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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy, chlazením kancelářských a 

společenských prostor a přípravou teplé vody pomocí kaskády tepelných čerpadel 

vzduch/voda. První část práce stručně pojednává o historii, funkci a rozdělení, 

jednotlivých druhů tepelných čerpadel se zaměřením na tepelné čerpadlo vzduch/voda. 

Druhá část práce obsahuje kompletní výpočet a návrh jednotlivých prvků a zařízení celé 

otopné soustavy. Poslední částí práce je projekt na úrovni dokumentace pro provedení 

stavby obsahující technickou zprávu a výkresovou dokumentaci.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Otopná soustava, tepelný výkon, tepelné čerpadlo, zabezpečovací zařízení, akumulační 

zásobník, kondenzátor, výparník, expanzní ventil, akumulace teplé vody, nabíjecí okruh, 

chladivový okruh.  

ABSTRACT  

The bachelor thesis deals with the design of the heating system, cooling of office and 

public spaces and the preparation of hot water by means of a cascade of air / water heat 

pumps. The first part of the thesis briefly deals with the history, function and 

distribution of individual types of heat pumps with a focus on the air / water heat pump. 

The second part contains a complete calculation and design of individual elements and 

equipment of the entire heating system. The last part of the thesis is a project at the 

level of construction documentation containing technical report and drawing 

documentation. 

KEYWORDS  

Heating system, heat output, heat pump, alarm system, accumulation tank, condenser, 

evaporator, expansion valve, hot water storage, charging circuit, refrigerant circuit. 
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1.    ÚVOD 

Předmětem této bakalářské práce je návrh otopné soustavy, chlazení kancelářských a 

společenských prostor a příprava teplé vody novostavby administrativní části výrobní haly. 

Jedná se o železobetonový dvoupatrový skelet s plochou střechou. 

Teoretická část práce pojednává o používání tepelných čerpadel jako zdrojem topné i 

chladné vody. Stručně popisuje o historii, funkci a rozdělení, jednotlivých druhů tepelných 

čerpadel. Práce je především zaměřena na tepelné čerpadlo typu vzduch/voda používané 

jako zdroj topné vody.  

Výpočtová část práce obsahuje krok po kroku návrh celé otopné soustavy včetně řešení 

přípravy teplé vody. Část výpočtů je provedena v softwaru firmy Protech Nový Bor. V těchto 

jednotlivých případech užití programu byla vždy provedena kontrola ručním výpočtem pro 

ověření správného zadání dílčích vstupů a konečných číselných výstupů.   
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A. TEORETCKÁ ČÁST – Literární rešerše na téma tepelné čerpadlo 

A.1 Co je tepelné čerpadlo? 

Tepelné čerpadlo je stroj, který dokáže odnímat energii okolnímu prostředí (voda, vzduch a 

země) a za pomocí elektrické energie vyrobit energetickou hodnotu mnohonásobně vyšší, 

než je energie dodaná do tepelného čerpadla.  

Tento proces vzniká za pomocí chladivového okruhu, který obsahuje kompresor, 

kondenzátor, expanzní (škrtící) ventil a výparník. Díky těmto komponentům vznikají čtyři 

fyzikální děje, které zajišťují funkčnost tepelného čerpadla. Jedná se o kompresi, 

kondenzaci, expanzi a vypařování.  

 

A.2 Historie tepelného čerpadla 

První zmínky o tepelném čerpadle jsou již z 19. století. Lord Kelvin předpověděl jejich 

příchod ve své druhé termodynamické větě, která nám říká, že: „Teplo nemůže při styku dvou 

těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na teplejší.“. Prakticky tento 

problém začal řešit ve čtyřicátých letech 20. století Robert Weber, který při svých pokusech s 

ochlazováním zjistil, že kondenzátor mrazicího přístroje se značně zahřívá. Nástup 

tepelných čerpadel je datován do roku 1980, kde je zaznamenán velký nárůst počtu jejich 

instalací. Dalším faktorem pro velký nárůst instalování tepelných čerpadel byla tehdejší 

ropná krize, díky které lidé ustupovali od vytápění fosilními palivy a olejem a snažili se najít 

jiný způsob získání tepla.  

Tento nárůst byl vystřídán velkým poklesem a útlumem, který trval téměř 10 let. Útlum byl 

způsoben nedostatečnými zkušenostmi a nízkou odborností montážních firem, které 

nebrali v potaz, zda bude tepelné čerpadlo fungovat správně s otopným systémem, který 

byl navržený pro zcela odlišný typ zdroje tepla.  

Opětovný rozvoj tepelných čerpadel začal až koncem 20. století společně se zvyšujícím se 

zájmem o životní prostředí a zdražování energií. 

 

A.3 Jak tepelné čerpadlo funguje? 

Chladivo proudící v chladivovém okruhu v plynném skupenství se díky kompresoru prudce 

stlačí a dojde ke zvýšení jeho teploty na přibližně 80 °C. Takto ohřáté chladivo pokračuje do 

kondenzátoru (výměník předávající energii námi požadovanému distribučnímu médiu – 

rozvody topné vody do akumulační nádrže), kde dojde k předání energie do topného 

systému a ochladí se. Dále putuje chladivo přes expanzní (škrtící) ventil, který chladivo díky 

snížení tlaku vrátí do kapalného skupenství. Posledním krokem k uzavření okruhu je 
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odebrání energie z okolního prostředí (voda, vzduch, země) za pomocí výparníku 

(zjednodušeně se jedná o další výměník, který dodává energii chladivu), který chladivo 

ohřívá, mění chladivo zpět na plynné skupenství a takto zahřáté chladivo pokračuje do 

kompresoru.  

Tento koloběh se neustále opakuje. Pokud tento proces obrátíme, docílíme na 

kondenzátoru a výparníku odlišného účinku. Dojde k odebírání energie na kondenzátoru, 

předávání energie na výparníku a vznikne tím okruh chladící. Tepelné čerpadlo se tedy dá 

využívat jak na výrobu topné vody, tak na výrobu chladu v reverzním chodu. 

 

 

Tepelná čerpadla jsou používaná pro nízkoteplotní otopné soustavy. Maximální výstupní 

teplota se liší dle jednotlivého typu tepelného čerpadla, ale obecně se pohybuje kolem 60 

°C. Je tedy ideálním zdrojem pro otopné soustavy s převahou plošného vytápění/chlazení 

(podlahové, stropní, stěnové). 

 

A.4 Používaná chladiva a jejich vývoj v čase 

Chladivo cirkuluje v tepelném okruhu a odebírá energii ve výparníku při nízké teplotě a 

předává tuto energii v kondenzátoru při vysoké teplotě. Chladivo mění své skupenství 

z kapalného na plynné ve výparníku a opět na kapalné v kondenzátoru. Historickým 

vývojem se ustálilo několik desítek látek, které jsou vhodné pro požadované teploty 

v různých realizacích, jsou buď synteticky připravované, nebo se vyskytují běžně v přírodě. 

V minulosti byla používána chladiva na bázi plně halogenových uhlovodíků (CFC), později to 

byly částečně halogenované uhlovodíky (HCFC) a v současné době jsou to fluorované 
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uhlovodíky a jejich směsi (HFC). Tato chladiva jsou již bez chlorová a nenarušují tedy 

ozónovou vrstvu. Veškeré použití chladiv na bázi plně halogenových uhlovodíků (CFC) 

k údržbě chladících zařízení je zakázáno. U částečně halogenovaných uhlovodíků (HCFC) 

vyšel tento zákaz v platnost k datu 31. 12. 2014. Od 1. 1. 2015 vstoupilo v platnost Nařízení 

evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 týkající se fluorovaných skleníkových plynů. 

Toto nařízení nahrazuje nařízení (ES) č. 842/2006. Cílem tohoto nařízení je chránit životní 

prostředí snižováním emisí těchto látek. 

V následující tabulce jsou uvedeny částečně fluorované uhlovodíky HFC a směsi obsahující 

chladiva HFC. Chladiva typu HFC byla vyvinuta jako náhrada za chladiva poškozující 

ozónovou vrstvu. 

 

A.4.1 Chladiva HFC 

Označení chladiva Chemická značka GWP 

R23 CHF3 14800 

R32 CH2F2 675 

R125 C2HF5 3500 

R134a CH2FCF3 1430 

R152a C2H4F2 124 

R143a C2H3F3 4470 

R227ea C3HF7 3220 

R236fa C3H2F6 9810 
 

A.4.2 Směsi obsahující chladiva HFC 

Označení směsi 
chladiva 

Jednotlivé chladiva obsažené 
ve směsi 

Procentuální poměr  GWP 

R404a R125 / R134a / R143a 44 / 4 / 52 % 3922 

R407a R32 / R125 / R134a 20 / 40 / 40 % 2107 

R407b R32 / R125 / R134a 10 / 70 / 20 % 2804 

R407c R32 / R125 / R134a 23 / 25 / 52 % 1774 

R410a R32 / R125 50 / 50 % 2088 

R417a R125 / R134a / R600 46,6 / 50 / 3,4 % 2346 

R422d R125 / R134a / R600 65,1 / 31,5 / 3,4 % 2729 

R427a R32 / R125 / R143a / 134a 15 / 25 / 10/50 % 2138 

R437a R134a / R125 / R600 / R601 78,5 / 19,5 / 1,4 / 0,6 % 1805 

R507 R125 / R143a 50 / 50 % 3985 

R508a R23 / R116 39 / 61 % 13214 

R508b R23 / R116 46 / 54 % 13396 
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A.4.3 Přírodní chladiva 

Označení chladiva Název chladiva Chemická značka GWP 

R170 Ethan C2H6 6 

R290 Propan C3H8 3 

R600a Isobutan CH(CH3)2CH3 3 

R717 Amoniak (čpavek) CH3 0 

R744 Oxid uhličitý CO2 1 

R1270 Propylen C3H6 2 
 

GWP = Global Warming Potential – potenciál globálního oteplování – potenciál skleníkového 

plynu zvýšit teplotu klimatu v poměru k potenciálu oxidu uhelnatého (CO2), počítaný jako 

stoletý potenciál oteplování 1 kg skleníkového plynu v poměru k 1 kg CO2 

Mezi nejpoužívanější chladiva patří R410A, R407C a R134a. V důsledku možných 

klimatických změn a potřeby snížit emise skleníkových plynů se výrobci tepelných čerpadel 

začínají zaměřovat na přírodní chladiva jako např. čpavek nebo CO2, které mají velmi nízkou 

hodnotu GWP. Již dnes jsou případy instalace tepelných čerpadel s chladivy CO2 a čpavku, 

ale jsou to spíše ojedinělé aplikace.  

V tabulce níže můžeme vidět odhad množstevních poměrů [%] chladiv v tepelných 

čerpadlech v EU od roku 2005 a výhledově do roku 2050. 

Chladivo 2005 2010 2015 2020 2030 2050 

R404a 4 2 0 0 0 0 

R407c 44 30 20 10 0 0 

R410a 50 66 75 50 15 0 

R134a 2 2 0 0 0 0 

Čisté uhlovodíky 0 0 2 16 43 50 

CO2 0 0 0 4 13 25 

HFO (např. R1234yf) 0 0 3 20 30 25 

 

HFO = hydrofluoro-olefiny, jsou to chladiva na bázi nenasycených uhlovodíků s jednou 

dvojitou chemickou vazbou mezi atomy uhlíku 

Budoucnost chladiv pro tepelné čerpadla jsou tedy chladiva s nízkým GWP. Možnosti jsou 

především v použití CO2 a čistých uhlovodíků. 
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A.5 Účinnost tepelného čerpadla 

Účinnost tepelného čerpadla se vyjadřuje v odlišných parametrech, jakému je u zdrojů tepla 

na tuhá nebo plynná paliva. Tato účinnost se nazývá Coefficient of performance (COP), což 

vyjadřuje poměr mezi výkonem tepelného čerpadla a odebrané elektrické energie za 

určitých teplotních podmínek. Čím je hodnota COP vyšší, tím je tepelné čerpadlo účinnější. 

Z pravidla se hodnota COP tepelných čerpadel pohybuje v rozmezí 2,5 až 4,5.  

Můžeme se také setkat s označením účinnosti tepelného čerpadla pod zkratkou EER (Energy 

Efficiency Ratio – česky koeficient energetické efektivnosti). Tato hodnota je označována 

jako chladící faktor a vyjadřuje poměr mezi množstvím tepla odebraným z vnitřního 

prostředí a elektrickou energií vydanou na tento výkon za určitých teplotních podmínek. 

Z pravidla se hodnota EER tepelných čerpadel pohybuje v rozmezí 2,0 až 4,0. 

 

A.6 Typy konfigurací tepelných čerpadel 

U tepelných čerpadel rozlišujeme tři možnosti konfigurace. Jedná se o konfiguraci 

monoblok, split a multisplit. 

U tepelného čerpadla typu monoblok probíhá celý cyklus vypařování i kondenzace na 

jednom místě v jediné jednotce, která obsahuje jak výparník, tak výměník, ze kterého pak 

tepelné čerpadlo předává teplo do topného okruhu.  

Zde nadchází první nedostatek v podobě vedení topného okruhu venkovním prostředím 

k jednotce tepelného čerpadla. Tento úsek je třeba chránit proti zamrznutí vedením v 

nezámrzné hloubce zeminy nebo opatřit elektrickými topnými kabely.  

Výhodou je, že tepelné čerpadlo je kompaktní, šetří místo uvnitř objektu, vše je na jednom 

místě a zařízení je lépe přístupné pro servisní kontroly.  
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U tepelného čerpadla typu split je rozdělený proces tepelné výměny mezi vnitřní a venkovní 

jednotku. Ve venkovní jednotce dochází k vypařování chladiva a čerpání energie z okolního 

prostředí a ve vnitřní jednotce probíhá předání tepla do topného okruhu (tepelná čerpadla 

vzduch/voda) nebo přímo do vzduchu (tepelné čerpadlo vzduch/vzduch).  

I tento systém má své nevýhody v podobě složitější instalace tepelného čerpadla (je potřeba 

samostatný projekt od profese chlazení kvůli nutnému propojení vnitřní a venkovní 

jednotky), prodloužení chladivového okruhu podle umístění vnitřní a venkovní jednoty a tím 

zvýšené množství chladiva v chladivovém okruhu.  

Výhodou je, že chladivovému okruhu nevadí teplotní vlivy vnějšího prostředí, tudíž se 

nemusíme starat o jeho zabezpečení při vedení ve venkovních prostorách. 
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Tepelné čerpadlo typu multisplit je v poměru s předchozími konfiguracemi navrhované u 

nás jen zřídka. Jedná se o stejný systém jako u provedení split s výparníkem ve venkovní 

jednotce a kondenzátorem v jednotce vnitřní s tím rozdílem, že chladivový okruh je 

rozváděn do dvou a více vnitřních jednotek. Typ multisplit je populární především v USA. 

