TĚLESA 

Skutečný výkon otopného tělesa se stanoví z následujícího vzorce, který zohledňuje způsob 

připojení tělesa, polohu tělesa (zda je umístěno ve výklenku, pod parapetem apod.), umístění 

tělesa v místnosti a typ tělesa (pro článková tělesa). 

𝑄 , = 𝑄  . 𝜑 .  𝑧  .  𝑧  .  𝑧  

QT,skut   skutečný výkon otopného tělesa [W] 

QT     návrhový výkon otopného tělesa [W] 

φ     součinitel zohledňující způsob připojení těles [-] 

   z1     součinitel na úpravu okolí [-] 

z2     součinitel na počet článků [-] 

z3     součinitel na umístění těles v místnosti [-] 

V objektu jsou desková otopná tělesa umístěna pod přesahujícím parapetem, proto součinitel z1 

na úpravu okolí není uvažován jako 1. Pro stanovení jeho hodnoty vycházíme z grafu, kde podle 

typu tělesa a výšky parapetu vybíráme hodnotu snížení výkonu. Součinitel z2 = 1, což je hodnota 

pro desková tělesa. Součinitel z3 se volí dle umístění radiátoru v místnosti. Pokud je pod oknem, 

tak z3 = 1. Pokud je vedle okna, tak z3 = 0,95. Jinak je z3 = 0,9. 

 

Obr. 27 – Snížení výkonu otopných 
 těles [1.27] 
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Obr. 28 – Otopná tělesa RADIK VK [1.28] 
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Obr. 29 – Otopná tělesa KORALUX Linear Max – M [1.29] 
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6  DIMENZOVÁNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY 

6.1  POSTUP DIMENZOVÁNÍ 

Prvním krokem je vybrání nejvzdálenějšího a zároveň nejvýkonnějšího otopného tělesa. 

K tomuto tělesu vede základní okruh soustavy, který se dimenzuje jako první. Dále se musí 

větev rozdělit na jednotlivé úseky. Úsekem se rozumí ta část, kde je hmotnostní průtok stejný. 

 Pro každý úsek se do dimenzovací tabulky uvede výkon Q [W], hmotnostní průtok M [kg/h] 

a délka úseku l [m]. 

STANOVENÍ HMOTNOSTNÍHO PRŮTOKU 

𝑀 =  
𝑄

1,163 .  ∆𝑡
 

Podle materiálu potrubí a teploty otopné vody se zvolí vhodné tabulky pro návrh průřezu 

potrubí. Popřípadě se tyto informace mohou zadat například do programu „Výpočet tlakové 

ztráty třením v potrubí“ na webu tzb-info. 

Základní zásadou návrhu je, že rychlost od zdroje by měla klesat. Při návrhu podle ekonomické 

(optimální) rychlosti se volí rychlosti v potrubí v intervalu 0,15 až 0,6 m/s pro přípojné potrubí 

a 0,6 až 1,0 m/s pro hlavní horizontální rozvody. Měrná tlaková ztráta by neměla přesáhnout 

100 Pa/m u přípojného potrubí a 200 Pa/m u hlavních rozvodů. Podle těchto zásad se navrhne 

jmenovitá světlost potrubí DN, měrná tlaková ztráta R [Pa/m] a rychlost v potrubí w [m/s]. 

Obr. 30 – Rozměry otopného tělesa KORALUX Linear Max – M [1.30] 
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Každý úsek vnáší do soustavy tlakové ztráty. Rozlišují se ztráty třením a ztráty místním 

(vřazeným) odporem.  

TLAKOVÉ ZTRÁTY TŘENÍM 

𝑅 . 𝑙 =  ∆𝑝 =  𝜆 .
𝑙

𝑑
 .

𝑤

2
 . 𝜌 

   ∆pλ    tlakové ztráty třením [Pa] 

R     měrná tlaková ztráta [Pa/m] 

   l      délka úseku [m] 

   λ     součinitel tření závislý na typu proudění a drsnosti materiálu [-] 

   d     vnitřní profil potrubí [mm] 

   w     rychlost vody v potrubí [m/s] 

   ρ     hustota vody [kg/m3] 

TLAKOVÉ ZTRÁTY MÍSTNÍMI ODPORY 

𝑍 =  ∆𝑝 =  ∑ 𝜉 .   . 𝜌  

   Z     tlakové ztráty místními odpory [Pa] 

∆pξ    tlakové ztráty místními odpory [Pa] 

ξ     součinitel místního odporu [-] 

   w     rychlost vody v potrubí [m/s] 

   ρ     hustota vody [kg/m3] 

Dispoziční tlak soustavy je dán součtem tlakových ztrát třením, tlakových ztrát místními odpory 

a tlakovou ztrátou, kterou do soustavy vnáší přednastavený ventil. 

6.2  PŘEDNASTAVENÍ VENTILŮ 

Soustava musí být hydraulicky vyvážená. Toho se dosahuje správným návrhem přednastavení 

ventilů. V místě, kde se rozvody větví, musí být stejná tlaková ztráta. Seřizují se tělesa vůči 

základnímu okruhu, který je navržen jako první. Z diagramu, který poskytují výrobci pro svůj 

výrobek, je podle požadované tlakové ztráty a hmotnostního průtoku stanoveno přednastavení 

TRV ventilu. 

V objektu jsou použita desková otopná tělesa jejichž součástí je termostatický ventil. Dále jsou 

navržena trubková otopná tělesa, která musí být doplněna HM armaturou s termostatickým 

ventilem. Diagramy pro přednastavení jsou součástí této kapitoly. 
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Obr. 31 – Diagram pro přednastavení TRV [1.31] 

Obr. 32 – Diagram pro přednastavení HM armaturou [1.32] 
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6.3  DIMENZOVACÍ TABULKY  

6.3.1  KANCELÁŘSKÉ PROSTORY 

DIMENZOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO OKRUHU – K OT01 
       

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 369 32 7,6 15×1 8 0,070 59,9 13,4 32,8 TRV(6) 300 392,7 393 

2 738 63 13,7 15×1 20 0,130 278,5 9,7 82,0     360,5 753 

3 1156 99 4,3 15×1 67 0,210 291,2 3,1 68,4     359,5 1113 

4 1452 125 10,9 15×1 98 0,260 1068,8 10,9 368,4     1437,3 2550 

5 4222 363 7,0 22×1 81 0,320 567,0 3,5 179,2     746,2 3296 

6 6856 590 12,8 28×1,5 61 0,320 782,0 9,7 496,6     1278,7 4575 

7 7712 663 2,5 28×1,5 83 0,380 207,0 3,5 252,7     459,7 5035 

8 8166 702 4,3 28×1,5 91 0,400 386,4 3,5 280,0     666,4 5701 

9 8637 743 5,1 28×1,5 99 0,420 500,9 3,5 308,7     809,6 6511 

10 10018 861 4,2 28×1,5 131 0,490 548,5 6,1 732,3     1280,8 7791 

11 10524 905 20,5 28×1,5 145 0,520 2978,7 6,1 824,7     3803,4 11595 

DIMENZOVÁNÍ K OT02 
         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 369 32 4,8 15×1 8 0,070 37,9 14,7 36,0 TRV(6) 319 392,7 393 

Přednastavení ventilu  

392,7 - 73,9 = 319 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (6) 

DIMENZOVÁNÍ K OT03 
         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 209 18 4,1 15×1 5 0,040 18,5 13,4 10,7 TRV(1) 576 605,1 605 

2 418 36 13,6 15×1 9 0,080 123,8 7,6 24,3   148,1 753 

Přednastavení ventilu  

753,2 - 148,1 = 576 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (2) 

DIMENZOVÁNÍ K OT04 
         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 209 18 0,8 15×1 5 0,040 3,6 13,4 10,7 TRV(1) 591 605,1 605 

Přednastavení ventilu  

605,1 - 14,3 = 591 [Pa]     přednastavení ventilu TRV (2) 
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DIMENZOVÁNÍ K OT05 
         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 372 32 5,1 15×1 8 0,070 40,3 17,3 42,4 HM (1) 1030 1112,7 1113 

Přednastavení ventilu  

1112,7 - 82,7 = 1030 [Pa]   přednastavení ventilu HM (1) 

DIMENZOVÁNÍ K OT06 
         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 470 40 4,4 15×1 9 0,080 40,0 13,4 42,9 TRV(8) 351 434,2 434 

2 940 81 16,8 15×1 43 0,170 714,0 5,1 73,7   787,7 1222 

3 1377 118 2,2 15×1 91 0,250 200,9 4,1 128,1     329,0 1551 

4 1961 169 1,2 18×1 65 0,240 78,0 2,2 63,4     141,4 1692 

5 2770 238 4,0 18×1 114 0,330 454,8 7,4 402,9   857,7 2550 

Přednastavení ventilu  

2550,0 - 2198,7 = 351 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (8) 

DIMENZOVÁNÍ K OT07 
         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 470 40 0,9 15×1 9 0,080 8,2 12,1 38,7 TRV(7) 387 434,2 434 

Přednastavení ventilu  

434,2 - 46,9 = 387 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (7) 

              
DIMENZOVÁNÍ K OT08 

         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 437 38 19,0 15×1 9 0,080 172,9 18,6 59,5 TRV(4) 989 1221,9 1222 

Přednastavení ventilu  

1221,9 - 232,4 = 989 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (4) 

DIMENZOVÁNÍ K OT09 
         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 292 25 4,4 15×1 6 0,050 25,1 13,4 16,8 TRV(2) 1280 1321,5 1321 

2 584 50 16,0 15×1 13 0,110 206,4 3,8 23,0   229,4 1551 

Přednastavení ventilu  

1550,9 - 271,2 = 1280 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (2) 
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DIMENZOVÁNÍ K OT10 
č.

 ú
. Q   

[W] 
M 

[kg/h] 
l   

[m] 
DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 292 25 1,1 15×1 6 0,050 6,3 18,6 23,3 TRV(2) 1292 1321,5 1321 

Přednastavení ventilu  

1321,5 - 29,5 = 1292 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (2) 

              
DIMENZOVÁNÍ K OT11 

         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 437 38 14,8 15×1 9 0,080 134,7 16 51,2 TRV(3) 1397 1582,5 1582 

2 809 70 2,6 15×1 30 0,150 78,3 2,8 31,5   109,8 1692 

Přednastavení ventilu  

1692,2 - 295,6 = 1397 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (3) 

DIMENZOVÁNÍ K OT12 
         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 372 32 3,6 15×1 8 0,070 28,4 13,4 32,8 HM(0,5) 1521 1582,5 1582 

Přednastavení ventilu  

1582,5 - 61,3 = 1521 [Pa]   přednastavení ventilu HM (0,5) 

              
DIMENZOVÁNÍ K OT13 

         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 470 40 4,4 15×1 9 0,080 40,0 13,4 42,9 TRV(4) 1072 1155,2 1155 

2 940 81 16,8 15×1 43 0,170 714,0 5,7 82,4   796,4 1952 

3 1544 133 2,2 18×1 43 0,190 95,0 3,5 63,2     158,2 2110 

4 2224 191 1,2 18×1 80 0,270 95,9 2,2 80,2     176,1 2286 

5 3033 261 4,0 18×1 133 0,360 530,8 7,4 479,5   1010,3 3296 

Přednastavení ventilu  

3296,2 - 2223,9 = 1072 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (4) 

              
DIMENZOVÁNÍ K OT14 

         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 470 40 0,9 15×1 9 0,080 8,2 10,8 34,6 TRV(4) 1112 1155,2 1155 

Přednastavení ventilu  

1155,2 - 42,8 = 1112 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (4) 
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DIMENZOVÁNÍ K OT15 
         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 604 52 19,0 15×1 13 0,110 245,1 18,9 114,3 TRV(4) 1592 1951,6 1952 

Přednastavení ventilu  

1951,6 - 359,4 = 1592 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (4) 

              
DIMENZOVÁNÍ K OT16 

         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 340 29 4,4 15×1 7 0,060 29,9 13,4 24,1 TRV(2) 1768 1821,6 1822 

2 680 58 16,0 15×1 16 0,120 260,8 3,8 27,4   288,2 2110 

Přednastavení ventilu  

2109,8 - 342,2 = 1768 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (2) 

              
DIMENZOVÁNÍ K OT17 

         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 340 29 1,1 15×1 7 0,060 7,5 18,6 33,5 TRV(2) 1781 1821,6 1822 

Přednastavení ventilu  

1821,6 - 41,0 = 1781 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (2) 

DIMENZOVÁNÍ K OT18 
         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 437 38 14,8 15×1 9 0,080 134,7 16 51,2 TRV(2) 1990 2176,1 2176 

2 809 70 2,6 15×1 30 0,150 78,3 2,8 31,5   109,8 2286 

Přednastavení ventilu  

2285,9 - 295,6 = 1990 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (2) 

              
DIMENZOVÁNÍ K OT19 

         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 372 32 3,6 15×1 8 0,070 28,4 13,4 32,8 HM(0,5) 2115 2176,1 2176 

Přednastavení ventilu  

2210,0 - 61,3 = 2115 [Pa]   přednastavení ventilu HM (0,5) 
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DIMENZOVÁNÍ K OT20 
         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 428 37 4,3 15×1 9 0,080 39,1 13,4 42,9 TRV(1) 3793 3874,7 3875 

2 856 74 16,4 15×1 36 0,160 588,8 8,7 111,4   700,1 4575 

Přednastavení ventilu  

4574,8 - 782,1 = 3793 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (1) 

              
DIMENZOVÁNÍ K OT21 

         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 428 37 1,0 15×1 9 0,080 9,1 13,4 42,9 TRV(1) 3823 3874,7 3875 

Přednastavení ventilu  

3874,7 - 52,0 = 3823 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (1) 

              
DIMENZOVÁNÍ K OT22 

         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 454 39 4,2 15×1 9 0,080 38,2 16,3 52,2 HM(0,5) 4944 5034,5 5035 

Přednastavení ventilu  

5034,5 - 90,4 = 4944 [Pa]   přednastavení ventilu HM (0,5) 

              
DIMENZOVÁNÍ K OT23 

         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 471 40 3,9 15×1 9 0,080 35,5 8,1 25,9 TRV(1) 5640 5700,9 5701 

Přednastavení ventilu  

5700,9 - 61,4 = 5640 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (1) 

              
DIMENZOVÁNÍ K OT24 

         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 1381 119 7,0 22×1 11 0,110 79,8 8,1 49,0 TRV(4) 6382 6510,6 6511 

Přednastavení ventilu  

6510,6 - 128,8 = 6382 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (4) 

              
DIMENZOVÁNÍ K OT25 

         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 506 44 0,9 15×1 10,2 0,090 9,2 8,1 32,8 TRV(1) 7749 7791,4 7791 

Přednastavení ventilu  

7791,4 - 42,0 = 7749 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (1) 
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KOTLOVÝ OKRUH 
         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

- 26 800 2304 3,1 42×1,5 90 0,580 279,0 25,9 4356,4     4635 4635 

              
VĚTEV TEPLÉ VODY 

         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

- 3 210 276 14,9 18×1 144 0,390 2145,6 57,4 4365,3 VV 5084 11595 11595 

Vyvažovací ventil 5084 Pa                

VĚTEV VZT 
         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

- 14 160 609 42,6 28×1,5 61 0,330 2598,6 64,3 3501,1 VV 5495 11595 11595 

Vyvažovací ventil 5495 Pa                

6.3.2  SAMOSTATNÝ BYT 

DIMENZOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO OKRUHU –  K OT1' 
       

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 796 68 4,6 15×1 33 0,148 151,8 17,6 192,8 TRV(7)  800 1144,6 1145 

2 1592 137 2,6 18×1 40 0,194 104,0 2,2 41,4     145,4 1290 

3 1888 162 5,9 18×1 55 0,233 324,5 12,6 342,0     666,5 1956 

DIMENZOVÁNÍ K OT2' 
         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 796 68 2,2 15×1 33 0,148 72,6 14,7 161,0 TRV(7) 911 1144,6 1145 

Přednastavení ventilu  

544,6 - 233,6  = 911 [Pa]   přednastavení ventilu TRV (7) 

DIMENZOVÁNÍ K OT3' 
         

č.
 ú

. Q   
[W] 

M 
[kg/h] 

l   
[m] 

DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

1 296 25 4,8 15×1 5,0 0,057 24,0 14,7 23,9 
HM 
(0,5) 1242 1290,0 1290 

Přednastavení ventilu  

1290,0 - 47,9 = 1242 [Pa]   přednastavení ventilu HM (0,5) 
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VĚTEV TEPLÉ VODY 
č.

 ú
. Q   

[W] 
M 

[kg/h] 
l   

[m] 
DN 
D×t 

R 
[Pa/m] 

w   
[m/s] 

R.l  
[Pa] 

∑ξ     
[-] 

Z     
[Pa] 

∆pRV [Pa] 
R.l+Z+ 
∆pRV 
[Pa] 

∆pDIS 
[Pa] 

- 7 600 653 5,2 28×1,5 78 0,380 405,6 10,8 779,8     1185 1185 

6.4  SOUHRNNÁ TABULKA PŘEDNASTAVENÍ VENTILŮ 

Č
.M

. 