 

Toto provedení je aplikováno převážně na tepelná čerpadla typu vzduch/vzduch a je 

využíváno především na chlazení. 

A.7 Rozdělení tepelných čerpadel dle čerpání energie z okolního prostředí  

A.7.1 Tepelné čerpadlo země/voda 

Zásadou čerpání energie ze země je její stálá teplota cca 4 °C v nezámrzné hloubce. Tímto 

prostorem je vedeno potrubí s nemrznoucí kapalinou o nízké teplotě varu, která se při 

průchodu zeminou ohřívá. Odtud je vedena do výparníku jednotky tepelného čerpadla a 

předá tak energii chladivu v okruhu tepelného čerpadla.  

Definice nezámrzné hloubky zeminy se liší podle výskytu jednotlivých druhů vrstev zemin 

v dané lokalitě instalace tepelného čerpadla. Z pravidla se jedná o přibližně tyto hodnoty: 

• u běžných základových půd (hlinitopísčité a písčitohlinité) cca 800 mm 

• u jílovitohlinitých půd cca 1000 mm 

• u smrštivých jílů a slínů cca 1400 mm 
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Toto čerpání energie může probíhat dvěma způsoby: 

1) Provedení hloubkového vrtu do zeminy 

2) Provedení plošného kolektoru 

 

Ad 1) Provedení tepelného čerpadla země/voda s hloubkovým vrtem 

Principem odebírání energie ze země je 

hloubkový vrt, kterým proudí nemrznoucí 

kapalina. Teplota zeminy v hloubce 20mse 

pohybuje kolem 10 °C směrem do hloubky 

se každých 30 m teplota zvyšuje o 1 ° C. Vrty 

lze realizovat v rozmezí 50 až 300 m. Běžná 

hloubka vrtů v ČR je 100 až 150 m. Do vrtu je 

instalována takzvaná sonda, která obsahuje 

smyčku z plastového potrubí HDPE nebo PEX 

DN 25 nebo 32. Tato smyčka je naplněna 

teplonosnou kapalinou (nemrznoucí směs). 

Smyčka je opatřena krycí vrstvou cemento-

betonitové směsi pro lepší přenos tepla. 

Provedení vrtu může být jednookruhové (2x 

DN 32) nebo dvouokruhové (4x DN 25). Vrt 

se realizuje v průměrech přibližně 125 mm 

(tento rozměr se liší dle jednotlivých 

realizačních firem). Hloubka vrtu závisí na 

projektovaném výkonu.  

Obecně lze říct, že na 1 kW výkonu je 

potřeba přibližně 12 m vrtu. Pokud je hloubka vrtu nedostatečná, dochází k projektování 

více vrtů. Tento typ provedení se řadí mezi nejpoužívanější provedení ze všech typů 

tepelných čerpadel. 

Při realizaci více vrtů je třeba dbát na minimální vzdálenost umístění mezi jednotlivými vrty, 

aby nedocházelo k jejich vzájemnému ovlivňování. U vrtů je třeba počítat i s jeho regenerací, 

aby nemohlo dojít k jeho vyčerpání a následném zamrznutí.  

Výhody použití hloubkového vrtu: 

• Téměř stabilní topný faktor tepelného čerpadla bez ohledu na klima nebo střídání 

ročních období 

• Realizaci neomezuje výskyt podzemní vody 
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• Nízká prostorová náročnost vrtu – nízké nároky na plochu pozemku 

Nevýhody použití hloubkového vrtu: 

• Vysoké investiční náklady (realizace 1 m vrtu = 800 až 1000 Kč) 

• Nutná dostupnost pozemků z důvodu příjezdu vrtné techniky 

• Omezení použití vrtů na legislativně chráněných pozemcích (např. lázně, vodní 

zdroje pro hromadné zásobování obyvatel) 

 

Ad 2) Provedení tepelného čerpadla země/voda s plošným kolektorem 

Plošné kolektory získávají energii z vrchní vrstvy okolního podloží. Tato energie je získávána 

ze slunce, které během letních období akumuluje vrchní vrstvu zeminy. Jedná se o vrstvu 

zeminy do 2 m hloubky. Primární výměník je plošný kolektor napuštěný nemrznoucí směsí 

uložený do hloubky 1,2 až 1,5 m. Při dimenzování je třeba dbát na vzdálenost jednotlivých 

smyček a systému pokládky smyček. Mezi druhy pokládek patří takzvaná Slinka (1), 

meandrové uložení potrubí (2) a paralelní uložení potrubí (3). 

Slinka (1) je vhodná na uložení do 

zavodněných podloží, kde je velká 

koncentrace vlhkosti.  

Meandrové uložení (2) ideálně 

rozloží čerpání energie z podloží.  

Paralelní uložení (3) rovnoměrně 

čerpá energii z plochy, ale využití 

potenciální energie není ideální.  

Obecně by měla být plocha 

kolektoru přibližně 3x větší než součet požadovaných vytápěných ploch v objektu. 

Vedení těchto kolektorů je třeba koordinovat s ostatními inženýrskými sítěmi vedenými 

přes plochu pozemku nebo v jeho blízkosti. Teplota v kolektoru může klesnout pod bod 

mrazu a chlad by mohl ovlivnit funkci těchto sítí. Vhodným materiálem na vedení těchto 

kolektorů je HDPE nebo PEX.  

Způsob pokládky se liší podle typu kolektoru. Na slikové vedení (1) se vyhloubí pás v 

požadované šířce a hloubce dle projekčního návrhu. Na meandrové vedení (2) se používá 

výkop o šířce 0,6 až 0,8 m, do kterého se pokládá smyčka kolektoru, kde na jedné straně 

výkopu je přívodní potrubí a na druhé straně výkopu je vratné potrubí. Při pokládce 

paralelního vedení (3) se používá rýha o šířce 0,25 m, do kterého se ukládá potrubí na střed 

výkopu. Další univerzální možností je odstranění zeminy z celé plochy, kde je 

předpokládané vedení smyčky a následné zavezení po uložení potrubí. 
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Ochranné pásma uložení plošných kolektorů 

 

Výhody použití plošného kolektoru 

• Relativně nízké investiční náklady 

 

Nevýhody použití plošného kolektoru 

• Ovlivnění povrchové vegetace vychlazování zeminy 

• Nestabilní topný faktor z důvodu ovlivňování povrchové vrstvy okolními vlivy počasí 

• Znehodnocení pozemku z pohledu možného osazení zeleně nebo další stavby 

• Zvyšující se investiční náklady při těžko těžitelné zemině (kamenité zeminy nebo silně 

zvodnělé štěrky) 

• Velký omezující faktor v podobě rozlohy pozemku 
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A.7.2 Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

U tohoto typu tepelného čerpadla je energie odebírána z okolního vzduchu. Předností 

vzduchu je především fakt, že je nevyčerpatelným zdrojem tepla, které lze získat 

s minimálními náklady. Tepelná výměna probíhá přes výparník, do kterého je pomocí 

ventilátoru přiváděn okolní vzduch. Ve výparníku je za pomoci chladiva odebráno teplo. 

Chladivo je vedeno dále do kompresoru, kde je zvýšen jeho tlak, čímž se zvýší i jeho teplota. 

Následně chladivo v kondenzátoru předá teplo topné vodě.  

Ochlazením vzduchu dochází ke kondenzaci vzdušných par, které mohou na výparníku 

namrzat a pokrýt jej ledem. V takovém případě dosáhneme odmražení obraceným chodem 

tepelného čerpadla. Tento kondenzát se musí odvádět odvodem do štěrkového podloží 

nebo svedením do kanalizace a musí být chráněn proti zamrznutí. Aby bylo odmrazení 

zajištěno je zapotřebí v soustavě tepelného čerpadla instalovat taktovací zásobník. Ten 

umožňuje díky naakumulované energii rychlé a efektivní odtávání a při požadavku na nižší 

výkon tepelného čerpadla prodlužuje dobu jeho chodu, čímž zamezuje příliš častému 

spínání – taktování, které opotřebovává komresor. 

 Dnešní tepelná čerpadla dokáží pracovat při teplotě venkovního vzduchu až -20 °C, což 

umožňuje pokrytí celoroční potřeby tepla i přes velké výkyvy venkovních teplotních 

podmínek. Jeho snadná instalace a nižší investiční náklady z tohoto typu tepelného čerpadla 

činí nejrozšířenější variantu tepelného čerpadla.  

Tepelná čerpadla vzduch/voda existují ve variantách pro instalaci uvnitř nebo mimo 

budovu. Tepelná čerpadla pro instalaci mimo budovu nasávají vzduch přímo z okolního 

prostředí. Vstupní i vratná voda pro topení se vede od budovy k tepelnému čerpadlu 

v zemině v nezámrzné hloubce. Takto vedené potrubí musí být dobře izolováno, aby 

nedocházelo ke ztrátám tepla. U tepelných čerpadel pro instalaci uvnitř budovy se vzduch 

přivádí a odvádí soustavou vzduchových kanálů, které ústí do volného prostoru. Vždy má 

přednost rohová instalace, která zajišťuje plynulé proudění vzduchu do tepelného čerpadla 

a aby se zamezilo ovlivňování nasávaného vzduchu vyfukovaným vzduchem. 

Tepelná čerpadla jsou k dispozici i ve vysokoteplotním provedení. Tato čerpadla byla 

vyvinuta speciálně pro rekonstrukce a jejich výstupní teplota dosahuje až 65 °C. 

 

Návrh tepelného čerpadla 

Tepelná čerpadla vzduch/voda dimenzovaná na 100 % tepelného výkonu jsou finančně 

nákladné a v přechodném období k neustálému vypínání a zapínání kompresoru v rychlém 

sledu, tzv. cyklování (taktování). Tento stav je nežádoucí kvůli snižující životnosti tepelného 

čerpadla, proto jsou dimenzována na přibližně 80 % celkového tepelného výkonu a jsou 

doplněna takzvaným bivalentním (záložním) zdrojem tepla. Tento zdroj slouží pro doplnění 

chybějícího výkonu instalovaného tepelného čerpadla v nepříznivých venkovních 
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podmínkách. Bivalentní zdroj může být např. elektrokotel, plynový kotel nebo kotel na tuhá 

paliva (dřevo, pelety). Nejčastější variantou je elektrokotel s více vnitřními patronami pro 

lepší regulaci výkonu (např. 3/6/9 kW).  

 

 

 

U bivalentního zdroje tepla je třeba kvalitní regulace a komunikace s jednotkou tepelného 

čerpadla, aby bylo tepelné čerpadlo využíváno na 100 % svého instalovaného výkonu a 

nedocházelo k poklesu efektivity provozu tepelného čerpadla. Nejefektivnější je nastavit 

v regulaci hodnotu venkovní teploty, při které dojde k sepnutí bivalentního zdroje. Tato 

hodnota venkovní teploty se nazývá bod bivalence. Obecně se tento bod pohybuje 

v rozmezí -5 °C až -10 °C. 

  

A.7.2.1 Tepelné čerpadlo vzduch/voda v provedení monoblok 

Tepelné čerpadlo v provedení monoblok je specifické svou kompaktností. Výparník i 

kondenzátor chladivového okruhu je umístěn vně objektu v jedné jednotce. Potrubí 

s topnou vodou vede z interiéru do jednotky umístěné v exteriéru a musí být chráněno před 

vlivy okolního prostředí. Potrubí topného okruhu se chrání vedením v chráničce 

v nezámrzné hloubce nebo ochranou proti zamrznutí topným elektrickým kabelem.  
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Monoblokové provedení tepelného čerpadla vzduch/voda má i interiérové provedení, kde je 

cirkulace vzduchu přes jednotku zajištěna přívodními a odvodními vzduchovody. Toto 

provedení je prostorově velmi náročné a je třeba řešit problémy s kondenzací vzduchovodů 

jejich izolováním nenasákavou izolací, a tím se investiční náklady zvyšují. 

Umístění jednotky teleného čerpadla má své pravidla, které je potřeba při návrhu zohlednit. 

Obecně lze jednotku umístit kamkoliv na pozemek investora, pokud jsou splněny hygienické 

požadavky na hluk. Ovšem pro správný chod tepelného čerpadla je potřeba dodržet určité 

vzdálenosti od překážek a docílit tak bezproblémové proudění vzduchu přes jednotku 

tepelného čerpadla. Tyto parametry se liší dle jednotlivých výrobců tepelných čerpadel. 

Jednotku lze umístit i na střechu nebo na obvodovou stěnu objektu. Toto provedení však 

vyžaduje opatření proti přenosu vibrací na konstrukce objektu, přidává zatížení na 

konstrukci střechy nebo obvodové stěny a narušuje estetiku objektu. 

 

A.7.2.2 Tepelné čerpadlo vzduch/voda v provedení split 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda v provedení Split je specifická rozdělením na vnitřní a vnější 

jednotku. Ve vnější jednotce je obsažen výparník, která čerpá energii z okolního vzduchu. Ve 

vnitřní jednotce je obsažen kondenzátor, který předává teplo topnému okruhu. Jednotky 

jsou propojeny potrubím, ve kterém proudí chladivo okruhu tepelného čerpadla. Díky 

chladivu není potřeba chránit potrubí vedené ve venkovním prostoru proti vnějším vlivům 

počasí. Nevýhodou splitového provedení je složitější instalace proti provedení monoblok a 

díky delším rozvodům chladivového okruhu tepelného čerpadla i nutnost použití více 

chladivové směsi. 

Umístění venkovní jednotky je nejčastější na fasádě nebo na zemi v blízkosti objektu. Je 

možnost umístění i na střeše objektu, ale z důvodu snahy zkrácení chladivového okruhu na 

minimum musí mít objekt vhodně umístěnou technickou místnost s vnitřní jednotkou. I u 

tohoto typu tepelného čerpadla je nevýhodou jeho hlučnost a při umístění na objektu 

možný přenos vibrací přes konstrukce. Dalším nepříznivým faktorem je narušení 

estetičnosti objektu nebo přilehlého pozemku. 

 

 

A.7.2.3 Problematika hluku tepelného čerpadla vzduch/voda 

Hluk se stává stále diskutovanějším tématem především v městských oblastech, kde mají 

lidé menší životní prostor. Vzhledem ke zvyšující se hustotě osídlení je stále obtížnější 

dodržovat pravidla a předpisy stanovující hladinu hluku v okolním prostředí. Snaha je tedy 

snížit hluk na minimum již z ohleduplnosti k sousedům a okolnímu prostředí. S tím souvisí 

pečlivé plánování instalace a konstrukčních parametrů tepelného čerpadla.  
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Hlukové limity vně a uvnitř budov 

V české republice upravuje hygienické limity hluku nařízení vlády č. 272/2011 Sb., určující 

směrné hodnoty hlukových imisí, které nesmí být překročeny. 

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorách staveb a v chráněném 

venkovním prostoru 

a) Stavby lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní – den 45 dB, noc 35 dB 

b) Prostor ostatních staveb – den 50 dB, noc 40 dB 

Výše uvedené hodnoty jsou stanoveny pro hluk z provozu stacionárních zařízení bez 

zohlednění hluku ze silniční či vlakové dopravy. Veškerá pravidla pro stanovení hlukové 

zátěže jsou stanovena v již zmiňovaném nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostředí budov 

a) Nemocniční pokoj – den 40 dB, noc 25 dB 

b) Lékařské vyšetřovny a ordinace po dobu používání – 35 dB 

c) Obytné místnosti – den 40 dB, noc 30 dB 

d) Hotelové pokoje – den 50 dB, noc 40 dB 

e) Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti školských zařízení v době užívání – 

45 dB 

Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. třídy a železnic se přičítá další korekce +5 dB. 

Při projekci tepelného čerpadla je potřeba vhodně zvolit místo instalace s ohledem na 

emise hluku. 

 

Šíření hluku 

Každý zdroj hluku vydává jen určité množství hluku ať už je to tepelné čerpadlo, auto nebo 

letadlo. Zdrojem hluku bývá chvějící se těleso, přičemž vznikající hluk se šíří vzduchem 

v podobě tlakové vlny, která následně proniká do lidského ucha. Pokud je zvuk vnímající 

lidským uchem nepříjemný, jedná se o hluk. Pro měření hluku se používají přístroje měřící 

akustický tlak, který je následně přepočítávám na akustický výkon. 

Akustický výkon je výkon přenášený akustickým tlakem, který je měřený za určitých 

podmínek. Hladina akustického tlaku je závislá na poloze měřícího přístroje, okolních 

podmínkách a vzdálenosti od zdroje hluku. Akustický výkon vyjadřuje množství zvukové 

energie, která je vyzařována do všech směrů. 

Akustický tlak vzniká na základě vibrací zdroje zvuku, které vedou ke změně okolního tlaku 

vzduchu. Čím větší je změna tlaku vzduchu, tím hlasitěji je zvuk vnímán. Tato veličina jse 

používá při stanovení hygienických limitů hluku. 
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Tyto dva pojmy se často nesprávně popisují a zaměňují. 

 

Emise a imise 

Zvuk vydávaný zdrojem se označuje jako akustická emise a je vyjádřen jako hladina 

akustického výkonu. Zvuk vnímaný určitým subjektem (např. člověkem), se nazývá imise. 
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Pro srovnání vnímatelnosti emise hluku, hodnota 0 dB představuje dolní mez slyšitelnosti 

lidského ucha (práh slyšitelnosti) a horní hranici vnímání akustického tlaku můžeme 

přirovnat k prolétajícímu letadlu ve vzdálenosti 25 metrů. 

  

 

Šíření hluku v budovách 

Hluk se v budovách přenáší pomocí 

konstrukcí. Odtud je dále přenášen 

vzduchem. Například hluk šířící se světlíkem 

z podzemního podlaží může za určitých 

podmínek nejen rušit okolí, ale může i 

vnikat skrze okna zpět do domu. V domě je 

tedy třeba dbát na přenos hluku 

z podzemního podlaží (často prostorem 

technické místnosti) přes vnitřní 

konstrukce. 
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Hluk a vibrace vznikající provozem tepelných čerpadel 

Tepelná čerpadla instalovaná uvnitř budovy 

a) Hluk při odtávání – Při přepínání z režimu vytápění do režimu odmrazování se 

mohou hlukové emise zvýšit vzduchovým kanálem. 

b) Styčné body tepelného čerpadla s budovou – Pro minimalizaci přenosu vibrací a 

hluku tepelného čerpadla do budovy je nutné čerpadlo od stavební konstrukce 

pružně oddělit. Aby bylo zabráněno přenosu vibrací, neprovádí se instalace na lehké 

konstrukce. Dobrého odhlučnění se dosahuje pomocí základové betonové desky 

s gumovou podložkou. Betonová deska by měla být od podlahové konstrukce 

oddělena dilatační spárou navazující na kročejovou izolaci. Dalším aspektem, na 

který je třeba při návrhu tepelného čerpadla dbát je proudění vzduchu dovnitř a ven 

z budovy. V ideálním případě by rychlost proudění kanálem neměla být vyšší jak 3 

m/s. Prostor mezi zdí a vzduchovým kanálem musí být zateplen a odhlučněn tak, aby 

se zabránilo kondenzaci a přenosu hluku do stavebních konstrukcí. 

Tepelná čerpadla instalovaná venku 

a) Zvukové odrazy od konstrukcí – Při venkovní instalaci se snažíme vyhnout výfuku 

vzduchu přímo na sousední pozemek, do domovních zdí nebo stěn garáží. Zvukové 

odrazy mohou vést ke zvýšení hladiny akustického tlaku. Venkovní tepelné čerpadlo 

by mělo být umístěné na závětrné straně. Stejně tak je třeba se vyhnout instalaci 

k zakrytým nebo uzavřeným plochám. 

Dále je vhodné dbát i na okolní 

povrchy od kterých by se mohl hluk 

odrážet (např. dlažba, broušený 

beton) a zvyšovat tak hladinu 

akustického tlaku. 

 

 

 

b) Přenos vibrací přes konstrukce u nástěnného provedení – Takto instalované tepelné 

čerpadlo musí být řádně od konstrukce odděleno pomocí pružných podložek a 

potrubí vedené skrz konstrukci musí být provedeno pomocí speciální průchodky, 

která slouží nejen jako tepelná izolace, ale vzhledem k jejím vlastnostem přispívá  i 

ke snížení přenosu hluku. 

 

Odvod kondenzátu od venkovní jednotky 

Odvod kondenzátu od tepelného čerpadla je důležitý kvůli odtávání výparníku. Existují tři 

možnosti na odvod kondenzátu. Vsakování do štěrkového podloží, kde je kondenzát 
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vypouštěn do štěrkového podloží (1a) a není třeba realizovat zápachovou uzávěrku, přes 

kterou by se šířil zápach do okolního prostředí. Napojení odvodu kondenzátu přímo na 

venkovní vedení splaškové kanalizace (1b). Nebo napojení na kanalizační rozvody uvnitř 

objektu (2a) přes zápachovou uzávěrku. Potrubí odvodu kondenzátu musí být chráněno 

proti zamrznutí. 

 

 

KS … štěrkové podloží 

3 … potrubí odtoku kondenzátu DN 40 
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A.7.3 Tepelné čerpadlo voda/voda 

Tepelné čerpadlo typu voda/voda je jedním z nejméně používaným typem z důvodu jeho 

požadavků na okolní prostředí. Principem je velmi podobné tepelnému čerpadlu 

země/voda, jen místo zeminy je teplotně stálá hmota vodní plocha. Tato vodní plocha může 

být podzemní nebo nadzemní (jezera) případně kombinace těchto dvou případů.  

Tepelné čerpadlo čerpající energii ze spodní 

vody (studny) nebo geotermální vody je 

založeno na hloubkových vrtech. Poloha 

jednotlivých vrtů se odvíjí od směru 

proudění spodní vody. Čerpaná (přívodní) 

voda proudící do tepelného čerpadla je vždy 

před vratným potrubím ve směru toku 

spodní vody. 

 

 

 

 

Výhody tepelného čerpadla voda/voda – studna 

• Systémy voda/voda dosahují nejvyšších topných faktorů ze všech typů tepelných 

čerpadel (až 7,3).   

• Nižší investiční náklady v porovnání s tepelnými čerpadly s vrty. 

• Zpětné využití odpadního tepla v technologických procesech. 

• Nižší nároky na prostor než systémy s vrty.   

 

Nevýhody tepelného čerpadla voda/voda – studna 

• Využití je možné pouze v lokalitách s dostatkem vody (spodní, geotermální, 

technologické). 

• Vyšší náklady na servis z důvodu nutných kontrol a údržby (čistění filtrů a výměníků). 

• Nižší životnost komponentů pro čerpání spodní nebo geotermální vody (čerpadla, 

filtry). 
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Tepelné čerpadlo voda/voda s plošným kolektorem 

čerpá energii z vodní plochy. Na dně rybníka, řeky 

nebo jiné vodní plochy jsou uloženy plastové hadice 

naplněné nemrznoucí směsí, které přenáší teplo 

mezi vodou a tepelným čerpadlem. Jedná se o stejný 

princip jako je tepelné čerpadlo země/voda 

v provedení s plošným kolektorem. 

Výhody tepelného čerpadla voda/voda – plošný 

kolektor 

• Velmi nízké náklady na vybudování 

kolektoru pro získávání tepla.  

• Nižší provozní náklady v porovnání se 

vzduchovými i zemními tepelnými čerpadly. 

• Dlouhá životnost tepelného čerpadla i plošného kolektoru. 

• Bezhlučné a bezúdržbové řešení. 

 

Nevýhody tepelného čerpadla voda/voda – plošný kolektor 

• Vhodné pouze pro objekty ležící v těsné blízkosti vodní plochy.  

• Nutnost získání povolení od správce povodí. 

 

Tento systém je velmi náročný na množství a částečně i kvalitu vody. Pro běžný rodinný 

dům je potřeba 1800 až 2500 l/hod. Proto je důležitá vydatnost vodního zdroje. Pokud je 

nevhodné složení vody (přítomen vápenec, železo, mangan) je třeba řešit ochranu 

výměníku. I když je tento typ tepelného čerpadla jeden z nejefektivnějších, jeho velkým 

problémem je nutnost získání povolení od správce povodí a velmi dobrý hydrogeologický 

posudek. 

 

A.7.4 Netradiční instalace tepelných čerpadel 

Zde je pár netradičních instalací tepelných čerpadel, které dokazují, že lidská vynalézavost 

nezná mezí a pokud je k dispozici jakýkoliv obnovitelný zdroj, který zajišťuje prostředí se 

stálou teplotou, dá se pro funkci tepelného čerpadla využít. 

Správní budova Státního hradu Švihlov – Zde je tepelné čerpadlo použito pro vytápění a 

ohřev užitkové vody ve správní budově hradu. Tato instalace je v evropském měřítku 

ojedinělá tím, že čerpá energii z vodního příkopu, kterým je hrad obehnán. 



- 33 - 
 

Pivovar LYER Modrava – Minipivovar LYER na šumavské Modravě vytápí tepelná čerpadla, 

které získávají tepelnou energii kombinací zemních vrtů a z chladícího zařízení tanků 

s pivem. 

Madeta Český Krumlov – Zde tepelná čarpadla vytápí a chladí jednu z budov, kde je 

primární okruh tvořen plastovým výměníkem umístěným ve sklepích, které byly kdysi 

používány pro zraní síra. 

Důl Jeremenko DIAMO – Zde je tepelné čerpadlo využíváno pro vytápění a ohřev teplé vody 

administrativní budovy. Zdrojem pro tepelná čerpadla je použita důlní voda o teplotě 25 °C 

čerpaná na povrch. 

Za zmínku stojí ještě dva megalomanské projekty tepelných čerpadel, které byly 

realizované. Jedním je instalace tepelného čerpadla země voda s plošným kolektorem 

v resortu Golf – Kunětická hora. Zde je celkový instalovaný výkon 280 kW o který se stará 

jeden plošný kolektor o rozloze 15 000 m2, který je uložen pod cvičnou golfovou loukou. 

Druhým zajímavým projektem je vytápění Zoo v Ústí nad Labem, kde je instalovaný výkon 

960 kW tepelného čerpadla země voda čerpán z jediného vrtu hlubokého 515 m. Z tohoto 

vrtu je získávána voda o teplotě 32 °C. 

 

A.7.5 Závěr 

Tvrdím si říct, že tepelná čerpadla jsou velkou budoucností pro vytápění a chlazení objektů. 

Při dobrých okolních podmínkách je možné instalovat výkony v řádech megawattů, což je 

v porovnání s vývojem za posledních pár let ohromující. Zvyšuje se i výstupní teplota 

tepelného čerpadla, která již dnes dosahuje v některých případech až 70 °C. Velkým 

problémem je momentálně počáteční investice, kvůli které spoustu investorů od tohoto 

zdroje odvracejí zrak. Pořizovací náklady v poměru se životností a provozem vycházejí ve 

srovnání s plynovým kotlem hodně podobně. Je to jen o rozhodnutí, zda chce člověk přispět 

k ekologii planety nebo ne. V budoucích letech budou mít na účinnost a výkon vliv 

používaná chladiva a jejich vývoj. Je zde snaha o co nejekologičtější provoz a nejmenší 

dopad na životní prostředí, což se za posledních pár let daří a výhledově snad ještě dařit 

bude. Ovšem o ekologičnosti tepelného čerpadla by se dalo spekulovat v důsledku 

pohánění tepelného čerpadla elektrickou energií, která je z velké části v ČR vyráběna 

jadernými elektrárnami, ale v porovnání s ostatními zdroji na plynná nebo tuhá paliva je na 

tom tepelné čerpadlo z pohledu dopadu na životní prostředí stále lépe.  

 



- 34 - 
 

B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 

B.1 Analýza objektu 

B.1.1 Základní popis objektu 

Jedná se o železobetonový skelet o velikosti 4x4 pole. Objekt je dvoupodlažní, 

nepodsklepený s plochou střechou. Skelet je založen na skupině pilot. Plochá střecha je 

navržena jako nepochozí. Objekt bude sloužit jako administrativní zázemí firmy provozující 

výrobní halu. 

V 1.NP se nachází vstup do objektu s recepcí firmy. Dále je 1.NP využíváno jako společenský 

prostor v podobě víceúčelové haly, na straně přístavby ke stávající výrobní hale se nachází 

dílna/sklad a najdeme zde i technickou místnost, kde budou umístěna veškeré strojní 

zařízení systému vytápění, chlazení a VZT. Ve 2.NP se nachází prostory kanceláří 

s hygienickým zázemím, serverovnou a vstupem na terasu sousedící se stěnou stávající 

výrobní haly. 