Název 

O
zn

ač
en

í 

Typ otopného tělesa 

Výkon 
otopného 

tělesa 50/40 
- ti 

Skutečný 
výkon těles 
Qskut (W) 

P
ře

d
n

as
ta

ve
ní

 
te

rm
os

ta
ti

ck
éh

o 
ve

n
ti

lu
  

103 
strojovna 
vzduchotechniky 

OT20 Radik 500×1000 mm typ 20 VK 428 407 TRV (1) 
OT21 Radik 500×1000 mm typ 20 VK 428 407 TRV (1) 

105 umývárna OT22 
Koralux Linear Max - M 
450×1215 mm 

229 206 HM (0,5) 

109 kotelna OT25 Radik 500×900 mm typ 20 VK 385 347 TRV (1) 

110 zádveří OT23 Radik 500×1100 mm typ 20 VK 471 424 TRV (1) 

111 prodejna OT24 Radik 400×2000 mm typ 33 VK 1381 1215 TRV (4) 

201 kancelář 
OT13 Radik 500×1400 mm typ 20 VK 470 447 TRV (4) 
OT14 Radik 500×1400 mm typ 20 VK 470 447 TRV (4) 

202 jednací místnost 
OT17 Radik 600×1400 mm typ 10 VK 340 323 TRV (2) 
OT16 Radik 600×1400 mm typ 10 VK 340 323 TRV (2) 

205 umývárna OT19 
Koralux Linear Max - M 
600×1495 mm 

372 335 HM (0,5) 

208 kancelář OT15 Radik 500×1800 mm typ 20 VK 604 574 TRV (4) 

209 kancelář OT18 Radik 600×1800 mm typ 10 VK 437 415 TRV (2) 

301 kancelář 
OT06 Radik 500×1400 mm typ 20 VK 470 447 TRV (8) 
OT07 Radik 500×1400 mm typ 20 VK 470 447 TRV (7) 

302 jednací místnost 
OT09 Radik 500×1200 mm typ 10 VK 292 277 TRV (2) 
OT10 Radik 500×1200 mm typ 10 VK 292 277 TRV (2) 

305 umývárna OT12 
Koralux Linear Max - M 
600×1495 mm 

372 335 HM (0,5) 

308 kancelář OT08 Radik 600×1800 mm typ 10 VK 437 415 TRV (4) 

309 kancelář OT11 Radik 600×1800 mm typ 10 VK 437 415 TRV (3) 

401 archiv 
OT03 Radik 500×1200 mm typ 10 VK 209 203 TRV (2) 
OT04 Radik 500×1200 mm typ 10 VK 209 203 TRV (2) 

402 garsonka 
OT1' Radik 500×1400 mm typ 22 VK 796 756 TRV (7) 
OT2' Radik 500×1400 mm typ 22 VK 796 756 TRV (7) 

403 koupelna OT3' 
Koralux Linear Max - M 
600×1495 mm 

296 266 TRV (0,5) 

406 umývárna OT05 
Koralux Linear Max - M 
600×1495 mm 

372 335 HM (1) 

409 
zasedací 
místnost 

OT02 Radik 500×1800 mm typ 10 VK 369 351 TRV (6) 

OT01 Radik 500×1800 mm typ 10 VK 369 351 TRV (6) 

Tab. 7 – Přednastavení ventilů
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7  POTŘEBA TEPLÉ VODY 

Potřebu teplé vody stanovuji zvlášť pro kancelářské prostory a pro samostatný byt. 
V kancelářských prostorech se nachází záchody, umyvadla, výlevky a dřezy. V samostatném 
bytě, který je navržen pro pobyt jedné osoby, je sprcha, umyvadlo a dřez. 

Č.M. Název místnosti Činnost 
Měrná 

jednotka 

Počet 
měrných 
jednotek 

Spotřeba 
m3/os. 

Spotřeba 
m3 

So
uč

in
it

el
 

so
uč

as
no

st
i 

104 Úklid. místnost Úklid  100 m2 1,1 0,020 0,02 1 
105 Umývárna Umývání rukou 1 mytí 8 0,002 0,02 1 
202 Jednací místnost Mytí nádobí 1 mytí 24 0,002 0,05 1 

204 Úklid. místnost Úklid  100 m2 1,4 0,020 0,03 1 
205 Umývárna Umývání rukou 1 mytí 36 0,002 0,07 1 
302 Jednací místnost Mytí nádobí 1 mytí 24 0,002 0,05 1 

304 Úklid. místnost Úklid  100 m2 1,4 0,020 0,03 1 
305 Umývárna Umývání rukou 1 mytí 36 0,002 0,07 1 

405 Úklid. místnost Úklid  100 m2 1,1 0,020 0,02 1 

406 Umývárna Umývání rukou 1 mytí 32 0,002 0,06 1 

Tab. 8 – Potřeba teplé vody objektu 

Č.M. Název místnosti Činnost 
Měrná 

jednotka 

Počet 
měrných 
jednotek 

Spotřeba 
m3/os. 

Spotřeba 
m3 

So
uč

in
it

el
 

so
uč

as
no

st
i 

402 Garsonka Umývání, vaření, 
úklid 

1 os. 1 0,082 0,08 1 
403 Koupelna 

Tab. 9 – Potřeba teplé vody samostatného bytu 

Pro objekt je potřeba vody 0,42 m3/den a pro samostatný byt je to 0,082 m3/den. 
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8  PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY 

8.1  ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV TEPLÉ VODY 

Stanovíme teplo odebrané Qt, teplo ztracené Qz a teplo celkem Qcelk. 

𝑄 = 1,163 . 𝑉 . (𝜃 − 𝜃 ) 

𝑄 = 0,5 . 𝑄  

𝑄 = 𝑄 + 𝑄  

   V    potřeba vody [m3/den] 

   θ2    teplota vody vstupu [°C]; uvažuji 10 °C 

   θ1    teplota vody výstupu [°C]; uvažuji 55 °C 

𝑄 = 21,98 𝑘𝑊ℎ 

𝑄 = 10,99 𝑘𝑊ℎ 

𝑄 = 32,97 𝑘𝑊ℎ 

Provozní doba firmy je od 8:00 do 17:00. Uvažuji, že část zaměstnanců bude přicházet 

už o hodinu dříve a bude odcházet až o hodinu později. Následující tabulka znázorňuje 

rozdělení na časové úseky a vytíženost v tomto čase. 

 

 

Časové úseky % Qt,i [kWh] Qcelk,i [kWh] 

7 až 8 hod 5 1,10 1,65 
8 až 11 hod 25 5,50 8,24 
11 až 13 hod 35 7,69 11,54 
13 až 17 hod 30 6,59 9,89 
17 až 18 hod 5 1,10 1,65 

Tab. 10 – Potřeba tepla pro přípravu teplé vody během dne 
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Z grafu vyplývá, že maximální rozdíl mezi odběrem a dodávkou ∆Qmax = 3,7 kWh. Velikost 

zásobníku Vz je z rovnice: 

𝑉 =
,  .  

=
,

,  .
= 0,071 𝑚   

Jmenovitý výkon ohřevu při provozní době 11 hodin je: 

𝑄 =
𝑄

𝑡
max =  

35,28

11
= 3,21 𝑘𝑊ℎ 

Pro stanovení teplosměnné plochy potřebujeme znát ∆t při teplotním spádu 60/50. 

Δ𝑡 =
(𝑇 − 𝑡 ) − (𝑇 − 𝑡 )

𝑙𝑛
(𝑇 − 𝑡 )
(𝑇 − 𝑡 )

 

T1    teplota přívodu [°C] 

T2    teplota vratu [°C] 

t1    teplota studené vody [°C] 

t2    teplota teplé vody [°C] 

Δ𝑡 =
(60 − 55) − (50 − 10)

𝑙𝑛
(60 − 55)
(50 − 10)

= 16,8 °𝐶 

 

 

Obr. 33 – Odběrový diagram 
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Teplosměnná plocha je potom: 

𝐴 =
𝑄

𝑈. Δ𝑡
=

3210

420 . 16,8
= 0,45 𝑚  

Při zásobníkovém ohřevu je potřebná teplosměnná plocha 0,45 m2. 

8.2  PRŮTOKOVÝ OHŘEV VODY 

𝑄 = 𝑄 . 𝑠 = 21,25 . 0,8 = 17 𝑘𝑊   

Q    potřeba tepla [kW] 

s     součinitel současnosti [-] 

8.3  SMÍŠENÝ OHŘEV VODY 

Hodinová špička je mezi 11:00 a 13:00 (2 hodiny).  

𝑉 =
0,42 . 0,35

2
= 0,074 𝑚  

𝑄 =
11,54

2
= 5,77 𝑘𝑊 

𝐴 =
5770

420 . 16,8
= 0,82 𝑚  

8.4  NÁVRH ZÁSOBNÍKU 

Z výše uvedených typů přípravy teplé vody vybírám ohřev zásobníkový. Průtokový ani smíšený 

ohřev není vhodný pro tento případ, kdy dodávám teplo i vzduchotechnické jednotce, 

která přivádí vzduch do místností. 

Navrhuji zásobníky pro objekt pro variantu I. Zásobník pro samostatný byt bude stejný 

pro variantu I. i II. Více o variantách viz kapitola 9. 

8.4.1  PRO ADMINISTRAČNÍ ČÁST PRO VARIANTU I. 

Potřebuji zásobník 71 l s teplosměnnou plochou 0,45 m2. 

Navrhuji nepřímotopný zásobník THERM OKC 100 NTR o objemu 87 l a teplosměnnou 

plochou výměníku 1,08 m2. 

8.4.2  PRO SAMOSTATNÝ BYT  

Potřebuji zásobník 82 l pro variantu I. i II. 

Navrhuji nepřímotopný zásobník THERM OKC 100 NTR o objemu 87 l. 
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Obr. 34 – Zásobník THERM OKC 100 NTR [1.33] 
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9  NÁVRH ZDROJE TEPLA VARIANTA I. 

Administrativní budova se nachází na náměstí a nepatří k ní žádný volný pozemek. Z těchto 

důvodů nelze využít solární panely, tepelné čerpadlo země – voda, voda – voda, vzduch – voda 

ani vzduch – vzduch. Objekt nemůže být připojen na centrální zásobování teplem, protože 

v blízkosti budovy se nenachází tato síť. Proto je pro obě varianty navrhován plynový 

kondenzační kotel.  

Varianta I. je verze, při které navrhuji každý prvek (HVDT, rozdělovač a sběrač, zásobník teplé 

vody) zvlášť. Naopak varianta II. má všechny prvky v jednom bloku, ze kterého vedou 

jednotlivé větve pro vzduchotechniku, otopná tělesa a teplou vodu. 

9.1  PRO ADMINISTRAČNÍ ČÁST 

Zdroj tepla bude sloužit pro vytápění objektu, přípravu teplé vody a jako zdroj tepla 

pro vzduchotechniku. Následující tabulka vyjadřuje potřebu tepla pro všechny tyto činnosti. 

Potřeba tepla kW 

Výkon pro vzduchotechniku 13,39 

Tepelná ztráta objektu 7,63 

Příprava teplé vody 3,21 

Tab. 11 – Potřeba tepla 

Potřebný tepelný výkon stanovuji jako větší z hodnot pro vytápění objektu s přerušovaným 

větráním a přípravou teplé vody a pro vytápění objektu s trvalým větráním 

nebo technologickým ohřevem. 

Obr. 35 – Zásobník THERM OKC 100 NTR [1.34] 
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𝑄 , = 0,7 . 𝑄 + 0,7 . 𝑄 + 𝑄 + 𝑄     

QTOP   tepelný výkon pro vytápění [kW] 

QVET   tepelný výkon pro větrání [kW] 

QTV    tepelný výkon pro přípravu teplé vody [kW] 

QTECH   tepelný výkon pro technologie [kW] 

𝑄 , = 0,7 . 7,63 + 0,7 . 13,39 + 3,21 = 17,92 𝑘𝑊 

𝑄 , = 𝑄 + 𝑄 + 𝑄  

QTOP   tepelný výkon pro vytápění [kW] 

QVET   tepelný výkon pro větrání [kW] 

QTECH   tepelný výkon pro technologie [kW] 

𝑄 , = 7,63 + 13,39 = 21,02 𝑘𝑊 

𝑄 = 𝑚𝑎𝑥 𝑄 , ; 𝑄 ,  

𝑄 = 𝑚𝑎𝑥 {17,92; 21,02} = 21,02 𝑘𝑊 

Požadovaný výkon na zdroj tepla je 21,02 kW. 

Navrhuji nástěnný kondenzační kotel THERM  25 KD 

s maximálním tepelným výkonem 24,9 kW a minimálním 

tepelným výkonem 2,65 kW. 

9.2  PRO SAMOSTATNÝ BYT 

Samostatný byt potřebuje 1,8 kW na vytápění a 7,6 kW na ohřev 

teplé vody. Celý zásobník teplé vody se při tomto výkonu ohřeje 

za 36 minut. 

Navrhuji kotel THERM 18 KDZ s maximálním tepelným 

výkonem 19 kW a minimálním tepelným výkonem 1,8 kW. 

 

Obr. 36 – Rozměry kotle THERM 
[1.35] 

Obr. 37 – Připojení kotlů [1.36] 
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Obr. 38 – Parametry plynového kotle THERM 25 KD [1.37] 
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Obr. 39 – Parametry plynového kotle THERM 18 KDZ [1.38] 
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10  NÁVRH ZDROJE TEPLA VARIANTA II. 

10.1  PRO ADMINISTRAČNÍ ČÁST 

Jako druhou variantu volím kotel, který umožňuje přímé napojení jednotlivých větví ze zdroje 

(obsahuje rozdělovač a sběrač, expanzní nádobu, čerpadla, trojcestný ventil a zásobník). 

Navrhuji stacionární kondenzační kotel Immergas HERCULES Condensing 26 3 ErP 

s maximálním tepelným výkonem 23,9 kW a minimálním tepelným výkonem 4,7 kW. Kotel 

disponuje vestavěným nerezovým zásobníkem o objemu 120 l.  

Pro provoz v létě je potřeba pro přípravu teplé vody výkon 3,2 kW, který je menší 

než minimální výkon zdroje. Pokud by kotel ohříval vodu najednou, ohřál by ji za 7,5 hodiny 

a byl by potřeba zásobník o objemu 210 l. Proto uvažuji, že kotel bude ohřívat vodu od 7:00 

do 10:00 a poté od 11:40 do 15:40 – tedy tak, aby maximální rozdíl mezi křivkou dodávky 

a odběru byl maximálně 120 l. 

 
Obr. 40 – Odběrový diagram pro variantu II. pro léto 

10.2  PRO SAMOSTATNÝ BYT 

Samostatný byt potřebuje 1,8 kW na vytápění a 7,6 kW na ohřev teplé vody. Celý zásobník 

teplé vody se při tomto výkonu ohřeje za 36 minut. 

Navrhuji závěsný kondenzační kotel Immergas VICTRIX 12 X TT 2 ErP s maximálním 

tepelným výkonem 12,0 kW a minimálním tepelným výkonem 1,9 kW. 
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Obr. 41 – Parametry plynového kotle HERCULES Condensing 26 [1.39] 
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Obr. 42 – Parametry plynového kotle VICTRIX 12 X TT [1.40] 
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Obr. 44 – Rozměry kotle VICTRIX 12 X TT [1.42] 

Obr. 43 – Rozměry kotle HERCULES Condensing 26 [1.41] 
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11  NÁVRH ARMATUR 

11.1  NÁVRH VYVAŽOVACÍCH VENTILŮ 

Navrhuji vyvažovací ventily TacoSetter Inline 100 na větev vzduchotechniky a větev teplé 

vody.  

Větev 1 – vzduchotechnika 

Hmotnostní průtok    M = 609 kg/h = 10,2 l/min 

Tlaková ztráta      ∆p = 5,5 kPa = 55 mbar 

𝑘 = 0,01.
609

5,5
= 2,60 

Obr. 45 – Diagram tlakové ztráty ventilu pro VZT [1.43] 

Pro větev vzduchotechniky navrhuji vyvažovací ventil TacoSetter Inline 100 223.1300.000 

DN20 s pozicí ventilu D. 
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Větev 3 – teplá voda 

Hmotnostní průtok    M = 276 kg/h = 4,6 l/min 

Tlaková ztráta      ∆p = 5,1 kPa = 51 mbar 

𝑘 = 0,01.
276

5,1
= 1,22 

Pro větev teplé vody navrhuji vyvažovací ventil TacoSetter Inline 100 223.1208.XX DN15 

s pozicí ventilu D. 

11.2  NÁVRH SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ 

Navrhuji trojcestný směšovací ventil pro větev otopné vody a vzduchotechniky. 

Větev 1 – vzduchotechnika 

Hmotnostní průtok       M = 609 kg/h  

Dispoziční přetlak       ∆pdis = 11595 Pa  

Požadovaná tlaková ztráta ventilu 50 % = 5798 Pa = 0,058 bar 

Střední teplota         t = 60 °C 

Hustota vody          ρ = 983 kg/m3 

Obr. 47 – Vyvažovací ventil TacoSetter Inline [1.45] 

Obr. 46 – Diagram tlakové ztráty ventilu pro TV [1.44] 
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Objemový průtok       V = 0,620 m3/h 

𝑘 =
0,620

0,058
= 2,50 

Navrhuji směšovací ventil ESBE VRG 131 (1160 05 000) pro kv = 2,5, DN 15. Tlaková ztráta 

je 5,8 kPa. Ventil bude doplněn o servopohon pro směšovací ventily ESBE ARA 661. 