 

B.1.2 Koncepční řešení vytápění a větrání objektu 

Z důvodu velké procentuální části prosklených ploch v obálce budovy je třeba zahrnout 

v úvahu kromě vytápění i koncept chlazení objektu z důvodu zajištění příznivých pracovních 

podmínek pro zaměstnance firmy. Vytápění objektu je řešeno kombinací otopných těles a 

stropního vytápění. Systém stropního vytápění bude využíváno v letním období zároveň pro 

chlazení kanceláří ve 2.NP a společných prostor v 1.NP. 

Z důvodu hygienické náročnosti přívodu čerstvého vzduchu do prostoru kanceláří je 

v objektu počítáno s řízeným větráním s uvažovanou účinností rekuperace 60 %. Návrh VZT 

není řešením tohoto projektu, proto bylo množství přívodního a odvodního vzduchu bráno 

minimální potřebnou normovou hodnotou pro kancelářské prostory. 

 

B.1.3 Volba zdroje tepla 

Zdrojem tepla je zvolena kaskáda tří tepelných čerpadel. Hlavní důvody jsou finanční 

návratnost, příznivý přístup k ekologické stránce ze strany vzniku spalin a vyhnutí se 

realizace nákladné přípojky plynu. Kaskáda tepelných čerpadel bude sloužit jako zdroj 

topné vody pro vytápění a ohřev teplé vody. 

 Z jednotlivých tepelných čerpadel je zvoleno tepelné čerpadlo typu vzduch/voda 

v provedení monoblok s vnitřním hydraulickým modulem. Jediným výraznějším záporným 

aspektem tepelného čerpadla vzduch/voda je jeho možná hlučnost z důvodu umístění 

jednotky ve venkovním prostředí. Tento problém je v projektu řešen vhodným umístěním 

kaskády tepelných čerpadel do prostoru se sníženým výskytem pohybu osob a v bezpečné 
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vzdálenosti od okolních objektů. Dalším příznivým bodem k problému s hlučností je 

deklarovaná nízká hlučnost venkovní jednotky tepelného čerpadla od výrobce (hladina 

akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od venkovní jednotky činí 39 dB, což splňuje nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb. nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vnějším 

chráněném prostoru). 

Kromě funkce vytápění budou mimo topnou sezónu dvě ze tří tepelných čerpadel využívány 

v reverzním chodu jako zdroj chladu a třetí čerpadlo bude sloužit jako zdroj topné vody pro 

ohřev teplé vody. 

 

B.2 Výpočet tepelného výkonu 

Výpočet tepelného výkonu proběhl za pomocí výpočetního programu Tepelný výkon firmy 

Protech Nový Bor. Celý podrobný výpočet je součástí přílohy č.1. Pro ověření správnosti 

výpočtu byly dvě místnosti (vnitřní a vnější) spočítány ruční metodou.  
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B.2.1 Výpočet součinitele prostupu tepla dílčích konstrukcí a jejich posouzení  

B.2.1.1 Obvodové konstrukce 
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B.2.1.2 Podlahové konstrukce 
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B.2.1.3 Střešní konstrukce – výpočet přesnou metodou dle ČSN ISO 6946 a porovnání se 

zjednodušenou metodou 

Vstupní informace: Jedná se o jednoplášťovou plochou železobetonovou střešní konstrukci 

zateplenou tepelnou izolací EPS 100S o tloušťce 220mm. Střecha je 

spádována pomocí spádových klínů z tepelné izolace EPS 100S 

v rozmezí 40-180mm. 

Skladba střechy:  

 tl. [mm] λ 

[W/(m*K)] 

Lehčená sádrová omítka 15,0 0,300 

Železobetonová stropní konstrukce 250,0 1,580 

Hydroizolační pás z SBS modif. asfaltu s Al vložkou 4,4 0,210 

Tepelná izolace EPS 100S se spádovými klíny 260,0-400,0 0,037 

Hydroizolační pás z SBS modif. asfaltu s posypem proti 

prorůstání kořínků Elastek 50 garden 

4,4 0,210 

Kačírek frakce 16-32 mm 80,0 - 

 

 

 

1) Výpočet součinitele prostupu tepla zjednodušenou metodou 
 

a. Postup výpočtu 
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Postup výpočtu odporu konstrukce RT [m2*K/W] 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯ + 𝑅𝑛 = ∑
𝑑𝑖

𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑅𝑇 =  𝑅𝑠𝑖 + ∑
𝑑𝑖

𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑅𝑠𝑒 

 

R … tepelný odpor konstrukce [m2*K/W] 

RT … celkový tepelný odpor konstrukce včetně vlivu přestupu tepla na obou 

stranách konstrukce [m2*K/W] 

Rsi … tepelný odpor přestupem na vnitřní straně konstrukce [(m2*K)/W] 

Rse … tepelný odpor přestupem na vnější straně konstrukce [(m2*K)/W] 

di … tloušťka jednotlivé vrstvy skladby střechy [m] 

λi … součinitel přestupu tepla jednotlivé vrstvy skladby střechy [W/(m*k)] 

 

Postup výpočtu součinitele prostupu tepla U [W/(m2*K)] 

 

𝑈 =  
1

𝑅𝑇
+ ∆𝑈 

 

∆U … Zvýšení součinitele prostupu tepla vlivem konstrukčních tepelných mostů [W/(m2*K)] 

- Hodnota ∆U = 0,02 W/(m2*K) – Nejčastější případ, doporučený 

projektový předpoklad pro nízkoenergetické a pasivní domy, pokud 

je v souladu s řešením konstrukčních detailů dle TNI 73 0329 

b. Výpočet 
 

𝑈 ≤ 𝑈𝑁,20 

 

UN,20 … Požadovaný součinitel prostupu tepla [W/(m2*K)] 

- Hodnota UN,20 = 0,24 W/(m2*K) pro ploché a šikmé střechy se 

sklonem do 45° včetně dle normy ČSN 73 0540-2: 2011 

 

 

Poznámka k výpočtu: 

Zatěžovací vrstvu kačírku lze ve výpočtu opomenout z důvodu 

zanedbatelných tepelně technických vlastností. 
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Při výpočtu součinitele prostupu tepla střešní konstrukce dochází k problému 

nejednotné tloušťky tepelné izolace kvůli spádovým klínům. Tento problém ve 

zjednodušené metodě řeším zprůměrováním minimální možné a maximální 

možné tloušťky vyskytující se na celé ploše střechy, tedy vezmu střední 

hodnotu tloušťky tepelné izolace. 

 

𝑑4 =
𝑡𝑚𝑖𝑛 + 𝑡𝑚𝑎𝑥

2
 

𝑑4 =
260 + 400

2
 

𝑑4 = 330 𝑚𝑚 

Při návrhu pokrytí tepelných ztrát jednotlivých místností je u tohoto 

orientačního výpočtu nebezpečí nechtěného předimenzování nebo naopak 

poddimenzování jednotlivých instalovaných výkonů. Pokud bych chtěl mít 

jistotu v návrhu pokrytí tepelných ztrát, vzal bych tu nejhorší možnou 

variantu, tj. nejmenší tloušťku tepelné izolace střechy v celé ploše. 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+

𝑑4

𝜆4
+

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+

0,330

0,037
+

0,044

0,210
 

R = 9,546 (m2*K)/W 

 

Rsi = 0,1 (m2*K)/W 

Rse = 0,04 (m2*K)/W 

𝑅𝑇 =  𝑅𝑠𝑖 + 𝑅 + 𝑅𝑠𝑒 

𝑅𝑇 = 0,1 + 9,546 + 0,04 

RT = 9,686 (m2*K)/W 

 

 

𝑈 =  
1

𝑅𝑇
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

9,686
+ 0,02 
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U = 0,123 W/(m2*K) 

 

𝑼 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟑 [𝑾 (𝒎𝟐 ∗ 𝑲)⁄ ] <  𝑼𝑵,𝟐𝟎 = 𝟎, 𝟐𝟒𝟎 [𝑾 (𝒎𝟐 ∗ 𝑲)⁄ ] 

Konstrukce vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2:2011 na požadované 

hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou 

vnitřní teplotou 18 až 22 °C. 

2) Výpočet součinitele prostupu tepla přesnou metodou dle ČSN ISO 6946 
 

a. Postup výpočtu 
 

 Postup výpočtu odporu konstrukce R [(m2*K)/W] 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯ + 𝑅𝑛 = ∑
𝑑𝑖

𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑅𝑇 =  𝑅𝑠𝑖 + ∑
𝑑𝑖

𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑅𝑠𝑒 

 

R … tepelný odpor konstrukce [(m2*K)/W] 

RT … celkový tepelný odpor konstrukce včetně vlivu přestupu tepla na obou 

stranách konstrukce [(m2*K)/W] 

Rsi … tepelný odpor přestupem na vnitřní straně konstrukce [(m2*K)/W] 

Rse … tepelný odpor přestupem na vnější straně konstrukce [(m2*K)/W] 

di … tloušťka jednotlivé vrstvy skladby střechy [m] 

λi … součinitel přestupu tepla jednotlivé vrstvy skladby střechy [W/(m*k)] 

 

 

 

 

 

 

 

Postup výpočtu součinitele prostupu tepla U [W/(m2*K)] 
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𝑈 =  
1

𝑅𝑇
+ ∆𝑈 

 

∆U … Zvýšení součinitele prostupu tepla vlivem konstrukčních tepelných mostů [W/(m2*K)] 

- Hodnota ∆U = 0,02 W/(m2*K) – Nejčastější případ, doporučený 

projektový předpoklad pro nízkoenergetické a pasivní domy, pokud 

je v souladu s řešením konstrukčních detailů dle TNI 73 0329 

b. Výpočet 
 

𝑈 ≤ 𝑈𝑁,20 

 

UN,20 … Požadovaný součinitel prostupu tepla [W/(m2*K)] 

- Hodnota UN,20 = 0,24 W/(m2*K) pro ploché a šikmé střechy se 

sklonem do 45° včetně dle normy ČSN 73 0540-2: 2011 

Členitost střechy je k nahlédnutí viz. příloha P1. 

Poznámka k výpočtu: 

Zatěžovací vrstvu kačírku lze ve výpočtu opomenout z důvodu 

zanedbatelných tepelně technických vlastností. 

Při výpočtu součinitele prostupu tepla střešní konstrukce přesnou metodou je 

využito výpočtů z normy ČSN ISO 6946 pro výpočet součinitele prostupu tepla 

jednotlivých částí střešní konstrukce, ze které se následně vypočítá vážený 

průměr dle plochy jednotlivých částí tepelné izolace pro každou místnost 

zvlášť. 
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Rozdělení střechy na jednotlivé počitatelné části

 

Místnost 2.01 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.01/1 ∗ 𝐴2.01/1) + (𝑅2.01/2 ∗ 𝐴2.01/2) + ⋯ + (𝑅2.01/5 ∗ 𝐴2.01/5)

𝐴2.01/1 + 𝐴2.01/2 + ⋯ + 𝐴2.01/5
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𝑅4

=
(9,229 ∗ 34,363) + (9,977 ∗ 3,444) + (8,807 ∗ 4,279) + (9,075 ∗ 28,329) + (10,394 ∗ 5,409)

34,363 + 3,444 + 4,279 + 28,329 + 5,409
 

R4 = 9,265 (m2*K)/W 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 9,265 +

0,044

0,210
 

R = 9,892 (m2*K)/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

9,892
+ 0,02 

U = 0,121 W/(m2*K) 

Místnost 2.02 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.02/1 ∗ 𝐴2.02/1) + (𝑅2.02/2 ∗ 𝐴2.02/2) + ⋯ + (𝑅2.02/6 ∗ 𝐴2.02/6)

𝐴2.02/1 + 𝐴2.02/2 + ⋯ + 𝐴2.02/6
 

 

𝑅4 =
(9,161 ∗ 2 ∗ 31,553) + (10,463 ∗ 9,711) + (8,616 ∗ 2,705) + (8,956 ∗ 26,525) + (8,628 ∗ 2,890) +

(2 ∗ 31,553) + 9,711 + 2,705 + 26,525 + 2,890 +
 

 

+ (10,098 ∗ 3,329)

+3,329
 

R4 = 9,229 (m2*K)/W 

 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 
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𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 9,229 +

0,044

0,210
 

R = 9,856 (m2*K)/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

9,856
+ 0,02 

U = 0,121 W/(m2*K) 

Místnost 2.03 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.03/1 ∗ 𝐴2.03/1) + (𝑅2.03/2 ∗ 𝐴2.03/2) + ⋯ + (𝑅2.03/9 ∗ 𝐴2.03/9)

𝐴2.03/1 + 𝐴2.03/2 + ⋯ + 𝐴2.03/9
 

 

𝑅4 =
(8,681 ∗ 2 ∗ 18,500) + (8,275 ∗ 3 ∗ 2,151) + (7,447 ∗ 0,356) + (9,679 ∗ 3,355) + (9,639 ∗ 2,798) +

(2 ∗ 18,5) + (3 ∗ 2,151) + 0,356 + 3,355 + 2,798 +
 

 

+ (8,721 ∗ 4,084) + (7,543 ∗ 1,147) + (7,650 ∗ 1,833) + (8,847 ∗ 4,967)

+ 4,084 + 1,147 + 1,833 + 4,967
 

R4 = 7,984 (m2*K)/W 

 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 7,984 +

0,044

0,210
 

R = 8,612 (m2*K)/W 
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𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

8,612
+ 0,02 

U = 0,136 W/(m2*K) 

 

Místnost 2.05 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.05/1 ∗ 𝐴2.05/1) + (𝑅2.05/2 ∗ 𝐴2.05/2) + (𝑅2.05/3 ∗ 𝐴2.05/3)

𝐴2.05/1 + 𝐴2.05/2 + 𝐴2.05/3
 

 

𝑅4 =
(8,641 ∗ 2,249) + (8,808 ∗ 13,248) + (11,107 ∗ 2,085)

2,249 + 13,248 + 2,085
 

R4 = 9,060 (m2*K)/W 

 

 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 9,060 +

0,044

0,210
 

R = 9,687 (m2*K)/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

9,687
+ 0,02 

U = 0,123 W/(m2*K) 
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Místnost 2.06 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.06/1 ∗ 𝐴2.06/1) + (𝑅2.06/2 ∗ 𝐴2.06/2) + ⋯ + (𝑅2.06/5 ∗ 𝐴2.06/5)

𝐴2.06/1 + 𝐴2.06/2 + ⋯ + 𝐴2.06/5
 

 

𝑅4 =
(8,467 ∗ 4,764) + (9,104 ∗ 4,113) + (7,382 ∗ 0,414) + (7,698 ∗ 0,285) + (8,084 ∗ 6,649)

4,764 + 4,113 + 0,414 + 0,285 + 6,649
 

R4 = 8,430 (m2*K)/W 

 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 8,430 +

0,044

0,210
 

R = 9,057 (m2*K)/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

9,057
+ 0,02 

U = 0,130 W/(m2*K) 

Místnost 2.07 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.07/1 ∗ 𝐴2.07/1) + (𝑅2.07/2 ∗ 𝐴2.07/2) + (𝑅2.07/3 ∗ 𝐴2.07/3)

𝐴2.07/1 + 𝐴2.07/2 + 𝐴2.07/3
 

 

𝑅4 =
(9,161 ∗ 2,544) + (9,931 ∗ 7,050) + (8,996 ∗ 4,113)

2,544 + 7,050 + 4,113
 

R4 = 9,507 (m2*K)/W 
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Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 9,507 +

0,044

0,210
 

R = 10,135 (m2*K)/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

10,135
+ 0,02 

U = 0,119 W/(m2*K) 

 

 

 

 

 

Místnost 2.08 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.08/1 ∗ 𝐴2.08/1) + (𝑅2.08/2 ∗ 𝐴2.08/2) + (𝑅2.08/3 ∗ 𝐴2.08/3)

𝐴2.08/1 + 𝐴2.08/2 + 𝐴2.08/3
 

 

𝑅4 =
(9,111 ∗ 1,072) + (8,778 ∗ 1,697) + (8,678 ∗ 1,406)

1,072 + 1,697 + 1,406
 

R4 = 8,830 (m2*K)/W 

 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 
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𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 8,830 +

0,044

0,210
 

R = 9,457 (m2*K)/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

9,457
+ 0,02 

U = 0,126 W/(m2*K) 

Místnost 2.09 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.09/1 ∗ 𝐴2.09/1) + (𝑅2.09/2 ∗ 𝐴2.09/2) + ⋯ + (𝑅2.09/8 ∗ 𝐴2.09/8)

𝐴2.09/1 + 𝐴2.09/2 + ⋯ + 𝐴2.09/8
 

 

𝑅4 =
(9,860 ∗ 1,587) + (8,778 ∗ 3,666) + (7,695 ∗ 1,152) + (7,879 ∗ 3,927) + (9,035 ∗ 5,834) +

1,587 + 3,666 + 1,152 + 3,927 + 5,834 +
 

 
+ (9,375 ∗ 2,071) + (9,688 ∗ 0,765) + (9,111 ∗ 0,821)

+ 2,071 + 0,765 + 0,821
  

R4 = 8,810 (m2*K)/W 

 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 8,810 +

0,044

0,210
 

R = 9,438 (m2*K)/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 
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𝑈 =  
1

9,438
+ 0,02 

U = 0,126 W/(m2*K) 

Místnost 2.09a 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.09𝑎/1 ∗ 𝐴2.09𝑎/1) + (𝑅2.09𝑎/2 ∗ 𝐴2.09𝑎/2) + ⋯ + (𝑅2.09𝑎/16 ∗ 𝐴2.09𝑎/16)

𝐴2.11/1 + 𝐴2.11/2 + ⋯ + 𝐴2.11/8
 

 

𝑅4 =
(8,734 ∗ 4,059) + (8,385 ∗ 3,026) + (7,543 ∗ 1,109) + (7,447 ∗ 0,527) + (7,154 ∗ 0,494) +

4,059 + 3,026 + 1,109 + 0,527 + 0,494 +
 

 
+ (7,596 ∗ 1,491) + (8,640 ∗ 3,714) + (9,039 ∗ 5,822) + (10,018 ∗ 3,038) + (10,124 ∗ 3,621) +

+ 1,149 + 3,714 + 5,822 + 3,038 + 3,621 +
 

 

+ (10,211 ∗ 2 ∗ 1,381)  +  (10,779 ∗ 2 ∗ 0,326) + (10,099 ∗ 2 ∗ 0,418) + (10,149 ∗ 2 ∗ 0,316) +

+ (2 ∗ 1,381) + (2 ∗ 0,326) + (2 ∗ 0,418) +  (2 ∗ 0,316) +
 

 

(10,112 ∗ 5,748) + (10,071 ∗ 7,671) + (10,166 ∗ 0,381)

+5,748 + 7,671 + 0,381
 

 

  R4 = 9,573 (m2*K)/W 

 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 9,573 +

0,044

0,210
 

R = 10,200 (m2*K)/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 
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𝑈 =  
1

10,200
+ 0,02 

U = 0,118 W/(m2*K) 

Místnost 2.10 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.10/1 ∗ 𝐴2.10/1) + (𝑅2.10/2 ∗ 𝐴2.10/2) + ⋯ + (𝑅2.10/5 ∗ 𝐴2.10/5)

𝐴2.10/1 + 𝐴2.10/2 + ⋯ + 𝐴2.10/5
 

 

𝑅4 =
(8,446 ∗ 2,684) + (9,121 ∗ 6,536) + (7,985 ∗ 5,394) + (7,154 ∗ 0,339) + (7,772 ∗ 1,506)

2,684 + 6,536 + 5,394 + 0,339 + 1,506
 

R4 = 8,475 (m2*K)/W 

 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 8,475 +

0,044

0,210
 

R = 9,102 (m2*K)/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

9,102
+ 0,02 

U = 0,130 W/(m2*K) 

Místnost 2.11 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
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𝑅4 =
(𝑅2.11/1 ∗ 𝐴2.11/1) + (𝑅2.11/2 ∗ 𝐴2.11/2) + ⋯ + (𝑅2.11/8 ∗ 𝐴2.11/8)

𝐴2.11/1 + 𝐴2.11/2 + ⋯ + 𝐴2.11/8
 

 

𝑅4 =
(8,979 ∗ 5,481) + (9,177 ∗ 3,404) + (9,880 ∗ 1,788) + (9,822 ∗ 0,939) + (10,099 ∗ 1,019) +

5,481 + 3,404 + 1,788 + 0,939 + 1,019 +
 

 
+ (9,902 ∗ 0,606) + (9,688 ∗ 0,707) + (9,784 ∗ 0,736)

+ 0,606 + 0,707 + 0,736
  

R4 = 9,379 (m2*K)/W 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 9,379 +

0,044

0,210
 

R = 10,006 (m2*K)/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

10,006
+ 0,02 

U = 0,120 W/(m2*K) 

Místnost 2.12 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.12/1 ∗ 𝐴2.12/1)

𝐴2.12/1
 

 

𝑅4 =
(9,678 ∗ 1,309)

1,309
 

R4 = 9,678 (m2*K)/W 

 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 
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𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 9,678 +

0,044

0,210
 

R = 10,305 (m2*K)/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈𝑡𝑏𝑚 

𝑈 =  
1

10,305
+ 0,02 

U = 0,117 W/(m2*K) 

Místnost 2.13 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.13/1 ∗ 𝐴2.13/1) + (𝑅2.13/2 ∗ 𝐴2.13/2) + (𝑅2.13/3 ∗ 𝐴2.13/3)

𝐴2.13/1 + 𝐴2.13/2 + 𝐴2.13/3
 

 

𝑅4 =
(9,205 ∗ 3,868) + (8,760 ∗ 1,114) + (8,664 ∗ 3,076)

3,868 + 1,114 + 3,076
 

R4 = 8,937 (m2*K)/W 

 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 8,937 +

0,044

0,210
 

R = 9,564 (m2*K)/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

9,564
+ 0,02 
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U = 0,125 W/(m2*K) 

 

 

 

 

Místnost 2.13a 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.13𝑎/1 ∗ 𝐴2.13𝑎/1) + (𝑅2.13𝑎/2 ∗ 𝐴2.13𝑎/2) + (𝑅2.13𝑎/3 ∗ 𝐴2.13𝑎/3)

𝐴2.13𝑎/1 + 𝐴2.13𝑎/2 + 𝐴2.13𝑎/3
 

 

𝑅4 =
(9,678 ∗ 1,358) + (10,085 ∗ 1,761) + (9,784 ∗ 4,785)

1,358 + 1,761 + 4,785
 

R4 = 9,775 (m2*K)/W 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 9,775 +

0,044

0,210
 

R = 10,402 (m2*K)/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

10,402
+ 0,02 

U = 0,116 W/(m2*K) 

Místnost 2.14 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
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𝑅4 =
(𝑅2.14/1 ∗ 𝐴2.14/1) + (𝑅2.14/2 ∗ 𝐴2.14/2) + ⋯ + (𝑅2.14/4 ∗ 𝐴2.14/4)

𝐴2.14/1 + 𝐴2.14/2 + ⋯ + 𝐴2.14/4
 

 

𝑅4 =
(9,672 ∗ 7,636) + (7,967 ∗ 5,076) + (7,759 ∗ 0,883) + (7,154 ∗ 0,253)

7,636 + 5,076 + 0,883 + 0,253
 

R4 = 8,879 (m2*K)/W 

 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 8,879 +

0,044

0,210
 

R = 9,506 (m2*K)/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈𝑡𝑏𝑚 

𝑈 =  
1

9,506
+ 0,02 

U = 0,125 W/(m2*K) 

 

 

 

 

Místnost 2.15 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.15/1 ∗ 𝐴2.15/1) + (𝑅2.15/2 ∗ 𝐴2.15/2) + (𝑅2.15/3 ∗ 𝐴2.15/3)

𝐴2.15/1 + 𝐴2.15/2 + 𝐴2.15/3
 

 

𝑅4 =
(9,611 ∗ 1,707) + (9,292 ∗ 0,949) + (9,205 ∗ 1,029)

1,707 + 0,949 + 1,029
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R4 = 9,415 (m2*K)/W 

 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 9,415 +

0,044

0,210
 

R = 10,043 m2*K/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

10,043
+ 0,02 

U = 0,120 W/(m2*K) 

Místnost 2.16 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.16/1 ∗ 𝐴2.16/1) + (𝑅2.16/2 ∗ 𝐴2.16/2)

𝐴2.16/1 + 𝐴2.16/2
 

 

𝑅4 =
(9,784 ∗ 1,417) + (10,085 ∗ 0,522)

1,417 + 0,522
 

R4 = 9,865 (m2*K)/W 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 9,865 +

0,044

0,210
 

R = 10,492 (m2*K)/W 
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𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

10,492
+ 0,02 

U = 0,115 W/(m2*K) 

Místnost 2.17 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.17/1 ∗ 𝐴2.17/1)

𝐴2.17/1
 

 

𝑅4 =
(9,678 ∗ 1,791)

1,791
 

R4 = 9,678 (m2*K)/W 

 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 9,678 +

0,044

0,210
 

R = 10,305 (m2*K)/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

10,305
+ 0,02 

U = 0,117 W/(m2*K) 

Místnost 2.18 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
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𝑅4 =
(𝑅2.18/1 ∗ 𝐴2.18/1) + (𝑅2.18/2 ∗ 𝐴2.18/2) + (𝑅2.18/3 ∗ 𝐴2.18/3)

𝐴2.18/1 + 𝐴2.18/2 + 𝐴2.18/3
 

 

𝑅4 =
(10,427 ∗ 10,200) + (8,834 ∗ 4,514) + (9,170 ∗ 13,195)

10,200 + 4,514 + 13,195
 

R4 = 9,575 (m2*K)/W 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 

𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 9,575 +

0,044

0,210
 

R = 10,203 m2*K/W 

 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

10,203
+ 0,02 

U = 0,118 W/(m2*K) 

 

Místnost 2.19 

Tepelný odpor vrstvy izolace 

 

𝑅4 =
∑(𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
 

𝑅4 =
(𝑅2.19/1 ∗ 𝐴2.19/1) + (𝑅2.19/2 ∗ 𝐴2.19/2) + (𝑅2.19/3 ∗ 𝐴2.19/3)

𝐴2.19/1 + 𝐴2.19/2 + 𝐴2.19/3
 

 

𝑅4 =
(10,453 ∗ 11,542) + (9,141 ∗ 14,226) + (8,790 ∗ 4,166)

11,542 + 14,226 + 4,166
 

R4 = 9,598 (m2*K)/W 

 

Součinitel prostupu tepla celé konstrukce 

 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 
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𝑅 =  
𝑑1

𝜆1
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑3

𝜆3
+ 𝑅4 +

𝑑5

𝜆5
 

𝑅 =  
0,015

0,300
+

0,250

1,580
+

0,044

0,210
+ 9,598 +

0,044

0,210
 

R = 10,226 (m2*K)/W 

𝑈 =  
1

𝑅
+ ∆𝑈 

𝑈 =  
1

10,226
+ 0,02 

U = 0,118 W/(m2*K) 

 

3) Shrnutí výsledků jednotlivých výpočetních metod 
 

a. Výsledek výpočtu zjednodušenou metodou 
 

𝑼 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟑 [𝑾 (𝒎𝟐 ∗ 𝑲)⁄ ] <  𝑼𝑵,𝟐𝟎 = 𝟎, 𝟐𝟒𝟎 [𝑾 (𝒎𝟐 ∗ 𝑲)⁄ ] 

Konstrukce vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2:2011 na požadované hodnoty 

součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 18 

až 22 °C. 

b. Výsledek výpočtu přesnou metodou dle ČSN ISO 6946 
 

Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA  
[m2] 

U  
[W/(m2*K)] 

 Urec,20 
[W/(m2*K)] 

VYHODNOCENÍ 

201 Kancelář 78,25 0,121 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

202 Kancelář 114,44 0,121 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

203 Kancelář 65,99 0,136 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

205 Kancelář 18,07 0,123 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

206 Kancelář 15,09 0,130 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

207 Kancelář 15,75 0,119 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

208 Výtah 3,43 0,126 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

209 Schodiště 10,34 0,126 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

209a Chodba 44,27 0,118 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

210 Server 15,41 0,130 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

211 Chodba 58,98 0,120 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

212 Úklidová místnost 1,06 0,117 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

213 WC muži 13,80 0,125 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

213a Předsíň muži 7,09 0,116 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

214 Šatna 14,41 0,125 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

215 WC ženy 3,09 0,120 ≤ 0,240 VYHOVUJE 
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216 Sprcha 1,70 0,115 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

217 Sprcha 1,57 0,117 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

218 Kancelář 29,01 0,118 ≤ 0,240 VYHOVUJE 

219 Zasedací místnost 31,62 0,118 ≤ 0,240 VYHOVUJE 
 

Konstrukce vyhovují požadavkům ČSN 73 0540-2:2011 na požadované hodnoty 

součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 18 

až 22 °C. 

4) Závěr 

 

Vyhodnocení výkonového rozdílu při venkovní výpočtové teplotě te= -12 °C: 

 

 
Č.M. 