Větev 2 – otopná soustava 

Hmotnostní průtok       M = 905 kg/h  

Dispoziční přetlak       ∆pdis = 11595 Pa  

Požadovaná tlaková ztráta ventilu 50 % = 5798 Pa = 0,058 bar 

Střední teplota         t = 45 °C 

Hustota vody          ρ = 990 kg/m3 

Objemový průtok       V = 0,914 m3/h 

𝑘 =
0,914

0,058
= 3,80 

Navrhuji směšovací ventil ESBE VRG 131 (1160 06 000) pro kv = 4, DN 15. Tlaková ztráta je 

5,8 kPa. Ventil bude doplněn o servopohon pro směšovací ventily ESBE ARA 661. 
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Obr. 49 – Servopohon ESBE ARA 661 [1.47] 

 

 

 

Obr. 48 – Směšovací ventily ESBE VRG 131 [1.46] 
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12  NÁVRH OBĚHOVÝCH ČERPADEL VARIANTA I. 

12.1  KANCELÁŘSKÉ PROSTORY 

Navrhuji oběhová čerpadla pro větev vzduchotechniky, otopných těles a teplé vody. 

Dále ověřuji, zda čerpadlo, které je instalované v kotli, je dostačující pro řešený objekt. 

12.1.1  ČERPADLO PRO VĚTEV 1 – VZDUCHOTECHNIKA 

Hmotnostní průtok       M = 609 kg/h 

Tlaková ztráta          ∆pdis = 17,4 kPa 

Dopravní výška         h = 1,74 m 

Navrhuji oběhové čerpadlo Wilo – Yonos PICO 25/1-4. 

12.1.2  ČERPADLO PRO VĚTEV 2 – OTOPNÁ TĚLESA 

Hmotnostní průtok       M = 905 kg/h 

Tlaková ztráta          ∆pdis = 17,4 kPa 

Dopravní výška         h = 1,74 m 

Obr. 50 – Křivka oběhového čerpadla Wilo – Yonos PICO pro větev 1 [1.48] 
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Navrhuji oběhové čerpadlo Wilo – Yonos PICO 30/1-4. 

Obr. 51 – Křivka oběhového čerpadla Wilo – Yonos PICO pro větev 2 [1.49] 

12.1.3  ČERPADLO PRO VĚTEV 3 – TEPLÁ VODA 

Hmotnostní průtok       M = 276 kg/h 

Tlaková ztráta          ∆pdis = 11,6 kPa 

Dopravní výška         h = 1,16 m 

Navrhuji oběhové čerpadlo Wilo – Yonos PICO 15/1-4. 

Obr. 52 – Křivka oběhového čerpadla Wilo – Yonos PICO pro větev 3 [1.50] 
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12.1.4  ČERPADLO KOTLOVÝ OKRUH 

Hmotnostní průtok       M = 2304 kg/h 

Tlaková ztráta          ∆pdis = 4,6 kPa 

Dopravní výška         h = 0,5 m 

V kotli je instalováno čerpadlo Wilo – Yonos PARA RS 15/7,5. Toto čerpadlo je 

pro navrhovaný objekt dostačující. 

12.2  SAMOSTATNÝ BYT 

Součástí kotle je trojcestný ventil. Ten umožňuje přednostní přípravu teplé vody. Proto ověřuji 

oběhové čerpadlo pro vytápění a dále pro přípravu teplé vody. 

PRO VYTÁPĚNÍ 

Hmotnostní průtok       M = 162 kg/h 

Tlaková ztráta          ∆pdis = 2,0 kPa 

Dopravní výška         h = 0,2 m 

PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 

Hmotnostní průtok       M = 653 kg/h 

Tlaková ztráta          ∆pdis = 1,2 kPa 

Dopravní výška         h = 0,1 m 

Obr. 53 – Křivka oběhového čerpadla Wilo – Yonos PARA RS [1.51] 
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V kotli je instalováno čerpadlo Wilo – Yonos PARA RS 15/7,5. Toto čerpadlo je 

pro navrhovaný objekt dostačující. 

  

Obr. 54 – Křivka oběhového čerpadla Wilo – Yonos PARA RS pro byt [1.52] 
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13  NÁVRH OBĚHOVÝCH ČERPADEL VARIANTA II. 

13.1  KANCELÁŘSKÉ PROSTORY 

Navržený kotel Immergas HERCULES Condensing 26 ErP rozšiřuji o jeden okruh přímý 

(pro teplou užitkovou vodu) a jeden okruh směšovaný (pro otopnou soustavu). Výrobce dodává 

kotel včetně oběhových čerpadel pro jednotlivé větve. V následujících kapitolách ověřuji, 

zda tato čerpadla vyhovují požadovaným parametrům větví. 

13.1.1  ČERPADLO PRO VĚTEV 1 – VZDUCHOTECHNIKA 

Hmotnostní průtok       M = 609 kg/h 

Tlaková ztráta          ∆pdis = 17,4 kPa 

Čerpadlo instalované v kotli vyhoví provozním požadavkům. 

13.1.2  ČERPADLO PRO VĚTEV 2 – OTOPNÁ TĚLESA 

Hmotnostní průtok       M = 905 kg/h 

Tlaková ztráta          ∆pdis = 17,4 kPa 

Čerpadlo instalované v kotli vyhoví provozním požadavkům. 

Obr. 56 – Křivka oběhového čerpadla pro větev 2 [1.54] 

Obr. 55 – Křivka oběhového čerpadla pro větev 1 [1.53] 
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13.1.3  ČERPADLO PRO VĚTEV 3 – TEPLÁ VODA 

Hmotnostní průtok       M = 276 kg/h 

Tlaková ztráta          ∆pdis = 11,6 kPa 

Čerpadlo instalované v kotli vyhoví provozním požadavkům. 

Obr. 57 – Křivka oběhového čerpadla pro větev 3 [1.55] 

13.2  SAMOSTATNÝ BYT 

Součástí kotle je trojcestný ventil. Ten umožňuje přednostní přípravu teplé vody. Proto ověřuji 

oběhové čerpadlo pro vytápění a dále pro přípravu teplé vody. 

PRO VYTÁPĚNÍ 

Hmotnostní průtok       M = 162 kg/h 

Tlaková ztráta          ∆pdis = 2,0 kPa 

Dopravní výška         h = 0,2 m 

PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 

Hmotnostní průtok       M = 653 kg/h 

Tlaková ztráta          ∆pdis = 1,2 kPa 

Dopravní výška         h = 0,1 m 

V kotli je instalováno čerpadlo, které je při výše zmíněných parametrech pro objekt nevhodné. 

Z toho důvodu navrhuji vyvažovací ventily, které do okruhu vnesou takovou tlakovou ztrátu, 

aby čerpadlo bylo použitelné. 

Způsob návrhu vyvažovacích ventilů je popsán v kapitole 11. 
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Pro větev vytápění navrhuji vyvažovací ventil TacoSetter Inline 100 223.1204.XXX DN15 

s pozicí ventilu C. Ventil vnese tlakovou ztrátu 28 kPa. 

Obr. 58 – Diagram tlakové ztráty ventilu [1.56] 

Pro větev přípravy teplé vody navrhuji vyvažovací ventil TacoSetter Inline 100 223.1300.000 

DN20 s pozicí ventilu D. Ventil vnese tlakovou ztrátu 21,8 kPa. 

Obr. 59 – Diagram tlakové ztráty ventilu [1.57] 
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Oběhové čerpadlo instalované v kotli je pro samostatný byt dostačující při použití 

dříve navržených vyvažovacích ventilů. 

14  NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ VARIANTA I. 

14.1  NÁVRH PRO ADMINISTRAČNÍ ČÁST 

14.1.1  NÁVRH EXPANZNÍ NÁDOBY 

Expanzní nádobu navrhujeme podle objemu vody v soustavě, koeficientu tepelné roztažnosti, 

horního a dolního provozního přetlaku a předběžného nejvyššího provozního přetlaku. 

Objem otopné soustavy určíme jako součet objemů potrubí, otopných těles, kotle, rozdělovače 

a sběrače, hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků a zásobníku teplé vody. 

𝑉 = 𝑉 í + 𝑉 + 𝑉 + 𝑉 + 𝑉 + 𝑉  

𝑉 = 0,075 + 0,130 + 0,003 + 0,010 + 0,005 + 0,087 

𝑉 = 0,31 𝑚  

Expanzní objem je množství, o které voda ohřátím zvětší objem. Koeficient tepelné roztažnosti 

se volí pro nejvyšší potřebnou teplotu vody v soustavě. 

𝑉 = 1,3. 𝑉 . 𝑛  

   Ve     expanzní objem [m3] 

   V0     celkový objem soustavy [m3] 

   n     koeficient tepelné roztažnosti pro ∆tm = 60 °C [-] 

Obr. 60 – Křivka oběhového čerpadla pro byt [1.58] 
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𝑉 = 1,3 . 0,31 . 0,0203 

𝑉 = 0,082 𝑚  

Nejnižší dovolený provozní přetlak musí být menší než nejnižší provozní přetlak. 

𝑝 ≤ 𝑝  

Uvažuji rezervní výšku vodního sloupce ∆h. 

∆ℎ = max{0,1 . ℎ ; 2} = max{1,05; 2} 

∆h = 2 m 

𝑝 = (ℎ + ∆ℎ) . 𝜌 . 𝑔 

   hs     výška otopné soustavy [m] 

   ∆h     rezervní výška vodního sloupce [m] 

   ρv     hustota vody [kg/m3] 

   g     tíhové zrychlení [m/s2] 

𝑝 = (10,5 + 2) .1000 . 9,81 = 123 𝑘𝑃𝑎 

Na základě předchozího výpočtu volím pd = 125 kPa. 

Nejvyšší dovolený provozní přetlak musí být větší než nejvyšší provozní přetlak. 

𝑝 ≥ 𝑝  

𝑝 = 𝑝 − (ℎ  . 𝜌 . 𝑔) 

   pk     konstrukční přetlak [kPa] 

   hMR    výška vzhledem k manometrické rovině [m] 

   ρv     hustota vody [kg/m3] 

   g     tíhové zrychlení [m/s2] 

𝑝 = 300 000 − (1 . 1000 . 9,81) 

𝑝 = 290 𝑘𝑃𝑎 

Na základě předchozího výpočtu volím ph = 250 kPa. 

OBJEM EXPANZNÍ NÁDOBY 

𝑉 =
𝑉 (𝑝 + 100)

𝑝 − 𝑝
=

0,082 . (250 + 100)

250 − 125
 

𝑉 = 0,023 𝑚 = 23 𝑙 

Navrhuji expanzní nádobu Aquafill HS025 s objemem 25 l. 
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NÁVRH EXPANZNÍHO POTRUBÍ 

𝑑 = 10 + 0,6 . 𝑄 ,  

   Qp     pojistný výkon [kW] 

𝑑 = 10 + 0,6 . 25 , = 13 𝑚𝑚 

Navrhuji expanzní potrubí DN 15. 

14.1.2  NÁVRH POJISTNÉHO VENTILU 

Stanovíme průřez sedla pojistného ventilu. 

𝐴 =
𝑄

𝛼  .  𝑘
 

Qp     pojistný výkon [kW] 

αv     výtokový součinitel pojistného ventilu [-] 

k     konstanta závislá na stavu syté vodní páry při přetlaku [kW/mm2] 

Obr. 61 – Expanzní nádoba AQUAFILL HS025 [1.59] 
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𝐴 =
25

0,56 . 1,26
= 39,68 𝑚𝑚  

Ideální průměr sedla pojistného ventilu stanovíme ze vzorce: 

𝑑 = 2 .
𝐴

𝜋

,

= 2 .
39,68

𝜋

,

= 7,1 𝑚𝑚 

Průměr sedla skutečného pojistného ventilu zjistíme z rovnice: 

𝑑 = 𝑎 . 𝑑  

   a      součinitel zvětšení sedla [-] 

𝑑 = 1,34 . 7,1 = 9,5 𝑚𝑚 

Potřebný průměr sedla pojistného ventilu je 9,5 mm. 

Pojistné potrubí dimenzujeme dle vzorce: 

𝑑 = 15 + 1,4. 𝑄 , = 15 + 1,4 . 25 , = 22,0 𝑚𝑚 

Navrhuji potrubí DN 25 mm a pojistný ventil DUCO PV 1“ ×1 ¼“. V kotli je instalovaný 

pojistný ventil, který vyhoví provozním požadavkům. 

14.2  NÁVRH PRO SAMOSTATNÝ BYT 

14.2.1  NÁVRH EXPANZNÍ NÁDOBY 

𝑉 = 𝑉 í + 𝑉 + 𝑉 + 𝑉  

𝑉 = 0,116 𝑚  

𝑉 = 1,3 . 0,116 . 0,0203 

𝑉 = 0,0031 𝑚  

𝑝 ≤ 𝑝  

𝑝 = ℎ  . 𝜌 . 𝑔 

𝑝 = 1,5 .1000 . 9,81 = 14,7 𝑘𝑃𝑎 

Na základě předchozího výpočtu volím pd = 50 kPa. 

𝑝 ≥ 𝑝  

𝑝 = 𝑝 − (ℎ  . 𝜌 . 𝑔) 

𝑝 = 300 000 − (1 . 1000 . 9,81) 
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𝑝 = 290 𝑘𝑃𝑎 

Na základě předchozího výpočtu volím ph = 250 kPa. 

OBJEM EXPANZNÍ NÁDOBY 

𝑉 =
𝑉 (𝑝 + 100)

𝑝 − 𝑝
=

0,0031 . (250 + 100)

250 − 50
 

𝑉 = 0,0054 𝑚 = 5,4 𝑙 

V kotli je umístěna expanzní nádoba o objemu 7 l. Tento objem je větší než potřebný, a proto 

nenavrhuji další expanzní nádobu. 

14.2.2  NÁVRH POJISTNÉHO VENTILU 

Návrh pojistného ventilu je podrobně popsán v kapitole 14.1.2. 

𝐴 =
𝑄

𝛼  .  𝑘
=

18

0,56 . 1,26
= 25,51 𝑚𝑚  

𝑑 = 2 .
𝐴

𝜋

,

= 2 .
25,51

𝜋

,

= 5,7 𝑚𝑚 

𝑑 = 𝑎 . 𝑑 = 1,34 . 5,7 = 7,6 𝑚𝑚 

Potřebný průměr sedla pojistného ventilu je 7,6 mm. 

Pojistné potrubí dimenzujeme dle vzorce: 

𝑑 = 15 + 1,4. 𝑄 , = 15 + 1,4 . 18 , = 20,9 𝑚𝑚 

Navrhuji potrubí DN 25 mm a pojistný ventil DUCO PV 1“ ×1 ¼“. V kotli je instalovaný 

pojistný ventil, který vyhoví provozním požadavkům. 
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15  NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ VARIANTA II. 

15.1  NÁVRH PRO ADMINISTRAČNÍ ČÁST 

15.1.1  NÁVRH EXPANZNÍ NÁDOBY 

𝑉 = 𝑉 í + 𝑉 + 𝑉 + 𝑉  

𝑉 = 0,33 𝑚  

𝑉 = 1,3 . 0,33 . 0,0203 

𝑉 = 0,0087 𝑚  

𝑝 ≤ 𝑝  

𝑝 = ℎ  . 𝜌 . 𝑔 

𝑝 = 10,5 .1000 . 9,81 = 103 𝑘𝑃𝑎 

Na základě předchozího výpočtu volím pd = 125 kPa. 

𝑝 ≥ 𝑝  

𝑝 = 𝑝 − (ℎ  . 𝜌 . 𝑔) 

𝑝 = 300 000 − (1 . 1000 . 9,81) 

𝑝 = 290 𝑘𝑃𝑎 

Na základě předchozího výpočtu volím ph = 250 kPa. 

OBJEM EXPANZNÍ NÁDOBY 

𝑉 =
𝑉 (𝑝 + 100)

𝑝 − 𝑝
=

0,0087 . (250 + 100)

250 − 125
 

𝑉 = 0,024 𝑚 = 24 𝑙 

NÁVRH EXPANZNÍHO POTRUBÍ 

𝑑 = 10 + 0,6 . 𝑄 ,  

𝑑 = 10 + 0,6 . 25,8 , = 13 𝑚𝑚 

Navrhuji expanzní potrubí DN 15. 
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V kotli je umístěna expanzní nádoba o objemu 10,8 l. Tento objem je menší než potřebný, 

a proto navrhuji doplňkovou expanzní nádobu Aquafill HS018. 

15.1.2  NÁVRH POJISTNÉHO VENTILU  

Návrh pojistného ventilu je podrobně popsán v kapitole 14.1.2. 

𝐴 =
𝑄

𝛼  .  𝑘
=

26

0,56 . 1,26
= 36,85 𝑚𝑚  

𝑑 = 2 .
𝐴

𝜋

,

= 2 .
36,85

𝜋

,

= 6,9 𝑚𝑚 

𝑑 = 𝑎 . 𝑑 = 1,34 . 6,9 = 9,2 𝑚𝑚 

Potřebný průměr sedla pojistného ventilu je 9,2 mm. 

Pojistné potrubí dimenzujeme dle vzorce: 

𝑑 = 15 + 1,4. 𝑄 , = 15 + 1,4 . 26 , = 22,14 𝑚𝑚 

Obr. 62 – Expanzní nádoba AQUAFILL HS018 [1.60] 
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Navrhuji potrubí DN 25 mm a pojistný ventil DUCO PV 1“ ×1 ¼“. V kotli je instalovaný 

pojistný ventil, který vyhoví provozním požadavkům. 

15.2  NÁVRH PRO SAMOSTATNÝ BYT 

15.2.1  NÁVRH EXPANZNÍ NÁDOBY 

𝑉 = 𝑉 í + 𝑉 + 𝑉 + 𝑉  

𝑉 = 0,113 𝑚  

𝑉 = 1,3 . 0,113 . 0,0203 

𝑉 = 0,0030 𝑚  

𝑝 ≤ 𝑝  

𝑝 = ℎ  . 𝜌 . 𝑔 

𝑝 = 1,5 .1000 . 9,81 = 14,7 𝑘𝑃𝑎 

Na základě předchozího výpočtu volím pd = 50 kPa. 

𝑝 ≥ 𝑝  

𝑝 = 𝑝 − (ℎ  . 𝜌 . 𝑔) 

𝑝 = 300 000 − (1 . 1000 . 9,81) 

𝑝 = 290 𝑘𝑃𝑎 

Na základě předchozího výpočtu volím ph = 250 kPa. 

OBJEM EXPANZNÍ NÁDOBY 

𝑉 =
𝑉 (𝑝 + 100)

𝑝 − 𝑝
=

0,0030 . (250 + 100)

250 − 50
 

𝑉 = 0,0053 𝑚 = 5,3 𝑙 

V kotli je umístěna expanzní nádoba o objemu 5,8 l. Tento objem je větší než potřebný, a proto 

nenavrhuji další expanzní nádobu. 

15.2.2  NÁVRH POJISTNÉHO VENTILU 

Návrh pojistného ventilu je podrobně popsán v kapitole 14.1.2. 

𝐴 =
𝑄

𝛼  .  𝑘
=

12

0,56 . 1,26
= 17,01 𝑚𝑚  
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𝑑 = 2 .
𝐴

𝜋

,

= 2 .
17,01

𝜋

,

= 4,7 𝑚𝑚 

𝑑 = 𝑎 . 𝑑 = 1,34 . 4,7 = 6,3 𝑚𝑚 

Potřebný průměr sedla pojistného ventilu je 6,3 mm. 

Pojistné potrubí dimenzujeme dle vzorce: 

𝑑 = 15 + 1,4. 𝑄 , = 15 + 1,4 . 12 , = 19,8 𝑚𝑚 

Navrhuji potrubí DN 20 mm a pojistný ventil DUCO PV ¾“ ×1“. V kotli je instalovaný 

pojistný ventil, který vyhoví provozním požadavkům. 

16  NÁVRH DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ VARIANTA I. 

16.1  NÁVRH ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE 

V objektu potřebuji tři větve – pro otopná tělesa, pro vzduchotechnickou jednotku 

a pro přípravu teplé vody. Navrhuji kombinovaný rozdělovač a sběrač, který vypadá jako jedno 

těleso. Je přehlednější a úspornější (z hlediska prostoru). 

Volím ETL RS Kombi modul 80, který umožňuje průtok až 6 m3/h a je dlouhý 1 500 mm. 

Osová vzdálenost jednotlivých větví bude 240 mm. 

16.2  NÁVRH HVDT 

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků slouží k oddělení kotlového a otopného okruhu, 

dále pro vyrušení přebytku dynamického tlaku od čerpadel, který by se přenesl z kotlového 

okruhu do otopného. A v neposlední řadě ho používáme proto, aby průtok vody kotlovým 

okruhem nebyl ovlivněn kotlovou soustavou.  

Obr. 63 – Rozdělovač a sběrač ETL [1.61] 
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Průtok potrubím činí 1,73 m3/h. Navrhuji HVDT ETL 63B s maximálním průtokem 2,5 m3/h. 

  

Obr. 64 – Parametry HVDT ETL [1.62] 

Obr. 65 – Rozměry HVDT ETL [1.63] 
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17  NÁVRH TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ 

Tepelná ztráta kruhového potrubí je zapříčiněna konvekcí tepla stěn potrubí a přestupem tepla 

do okolí. Velikost tepelné ztráty potrubí je ovlivněna materiálem trubky, materiálem tepelné 

izolace, přestupem tepla mezi povrchem potrubí a okolím, rozdílem teploty teplonosné látky 

a teploty v místnosti a délkou potrubí. 

Návrh tepelné izolace byl proveden výpočtovým programem na webu tzb-info v souladu 

s vyhláškou č. 193/2007. V objektu budou používány dva typy tepelné izolace – Rockwool 

PIPO ALS a De Witky Isofoam.  

Následují výpočty tepelné izolace De Witky Isofoam pro potrubí DN 15 a Rockwool PIPO ALS 

pro potrubí DN 42. Návrhy všech tlouštěk tepelných izolací jsou shrnuty v tabulce na konci této 

kapitoly. 

Obr. 66 – Návrh tepelné izolace pro potrubí 15×1 
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Rozměr 
potrubí 

Materiál tepelné 
izolace 

Tloušťka 
tepelné 
izolace 

U0,193/2007 

[W/m.K] 
U0 

[W/m.K] 
Posouzení 

15×1 De Witky Isofoam 25 mm 0,15 0,150 Vyhovuje 
18×1 De Witky Isofoam 25 mm 0,18 0,165 Vyhovuje 
22×1 Rockwool PIPO ALS 30 mm 0,18 0,165 Vyhovuje 

28×1,5 Rockwool PIPO ALS 40 mm 0,18 0,164 Vyhovuje 
42×1,5 Rockwool PIPO ALS 30 mm 0,27 0,243 Vyhovuje 

Tab. 12 – Návrh tlouštěk tepelných izolací potrubí 

18  NÁVRH DILATACE POTRUBÍ 

Pro stoupací potrubí S1 v objektu je potřeba navrhnout kompenzátor, který bude vyrovnávat 

délkové změny potrubí vyvolané rozdílem montážní a provozní teploty.  

Obr. 67 – Návrh tepelné izolace pro potrubí 42×1,5 
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Délkové prodloužení ∆l je vyjádřeno vztahem: 

∆𝑙 = 𝛼 . 𝑙 . ∆𝑡 

   α     součinitel teplotní roztažnosti [mm/(m.K)]; pro měď je α = 0,017 mm/(m.K) 

   l      délka potrubí [m] 

   ∆t     rozdíl teplot [°C] 

∆𝑙 = 0,017 .  10,5 . 30 = 5,4  𝑚𝑚 

Navrhuji kompenzátor tvaru „U“. 

𝐿 = 0,025 . √𝑑 . ∆𝑙 

   LU     rameno ohybového kompenzátoru [m] 

   d     průměr potrubí [mm] 

   ∆l     délkové prodloužení [mm] 

𝐿 = 0,025 . 28 . 5,4 = 0,310 𝑚 

Navržený kompenzátor bude mít rameno o délce 310 mm 

a výšce 155 mm. 

19  POROVNÁNÍ VARIANT 

Obě varianty byly porovnány z hlediska investičních nákladů na zařízení kotelny 

pro administrativní část. Podle následujícího výpočtu je varianta I. levnější oproti variantě II. 

o 16 770 Kč. Výhodou varianty II. je, že veškerá zařízení jsou umístěna v jednom prvku 

a je tedy velmi úsporná z hlediska místa. V objektu se nachází dostatečně velká místnost 

pro umístění kotle, hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků, rozdělovače a sběrače 

a externího zásobníku teplé vody. Z tohoto důvodu navrhuji ekonomicky výhodnější variantu I. 

Cenové porovnání bylo provedeno v programu BUILDpower – S. 

Cena prvků v kotelně varianta I. 

Název MJ 
Počet 
MJ 

Cena za MJ 
za materiál 

Cena za MJ 
za práci 

Cena 
celkem 

Kotel Thermona 25 KDZ ks 1 33 900 3 820 37 720 
Expanzní nádoba Aquafill HS025 ks 1 980 220 1 200 
HVDT 63B ks 1 5 720 590 6 310 
Rozdělovač a sběrač ks 1 16 666 1 250 17 916 
Stojan k rozdělovači a sběrači ks 1 3 280 - 3 280 
Zásobník teplé vody OKC 100 NTR ks 1 8 900 2 670 11 570 
Čerpadlo Wilo - Yonos Pico 15/1-4 ks 1 3 898 253 4 151 
Čerpadlo Wilo - Yonos Pico 25/1-4 ks 1 3 898 253 4 151 

Obr. 68 – „U“ kompenzátor [1.64] 
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Čerpadlo Wilo - Yonos Pico 30/1-4 ks 1 3 898 253 4 151 
Směšovací ventil ESBE VRG 131 ks 1 1 200 150 1 350 
Servopohon ESBE ARA 661 ks 1 2 250 - 2 250 

Vyvažovací ventil TACOSETTER 
INLINE 100, DN 20 

ks 1 2 390 76 2 466 

Vyvažovací ventil TACOSETTER 
INLINE 100, DN 15 

ks 1 2 190 76 2 266 

Kulový kohout DN 15 ks 8 150 76 1 808 
Kulový kohout DN 25 ks 10 380 76 4 560 
Filtr mosazný DN 15 ks 1 45 110 155 
Filtr mosazný DN 25 ks 2 163 110 546 
Zpětná klapka DN15 ks 1 75 76 151 
Zpětná klapka DN 25 ks 2 124 76 400 
Teploměr včetně jímky ks 12 119 170 3 468 
Tlakoměr (0 až 10 bar) ks 3 160 190 1 050 
Měděná trubka 15×1 m 2 70 148 349 
Měděná trubka 18×1 m 11 107 153 2 782 
Měděná trubka 28×1,5 m 32 176 166 10 807 
Měděná trubka 42×1,5 m 5 491 204 3 475 
Tepelná izolace Rockwool tl. 30, ø 18 mm m 11 96 - 1 027 
Tepelná izolace Rockwool tl. 40, ø 28 mm m 32 159 - 5 024 
Tepelná izolace Rockwool tl. 40, ø 42 mm m 5 187 - 935 
Tepelná izolace PUR rozděl. a sběrače ks 1 5 730 - 5 730 

Tepelná izolace PUR HVDT ks 1 2 830 - 2 830 

Celková cena bez DPH 143 879 

Tab. 13 – Cena kotelny varianta I. 

Cena prvků v kotelně varianta II. 

Název MJ 
Počet 
MJ 

Cena za MJ 
za materiál 

Cena za MJ 
za práci 

Cena 
celkem 

Kotel Immergas Condensing 26 ks 1 86 000 3 820 89 820 
Cirkulační sada TUV s čerpadlem ks 1 29 000 - 29 000 
Sada pro jednu zónu nízké teploty ks 1 16 800 - 16 800 
Expanzní nádoba Aquafill HW018 ks 1 890 200 1 090 
Vyvažovací ventil TACOSETTER 
INLINE 100, DN 20 

ks 1 2 390 76 2 466 

Kulový kohout DN 25 ks 10 380 76 4 560 
Filtr mosazný DN 25 ks 2 163 110 546 
Zpětná klapka DN 25 ks 2 124 76 400 
Teploměr včetně jímky ks 12 119 170 3 468 
Tlakoměr (0 až 10 bar) ks 3 160 190 1 050 
Měděná trubka 15×1 m 2 70 148 327 
Měděná trubka 28×1,5 m 22 176 166 7 592 

Tepelná izolace Rockwool tl. 40, ø 28 mm m 22 159 - 3 530 

Celková cena bez DPH 160 649 

Tab. 14 – Cena kotelny varianta II. 
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20  ODKOUŘENÍ  

20.1  KOTEL V MÍSTNOSTI S PLYNOVÝM SPOTŘEBIČEM 

Návrh přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin byl proveden v programu Kesa Aladin. 

Výška komína od zaústění kotle je 13,8 m. Bylo počítáno s dvěma koleny o úhlu 87° a délkou 

vodorovného potrubí 650 mm.  

Bylo navrženo souosé odkouření do komínu ø 80/125 mm PPH a následně komínový průduch 

ø 160/225 mm. Program toto řešení navrhl v souladu s normou EN 13384-1. 

20.2  KOTEL V SAMOSTATNÉM BYTĚ 

Pro kotel Therm 18 KDZ je zvolen stejný odtah souosým potrubím nad střechu. Potřebná 

vertikální délka je 3,1 m, bez kolen. Podle údajů od výrobce vyhoví odtah spalin ø 60/100 mm. 

Systém je tvořen vnitřní polypropylenovou trubkou a vnější lakovanou trubkou plechovou. 

 

 

Obr. 69 – Navržené odkouření z programu KESA Aladin 
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21  VĚTRÁNÍ A TEPELNÁ BILANCE MÍSTNOSTI S PLYNOVÝM 

SPOTŘEBIČEM 

21.1  PŘÍVOD VZDUCHU PRO VĚTRÁNÍ 

V místnosti s plynovým spotřebičem není okno, a proto musíme zajistit 0,5 h-1 výměnu vzduchu 

z hygienických důvodů pomocí větracích otvorů ve fasádě.  

𝑉 , = 𝑛. 𝑂 

n     intenzita větrání [h-1] 

O    objem místnosti [m3] 

𝑉 , = 0,5 . 47,32 = 23,66 𝑚 /ℎ = 0,007 𝑚 /𝑠 

NÁVRH VĚTRACÍCH OTVORŮ 

𝑆 =
𝑉 ,

𝑣
 

Vsp,Z   průtok vzduchu  [m3/s] 

v     objem místnosti [m/s] 

𝑆 =
0,007

1,5
= 0,005 𝑚  

Potřebná plocha otvoru je 0,005 m2. Navrhuji dvě kruhové nerezové větrací mřížky (jednu 

pro přívod a jednu pro odvod) MVM 125 bVN o vnějším průměru 184 mm a vnitřním průměru 

119 mm s průtočnou plochou 0,008 m2. 

 
Obr. 70 – Větrací mřížka do místnosti s plynovým spotřebičem [1.65] 
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21.2  TEPELNÁ BILANCE MÍSTNOSTI S PLYNOVÝM SPOTŘEBIČEM 

21.2.1  V ZIMNÍM OBDOBÍ 

TEPELNÁ PRODUKCE OD KOTLŮ A ROZVODŮ DO OKOLÍ 

𝑄 , = 𝑝 . 𝑄  

p     tepelná produkce do okolí od kotlů a rozvodů, cca 1 % 

Qz     výkon kotle [kW] 

𝑄 , = 0,01 . 25 = 0,25 𝑘𝑊 

TEPLOTA VZDUCHU V MÍSTNOSTI S PLYNOVÝM SPOTŘEBIČEM 

𝑡 , = 𝑡 +
𝑄 ,

𝐻 + 𝐻
 

te     venkovní teplota v zimě [°C] 

QZ,Z    produkce tepla do okolí [W] 

HT     měrná ztráta prostupem [W/K] 

HV    měrná ztráta větráním [W/K] 

𝑡 , = −15 +
250

2,8 + 8,1
= 8,0 °𝐶 

VÝKON OTOPNÉHO TĚLESA V MÍSTNOSTI S PLYNOVÝM SPOTŘEBIČEM 

𝑄 = (𝐻 + 𝐻 ) . 𝑡 + 𝑡 ,   

𝑄 = (2,8 + 9,1) . (15 − 8) = 80 𝑊 

Navrhuji těleso i přesto, že je malé, protože v místnosti bude plnit protimrazovou funkci 

v zimním období. 

21.2.2  V LETNÍM OBDOBÍ 

𝑄 , = 𝑝 . 𝑄 + 𝐼 . 𝑆  

p    tepelná produkce do okolí od kotlů a rozvodů, cca 1 % 

Qz    výkon kotle [kW]  

I     oslunění okna dle světových stan [W/m2] 

S0    plocha okna [m2] 

𝑄 , = 0,015 . 3210 = 48 𝑊 

𝑡 , = 𝑡 +
𝑄 ,

𝐻 + 𝐻
 

te    venkovní teplota v létě [°C] 

QZ,Z   produkce tepla do okolí [W] 

HT    měrná ztráta prostupem [W/K] 
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HV   měrná ztráta větráním [W/K] 

𝑡 , = 30 +
48

2,8 + 8,1
= 34,4 °𝐶 

Teplota v místnosti s plynovým spotřebičem je 34,4 °C, je tedy nižní než maximální povolená 

teplota 35 °C, a proto není nutné navrhovat žádná zvláštní opatření. 

22  ROČNÍ POTŘEBA TEPLA A PALIVA 

22.1  PRO KANCELÁŘSKÉ PROSTORY 

Energie bude potřeba na přípravu teplé vody, na vytápění a pro vzduchotechniku. 