 
ÚČEL 
MÍSTNOSTI 

 
PLOCHA  
 

[m2] 

U 
(zjednodušená 

metoda) 
[W/(m2*K)] 

U 
(přesná 
metoda) 

[W/(m2*K)] 

Výpočtový 
rozdíl 

U 
[W/(m2*K)] 

 
∆t 

 
[°C] 

 
Výkonový rozdíl  
 

[W] 

201 Kancelář 78,25 0,123 0,121 0,002 33 0,07 

202 Kancelář 114,44 0,123 0,121 0,002 33 0,07 

203 Kancelář 65,99 0,123 0,136 -0,013 33 -0,43 

205 Kancelář 18,07 0,123 0,123 0,000 33 0,00 

206 Kancelář 15,09 0,123 0,130 -0,007 33 -0,23 

207 Kancelář 15,75 0,123 0,119 0,004 33 0,13 

208 Výtah 3,43 0,123 0,126 -0,003 - NEVYTÁPĚNO 

209 Schodiště 10,34 0,123 0,126 -0,003 27 -0,08 

209a Chodba 44,27 0,123 0,118 0,005 27 0,14 

210 Server 15,41 0,123 0,130 -0,007 32 -0,22 

211 Chodba 58,98 0,123 0,120 0,003 27 0,08 

212 Úklidová 
místnost 

1,06 0,123 0,117 0,006 - NEVYTÁPĚNO 

213 WC muži 13,80 0,123 0,125 -0,002 32 -0,06 

213a Předsíň muži 7,09 0,123 0,116 0,007 32 0,22 

214 Šatna 14,41 0,123 0,125 -0,002 34 -0,07 

215 WC ženy 3,09 0,123 0,120 0,003 32 0,10 

216 Sprcha 1,70 0,123 0,115 0,008 36 0,29 

217 Sprcha 1,57 0,123 0,117 0,006 36 0,22 

218 Kancelář 29,01 0,123 0,118 0,005 33 0,17 

219 Zasedací 
místnost 

31,62 0,123 0,118 0,005 33 0,17 
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Z výpočetních rozdílů jednotlivých metod můžeme pozorovat, že výkonový rozdíl je 

zanedbatelný. Vzhledem k časové náročnosti výpočtu přesnou metodou lze usoudit, 

že u plochých střech jednodušších a celistvých tvarů jako v tomto případě postačí 

metoda zjednodušená. 
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B.2.1.4 Vnitřní stěny a příčky 
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B.2.1.5 Stropní konstrukce 
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B.2.2 Výpočet tepelného výkonu jednotlivých místností včetně ověření ručním výpočtem 

B.2.2.1 Výpočet programu Tepelný výkon firmy Protech Nový Bor 

č.m. úsek Vmi Api HTm HVm Tm Vm RHm HLm Qcm Qz 

  m3 m2 W/K W/K W W W W W W 

ÚSEK 0 

112 N 5,3 2,2 1 0 27 5 0 32 32 0 

113 N 7,7 2,8 1 0 29 7 0 36 36 0 

113a N 16,3 5,9 0 0 1 0 0 1 1 0 

113b N 9,3 6,9 -1 2 -16 39 0 23 23 0 

114 N 24,0 3,2 1 0 39 0 0 39 39 0 

220 N 6,1 2,0 1 0 22 7 0 29 29 0 

 úsek N 68,6 23,0 3 2 102 58 0 160 160 0 

ÚSEK 1 

101 1 98,1 32,7 66 14 2 194 446 0 2 640 2 640 0 

102 1 184,1 61,4 53 94 1 736 3 115 0 4 851 4 851 0 

103 1 226,9 75,6 19 23 519 625 0 1 144 1 144 0 

104 1 761,9 215,8 36 122 985 3 293 0 4 278 4 278 0 

105 1 43,0 17,9 -15 4 -397 118 0 0 0 0 

107 1 41,0 17,1 28 0 1 011 0 0 1 011 1 011 0 

108 1 49,4 20,6 10 69 345 2 357 0 2 702 2 702 0 

109 1 10,8 4,5 5 34 171 1 169 0 1 340 1 340 0 

110 1 4,0 1,7 4 0 160 5 0 165 165 0 

111 1 8,0 3,3 5 0 148 9 0 157 157 0 

115 1 35,5 11,8 -15 2 -412 49 0 0 0 0 

116 1 32,1 10,7 6 2 179 52 0 231 231 0 

117 1 11,4 4,8 6 1 197 19 0 216 216 0 

118 1 4,7 2,0 1 0 39 5 0 44 44 0 

119 1 23,7 7,9 -1 1 -36 26 0 0 0 0 

120 1 9,8 4,1 2 0 62 11 0 72 72 0 

121 1 17,4 7,3 6 1 196 19 0 215 215 0 

122 1 10,2 4,3 3 0 89 11 0 100 100 0 

123 1 68,0 22,7 -14 2 -366 62 0 0 0 0 

124 1 27,5 7,8 4 9 61 159 0 220 220 0 

201 1 235,8 78,6 76 66 2 509 2 192 0 4 701 4 701 0 

202 1 346,5 115,5 143 96 4 718 3 164 0 7 881 7 881 0 

203 1 196,5 65,5 76 58 2 522 1 902 0 4 423 4 423 0 

205 1 54,4 18,1 16 16 530 540 0 1 071 1 071 0 

206 1 48,8 16,3 16 15 544 504 0 1 048 1 048 0 

207 1 47,4 15,8 24 16 801 529 0 1 330 1 330 0 

209 1 31,0 10,3 -12 2 -331 43 0 0 0 0 

209a 1 108,0 36,0 -43 6 -1 167 149 0 0 0 0 

209b 1 30,5 6,0 27 3 718 84 0 802 802 0 

209c 1 40,4 6,7 0 4 11 111 0 122 122 0 

209d 1 14,0 3,9 -5 1 -138 39 0 0 0 0 

210 1 46,8 15,6 17 2 555 76 0 632 632 0 

211 1 40,5 13,5 -23 2 -627 56 0 0 0 0 

212 1 2,5 1,1 -1 0 -39 3 0 0 0 0 

213 1 17,7 7,4 -1 1 -36 19 0 0 0 0 

213a 1 21,6 7,2 1 1 25 35 0 60 60 0 
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č.m. úsek Vmi Api HTm HVm Tm Vm RHm HLm Qcm Qz 

  m3 m2 W/K W/K W W W W W W 

214 1 35,4 11,8 15 12 510 410 0 919 919 0 

215 1 7,8 3,3 3 0 98 9 0 106 106 0 

216 1 3,9 1,6 5 0 195 5 0 200 200 0 

217 1 3,6 1,5 6 0 225 4 0 229 229 0 

218 1 87,0 29,0 38 23 1 267 771 0 2 038 2 038 0 

219 1 94,8 31,6 48 27 1 591 892 0 2 483 2 483 0 

 úsek 1 ÚSEK 1 3 182,6 1 030,1 637 732 21 362 23 084 0 47 432 47 432 0 

 budovy 3 251,2 1 053,1 641 734 21 464 23 142 0 47 592 47 592 0 

 
 
 

Legenda: 

Vnp - hygienická výměna vzduchu 

Vn50 - výměna vzduchu pláštěm budovy 

fRH - zátopový součinitel 

θTm - tepelná ztráta místnosti prostupem tepla 

θVm - tepelná ztráta místnosti větráním 

θRHm - tepelný výkon místnosti pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění 

θHLm - celkový návrhový tepelný výkon místnosti 

Qcm = θHLm + Qz 

 

Celková tepelná ztráta objektu prostupem činí 21 464 W. 

Tepelnou ztrátu větráním zanedbáváme z důvodu předpokladu řízeného větrání. 
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B.2.2.2 Ověření správnosti výpočtu ruční metodou 

 

Výpočtová hodnota programu tepelné ztráty prostupem:  -366 W 

Tepelnou ztrátu větráním zanedbáváme v důsledku uvažování řízeného větrání. 
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Výpočtová hodnota programu tepelné ztráty prostupem:  2522 W 
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Tepelnou ztrátu větráním zanedbáváme v důsledku uvažování řízeného větrání. 
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B.3  Výpočet tepelné zátěže 
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- 107 - 
 

 

Použité tabulkové hodnoty 
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Tímto způsobem byla vypočtena tepelná zátěž pro místnosti č. 101, 102, 202, 203 a 206 

 Okna 

sever 

Okna 

jih 

Okna 

východ 

Okna 

západ 

Okna 

Konvekce 

Obvod. 

Kce. 

Zisk 

od 

osob 

Zisk od 

svítidel 

Celkem 

101 357 W - 1072 W - -39 W -3 W 124 W 249 W 1766 W 

102 - - 2116 W - -149 W -9 W 500 W 600 W 3206 W 

202 - 578 W 416 W - -160 W -17 W 930 W 1040 W 2787 W 

203 - - 466 W - 55 W 19 W 868 W 906 W 2259 W 

206 - - 46 W - 7 W 8 W 248 W 290 W 590 W 

 

Celková tepelná zátěž objektu činí 10 608 W. 

B.4 Stanovení a hodnocení průměrného součinitele prostupu tepla budovy podle vyhlášky 

č. 78/2013 Sb. 

Stanovení referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy 

s průměrnou vnitřní teplotou θim = 18 až 22 °C včetně. 

 

𝑈𝑒𝑚,𝑅 = 𝑈𝑒𝑚,𝑁,20,𝑅 

𝑈𝑒𝑚,𝑁,20,𝑅 … požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

jednozónové budovy [𝑊 (𝑚2 ∗ 𝐾)⁄ ] 

 

𝑈𝑒𝑚,𝑁,20,𝑅 = 𝑓𝑅 ∗ [
∑(𝑈𝑁,20,𝑗 ∗ 𝐴𝑗 ∗ 𝑏𝑗)

∑ 𝐴𝑗
+ ∆𝑈𝑒𝑚,𝑅] 

𝑓𝑅 …  redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele 

prostupu tepla (dle tabulky 1 přílohy vyhlášky – pro budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie fR = 0,7 [-]) 

𝑈𝑁,20,𝑗 …  normová požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té 

konstrukce pro převažující návrhovou vnitřní teplotu 20 °C 

[𝑊 (𝑚2 ∗ 𝐾)⁄ ] 
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𝐴𝑗 …  plocha teplosměnné j-té konstrukce stanovená z vnějších rozměrů [𝑚2] 

𝑏𝑗 …  teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukci podle ČSN 73 0540-

2:2011 [−] 

∆𝑈𝑒𝑚,𝑅 …  přirážka na vliv tepelných vazeb (dle tabulky 1 přílohy vyhlášky - 

∆Uem,R = 0,02 [𝑊 (𝑚2 ∗ 𝐾)⁄ ] 

B.4.1 Posuzované konstrukce 

Obvodové stěny 

UN,20 = 0,30 W/(m2*K), A = 397,88 m2, b = 1,00 

UN,20*A*b = 0,30*397,88*1,00 = 119,36 

 

Obvodové stěny k sousední budově 

UN,20 = 1,05 W/(m2*K), A = 156,66 m2, b = 0,31 

UN,20*A*b = 1,05*156,66*0,31 = 50,99 

 

Obvodové stěny k zemině 

UN,20 = 0,45 W/(m2*K), A = 64,32 m2, b = 0,47 

UN,20*A*b = 0,45*64,32*0,47 = 29,41 

 

Střešní konstrukce 

UN,20 = 0,24 W/(m2*K), A = 633,47 m2, b = 1,00 

UN,20*A*b = 0,24*633,47*1,00 = 152,03 

 

Podlaha k zemině 

UN,20 = 0,45 W/(m2*K), A = 629,70 m2, b = 0,47 

UN,20*A*b = 0,45*629,70*0,47 = 133,18 

 

Podlaha nad venkovním prostorem 

UN,20 = 0,24 W/(m2*K), A = 24,80 m2, b = 1,00 

UN,20*A*b = 0,24*24,80*1,00 = 5,95 
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B.4.2 Výplně otvorů 

Okna 

UN,20 = 1,50 W/(m2*K), A = 232,82 m2, b = 1,00 

UN,20*A*b = 1,50*232,82*1,00 = 349,23 

 

Dveře 

UN,20 = 1,70 W/(m2*K), A = 6,03 m2, b = 1,00 

UN,20*A*b = 1,70*6,03*1,00 = 10,25 

 

B.4.3 Dosazení: 

𝑈𝑒𝑚,𝑁,20,𝑅 = 𝑓𝑅 ∗ [
∑(𝑈𝑁,20,𝑗 ∗ 𝐴𝑗 ∗ 𝑏𝑗)

∑ 𝐴𝑗
+ ∆𝑈𝑒𝑚,𝑅] 

 

𝑈𝑒𝑚,𝑁,20,𝑅 = 0,7 ∗ [
119,36 + 50,99 + 29,41 + 152,03 + 133,18 + 5,95 + 349,23 + 10,25

397,88 + 156,66 + 64,32 + 633,47 + 629,70 + 24,8 + 232,82 + 6,03
+ 0,02] 

 

𝑼𝒆𝒎,𝑵,𝟐𝟎,𝑹 = 𝟎, 𝟐𝟗 [𝑾 (𝒎𝟐 ∗ 𝑲)⁄ ]  

Požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy 

pro ostatní budovy (poměr A/V leží v intervalu ⟨0,2; 1,0)) 

𝑈𝑒𝑚,𝑁,20,𝑅,𝑚𝑎𝑥 = 0,30 +
0,15

(𝐴 𝑉⁄ )
 

 

𝐴 …  teplosměnná plocha obálky zóny podle ČSN 730540:2011 [𝑚2] 

𝑉 …  objem zóny budovy stanovený z vnějších rozměrů [𝑚3] 

𝑈𝑒𝑚,𝑁,20,𝑅,𝑚𝑎𝑥 = 0,30 +
0,15

(2145,68 3251,00⁄ )
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𝑼𝒆𝒎,𝑵,𝟐𝟎,𝑹,𝒎𝒂𝒙 = 𝟎, 𝟓𝟑 𝑾 (𝒎𝟐 ∗ 𝑲)⁄  

𝑼𝒆𝒎,𝑵,𝟐𝟎,𝑹,𝒎𝒂𝒙 = 𝟎, 𝟓𝟑 𝑾 (𝒎𝟐 ∗ 𝑲)⁄  ˃ 𝑼𝒆𝒎,𝑵,𝟐𝟎,𝑹 = 𝟎, 𝟐𝟗 [𝑾 (𝒎𝟐 ∗ 𝑲)⁄ ]  

Budova vyhovuje požadavkům parametru průměrného součinitele prostupu tepla budovy dle 

vyhlášky c. 78/2013 Sb. pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

B.5 Návrh otopných ploch 

V celém objektu jsou navržena převážně otopná tělesa desková, v hygienických prostorách 

trubková otopná tělesa tzv. žebříky a ve společenských prostorách konvektry 

s ventilátorem.     

B.5.1 Ruční kontrolní výpočet redukovaného výkonu otopných těles 

Rozdílový ukazatel 

c =  
tw2 − ti

tw1 − ti
= [−] 

tw1/tw2 – vstupní / výstupní teplota otopné vody [°C] 

ti – vnitřní výpočtová teplota [°C] 

QTr =  Qn. (
∆t

∆tn
)

n

 [W]       při  c ≥ 0,7 

∆t =
tw1−tw2i

2
− ti  [−; K]   

QTr – redukovaný výkon otopného tělesa 

Qn – nominální výkon otopného tělesa 

Δt – teplotní rozdíl navrhovaného teplotního spádu 

Δtn – teplotní rozdíl nominálního teplotního spádu 

n – teplotní exponent otopné plochy – pro otopná tělesa n = 1,3 

 

Přepočet ze 75/65 při 20 °C na 50/40 při 21°C: 

c =  
tw2 − ti

tw1 − ti
=

40 − 21

50 − 21
= 0,66 

∆tn =
tw1 + tw2i

2
−  ti =  

75 + 65

2
−  21 = 49 K  

∆t =
tw1 + tw2i

2
− ti =  

50 + 40

2
−  21 = 24 K 

QTr =  Qn. (
∆t

∆tn
)

n

= Qn. (
24

49
)

1,3

= Qn. 0,395  [W] 

Kontrola výpočtu redukovaného výkonu dle programu: 
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OT v m. 

č. 

ti 

[°C] 
Qcm [W] Qn [W] 

Koeficient pro 
přepočet Qn => 

QTr 

QTr  dle 
manuálního 
výpočtu [W] 

QTr  dle 
softwaru 

[W] 

Rozdíl 
[W] 

202 21 552 1525 0,395 602 590 12 
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B.5.2 Návrh otopných ploch programu Tepelný výkon firmy Protech Nový Bor 

Provozni skupina číslo 1          ÚSEK 1           tw1 = 50,0 °C           t = 10,0 K 

Číslo Popis ti QMu QMi QMi Číslo Model Specifikace Q LT 

místnosti  °C W W %    W mm 

101 
Vstupní 
hala 21 2 860 2 912 101,8 101-01 KORAFLEX FVX FVX 120/08/16-NP0RU1 n=2 225 1 200 

      101-02 KORAFLEX FVX FVX 120/08/16-NP0RU1 n=2 225 1 200 
      101-03 KORAFLEX FVX FVX 160/09/28-NP0RU1 n=1 569 1 600 
      101-04 KORAFLEX FVX FVX 160/09/28-NP0RU1 n=1 569 1 600 
        Qjz  1 324  

102 
Víceúčelov
á hala 21 4 851 5 083 104,8 102-01 KORAFLEX FVX FVX 240/09/28-NP0RU1 n=1 933 2 400 

      102-02 KORAFLEX FVX FVX 200/09/28-NP0RU1 n=1 751 2 000 
      102-03 KORAFLEX FVX FVX 200/09/28-NP0RU1 n=1 751 2 000 
        Qjz  2 648  

103 
Technická 
místnost 15 1 144 1 189 104,0 103-01 RADIK KLASIK 22-060140-50 1189 1 400 

104 Dílna/Sklad 15 4 278 4 470 104,5 104-01 RADIK KLASIK 21-060160-50 1044 1 600 
      104-02 RADIK KLASIK 21-060160-50 1044 1 600 
        Qjz  2 382  
105 Chodba 15 0 340  105-01 RADIK KLASIK 22-060040-50 340 400 

107 
Koupelna+
WC 24 708 732 103,3 107-01 RADIK LINE KLASIK 22-060140-50L 732 1 400 

        Z m.č. 108 303  
108 Šatna muži 22 3 005 3 280 109,1 108-01 RADIK LINE KLASIK 11-060140-50L 488 1 400 
      108-02 RADIK LINE KLASIK 11-060100-50L 349 1 000 
        Qjz  2 443  
109 Šatna ženy 22 1 505 1 509 100,3 109-01 RADIK LINE KLASIK 11-060080-50L 288 800 
        Qjz  1 221  

110 
Sprchy 
ženy 24 0 0  110-01     

        Z m.č. 109 165  
111 WC ženy 20 157 162 103,2 111-01 RADIK LINE KLASIK 11-060040-50L 162 400 
115 Chodba 15 924 994 107,6 115-01 RADIK LINE KLASIK 21-060160-50L 994 1 600 

116 
Občerstven
í 20 231 272 117,6 116-01 RADIK LINE KLASIK 11-060070-50L 272 700 

117 
předsíň WC 
zázemí 20 260 272 104,7 117-01 RADIK LINE KLASIK 11-060070-50L 272 700 

118 WC zázemí 20 0 0  118-01     
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Číslo Popis ti QMu QMi QMi Číslo Model Specifikace Q LT 

místnosti  °C W W %    W mm 
        Z m.č. 117 44  
119 Chodba 20 0 0  119-01     
        Z m.č. 102 0  
120 WC ženy 20 0 0  120-01     
        Z m.č. 121 72  
121 WC muži 20 287 288 100,2 121-01 RADIK LINE KLASIK 21-060060-50L 288 600 
122 WC invalid. 20 100 156 156,4 122-01 RADIK LINE KLASIK 11-060040-50L 156 400 
123 Sklad 15 0 0  123-01     
124 Zádveří 5 0 0  124-01     
        Z m.č. 101 220  
201 Kancelář 21 4 701 4 840 103,0 201-01     
        Qjz  4 840  
202 Kancelář 21 7 881 8 170 103,7 202-01 RADIK LINE KLASIK 11-060160-50L 590 1 600 
      202-02 RADIK LINE KLASIK 11-060160-50L 590 1 600 
      202-03 RADIK LINE KLASIK 11-060160-50L 590 1 600 
      202-04 RADIK LINE KLASIK 11-060160-50L 590 1 600 
        Qjz  5 810  
203 Kancelář 21 4 423 4 568 103,3 203-01     
        Qjz  4 568  
205 Kancelář 21 1 071 1 202 112,3 205-01     
        Qjz  1 202  
206 Kancelář 21 1 048 1 276 121,8 206-01     
        Qjz  1 276  
207 Kancelář 21 1 330 1 486 111,8 207-01 RADIK LINE KLASIK 11-060140-50L 516 1 400 
        Qjz  970  
209 Schodiště 15 0 0  209-01     
        Z m.č. 115 0  

209a Chodba 15 0 0  
209a-

01     

209b Schodiště 15 0 0  
209b-

01     
        Z m.č. 115 802  

209c Schodiště 15 0 0  
209c-

01     
        Z m.č. 115 122  

209d Schodiště 15 0 0  
209d-

01     
        Z m.č. 115 0  
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Číslo Popis ti QMu QMi QMi Číslo Model Specifikace Q LT 

místnosti  °C W W %    W mm 
210 Server 20 632 671 106,2 210-01 RADIK LINE KLASIK 21-060140-50L 671 1 400 
211 Chodba 15 0 0  211-01     

212 
Úklidová 
místnost 18 0 0  212-01     

213 WC muži 20 0 0  213-01     

213a 
Předsíň 
WC muži 20 60 0 0,0 

213a-
01     

214 Šatna 22 919 945 102,8 214-01 RADIK LINE KLASIK 22-060160-50L 945 1 600 
215 WC ženy 20 106 156 146,9 215-01 RADIK LINE KLASIK 11-060040-50L 156 400 
216 Sprcha 24 200 225 112,6 216-01 MELODY Inox DXFO 1800 0390 225 390 
217 Sprcha 24 229 252 109,8 217-01 MELODY Inox DXFO 1800 0390 252 390 
218 Kancelář 21 2 038 2 094 102,7 218-01     
        Qjz  2 094  
219 Kancelář 21 2 483 2 436 98,1 219-01     
        Qjz  2 436  

 47431 49980       

 

Celkový instalovaný výkon otopných těles 14 994 W 

Tepelnou ztrátu větráním zanedbáváme z důvodu uvažování řízeného větrání. 

Hodnota Qjz simuluje výkon dodávaný stropními panely + ztrátu větráním pokrytou řízeným větráním.  
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B.6 Návrh stropních panelů v celoročním využití (topení/chlazení) 

Plocha a výkon stropních panelů byl vypočten pomocí návrhové tabulky firmy UNIVERSA. 

Návrh proběhl v závislosti na požadovaném průtoku přes jednotlivé smyčky stropních 

panelů. Aby byly zajištěny stejné tlakové ztráty a vznikla tak možnost využívat panely na 

topení i chlazení, je třeba zvolit teplotní spád jednotlivých provozů tak, aby byl průtok přes 

smyčky stropních panelů totožné.  

Aby byly zajištěny stejné tlakové ztráty ve všech napojených deskách na jednu přívodní 

smyčku, je využito Tiechmannova rozvodu, který zajišťuje díky stejné délce připojovacího 

potrub i stejnou tlakovou ztrátu jednotlivých desek. 

Povrchem stropních desek je SDK deska, kterou návrhová tabulka jakožto odporový prvek 

zahrnuje. 

 

B.6.1 Návrh stropních panelů v režimu vytápění 

Vstupní teplota    40 °C (ρ40 = 992,2 kg/m3) 

Teplotní spád (volená hodnota)  4 °C 

Trubka smyček stropního vytápění 16 x 2,0 mm (PE-Xa s kyslíkovou bariérou) 
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B.6.2 Návrh stropních panelů v režimu chlazení 

Vstupní teplota    16 °C (ρ16 = 998,9 kg/m3) 

Teplotní spád (volená hodnota)  3 °C 

Trubka smyček stropního vytápění 16 x 2,0 mm (PE-Xa s kyslíkovou bariérou) 
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Rozdílný teplotní spád jednotlivých navrhovaných stavů je způsoben různou hustotou vody 

zadané vstupní teploty. Vyšší hustota kapaliny vykazuje vyšší tlakové ztráty, proto je teplotní 

spád v režimu chlazení nižší. 
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B.7 Návrh přípravy teplé vody 
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B.8 Návrh zdroje tepla 

B.8.1 Úvod 

Zadaným objektem je administrativní část výrobní haly, kde působí administrativní zázemí 

firmy. Jedná se o dvoupatrový železobetonový skelet s výraznými prosklenými plochami 

kombinovaný s vnitřním keramickým zdivem. Navrhovaným zdrojem pro vytápění této 

budovy je tepelné čerpadlo typu vzduch/voda. 

Z důvodu předpokládaných vysokých tepelných zisků způsobených velkými prosklenými 

plochami obálky budovy, je tepelné čerpadlo navrhováno s celoročním využitím, tj. 

v zimním období na topení a v létě na chlazení celého objektu. 

Systém větrání objektu je navržen VZT jednotkou a zajistí tak pokrytí tepelné ztráty 

větráním. Z toho nám vyplývá, že tepelnou ztrátu objektu větráním při návrhu můžeme 

zanedbat. 
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B.8.2 Vstupní informace 

Celková tepelná ztráta objektu prostupem:     21 464 W 

Celková tepelná ztráta objektu větráním:      zanedbáváme 

Potřeba tepla na přípravu TV:       10 559 W 

Celková tepelná zátěž objektu:       10 608 W 

Uvažovaný teplotní spád:        50/40 °C 

B.8.3 Návrh 

Výběr výrobce – Alpha Innotec; typ tepelného čerpadla Alira LWD 70A/RX 

Základní technické údaje: 

 

 

 

Výkonová křivka TČ typ LWAV 122R3 

• Předpoklad instalace 2x TČ LWAV 122R3   celková tepelná ztráta se 

rovnoměrně dělí mezi dvě tepelná čerpadla 

• Tepelná ztráta nutná pro pokrytí jedním tepelným čerpadlem: 21 464/2 = 10 732 W 
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BB – bod bivalence TČ (-5,5 °C) 

B.8.4 Bivalentní (záložní) zdroj:  

Vnitřní hydraulický modul HV 12-3 s třífázovým topným tělesem 3/6/9 kW  

Základní technické údaje:  

 

 

BB Výkon 

potřebný pro 

bivalentní zdroj 

(elektrokotel) 



126 
 

B.8.5 Posouzení tepelného čerpadla 

Instalovaný výkon venkovní jednotky TČ:      2x 7,0 kW 

Instalovaný výkon vnitřní jednotky (hydraulického modulu):   2x 3/6/9 kW 

Celkem instalováno pro vytápění:       32,0 kW 

Celkem instalováno pro chlazení:       15,6 kW 

 

Potřebný chladící výkon 10 608 W < Instalovaný chladící výkon 15 600 W      Vyhovuje 

Potřebný topný výkon 33 173 W > Instalovaný topný výkon 32 000 W Nevyhovuje  

 

Řešení: 

Přidáno třetí TČ nižší výkonové řady typ LWAV 82R1/3 s maximálním výkonem 4,2 kW + 

3/6/9 kW, které bude využíváno pouze na topení a ohřev TV. 

 

Potřebný topný výkon 33 173 W < Instalovaný topný výkon 42 200 W Vyhovuje 

 

 

B.9 Návrh strojního zařízení technické místnosti 

B.9.1 Návrh trubkového rozdělovače a sběrače 

Rozdělovač a sběrač se navrhují na požadovaný průtok otopné vody na maximální průtočné 

rychlosti 0,2 – 0,5 m/s. 

Požadovaný průtok – 2417 m3/h = 0,671*10-3 m3/s 

D = √
M
w .4

π
=  

√
0,000671

0,3  .4

π
= 0,0534 m 

Navrhuji trubkový rozdělovač a sběrač DN65 (76x3,2) – viz výrobní výkres. 

 

B.9.2 Automatické dopouštění vody do systému UT 

Pro doplňování vody do systému je vhodné využít automatických dopouštěcích zařízení. Při 

doplňování vody do systému UT je napřímo spojený s rozvodem pitné vody, proto musí být 

na připojovací sestavě armatur osazen systémový potrubní oddělovač typu BA. 
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Navrhuji zařízení Fillcontrol od firmy Reflex, který obsahuje i systémový potrubní oddělovač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.9.3 Návrh úpravy vody 

Vzhledem k riziku výskytu tvrdé vody v oblasti navrhovaného objektu je vhodné 

k doplňovací sestavě instalovat úpravu vody se změkčením, aby nedocházelo ve strojních 

zařízení a potrubí k inkrustaci sloučenin minerálů vápníku a hořčíku. Dalším důvodem 

instalace úpravy vody můžou být podmínky pro parametry otopné vody v soustavě 

udávající výrobcem zdroje tepla nebo jiného prvku na otopné soustavě, u kterého by 

inkrustací došlo k jeho nenávratnému poškození. 
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Navrhuji úpravnu vody Viessmann Aquahome 30-N 

 

Z důvodu nepředpokladu doplňování velkého množství vody do otopného systému volím 

úpravnu vody v nižší objemové kategorii.  