22.1.1  TEPLO PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 

DENNÍ POTŘEBA TEPLA NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 

𝐸 , = 𝑉. 𝑐. (𝑡 − 𝑡 ) 

V    spotřeba teplé vody za den [m3/den] 

t1    teplota vstupní vody [°C], 10 °C 

t2    teplota výstupní vody [°C], 55 °C 

𝐸 , = 0,42 . 1,163 . (55 − 10) = 21,98 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑒𝑛 

VLIV PROMĚNLIVOSTI VSTUPNÍ VODY BĚHEM ROKU 

𝑘 =
𝑡 − 𝑡 ,

𝑡 − 𝑡 ,
 

kt    korekce proměnlivosti vstupní teploty vody [-] 

ttv    výstupní teplota vody [°C] 

tsv,L  vstupní teplota vody v létě [°C] 

tsv,Z   vstupní teplota vody v zimě [°C] 

𝑘 =
55 − 15

55 − 10
= 0,89 

POTŘEBA TEPLA ZA ROK 

𝐸 = 𝐸 ,  . 𝑑 + 𝑘  . 𝐸 ,  . (350 − 𝑑) 

ETV,d  denní potřeba tepla [kWh/den] 

d  počet dnů otopného období; pro danou oblast je to 251 dní, nicméně objekt bude 
v provozu pouze v pracovní dny (250 dní za rok), takže délku otopného období 
uvažuji 180 dní 

kt    korekce proměnlivosti vstupní teploty vody [-] 
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𝐸 = 21,98 . 180 + 0,89 . 21,98 . (250 − 180) = 5326 𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 = 5,32 𝑀𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

SPOTŘEBA ENERGIE 

𝐸 , =
𝐸

𝜂  .  𝜂
 

ETV   potřeba tepla pro přípravu teplé vody [MWh/rok] 

ηzdroj  účinnost zdroje [-] 

ηdistr   účinnost distribuční soustavy [-] 

𝐸 , =
5,32

0,9 . 0,5
= 𝟏𝟏, 𝟑𝟐 𝑴𝑾𝒉/𝒓𝒐𝒌 

22.1.2  TEPLO PRO VYTÁPĚNÍ 

MĚRNÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM A INFILTRACÍ 

𝐻 = 210 𝑊/𝐾 

POTŘEBA ENERGIE 

𝐸 = 24 . 𝑒 . 𝜀 . 𝐷. 𝐻  

e     součinitel vlivu přerušovaného vytápění [-] 

ε     součinitel nesoučasnosti infiltrace během roku [-] 

D    počet denostupňů 

HT+1   měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací [W/K] 

𝑒 = 𝑒  . 𝑒  

e     součinitel vlivu přerušovaného vytápění [-] 

et    pro pětidenní provoz uvažujeme 0,8 [-] 

ed    pro přerušované vytápění v noci uvažujeme 0,8 [-] 

𝑒 = 0,8 . 0,8 = 0,64 

𝐷 = 𝑑 . (𝑡 − 𝑡 ) 

D    počet denostupňů 

d    počet dnů otopného období; pro danou oblast je to 251 dní 

tis    průměrná teplota vytápěných místností [°C], 19 °C 

tes    průměrná venkovní teplota během otopného období [°C], 3,6 °C 

𝐷 = 251 . (19 − 3,6) = 3865 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ů 

𝐸 = 24 . 0,64 . 0,85 . 3865 .  210 = 11,30 𝑀𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

 

 



 

113 
 

 

SPOTŘEBA ENERGIE 

𝐸 , =
𝐸

𝜂  .  𝜂
 

ETV   potřeba tepla pro vytápění [MWh/rok] 

ηzdroj  účinnost zdroje [-] 

ηdistr  účinnost distribuční soustavy [-] 

𝐸 , =
11,30

0,9 . 0,9
= 𝟏𝟑, 𝟗𝟓 𝑴𝑾𝒉/𝒓𝒐𝒌 

22.1.3  TEPLO PRO VZDUCHOTECHNIKU 

MĚRNÁ TEPELNÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM 

𝐻 = 406 𝑊/𝐾 

POTŘEBA ENERGIE 

𝐸 = 𝑒 . ℎ . 𝐷  . 𝐻  

e     součinitel vlivu přerušovaného provozu [-]; provoz je 5 dní v týdnu; hodnota 0,7 

h    počet provozních hodin [h] 

DV   počet větracích denostupňů 

HV    měrná tepelná ztráta větráním [W/K] 

𝐷 = 𝑍 . (𝑡 − 𝑡 ) 

Z    počet dnů s teplotou nižší než ve větraném prostoru 

tiv    průměrná teplota větraných místností [°C], 20 °C 

tes    průměrná venkovní teplota období s ohřevem vzduchu [°C], 5 °C 

𝐷 = 250 . (20 − 5) = 3750 𝑑𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ů 

𝐸 = 0,7 . 10 . 3750 . 406 = 10,66 𝑀𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

SPOTŘEBA ENERGIE 

𝐸 , =
𝐸

𝜂  .  𝜂
 

EVZT  potřeba tepla pro vzduchotechniku [MWh/rok] 

ηzdroj  účinnost zdroje [-] 

ηdistr   účinnost distribuční soustavy [-] 

𝐸 , =
10,66

0,9 . 0,9
= 𝟏𝟑, 𝟏𝟔 𝑴𝑾𝒉/𝒓𝒐𝒌 
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22.1.4  ROČNÍ SPOTŘEBA PALIVA 

Pro výpočet roční spotřeby paliva vycházíme z následujících hodnot v tabulce. Výpočty 

jednotlivých hodnot jsou uvedeny v předchozí kapitole. 

Druh Roční spotřeba tepla [MWh/rok] 
Příprava teplé vody 11,32 
Vytápění 13,95 
Vzduchotechnika 13,16 
Celkem 38,43 

Tab. 15 – Souhrnná tabulka roční spotřeby tepla 

𝐸 = 3600 .
𝐸 , + 𝐸 , + 𝐸 ,

𝐻
 

ETV,SK    spotřeba tepla pro přípravu teplé vody [MWh/rok] 

EVYT,SK   spotřeba tepla pro vytápění [MWh/rok] 

EVZT,SK   spotřeba tepla pro vzduchotechniku [MWh/rok] 

H     výhřevnost paliva [MJ/m3], pro zemní plyn 35 MJ/m3 

𝐸 = 3600 .
11,32 + 13,95 + 13,16

35
= 𝟑𝟗𝟓𝟑 𝒎𝟑/𝒓𝒐𝒌 

Průměrná cena zemního plynu je 8,8 Kč/m3. Při této ceně bude roční provoz stát zhruba 

35 000 Kč. 
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22.2  PRO SAMOSTATNÝ BYT 

22.2.1  ROČNÍ SPOTŘEBA TEPLA 

Výpočet spotřeby energie pro samostatný byt byl proveden na webu tzb-info. 

Celková roční spotřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody je 6,5 MWh/rok.  

22.2.2  ROČNÍ SPOTŘEBA PALIVA 

𝐸 = 3600 .
𝐸 , + 𝐸 ,

𝐻
 

ETV,SK    spotřeba tepla pro přípravu teplé vody [MWh/rok] 

EVYT,SK   spotřeba tepla pro vytápění [MWh/rok] 

H      výhřevnost paliva [MJ/m3], pro zemní plyn 35 MJ/m3 

𝐸 = 3600 .
2,1 + 4,4

35
= 𝟔𝟔𝟗 𝒎𝟑/𝒓𝒐𝒌 

Průměrná cena zemního plynu je 8,8 Kč/m3. Při této ceně bude roční provoz stát zhruba 

6 000 Kč. 

Obr. 71 – Roční spotřeba tepla pro samostatný byt 
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C. PROJEKT 
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Následující technická zpráva popisuje zvolenou variantu I. s navrženými kotli THERM. 

1  ÚVOD 

1.1  UMÍSTĚNÍ OBJEKTU 

Objekt se nachází v Ústí nad Orlicí na Růžovém náměstí. Budova je umístěna v proluce 

mezi objekty, které jsou stejně vysoké. 

1.2  POPIS OBJEKTU 

Řešený objekt je administrativní budova s jedním samostatným bytem. Objekt má čtyři 

nadzemní podlaží a žádné podzemní podlaží. Celková výška objektu po hřeben střechy 

je 15,820 m. 

1.3  POPIS PROVOZU OBJEKTU 

V 1. NP se nachází místnost s plynovým spotřebičem, strojovna vzduchotechniky, prodejna, 

hygienické zázemí a nevytápěná garáž pro dva osobní automobily. Ve 2. NP a 3. NP jsou 

umístěny kanceláře, jednací místnosti a hygienické prostory. Ve 4. NP je zasedací místnost, 

WC s umývárnou, archiv a byt s koupelnou. 

Administrativní část objektu bude provozována jedenáct hodin denně pět dní v týdnu. 

Samostatný byt, nacházející se ve 4. NP, bude využíván nepřetržitě. 

1.4  POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Řešený objekt je rozdělen na dvě části, které budou fungovat nezávisle na sobě – 

administrativní část a samostatný byt. Každá tato část bude mít svůj zdroj tepla a zásobník teplé 

vody. 

Administrativní část je větrána nuceně vzduchotechnikou. Je přiváděn vzduch o teplotě 20 °C. 

Díky deskovému výměníku pro zpětné získávání tepla ve vzduchotechnické jednotce je potřeba 

ohřívat vzduch z teploty 2,5 °C. 

Samostatný byt je větrán přirozeně. 

2  PODKLADY 

Podkladem pro zpracování návrhu byla výkresová dokumentace a zadání bakalářské práce. 
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3  TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA 

3.1  KLIMATICKÉ ÚDAJE 

Objekt je situován v Ústí nad Orlicí. Klimatické podmínky jsou uvedeny v následující tabulce. 

Výpočtová venkovní teplota te -15 °C 
Průměrná venkovní teplota v otopném období tes 3,6 °C 
Délka otopného období 251 dní 
Nadmořská výška 337 m n. m. 

Tab. 16 – Klimatické údaje objektu 

3.2  VNITŘNÍ NÁVRHOVÉ TEPLOTY 

Vnitřní návrhové teploty jsou navrženy v souladu s předpisy tak, aby byla zajištěna tepelná 

pohoda uživatelů. 

Druh místnosti 
Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i [°C] 

Zádveří 15 
Chodba  15 
Místnost s plynovým spotřebičem 15 
Strojovna vzduchotechniky 15 
Archiv 15 
Prodejna 20 
Kanceláře 20 
Jednací místnosti 20 
Zasedací místnost 20 
Garsonka  20 
WC, úklidová místnosti 20 
Koupelna 24 
Garáž 0 

Tab. 17 – Výpočtové vnitřní teploty místností 

3.3  TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY KONSTRUKCÍ 

Tepelně technické parametry všech konstrukcí jsou uvedeny v následující tabulce. 

Označení Konstrukce 
UN,req 

[W/(m2.K)] 
U   

[W/(m2.K)] 

PDL1 podlaha na terénu 0,45 0,29 
PDL2 podlaha na terénu (garáž) 0,45 0,29 
STR1 vnitřní strop 2,20 0,49 
STR2 vnitřní strop 2,20 0,49 
STR3 vnitřní strop nad garáží 0,60 0,37 
STR4 vnitřní strop pod střechou 0,30 0,19 
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SO1 obvodová stěna  0,30 0,18 
SO2 obvodová stěna sousedící 1,05 0,37 
SN1 vnitřní nosná stěna 1,30 0,61 
SN2 vnitřní nosná stěna garážová 0,60 0,39 
SN3 vnitřní nenosná stěna 2,70 1,36 
SN4 vnitřní nenosná stěna garážová 0,60 0,33 
SN5 vnitřní nenosná stěna mezibytová 2,70 1,14 
OZ1 okno 1,70 1,20 
DO1 vchodové dveře 1,70 1,20 
DO2 garážová vrata 3,50 1,90 
DN1 vnitřní dveře 3,50 1,80 
DN2 vnitřní dveře z garáže 3,50 1,20 

Tab. 18 – Tepelně technické parametry konstrukcí 

3.4  TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 

Tepelné ztráty objektu byly stanovovány zvlášť pro každou místnost. Následně se vypočítaly 

celkové tepelné ztráty pro administrativní budovu a samostatný byt. Stanovené hodnoty jsou 

v následujících tabulkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  POŽADOVANÝ TEPELNÝ VÝKON 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Potřeba tepla pro vzduchotechniku, vytápění a přípravu teplé vody je rozepsána v tabulce. 

 

 

 

Tepelné ztráty administrativní budovy (bez bytu) 

Tepelné ztráty kW 

Prostupem 5,37 

Větráním 2,26 

Celkové 7,63 

Tepelné ztráty samostatného bytu 

Tepelné ztráty kW 

Prostupem 0,80 

Větráním 0,98 

Celkové 1,78 

Tab. 19 – Tepelné ztráty objektu 

Potřeba tepla kW 

Výkon pro vzduchotechniku 13,39 

Tepelná ztráta objektu 7,63 

Příprava teplé vody 3,21 
Tab. 20 – Potřeba tepla administrativní části 
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Pomocí následujících vzorců byla stanovena potřeba tepla na 21,02 kW. 

𝑄 , = 0,7 . 𝑄 + 0,7 . 𝑄 + 𝑄 + 𝑄    

𝑄 , = 𝑄 + 𝑄 + 𝑄  

SAMOSTATNÝ BYT 

Samostatný byt potřebuje 1,8 kW na vytápění a 7,6 kW na ohřev teplé vody.  Celkový 

požadovaný tepelný výkon je tedy 9,4 kW. 

3.6  SPOTŘEBA PALIVA 

Následující tabulky shrnují roční spotřebu tepla a paliva (zemního plynu) pro administrativní 

budovu uvažované bez samostatného bytu a samostatný byt. 

Roční spotřeby administrativní budovy (bez bytu) 
Roční spotřeba tepla 38,43 MWh/rok 
Roční spotřeba paliva 3 953 m3/rok 

 

 

 

4  ZDROJ TEPLA A PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY 

4.1  ZDROJ TEPLA  

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Je navržen zdroj tepla, který slouží pro vytápění, ohřev teplé vody a nucené větrání. Je zvolen 

plynový kondenzační kotel Therm 25 KD s maximálním výkonem 25 kW. 

SAMOSTATNÝ BYT 

Pro samostatnou bytovou jednotku je navržen kotel Therm 18 KDZ s minimálním výkonem 

1,8 kW a maximálním výkonem 19 kW. Slouží pro vytápění a přednostní přípravu teplé vody. 

4.2  PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Denní potřeba teplé vody je 71 l/den. Byl zvolen zásobníkový ohřev vody s použitím zásobníku 

OKC 100 NTR o objemu 87 l. 

 

 

Roční spotřeby samostatného bytu 
Roční spotřeba tepla 6,50 MWh/rok 
Roční spotřeba paliva 669 m3/rok 

Tab. 21 – Roční spotřeba tepla a paliva 
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SAMOSTATNÝ BYT 

Denní potřeba teplé vody je 82 l/den. Je navržen zásobníkový ohřev vody. Při použití zásobníku 

OKC 100 NTR o objemu 87 l bude ohřev vody trvat 36 minut. 

4.3  PŘÍVOD VZDUCHU A ODVOD SPALIN 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin bude řešen souosým kouřovodem do komínu 

ø 80/125 mm PPH a následně komínovým průduchem ø 160/225 mm. 

V místnosti s uzavřeným plynovým spotřebičem není okno, a proto z hygienických důvodů 

musíme zajistit 0,5 h-1 výměnu vzduchu. Je navržena přívodní a odvodní kruhová nerezová 

větrací mřížka MVM 125 bVN o vnějším průměru 184 mm a vnitřním průměru 119 mm 

s průtočnou plochou 0,008 m2. 

SAMOSTATNÝ BYT 

Pro samostatný byt je zvolen přívod vzduchu a odvod spalin souosým potrubím nad střechu. 

Je navrženo odkouření ø 60/100 mm. Systém je tvořen vnitřní polypropylenovou trubkou 

a vnější lakovanou trubkou plechovou. 

5  OTOPNÁ SOUSTAVA 

5.1  POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Je navržena teplovodní dvoutrubková uzavřená otopná soustava s nuceným oběhem.  

V místnosti s plynovým spotřebičem je umístěn rozdělovač a sběrač, ze kterého vedou tři větve 

– V1 vzduchotechnika, V2 otopná tělesa a V3 příprava teplé vody. 

SAMOSTATNÝ BYT 

Zde je také navržena teplovodní dvoutrubková uzavřená otopná soustava s nuceným oběhem.  

Z kotle umístěného v koupelně vedou dvě větve – jedna pro vytápění bytu a druhá pro přípravu 

teplé vody. Druhá větev ústí do zásobníku, který je situován pod zdrojem tepla. 
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5.2  ROZVODY 

Rozvody otopné soustavy jsou z měděných trubek pájených natvrdo.  

Téměř všechny rozvody jsou vedeny v tepelně-izolační vrstvě podlahy. Výjimku tvoří větev 

vzduchotechniky, která je vedena v podhledu, a větev pro přípravu teplé vody, která je vedena 

pod stropem. Horizontální úseky těchto větví budou vedeny ve spádu 0,5 %. 

Stoupací potrubí S1 je umístěno v úklidové místnosti a je připevňováno na stěnu kovovými 

objímkami. Jelikož stoupací potrubí měří 10,5 metrů, je uprostřed navržen „U“ kompenzátor 

pro vyrovnání délkových změn. 

5.3  TEPELNÁ IZOLACE 

V projektu jsou použity dva typy tepelné izolace – De Witky Isofoam a Rockwool PIPO ALS. 

Tloušťky tepelné izolace pro konkrétní průměry potrubí jsou uvedeny v tabulce. 

Rozměr 
potrubí 

Materiál tepelné 
izolace 

Tloušťka 
tepelné 
izolace 

U0,193/2007 

[W/m.K] 
U0 

[W/m.K] 
Posouzení 

15×1 De Witky Isofoam 25 mm 0,15 0,150 Vyhovuje 
18×1 De Witky Isofoam 25 mm 0,18 0,165 Vyhovuje 
22×1 Rockwool PIPO ALS 30 mm 0,18 0,165 Vyhovuje 

28×1,5 Rockwool PIPO ALS 40 mm 0,18 0,164 Vyhovuje 
42×1,5 Rockwool PIPO ALS 30 mm 0,27 0,243 Vyhovuje 

Tab. 22 – Tepelné izolace potrubí 

5.4  OBĚHOVÁ ČERPADLA 

Oběh vody bude zajištěn čerpadly značky Wilo. V kotlích Therm jsou instalována čerpadla 

Wilo – Yonos PARA RS 15/7,5, která vyhoví provozu v řešeném objektu.  

Dále byla navržena čerpadla pro oběh vody v jednotlivých větvích (viz tabulka). 

Čerpadla jednotlivých větví 
V1 – Vzduchotechnika Wilo – Yonos PICO 25/1-4 
V2 – Otopná tělesa Wilo – Yonos PICO 30/1-4 
V3 – Příprava teplé vody Wilo – Yonos PICO 15/1-4 

Tab. 23 – Použitá čerpadla 

5.5  PLNĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY 

Pro řešený objekt se finančně nevyplatí pořizování úpravny vody, protože soustava má malý 

objem. Plnění a vypouštění soustavy bude provádět obsluha ručně přes vypouštěcí kohout. 
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5.6  ARMATURY A ZAŘÍZENÍ 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Expanzní nádoba Aquafill HS025, V=25 l 
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků ETL RS Kombi modul 80, délka 1500 mm 
Rozdělovač a sběrač ETL 63B, maximální průtok 2,5 m3/h 
Vyvažovací ventil pro vzduchotechniku TacoSetter Inline 100, přednastavení D 
Vyvažovací ventil pro přípravu teplé vody TacoSetter Inline 100, přednastavení D 
Trojcestný ventil pro větev vytápění ESBE VRG 131 
Trojcestný ventil pro větev vzduchotechniky ESBE VRG 131 
Servopohon pro trojcestný ventil vytápění ESBE ARA 661 
Servopohon pro trojcestný ventil vzduchotech. ESBE ARA 661 

Tab. 24 – Armatury a zařízení v administrativní části 

SAMOSTATNÝ BYT 

V kotli pro samostatný byt jsou instalovány následující zařízení a armatury – expanzní nádoba, 

pojistný ventil, trojcestný ventil. Všechny uvedené prvky vyhoví navrhovanému provozu. 

5.7  REGULACE A MĚŘENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY 

Měření otopné soustavy budou zajišťovat teploměry a manometry, které budou instalovány 

na potrubí v místnosti s plynovým spotřebičem.  

Regulace pro administrativní část bude zajištěna trojcestnými ventily se servopohony. 

Trojcestné ventily budou umístěny na větvi V1 vzduchotechniky a V2 otopných těles. Regulace 

soustavy bude zajištěna nadřazenou regulací, která bude umět regulovat ekvitermně větev 

otopných těles a konstantně větve vzduchotechniky a teplé vody. 

Regulace v samostatném bytě bude zaručena prostorovým termostatem umístěným na stěně 

v místnosti č. 402. 

6  OTOPNÁ TĚLESA 

6.1  POPIS 

V objektu budou užita desková a trubková otopná tělesa od firmy Korado. Trubková otopná 

tělesa Koralux Max – M jsou použita v umývárnách a v koupelně. V ostatních místnostech jsou 

navržena desková tělesa Radik VK. 

Byl navržen teplotní spád 50/40 °C a to tak, aby byla zajištěna tepelná pohoda v místnosti 

a uživatelé necítili chladné sálání od prosklených ploch. 
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6.2  UMÍSTĚNÍ 

Otopná tělesa jsou přednostně umisťována pod okna. Výjimku tvoří chodba, místnost 

s plynovým spotřebičem, umývárny a koupelny, kde jsou otopná tělesa osazena na stěnu, 

protože v těchto místnostech nejsou okna. 

Otopná tělesa jsou připevňována na stěnu pomocí stěnových konzol. 

7  POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

7.1  STAVEBNÍ PRÁCE 

Je nutno zřídit prostupy ve stropních konstrukcích pro rozvody otopné vody. 

Horizontální rozvody, které jsou umístěny v podlaze v tepelné izolaci, musí být prováděny 

společně s instalací podlah. 

7.2  ZDRAVOTECHNIKA A PLYNOINSTALACE 

Do místnosti s plynovým spotřebičem musí být přiveden rozvod studené vody. Zásobník je 

třeba připojit na rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace. Rozvod studené vody je třeba 

zřídit i v koupelně samostatného bytu. 

V místnosti s plynovým spotřebičem musí být zřízena podlahová vpusť napojená na kanalizaci. 

Kondenzát z kotle bude odváděn přímo do kanalizace (není nebezpečný, proto se nemusí 

upravovat před vypuštěním do kanalizace). Úkap pojistného ventilu bude sveden nálevkou a 

následně potrubím, které bude napojeno na kanalizaci. 

Musí být zřízen přívod zemního plynu pro plynový kotel pro administrativní část i samostatný 

byt. 

7.3  ELEKTROINSTALACE 

Ke kotlům, čerpadlům a trojcestným ventilům se servopohonem je přivést zdroj elektrické 

energie, jehož přívod bude ukončen zásuvkami 230 V. 

8  MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU A PROVOZ 

8.1  ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ  

Zkoušky se provádí podle ČSN 06 0310. 
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Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto (provádí se 

při demontovaných škrticích clonkách, vodoměrech a dalších zařízeních, které by mohly 

nečistoty poškodit). Propláchnutí se provede při celodenním provozu oběhových čerpadel. 

O propláchnutí se zřídí zápis. 

Po propláchnutí se seřídí veškeré armatury a vyčistí filtry. Pak už se napustí soustava upravenou 

vodou. 

Je nutno provést zkoušku těsnosti před zaizolováním soustavy. Zkouška se provede vodou o 

maximální teplotě 50 °C na nejvyšší dovolený přetlak soustavy. Před zkouškou se musí celá 

soustava řádně odvzdušnit. Soustava zůstane napuštěna nejméně šest hodin. Pak se provede 

prohlídka. Zkouška je úspěšná, pokud se neobjeví netěsnosti nebo se neprojeví pokles hladiny 

v expanzní nádobě. Pokud zkouška není úspěšná, odstraní se závady a provede se znovu. 

Při zkoušce je přítomen investor a zhotoví se protokol o zkoušce. 

Dalším krokem je provozní zkouška dilatační a topná. 

Zkouška dilatační se provede opět před zaizolováním soustavy. Voda se ohřeje na maximální 

provozní teplotu (60 °C) a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Zahřátí 

a chlazení se ještě jednou zopakuje. Poté se provede podrobná prohlídka netěsností zařízení 

a jiných závad. Provedení zkoušky se zapíše do stavebního deníku. 

Topná zkouška se plní proto, aby se zjistilo, zda armatury, regulační a měřicí zařízení správně 

fungují, otopná tělesa se ohřívají rovnoměrně, zařízení pokryje potřebu tepla atd. Řešená 

soustava má méně než 100 kW, takže se topná zkouška může provést i mimo sezónu. Zkouška 

trvá 24 hodin. Během ní se soustava seřídí tak, aby správně fungovala. Její součástí je 

i zaškolení obsluhy. O všem je sepsán záznam. 

8.2  ZPŮSOB OBSLUHY A OVLÁDÁNÍ 

Soustavu bude občasně obsluhovat jedna osoba, která musí být seznámena s provozem 

a poučena o bezpečnosti. Obsluha se musí řídt návodem pro provoz, obsluhu a užívání, který 

bude součástí dodávky. 

Jednou za rok se uskuteční kontrola přetlaku v expanzních nádobách. 

Soustava se musí před začátkem topné sezóny odvzdušnit. Obsluha musí dbát na kontrolu 

soustavy a provádět čištění filtrů.  
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9  BEZPEČNOST A OCHRANA 

9.1  OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Provozem ani instalací nebude docházet k poškozování životního prostředí. 

9.2  HOSPODAŘENÍ S ODPADY 

Během instalace a provozu se musí dodržovat zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

9.3  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ DÍLA  

Zařízení mohou obsluhovat pouze osoby, které jsou poučené o provozu a bezpečnosti. Pokud je 

potřeba provést úpravu zařízení, může ho provést pouze odborná firma. 

Zařízení může být uvedeno do provozu po provedení všech zkoušek (tj. těsnosti, dilatační 

a topné). Jejich absolvování se dokládá protokoly či zápisy ve stavebním deníku. 

10  PŘEDPISY A NORMY 

Projekt byl vypracován v souladu s platnými normami, zákony a vyhláškami. 

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

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

Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3 

Vyhláška č. 230/2015 Sb. o energetické náročnosti budov 

ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 

ČSN EN 13384 – Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: 

Samostatné komíny 
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D. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout otopnou soustavu pro sídlo firmy a jednu bytovou 

jednotku.  

Teoretická část byla věnována tématu otopných těles a jejich armaturám. V této části jsou 

popsány článková, desková, trubková otopná tělesa a konvektory. Dále jsou zmíněny způsoby 

napojení otopných těles na otopnou soustavu pomocí různých armatur. Poslední oddíl 

teoretické části popisuje návrh přednastavení termostatických ventilů. 

Ve výpočtové části bylo provedeno stanovení tepelných ztrát objektu (výpočty jednotlivých 

místností jsou přiloženy v příloze P1) a byla navržena desková a trubková otopná tělesa 

od firmy Korado. Následně byla otopná soustava nadimenzována a bylo navrženo 

přednastavení termostatických ventilů. Pro kancelářské prostory byl zvolen zásobníkový ohřev 

vody paralelní a pro samostatný byt byla vybrána přednostní příprava teplé vody taktéž 

zásobníková. V objektu byl zvolen plynový zdroj tepla, protože byl nejlepším možným 

řešením. Objekt bude disponovat dvěma zdroji tepla – první bude umístěn v místnosti 

s plynovým spotřebičem a bude sloužit jako zdroj tepla pro vytápění, vzduchotechniku 

a přípravu teplé vody kancelářských prostor. Druhý zdroj bude umístěn v koupelně 

samostatného bytu a bude zajišťovat vytápění a přípravu teplé vody.  

V rámci bakalářské práce byly uvažovány dvě varianty projektu – varianta I. pracovala s kotli 

od firmy THERM, ke kterým se musely navrhnout další prvky a zařízení zvlášť. Oproti tomu 

ve variantě II. byly zvoleny kotle od firmy VIPSgas, které mají veškerá zařízení v kotli. 

Obě verze byly cenově porovnány v programu BUILDpower – S a byla zvolena finančně 

výhodnější varianta I.  

Poslední kapitolou výpočtové části je zhodnocení roční potřeby tepla a roční spotřeby paliva, 

které je řešeno zvlášť pro administrativní část a zvlášť pro samostatný byt. 

Část projekt obsahuje technickou zprávu, která popisuje zvolenou variantu I. 

Součástí příloh je projektová dokumentace, jež byla vytvořena pro obě dvě varianty. 
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G. SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

a       součinitel zvětšení sedla [-] 

Ak      plocha konstrukce [m2] 

bu      součinitel redukce teploty [-] 

c       měrná tepelná kapacita [J/(kg.K)] 

d      počet dnů otopného období [den] 

D      počet denostupňů [denostupeň] 

e       součinitel vlivu přerušovaného vytápění [-] 

ei      stínící součinitel [-] 

ek      korekční činitel zahrnující klimatické podmínky [-] 

ETV,d    denní potřeba tepla [kWh/den] 

ETV     potřeba tepla pro přípravu teplé vody [MWh/rok] 

fg1      součinitel zohledňující vliv změny venkovní teploty v průběhu roku [-] 

fg2      součinitel rozdílu mezi roční průměrnou a výpočetní venkovní teplotou [-] 

fij      součinitel redukce teploty [-] 

g      tíhové zrychlení [m/s2] 

Gw      opravný součinitel na vliv spodní vody [-] 

hs      výška otopné soustavy [m] 

hMR     výška vzhledem k manometrické rovině [m] 

HOT     výška otopného tělesa [m] 

HT      měrná ztráta prostupem [W/K] 

HT,ie     měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí [W/K] 

HT,iue    měrná tepelná ztráta nevytápěným prostorem [W/K] 

HT,ij     měrná tepelná ztráta z nebo do prostorů vytápěných na rozdílné teploty [W/K] 

HT,ig     měrná tepelná ztráta zeminou [W/K] 

HV     měrná ztráta větráním [W/K] 
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k      konstanta závislá na stavu syté vodní páry při přetlaku [kW/mm2] 

kt      korekce proměnlivosti vstupní teploty vody [-] 

l       délka úseku [m] 

LOT     délka otopného tělesa [m] 

LU      rameno ohybového kompenzátoru [m] 

M      hmotnostní průtok [kg/h] 

n50     hodnota intenzity výměny vzduchu [-] 

pk      konstrukční přetlak [kPa] 

Qcelk    teplo celkové [kW] 

Qt     teplo odebrané [kW] 

Qz     teplo ztracené [kW] 

QT      návrhový výkon otopného tělesa [W] 

QT,skut    skutečný výkon otopného tělesa [W] 

QTECH    tepelný výkon pro technologie [kW] 

QTOP    tepelný výkon pro vytápění [kW] 

QTV     tepelný výkon pro přípravu teplé vody [kW] 

QVET    tepelný výkon pro větrání [kW] 

R      měrná tlaková ztráta [Pa/m] 

Rse     odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2K/W] 

Rsi     odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2K/W] 

RT     odpor konstrukce při prostupu tepla [m2K/W] 

s       součinitel současnosti [-] 

S0      plocha okna [m2] 

t1      teplota studené vody [°C] 

T1      teplota přívodu [°C] 

t2      teplota teplé vody [°C] 
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T2      teplota vratu [°C] 

ti      výpočtová vnitřní teplota [°C] 

tis      průměrná teplota vytápěných místností [°C] 

ti,e      výpočtová teplota na vnější straně konstrukce [°C] 

te      výpočtová venkovní teplota [°C] 

tes      průměrná venkovní teplota během otopného období [°C] 

tOK     povrchová teplota okna na vnitřní straně [°C] 

ttm      střední teplota otopného tělesa [°C] 

tw1      teplota vody přívodu [°C] 

tw2      teplota vody vratu [°C] 

U      součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Ud      součinitel prostupu tepla dveří [W/m2.K]  

Uequiv,k   ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m2.K)] 

Ukc     součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m2.K)] 

UN,rec   doporučený součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

UN,req   požadovaný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uw      součinitel prostupu tepla oken [W/m2.K]  

Ve      expanzní objem [m3] 

Vz     objem zásobníku teplé vody [m3] 

V0      celkový objem soustavy [m3] 

w      rychlost vody v potrubí [m/s] 

Z      tlakové ztráty místními odpory [Pa] 

z1      součinitel na úpravu okolí [-] 

z2      součinitel na počet článků [-] 

z3      součinitel na umístění těles v místnosti [-] 

∆l      délkové prodloužení [mm] 
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∆pDIS   dispoziční přetlak [Pa] 

∆pξ     tlakové ztráty místními odpory [Pa] 

∆pλ     tlakové ztráty třením [Pa] 

α      součinitel teplotní roztažnosti [mm/(m.K)] 

αi,OK     součinitel přestupu tepla na vnitřní straně okna [W/m2.K] 

αv      výtokový součinitel pojistného ventilu [-] 

ε       součinitel nesoučasnosti infiltrace během roku [-] 

εi      výškový korekční součinitel [-] 

ηzdroj    účinnost zdroje [-] 

ηdistr     účinnost distribuční soustavy [-] 

θe      teplota v exteriéru [°C] 

θint,i     teplota v místnosti [°C] 

θj      teplota v místnosti, která je vytápěná na jinou teplotu [°C] 

θu      teplota v nevytápěném prostoru [°C] 

θp,i      teplota přívodního vzduchu [°C] 

λ      součinitel tření [-] 

λD     deklarovaná součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 

λCH     charakteristická součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 

ξ       součinitel místního odporu [-] 

ρ      hustota vzduchu [kg/m3] 

φ      součinitel zohledňující způsob připojení těles [-] 

Φinf,i     návrhová tepelná ztráta infiltrací [W] 

Φnv,i     návrhová tepelná ztráta větráním [W] 

ΦV,i     celková tepelná ztráta větráním [W] 

ΦT,i     návrhová tepelná ztráta prostupem [W] 



 

147 
 

 

H. SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHY 

P1 – Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností 

VÝKRESY  

01 – Půdorys 1. NP, M 1:50 

02 – Půdorys 2. NP, M 1:50 

03 – Půdorys 3. NP, M 1:50 

04 – Půdorys 4. NP, M 1:50 

05 – Schéma zapojení otopných těles, M 1:50 

06 – Schéma zapojení – administrativní část, varianta I., M 1:25 

07 – Schéma zapojení – samostatný byt, varianta I., M 1:25 

08 – Schéma zapojení – administrativní část, varianta II., M 1:25 

09 – Schéma zapojení – samostatný byt, varianta II., M 1:25 

10 – Půdorys místnosti s plynovým spotřebičem, varianta I., M 1:25 

11 – Půdorys místnosti s plynovým spotřebičem, varianta II., M 1:25 

 



 

 
 

 

PŘÍLOHA P1 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

101 Garáž 0 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

102 Chodba 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 102 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.ek 
SN4 Garážová stěna 4,30 0,33 0,02 0,35 0,51 0,77 
DN2 Vnitřní dveře 2,00 1,20     0,51 1,22 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor                                     
Ht,iue = ∑k.Ak.Ukc.bu (W/K) 

1,99 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
STR3 Stropní konstrukce 3,06 0,37 -0,17 -0,19 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij 
(W/K) 

-0,19 

Tepelné ztráty zeminou 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak. 
Uequiv,k 

fg1 fg2 Gw fg1 . fg2 . Gw 

PDL1 
Podlaha na 
zemině 

24,97 0,27 6,74 
1,45 0,33 1 0,48 

(∑k.Ak.Uequiv,k)   

Celková měrná tepelná ztráta zeminou  HT,ig = (∑k.Ak.Uequiv,k ). fg1 . fg2 . Gw  (W/K) 3,26 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 

фT,i (W) 

15 -15 30 5,06 151,69 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 102   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní teplota 

ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu  ϴp,i 

7,56 -15 15 15 



 

 
 

 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 
Činitel zaclonění 

e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 
Hygienické požadavky n (h-1) 0,5 Vmin,i (m3/h) 3,78 

Výpočet tepelné ztráty větráním  

Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe 
Návrhová tepelná ztráta 

větráním  фv,i    (W) 

3,78 1,29 0 0,00 

 

  



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

103 Strojovna vzduchotechniky 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 103 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 16,81 0,18 0,02 0,20 1 3,36 
OZ1 Plastové okno 4,50 1,20     1 5,40 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí                                    
Ht,ie = ∑k.Ak.Ukc.ek (W/K) 

8,76 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.ek 
SN4 Garážová stěna 5,74 0,33 0,02 0,35 0,51 1,02 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor                                     
Ht,iue = ∑k.Ak.Ukc.bu (W/K) 

1,02 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
STR2 Stropní konstrukce 24,97 0,49 -0,17 -2,04 
SN1 Vnitřní nosná stěna 13,76 0,61 -0,17 -1,40 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij 
(W/K) 

-3,44 

Tepelné ztráty zeminou 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak. 
Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1 . fg2 . Gw 

PDL1 
Podlaha na 
zemině 

24,97 0,27 6,74 
1,45 0,33 1 0,48 

(∑k.Ak.Uequiv,k)   

Celková měrná tepelná ztráta zeminou  HT,ig = (∑k.Ak.Uequiv,k ). fg1 . fg2 . Gw  (W/K) 3,26 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 

фT,i (W) 

15 -15 30 9,60 288,13 
                  

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 103   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní teplota 

ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Hygienické požadavky 

n (h-1) Vmin,i (m3/h) 

79,90 -15 15 0,5 39,95 



 

 
 

 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 Činitel zaclonění 
e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt
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cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

2 1,0 0,05 1,0 7,99 
Výpočet tepelné ztráty větráním  

Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe 
Návrhová tepelná ztráta 

větráním  фv,i    (W) 

39,95 13,58 30 407,49 
 

  



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

104 Úklidová místnost 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 104 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 8,00 1,36 -0,17 -1,81 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij 
(W/K) -1,81 

Tepelné ztráty zeminou 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak. 
Uequiv,k 

fg1 fg2 Gw fg1 . fg2 . Gw 

PDL1 
Podlaha na 
zemině 1,5 0,27 0,41 

1,45 0,33 1 0,48 
(∑k.Ak.Uequiv,k)   

Celková měrná tepelná ztráta zeminou  HT,ig = (∑k.Ak.Uequiv,k ). fg1 . fg2 . Gw  (W/K) 0,20 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 

фT,i (W) 

15 -15 30 -1,62 -48,53 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 104   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní teplota 

ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu ϴp,i 

4,20 -15 15 15 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 
Činitel zaclonění 

e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í č

in
it

el
 

Ɛ 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět (m3/h) 

Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

1 50 50 
Výpočet tepelné ztráty větráním  

Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴp,i 
Návrhová tepelná ztráta 

větráním фv,i    (W) 

50,00 17,00 0 0,00 
 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

105 Umývárna 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 105 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 8,56 1,36 0,14 1,66 
DN1 Vnitřní dřevěné dveře 2,00 1,80 0,14 0,51 
SO2 Obvodová stěna k sousednímu objektu 3,20 0,37 0,14 0,17 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij 
(W/K) 2,35 

Tepelné ztráty zeminou 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak. 
Uequiv,k 

fg1 fg2 Gw fg1 . fg2 . Gw 

PDL1 Podlaha na 
zemině 

5,33 0,27 1,44 
1,45 0,43 1 0,62 

(∑k.Ak.Uequiv,k)   

Celková měrná tepelná ztráta zeminou  HT,ig = (∑k.Ak.Uequiv,k ). fg1 . fg2 . Gw  (W/K) 0,89 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 

фT,i (W) 

20 -15 35 3,24 113,43 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 105   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní teplota 

ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu  ϴp,i 

14,92 -15 20 15 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 
Činitel zaclonění 

e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
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fi
lt
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cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 
Počet zařizovacích 

předmětů 
Dávka vzduchu na 

zařizovací předmět (m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

3 30 + 2×50 130 

Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 

Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 221,00 
Celková návrh. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i (W) 221,00 

 

  



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

106 WC 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 106 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Vnitřní nosná stěna 3,52 0,61 0,14 0,31 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 3,20 1,36 0,14 0,62 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij 
(W/K) 0,62 

Tepelné ztráty zeminou 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. 
Uequiv,k 

fg1 fg2 Gw fg1 . fg2 . Gw 

PDL1 
Podlaha na 
zemině 

1,96 0,27 0,53 
1,45 0,43 1 0,62 

(∑k.Ak.Uequiv,k)   

Celková měrná tepelná ztráta zeminou  HT,ig = (∑k.Ak.Uequiv,k ). fg1 . fg2 . Gw  (W/K) 0,33 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 

фT,i (W) 

20 -15 35 0,95 33,27 
         

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 106   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní teplota 

ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu  ϴp,i 

4,62 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 
Činitel zaclonění 

e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 
V

in
f,i

 (m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 
Počet zařizovacích 

předmětů 
Dávka vzduchu na 

zařizovací předmět (m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

1 50 50 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 

Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návrh. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i (W) 0,00 
 

  



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

107 WC 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 107 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Vnitřní nosná stěna 4,03 0,61 0,14 0,35 
SO2 Obvodová stěna k sousednímu objektu 5,44 0,37 0,14 0,29 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij 
(W/K) 0,29 

Tepelné ztráty zeminou 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. 
Uequiv,k 

fg1 fg2 Gw fg1 . fg2 . Gw 

PDL1 
Podlaha na 
zemině 2,12 0,27 0,57 

1,45 0,43 1 0,62 
(∑k.Ak.Uequiv,k)   

Celková měrná tepelná ztráta zeminou  HT,ig = (∑k.Ak.Uequiv,k ). fg1 . fg2 . Gw  (W/K) 0,36 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 

фT,i (W) 

20 -15 35 0,64 22,51 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 107   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní teplota 

ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu ϴp,i 

4,62 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 
Činitel zaclonění 

e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 
V

in
f,i

 (m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 
Počet zařizovacích 

předmětů 
Dávka vzduchu na 

zařizovací předmět (m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

1 50 50 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 

Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návrh. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i (W) 0,00 
 

  



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

108 Chodba 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 108 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.ek 
SN2 Garážová stěna 15,12 0,38 0,02 0,40 0,51 3,08 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor                                     
Ht,iue = ∑k.Ak.Ukc.bu (W/K) 

3,08 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 3,76 1,36 -0,17 -0,85 
DN1 Vnitřní dřevěné dveře 2,00 1,80 -0,17 -0,60 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij 
(W/K) 

-1,45 

Tepelné ztráty zeminou 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak. 
Uequiv,k 

fg1 fg2 Gw fg1 . fg2 . Gw 

PDL1 
Podlaha na 
zemině 

21,17 0,27 5,72 
1,45 0,33 1 0,48 

(∑k.Ak.Uequiv,k)   

Celková měrná tepelná ztráta zeminou  HT,ig = (∑k.Ak.Uequiv,k ). fg1 . fg2 . Gw  (W/K) 2,76 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 

фT,i (W) 

15 -15 30 4,39 131,61 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 108   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní teplota 

ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu  ϴp,i 

67,36 -15 15 15 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 
Činitel zaclonění 

e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 

Hygienické požadavky n (h-1) 1,5 Vmin,i (m3/h) 101,04 

Výpočet tepelné ztráty větráním  

Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴp,i 
Návrhová tepelná ztráta 

větráním фv,i    (W) 

101,04 34,35 0 0,00 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

109 Kotelna 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 109 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 9,76 0,18 0,02 0,20 1 1,95 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí                                    
Ht,ie = ∑k.Ak.Ukc.ek (W/K) 

1,95 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
STR1 Stropní konstrukce 17,01 0,49 -0,17 -1,39 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij 
(W/K) -1,39 

Tepelné ztráty zeminou 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak. 
Uequiv,k 

fg1 fg2 Gw fg1 . fg2 . Gw 

PDL1 Podlaha na 
zemině 

17,01 0,27 4,59 
1,45 0,33 1 0,48 

(∑k.Ak.Uequiv,k)   

Celková měrná tepelná ztráta zeminou  HT,ig = (∑k.Ak.Uequiv,k ). fg1 . fg2 . Gw  (W/K) 2,22 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 

фT,i (W) 

15 -15 30 2,78 83,48 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 109   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní teplota 

ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Hygienické požadavky 

n (h-1) Vmin,i (m3/h) 

47,63 -15 15 0,5 23,81 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 Činitel zaclonění 
e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 
Výpočet tepelné ztráty větráním  

Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe 
Návrhová tepelná ztráta 

větráním фv,i    (W) 

23,81 8,10 30 242,90 
 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

110 Zádveří 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 110 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 2,93 0,18 0,02 0,20 1 0,59 
D01 Vchodové dveře 6,89 1,20   1,20 1 8,27 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí                                    
Ht,ie = ∑k.Ak.Ukc.ek (W/K) 

8,85 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN3 Vnitřní příčka 14,03 1,36 -0,17 -3,18 
DN1 Vnitřní dveře 2,00 1,30 -0,17 -0,43 
STR1 Stropní konstrukce 15,38 0,49 -0,17 -1,26 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij 
(W/K) -4,87 

Tepelné ztráty zeminou 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak. 
Uequiv,k 

fg1 fg2 Gw fg1 . fg2 . Gw 

PDL1 Podlaha na 
zemině 

16,15 0,27 4,36 
1,45 0,33 1 0,48 

(∑k.Ak.Uequiv,k)   

Celková měrná tepelná ztráta zeminou  HT,ig = (∑k.Ak.Uequiv,k ). fg1 . fg2 . Gw  (W/K) 2,11 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 

фT,i (W) 

15 -15 30 6,09 182,76 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 110   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní teplota 

ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Hygienické požadavky 

n (h-1) Vmin,i (m3/h) 

45,22 -15 15 0,5 22,61 

Počet nechráněných 
otvorů n50 

Činitel zaclonění 
e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 
V

in
f,i

 

(m
3
/h

) 

1 1,0 0,02 1,0 1,81 

Výpočet tepelné ztráty větráním  

Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe 
Návrhová tepelná ztráta 

větráním  фv,i    (W) 

22,61 7,69 30 230,62 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

111 Prodejna 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 111 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 3,01 0,18 0,02 0,20 1 0,60 
OZ1 Okno 6,19 1,20   1,20 1 7,43 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí                                    
Ht,ie = ∑k.Ak.Ukc.ek (W/K) 

8,03 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN3 Vnitřní příčka 14,03 1,36 0,14 2,73 
DN1 Vnitřní dveře 2,00 1,30 0,14 0,37 
SO2 Obvodová stěna k sousednímu objektu 16,64 0,37 0,14 0,88 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij 
(W/K) 3,98 

Tepelné ztráty zeminou 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k 
Ak. 
Uequiv,k 

fg1 fg2 Gw fg1 . fg2 . Gw 

PDL1 Podlaha na 
zemině 

18,69 0,27 5,05 
1,45 0,43 1 0,62 

(∑k.Ak.Uequiv,k)   

Celková měrná tepelná ztráta zeminou  HT,ig = (∑k.Ak.Uequiv,k ). fg1 . fg2 . Gw  (W/K) 3,14 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem 

фT,i (W) 

20 -15 35 15,14 530,00 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 111   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní teplota 

ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Hygienické požadavky 

n (h-1) Vmin,i (m3/h) 

52,33 -15 20 1,0 52,33 

Počet nechráněných 
otvorů n50 

Činitel zaclonění 
e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 
V

in
f,i

 (m
3
/h

) 

1 1,0 0,02 1,0 2,09 

Výpočet tepelné ztráty větráním  

Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe 
Návrhová tepelná ztráta 

větráním фv,i    (W) 

52,33 17,79 35 622,75 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

201 Kancelář 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 201 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.ek 
STR3 Strop nad garáží 33,82 0,37 0,02 0,39 0,58 7,64 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  Ht,iue = ∑k.Ak.Ukc.bu (W/K) 7,64 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 19,39 0,18 0,02 0,20 1 3,88 
OZ1 Okno 5,25 1,20     1 6,30 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  Ht,ie = ∑k.Ak.Ukc.ek 
(W/K) 

10,18 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Vnitřní nosná stěna 14,19 0,61 0,14 1,24 
DN1 Vnitřní dveře 2,00 1,30 0,14 0,37 
DN1 Vnitřní dveře 2,00 1,30 0,14 0,37 

SO2 Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 

19,20 0,37 0,14 1,01 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 2,99 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem фT,i 

(W) 
20 -15 35 20,81 728,25 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 201   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

97,80 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 Činitel zaclonění 
e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 
V

in
f,i

 

(m
3
/h

) 

2 1,0 0,05 1,0 9,78 

Počet osob 
Dávka vzduchu na osobu 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

4 30 120 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 116,39 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návr. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i (W) 116,39 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

202 Jednací místnost 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 202 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 14,62 0,18 0,02 0,20 1 2,92 
OZ1 Okno 5,25 1,20     1 6,30 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  Ht,ie = ∑k.Ak.Ukc.ek 
(W/K) 

9,22 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  

Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Vnitřní nosná stěna 7,98 0,61 0,14 0,70 
DN1 Vnitřní dveře 2,00 1,30 0,14 0,37 
STR1 Stropní konstrukce nad 15°C 27,11 0,49 0,14 1,90 

SO2 
Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 14,40 0,37 0,14 0,76 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 3,73 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem фT,i 

(W) 

20 -15 35 12,95 453,24 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 202   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

75,91 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů n50 

Činitel zaclonění 
e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
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fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

2 1,0 0,05 1,0 7,59 

Počet osob 
Dávka vzduchu na osobu 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

8 30 240 

Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 90,33 

Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návr. tepelná ztráta větráním фv,i = фinf,i + фnv,i (W) 90,33 

 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

203 Chodba 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 203 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Vnitřní nosná stěna 45,98 0,61 -0,17 -4,67 
DN1 Vnitřní dveře (5x) 10,00 1,30 -0,17 -2,17 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 3,76 1,36 -0,17 -0,85 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) -7,69 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta 

prostupem фT,i (W) 

15 -15 30 -7,69 -230,81 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 203   

Objem místnosti Vi (m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová vnitřní teplota 
ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu  ϴp,i 

67,36 -15 15 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 Činitel zaclonění e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

4 30 + 3×50 180 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) -306,00 

Celková návrh. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i (W) -306,00 

 

  



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

204 Úklidová místnost 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 204 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 8,00 1,36 -0,17 -1,81 
SN1 Vnitřní nosná stěna 4,80 0,61 -0,17 -0,49 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) -2,30 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta 

prostupem фT,i (W) 

15 -15 30 -2,30 -69,04 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 204   

Objem místnosti Vi (m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová vnitřní 
teplota ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu ϴp,i 

4,20 -15 15 15 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 Činitel zaclonění e 
V

ýš
k

ov
ý 

k
or

ek
čn

í 
či

n
it

el
 Ɛ

 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

1 50 50 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návrh. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i (W) 0,00 

 

  



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

205 Umývárna 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 205 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 8,56 1,36 0,14 1,66 
DN1 Vnitřní dřevěné dveře 2,00 1,80 0,14 0,51 

SO2 
Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 3,20 0,37 0,14 0,17 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 2,35 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta 

prostupem фT,i (W) 

20 -15 35 2,35 82,13 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 205   

Objem místnosti Vi (m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová vnitřní teplota 
ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu  ϴp,i 

14,92 -15 20 15 

Počet nechráněných 
otvorů n50 Činitel zaclonění e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

3 30 + 2×50 130 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 221,00 

Celková návrh. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i (W) 221,00 

 

  



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

206 WC 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 206 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 3,20 1,36 0,14 0,62 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 0,62 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta 

prostupem фT,i (W) 

20 -15 35 0,62 21,76 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 206   

Objem místnosti Vi (m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová vnitřní 
teplota ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu ϴp,i 

4,62 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 Činitel zaclonění e 
V

ýš
k

ov
ý 

k
or

ek
čn

í 
či

n
it

el
 Ɛ

 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

1 50 50 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návrh. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i (W) 0,00 

 

  



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

207 WC 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 207 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 

SO2 Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 

5,44 0,37 0,14 0,29 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 0,29 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta 

prostupem фT,i (W) 

20 -15 35 0,29 10,06 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 207   

Objem místnosti Vi (m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová vnitřní 
teplota ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu  ϴp,i 

5,94 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 Činitel zaclonění e 
V

ýš
k

ov
ý 

k
or

ek
čn

í 
či

n
it

el
 Ɛ

 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

1 50 50 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návrh. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i (W) 0,00 

 

  



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

208 Kancelář 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 208 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 10,34 0,18 0,02 0,20 1 2,07 
OZ1 Okno 4,81 1,20     1 5,77 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí Ht,ie = ∑k.Ak.Ukc.ek 
(W/K) 

7,84 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  

Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Vnitřní nosná stěna 15,28 0,61 0,14 1,33 
DN1 Vnitřní dveře  2,00 1,30 0,14 0,37 
STR1 Stropní konstrukce nad 15°C 25,42 0,68 0,14 2,47 

SO2 
Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 

16,00 0,37 0,14 0,85 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 5,02 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem фT,i 

(W) 

20 -15 35 12,86 450,03 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 208   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

71,18 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů n50 

Činitel zaclonění 
e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

1 1,0 0,02 1,0 2,85 

Počet osob 
Dávka vzduchu na osobu 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

4 30 120 

Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 33,88 

Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návr. tepelná ztráta větráním фv,i = фinf,i + фnv,i (W) 33,88 

 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

209 Kancelář 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 209 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 11,29 0,18 0,02 0,20 1 2,26 
OZ1 Okno 4,81 1,20     1 5,77 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  Ht,ie = ∑k.Ak.Ukc.ek 
(W/K) 

8,03 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  

Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Vnitřní nosná stěna 2,48 0,61 0,14 0,22 
DN1 Vnitřní dveře  2,00 1,30 0,14 0,37 
STR1 Stropní konstrukce nad 15°C 6,90 0,49 0,14 0,48 

SO2 Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 

16,00 0,37 0,14 0,85 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 1,92 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem фT,i 

(W) 

20 -15 35 9,95 348,09 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 209   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

73,22 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů n50 

Činitel zaclonění 
e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st
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vz
d

u
ch

u 
in
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lt
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cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

1 1,0 0,02 1,0 2,93 

Počet osob Dávka vzduchu na osobu 
(m3/h) 

Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

4 30 120 

Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 34,85 

Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 
Celková návr. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i (W) 34,85 

 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

301 Kancelář 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 301 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 19,39 0,18 0,02 0,20 1 3,88 
OZ1 Okno 5,25 1,20     1 6,30 

STR4 
Střešní 
konstrukce 9,16 0,19 0,02 0,21 1 1,92 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí  Ht,ie = ∑k.Ak.Ukc.ek 
(W/K) 

12,10 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Vnitřní nosná stěna 14,19 0,61 0,14 1,24 
DN1 Vnitřní dveře 2,00 1,30 0,14 0,37 
STR1 Stropní konstrukce pod 15°C 20,54 0,49 0,14 1,44 

SO2 
Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 

19,20 0,37 0,14 1,01 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 4,06 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem фT,i 

(W) 

20 -15 35 16,16 565,68 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 301   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

97,80 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 
Činitel 

zaclonění e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
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u 
in
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lt
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cí
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in

f,i
 

(m
3
/h

) 

2 1,0 0,05 1,0 9,78 

Počet osob 
Dávka vzduchu na osobu 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

4 30 120 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 116,39 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 
Celková návr. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i(W) 116,39 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

302 Jednací místnost 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 302 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 14,62 0,18 0,02 0,20 1 2,92 
OZ1 Okno 5,25 1,20     1 6,30 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí Ht,ie = ∑k.Ak.Ukc.ek 
(W/K) 

9,22 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Vnitřní nosná stěna 7,98 0,61 0,14 0,70 
DN1 Vnitřní dveře 2,00 1,30 0,14 0,37 
STR1 Stropní konstrukce pod 24°C 6,63 0,49 -0,11 -0,37 

SO2 Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 

14,40 0,37 0,14 0,76 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 1,46 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem фT,i 

(W) 

20 -15 35 10,68 373,82 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 302   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

86,59 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 Činitel zaclonění 
e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

2 1,0 0,05 1,0 8,66 

Počet osob Dávka vzduchu na osobu 
(m3/h) 

Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

8 30 240 

Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 103,04 

Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návr. tepelná ztráta větráním фv,i = фinf,i + фnv,i (W) 103,04 

 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

303 Chodba 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 303 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Vnitřní nosná stěna 45,98 0,61 -0,17 -4,67 
DN1 Vnitřní dveře (5x) 10,00 1,30 -0,17 -2,17 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 3,76 1,36 -0,17 -0,85 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) -7,69 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta 

prostupem фT,i (W) 

15 -15 30 -7,69 -230,81 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 303   

Objem místnosti Vi (m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová vnitřní teplota 
ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu  ϴp,i 

67,36 -15 15 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 Činitel zaclonění e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

4 30 + 3×50 180 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) -306,00 
Celková návrh. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i (W) -306,00 

 

  



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

304 Úklidová místnost 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 304 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 8,00 1,36 -0,17 -1,81 
SN1 Vnitřní nosná stěna 4,80 0,61 -0,17 -0,49 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) -2,30 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta 

prostupem фT,i (W) 

15 -15 30 -2,30 -69,04 
            

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 304   

Objem místnosti Vi (m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová vnitřní 
teplota ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu  ϴp,i 

4,20 -15 15 15 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 Činitel zaclonění e 
V

ýš
k

ov
ý 

k
or

ek
čn

í 
či

n
it

el
 Ɛ

 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

1 50 50 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návrh. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i (W) 0,00 

 

  



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

305 Umývárna 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 305 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 8,56 1,36 0,14 1,66 
DN1 Vnitřní dřevěné dveře 2,00 1,80 0,14 0,51 

SO2 
Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 3,20 0,37 0,14 0,17 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 2,35 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta 

prostupem фT,i (W) 

20 -15 35 2,35 82,13 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 305   

Objem místnosti Vi (m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová vnitřní teplota 
ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu ϴp,i 

14,92 -15 20 15 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 Činitel zaclonění e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

3 30 + 2×50 130 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 221,00 

Celková návrh. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i (W) 221,00 
 

  



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

306 WC 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 306 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 3,20 1,36 0,14 0,62 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 0,62 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta 

prostupem фT,i (W) 

20 -15 35 0,62 21,76 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 306   

Objem místnosti Vi (m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová vnitřní 
teplota ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu ϴp,i 

4,62 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 Činitel zaclonění e 
V

ýš
k

ov
ý 

k
or

ek
čn

í 
či

n
it

el
 Ɛ

 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

1 50 50 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návrh. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i (W) 0,00 

 

  



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

ϴint,i (°C) 

307 WC 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 307 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 

SO2 Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 

5,44 0,37 0,14 0,29 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 0,29 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta 

prostupem фT,i (W) 

20 -15 35 0,29 10,06 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 307   

Objem místnosti Vi (m3) 
Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová vnitřní 
teplota ϴint,i 

Teplota přiváděného 
vzduchu  ϴp,i 

5,94 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 Činitel zaclonění e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

1 50 50 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návrh. tepelná ztráta větráním фv,i =  фinf,i + фnv,i (W) 0,00 

 

  



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

308 Kancelář 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 308 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 10,34 0,18 0,02 0,20 1 2,07 
OZ1 Okno 4,81 1,20     1 5,77 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí Ht,ie = ∑k.Ak.Ukc.ek 
(W/K) 

7,84 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  

Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Vnitřní nosná stěna 1,28 0,61 0,14 0,11 
DN1 Vnitřní dveře  2,00 1,30 0,14 0,37 

SO2 
Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 

16,00 0,37 0,14 0,85 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 1,33 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem фT,i 

(W) 

20 -15 35 9,17 320,90 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 308   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

71,18 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů n50 

Činitel zaclonění 
e 

V
ýš
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ov
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el
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(m
3
/h

) 

1 1,0 0,02 1,0 2,85 

Počet osob Dávka vzduchu na osobu 
(m3/h) 

Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

4 30 120 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 33,88 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návr. tepelná ztráta větráním фv,i = фinf,i + фnv,i (W) 33,88 

 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

309 Kancelář 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 309 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 11,29 0,18 0,02 0,20 1 2,26 
OZ1 Okno 4,81 1,20     1 5,77 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí Ht,ie = ∑k.Ak.Ukc.ek 
(W/K) 

8,03 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  

Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Vnitřní nosná stěna 2,48 0,61 0,14 0,22 
DN1 Vnitřní dveře  2,00 1,30 0,14 0,37 

SO2 Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 

16,00 0,37 0,14 0,85 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 1,43 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem фT,i 

(W) 

20 -15 35 9,46 331,19 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 309   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

73,22 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů n50 

Činitel zaclonění 
e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
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f,i
 

(m
3
/h

) 

1 1,0 0,02 1,0 2,93 

Počet osob 
Dávka vzduchu na osobu 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

4 30 120 

Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 34,85 

Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návr. tepelná ztráta větráním фv,i = фinf,i + фnv,i (W) 34,85 

 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

401 Archiv 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 401 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 8,30 0,18 0,02 0,20 1 1,66 
OZ1 Okno 4,50 1,20     1 5,40 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí Ht,ie = ∑k.Ak.Ukc.ek 
(W/K) 

7,06 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.ek 

STR4 
Střešní 
konstrukce 20,54 0,19 0,02 0,21 0,70 3,02 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor                                     Ht,iue = 
∑k.Ak.Ukc.bu (W/K) 

3,02 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 Vnitřní nenosná stěna k bytu 20,16 1,14 -0,17 -3,83 
STR1 Stropní konstrukce nad 20°C 20,54 0,49 -0,17 -1,68 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) -5,51 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem  

фT,i (W) 

15 -15 30 4,57 137,15 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 401   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

57,51 -15 15 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 Činitel zaclonění 
e 

V
ýš

k
ov
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ek

čn
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či
n
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el
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lt

ra
cí

 
V
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 (m
3
/h

) 

2 1,0 0,05 1,0 5,75 

Počet osob Dávka vzduchu na osobu 
(m3/h) 

Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

1 30 30 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 58,66 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 51,00 

Celková návr. tepelná ztráta větráním фv,i = фinf,i + фnv,i (W) 109,66 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

402 Byt - pokoj 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 402 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 27,25 0,18 0,02 0,20 1 5,45 
OZ1 Okno 4,50 1,20     1 5,40 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí                                    
Ht,ie = ∑k.Ak.Ukc.ek (W/K) 

10,85 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.ek 

STR4 
Střešní 
konstrukce 28,10 0,19 0,02 0,21 0,74 4,38 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Ukc.bu (W/K) 4,38 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN5 Vnitřní nenosná stěna k archivu 20,16 1,14 0,14 3,28 
SN1 Vnitřní nosná stěna 6,32 0,61 0,14 0,55 
DN1 Vnitřní dřevěné dveře 2,00 1,80 0,14 0,51 
SN3 Vnitřní nenosná stěna ke koupelně 20,54 1,36 -0,11 -3,19 

SO2 
Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 6,60 0,37 0,14 0,35 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 1,50 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem  

фT,i (W) 
20 -15 35 16,74 585,84 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 402   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Hygienické požadavky 

n (h-1) Vmin,i (m3/h) 

78,60 -15 20 1,0 78,60 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 
Činitel zaclonění 

e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 
V

in
f,i

 

(m
3
/h

) 

2 1,0 0,05 1,0 7,86 
Výpočet tepelné ztráty větráním  

Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴe 
Návrhová tepelná ztráta 

větráním  фv,i    (W) 

78,60 26,72 35 935,34 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

403 Koupelna 24 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 403 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.ek 

STR4 
Střešní 
konstrukce 

6,63 0,19 0,02 0,21 0,77 1,07 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Ukc.bu (W/K) 1,07 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
STR1 Stropní konstrukce nad 20°C 6,63 0,49 0,10 0,33 
SN1 Vnitřní nosná stěna 8,00 0,61 0,10 0,50 
DN1 Vnitřní dřevěné dveře 1,80 1,80 0,10 0,33 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 15,74 1,36 0,10 2,20 

SO2 
Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 

11,88 0,37 0,23 1,01 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 4,38 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem  

фT,i (W) 

24 -15 39 5,45 212,43 
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 403   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

19,50 -15 24 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 Činitel zaclonění 
e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
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fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

2 1,0 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

- - 30 
Výpočet tepelné ztráty větráním  

Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i ϴint,i - ϴp,i 
Návrhová tepelná ztráta 

větráním  фv,i    (W) 

30,00 10,20 4 40,80 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

404 Chodba 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 404 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.ek 

STR4 
Střešní 
konstrukce 

21,17 0,19 0,02 0,21 0,70 3,11 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor                                     Ht,iue = 
∑k.Ak.Ukc.bu (W/K) 3,11 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Vnitřní nosná stěna 19,60 0,61 -0,17 -1,99 
DN1 Vnitřní dveře (3x) 5,80 1,30 -0,17 -1,26 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 3,76 1,36 -0,17 -0,85 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) -4,10 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem   

фT,i (W) 

15 -15 30 -0,99 -29,69 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 404   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

59,28 -15 15 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 
Činitel zaclonění 

e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

4 30 + 3×50 180 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) -306,00 

Celková návr. tepelná ztráta větráním фv,i = фinf,i + фnv,i (W) -306,00 

 

 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

405 Úklidová místnost 15 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 405 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.ek 

STR4 
Střešní 
konstrukce 

1,50 0,19 0,02 0,21 0,70 0,22 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor  Ht,iue = ∑k.Ak.Ukc.bu (W/K) 0,22 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 1,40 1,36 0,00 0,00 
DN1 Vnitřní dveře  1,80 1,30 0,00 0,00 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 0,00 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem  

фT,i (W) 

15 -15 30 0,22 6,62 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 405   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

4,20 -15 15 15 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 
Činitel 

zaclonění e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

1 50 50 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návr. tepelná ztráta větráním фv,i = фinf,i + фnv,i (W) 0,00 

 

 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

406 Umývárna 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 406 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.ek 

STR4 
Střešní 
konstrukce 

5,33 0,19 0,02 0,21 0,74 0,83 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Ukc.bu (W/K) 0,83 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 8,76 1,36 0,14 1,70 
DN1 Vnitřní dveře  1,80 1,30 0,14 0,33 

SO2 
Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 

3,20 0,37 0,14 0,17 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 2,21 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem  

фT,i (W) 

20 -15 35 3,04 106,29 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 406   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

14,92 -15 20 15 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 
Činitel 

zaclonění e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,5 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

3 30 + 2×50 130 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 221,00 

Celková návr. tepelná ztráta větráním фv,i = фinf,i + фnv,i (W) 221,00 

 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota 

 ϴint,i (°C) 

407 WC 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 407 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.ek 

STR4 
Střešní 
konstrukce 

1,96 0,19 0,02 0,21 0,74 0,31 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Ukc.bu (W/K) 0,31 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN3 Vnitřní nenosná stěna 3,20 1,36 0,14 0,62 

SN1 Vnitřní nosná stěna ke koupelně 
24°C 

3,52 0,61 -0,11 -0,25 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 0,38 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem  

фT,i (W) 

20 -15 35 0,68 23,87 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 407   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

5,49 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů n50 

Činitel 
zaclonění e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,0 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

1 50 50 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návr. tepelná ztráta větráním фv,i = фinf,i + фnv,i (W) 0,00 

 

 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

408 WC 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 408 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.ek 

STR4 
Střešní 
konstrukce 

2,12 0,19 0,02 0,21 0,74 0,33 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Ukc.bu (W/K) 0,33 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 

SN1 Vnitřní nosná stěna ke koupelně 
24 °C 

4,00 0,61 -0,11 -0,28 

SO2 
Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 5,44 0,37 0,14 0,29 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 0,01 

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem  

фT,i (W) 

20 -15 35 0,34 11,88 
           

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 408   

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

5,94 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 
Činitel 

zaclonění e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
 

M
n

ož
st

ví
 

vz
d

u
ch

u 
in

fi
lt

ra
cí

 V
in

f,i
 

(m
3
/h

) 

0 1,5 0 1,0 0,00 

Počet zařizovacích 
předmětů 

Dávka vzduchu na 
zařizovací předmět 

(m3/h) 
Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

1 50 50 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 0,00 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 

Celková návr. tepelná ztráta větráním фv,i = фinf,i + фnv,i (W) 0,00 

 



 

 
 

 

Ozn. místnosti  Název místnosti  
Výpočtová vnitřní teplota  

ϴint,i (°C) 

409 Zasedací místnost 20 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 409 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak.Ukc.ek 
SO1 Venkovní stěna 23,49 0,18 0,02 0,20 1 4,70 
OZ1 Okno 8,25 1,20     1 9,90 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí                                    
Ht,ie = ∑k.Ak.Ukc.ek (W/K) 

14,60 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc bu Ak.Ukc.ek 

STR4 
Střešní 
konstrukce 

54,45 0,19 0,02 0,21 0,74 8,49 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Ukc.bu 
(W/K) 

8,49 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěné na rozdílné teploty  
Stavební konstrukce 
Č.k. Popis Ak Uk fij Ak.Uk.fij 
SN1 Vnitřní nosná stěna 15 °C 20,08 0,61 0,14 1,75 
DN1 Vnitřní dveře  1,80 1,30 0,14 0,33 

SO2 
Obvodová stěna k sousednímu 
objektu 

32,00 0,37 0,14 1,69 

Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor Ht,iue = ∑k.Ak.Uk.fij (W/K) 3,78 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 

ϴint,i ϴe ϴint,i - ϴe HT,i 
Návrhová ztráta prostupem  

фT,i (W) 
20 -15 35 12,27 429,44 

Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 409 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová 
venkovní 
teplota ϴe 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

ϴint,i 

Teplota přiváděného vzduchu  
ϴp,i 

152,46 -15 20 20 

Počet nechráněných 
otvorů 

n50 
Činitel 

zaclonění e 

V
ýš

k
ov

ý 
k

or
ek

čn
í 

či
n

it
el

 Ɛ
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n

ož
st

ví
 

vz
d

u
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u 
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cí

 
V

in
f,i

 (m
3
/h

) 

0 1,0 0,03 1,0 9,15 

Počet osob 
Dávka vzduchu na osobu 

(m3/h) Dávka vzduchu celkem (m3/h) 

16 30 480 
Návrhová tepelná ztráta infiltrací фinf,i (W) 108,86 
Návrhová tepelná ztráta nuceným větráním фnv,i (W) 0,00 
Celková návr. tepelná ztráta větráním фv,i = фinf,i + фnv,i (W) 108,86 

 