B.10 Dimenzování a hydraulické posouzení potrubí, návrh oběhových čerpadel 

Systém otopné soustavy je navržen jako dvoutrubkový protiproudý s hlavním rozvodem 

vedeným pod stropem 1.PP. Celý systém je rozdělený na dvě hlavní větve – větev otopných 

těles a větev stropního vytápění. Samostatně je navržena i větev stropního chlazení. 

Dimenze jednotlivých potrubí jsou stanoveny na základě výpočtu efektivní rychlosti 

v potrubí. Pro připojovací potrubí a potrubí vedené v prostorech kanceláří nebo 

společenských prostorách je rychlost volena 0,15 – 0,5 m/s. Pro vedení v technické místnosti 

je volena rychlost 0,5 – 1,0 m/s. 

Veškeré rozvody v objektu jsou navrženy z měděného potrubí polotvrdého a tvrdého. 

Výjimkou je potrubí primárního okruhu tepelných čerpadel, které je provedeno z plasto-

hliníkového potrubí Al-PEX a je vedeno v předizolované formě viz. výkresová dokumentace. 

Na okruhu vytápění i chlazení je umístěna nabíjecí akumulační nádrž, která slouží jako 

HVDT. 

Součástí návrh otopné soustavy je i její hydraulické vyvážení pomocí regulačních prvků 

otopných těles a vyvažovacích ventilů na patách jednotlivých větví a na R+S stropního 

vytápění/chlazení pro plynulý provoz mezi zimním a letním provozem. 



129 
 

B.10.1 Dimenzování potrubí otopné soustavy – vytápění 

Ruční kontrolní výpočet je proveden na větvi „B“ – stropní vytápění, kde je kontrolován 

výpočet tlakových ztrát třením a místními odpory. Dále je provedeno ověření primárního 

okruhu tepelného čerpadla, zda vyhoví čerpadlo vnitřního hydraulického okruhu. 

 

B.10.1.1 Ruční kontrolní výpočet 

 

Rozdíl jednotlivých úseků je v řádech desítek Pa, což je v rámci celé sítě zanedbatelná 

hodnota. Tento výpočetní rozdíl vznikl nepřesným odečítáním tabulkových hodnot, 

zaokrouhlování mezivýsledků a v případě programu přesnějším výpočtem tlakové ztráty 

vřazenými odpory. 

Primární okruh TČ 
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Maximální přípustný průtok přes hydraulický modul tepelného čerpadla = 2000 l/hod. 
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B.10.1.2 Výstup výpočtu z programu Dimos firmy Protech Nový Bor včetně hydraulického vyvážení 

Větev „A“ – Otopná tělesa 

Výpočet úseků větve V1 - tw1 = 50,0 °C 

 

čú O.S. Q L DN  M w Z pu 1.a2.RP DNv N/P DTRS dif 

  W m  d1 x s kg·h-1 m·s-1  Pa    Pa Pa 

1 107-01 719 5,40 15 15x1 68,9 0,146 8,50 233 V exakt II s hlavicí 15 5,00 4 688 0 
1z   5,40 15 15x1 68,9 0,145 8,50 214 Regulux 15 4,00   
2 108-02 385 2,10 15 15x1 33,2 0,070 9,50 38 V exakt II s hlavicí 15 5,00 5 082 218 
2z   2,10 15 15x1 33,2 0,070 9,50 41 Regulux 15 0,40   
3  1 104 4,00 15 15x1 102,0 0,216 1,50 300      
3z   4,00 15 15x1 102,0 0,215 1,50 311      
4 108-01 349 5,20 15 15x1 30,1 0,064 10,50 55 V exakt II s hlavicí 15 4,00 5 648 290 
4z   5,20 15 15x1 30,1 0,063 10,50 61 Regulux 15 0,30   
5  1 453 0,50 18 18x1 132,1 0,185 0,50 27      
5z   0,50 18 18x1 132,1 0,184 0,50 28      
6 207-01 451 4,06 15 15x1 38,9 0,082 2,50 43 V exakt II s hlavicí 15 6,00 5 419 507 
6z   4,06 15 15x1 38,9 0,082 2,50 48 Regulux 15 0,50   
7 111-01 157 0,50 15 15x1 15,0 0,032 3,50 4 V exakt II s hlavicí 15 2,00 5 401 691 
7z   0,50 15 15x1 15,0 0,032 3,50 4 Regulux 15 0,10   
8  608 3,80 15 15x1 53,9 0,114 7,50 100      
8z   3,80 15 15x1 53,9 0,114 7,50 100      
9 109-01 284 1,30 15 15x1 27,2 0,058 6,50 19 V exakt II s hlavicí 15 4,00 5 560 79 
9z   1,30 15 15x1 27,2 0,057 6,50 20 Regulux 15 0,20   
10  892 2,20 15 15x1 81,1 0,172 1,50 121      
10z   2,20 15 15x1 81,1 0,171 1,50 104      
11  2 345 9,80 18 18x1 213,2 0,298 2,00 957      
11z   9,80 18 18x1 213,2 0,297 2,00 989      
12 117-01 260 2,50 15 15x1 28,0 0,059 11,00 34 V exakt II s hlavicí 15 4,00 7 614 0 
12z   2,50 15 15x1 28,0 0,059 11,00 37 Regulux 15 0,10   
13 116-01 231 1,70 15 15x1 19,9 0,042 11,00 17 V exakt II s hlavicí 15 2,00 7 652 332 
13z   1,70 15 15x1 19,9 0,042 11,00 19 Regulux 15 0,20   
14  491 0,50 15 15x1 47,9 0,102 0,50 8      
14z   0,50 15 15x1 47,9 0,101 0,50 9      
15 115-01 924 1,00 15 15x1 79,6 0,169 3,50 92 V exakt II s hlavicí 15 7,00 7 486 0 
15z   1,00 15 15x1 79,6 0,168 3,50 84 Regulux 15 1,10   
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čú O.S. Q L DN  M w Z pu 1.a2.RP DNv N/P DTRS dif 

  W m  d1 x s kg·h-1 m·s-1  Pa    Pa Pa 
16  1 415 0,30 18 18x1 127,6 0,178 1,50 35      
16z   0,30 18 18x1 127,6 0,178 1,50 35      
17  3 760 2,90 22 22x1 340,8 0,305 1,50 271      
17z   2,90 22 22x1 340,8 0,304 1,50 278      
18 101-01 431 2,60 15 15x1 37,1 0,079 2,50 29 V exakt II s hlavicí 15 4,00 8 265 93 
18z   2,60 15 15x1 37,1 0,078 2,50 33 Regulux 15 0,30   
19  4 191 1,10 28 28x1 377,9 0,200 0,50 36      
19z   1,10 28 28x1 377,9 0,199 0,50 37      
20 101-02 431 2,80 15 15x1 37,1 0,079 6,50 43 V exakt II s hlavicí 15 5,00 7 459 0 
20z   2,80 15 15x1 37,1 0,078 6,50 46 Regulux 15 0,30   
21 101-03 343 0,50 15 15x1 29,6 0,063 3,50 10 V exakt II s hlavicí 15 3,03 7 525 0 
21z   0,50 15 15x1 29,6 0,062 3,50 11 Regulux 15 0,32   
22  774 1,10 15 15x1 66,7 0,141 1,50 42      
22z   1,10 15 15x1 66,7 0,141 1,50 38      
23 101-04 343 0,50 15 15x1 29,6 0,063 2,50 8 V exakt II s hlavicí 15 6,00 7 609 0 
23z   0,50 15 15x1 29,6 0,062 2,50 9 Regulux 15 0,10   
24  1 117 5,80 15 15x1 96,3 0,204 1,50 379      
24z   5,80 15 15x1 96,3 0,203 1,50 393      
25  5 308 6,40 28 28x1 474,2 0,251 1,50 275      
25z   6,40 28 28x1 474,2 0,250 1,50 283      
26 102-03 751 0,80 15 15x1 64,7 0,137 3,00 46 V exakt II s hlavicí 15 5,00 7 675 0 
26z   0,80 15 15x1 64,7 0,137 3,00 44 Regulux 15 1,10   
27 102-02 751 0,50 15 15x1 64,7 0,137 3,00 39 V exakt II s hlavicí 15 5,02 7 688 0 
27z   0,50 15 15x1 64,7 0,137 3,00 38 Regulux 15 1,09   
28  1 502 2,30 15 15x1 129,5 0,274 5,00 416      
28z   2,30 15 15x1 129,5 0,273 5,00 425      
29 102-01 751 1,80 15 15x1 64,7 0,137 7,00 105 V exakt II s hlavicí 15 6,00 8 395 0 
29z   1,80 15 15x1 64,7 0,137 7,00 101 Regulux 15 0,80   
30  2 253 5,80 22 22x1 194,2 0,174 0,50 159      
30z   5,80 22 22x1 194,2 0,173 0,50 165      
31  7 561 0,50 35 35x1 668,4 0,220 3,00 82      
31z   0,50 35 35x1 668,4 0,219 3,00 83      
32 122-01 302 4,70 15 15x1 26,0 0,055 12,50 46 V exakt II s hlavicí 15 3,00 8 894 201 
32z   4,70 15 15x1 26,0 0,055 12,50 50 Regulux 15 0,10   
33 121-01 215 1,00 15 15x1 37,1 0,079 5,50 25 V exakt II s hlavicí 15 6,00 8 947 0 
33z   1,00 15 15x1 37,1 0,078 5,50 26 Regulux 15 0,20   
34  517 2,00 15 15x1 63,1 0,134 3,00 68      
34z   2,00 15 15x1 63,1 0,133 3,00 64      
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čú O.S. Q L DN  M w Z pu 1.a2.RP DNv N/P DTRS dif 

  W m  d1 x s kg·h-1 m·s-1  Pa    Pa Pa 
35  8 078 4,30 35 35x1 731,5 0,241 4,50 234      
35z   4,30 35 35x1 731,5 0,239 4,50 238      
36 214-01 919 6,00 15 15x1 88,0 0,187 10,50 490 V exakt II s hlavicí 15 7,00 7 106 91 
36z   6,00 15 15x1 88,0 0,186 10,50 473 Regulux 15 1,30   
37 215-01 302 1,70 15 15x1 32,5 0,069 9,50 34 V exakt II s hlavicí 15 4,00 8 042 195 
37z   1,70 15 15x1 32,5 0,069 9,50 36 Regulux 15 0,20   
38  1 221 2,90 15 15x1 120,5 0,255 3,00 353      
38z   2,90 15 15x1 120,5 0,254 3,00 363      
39 210-01 632 4,90 15 15x1 54,5 0,115 8,50 125 V exakt II s hlavicí 15 5,00 8 369 148 
39z   4,90 15 15x1 54,5 0,115 8,50 124 Regulux 15 0,70   
40 217-01 229 1,50 15 15x1 28,2 0,060 7,50 22 V exakt II s hlavicí 15 3,00 8 567 241 
40z   1,50 15 15x1 28,2 0,059 7,50 24 Regulux 15 0,20   
41  861 1,10 15 15x1 82,7 0,175 0,50 59      
41z   1,10 15 15x1 82,7 0,174 0,50 52      
42 216-01 200 1,50 15 15x1 21,5 0,046 7,50 15 V exakt II s hlavicí 15 2,00 8 702 125 
42z   1,50 15 15x1 21,5 0,045 7,50 16 Regulux 15 0,20   
43  1 061 0,80 18 18x1 104,2 0,146 3,00 53      
43z   0,80 18 18x1 104,2 0,145 3,00 50      
44  2 282 8,30 22 22x1 224,8 0,201 7,50 430      
44z   8,30 22 22x1 224,8 0,200 7,50 441      

45  
10 

360 8,10 35 35x1 956,2 0,314 1,50 390      
45z   8,10 35 35x1 956,2 0,313 1,50 400      
46 202-01 552 5,10 15 15x1 47,6 0,101 6,50 87 V exakt II s hlavicí 15 6,00 9 493 560 
46z   5,10 15 15x1 47,6 0,100 6,50 95 Regulux 15 0,40   
47 202-02 552 1,50 15 15x1 47,6 0,101 5,50 44 V exakt II s hlavicí 15 4,00 9 585 0 
47z   1,50 15 15x1 47,6 0,100 5,50 46 Regulux 15 0,50   
48  1 104 4,50 18 18x1 95,2 0,133 4,50 133      
48z   4,50 18 18x1 95,2 0,133 4,50 117      
49 202-04 552 4,40 15 15x1 47,6 0,101 6,50 80 V exakt II s hlavicí 15 4,00 9 566 0 
49z   4,40 15 15x1 47,6 0,100 6,50 86 Regulux 15 0,50   
50 202-03 552 1,50 15 15x1 47,6 0,101 5,50 44 V exakt II s hlavicí 15 4,00 9 642 0 
50z   1,50 15 15x1 47,6 0,100 5,50 46 Regulux 15 0,50   
51  1 104 3,70 18 18x1 95,2 0,133 3,00 103      
51z   3,70 18 18x1 95,2 0,133 3,00 90      
52  2 208 8,70 22 22x1 190,3 0,170 3,50 270      
52z   8,70 22 22x1 190,3 0,170 3,50 279      
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čú O.S. Q L DN  M w Z pu 1.a2.RP DNv N/P DTRS dif 

  W m  d1 x s kg·h-1 m·s-1  Pa    Pa Pa 

53  
12 

568 3,80 42 42x1 
1 

146,5 0,257 1,50 131      

53z   3,80 42 42x1 
1 

146,5 0,255 1,50 133      
54 104-01 1 044 3,40 15 15x1 90,0 0,191 6,50 299 V exakt II s hlavicí 15 7,00 8 547 230 
54z   3,40 15 15x1 90,0 0,190 6,50 295 Regulux 15 1,20   
55 104-02 1 044 1,50 15 15x1 90,0 0,191 5,50 179 V exakt II s hlavicí 15 6,00 8 785 91 
55z   1,50 15 15x1 90,0 0,190 5,50 177 Regulux 15 1,30   
56  2 088 5,30 18 18x1 180,0 0,252 3,00 444      
56z   5,30 18 18x1 180,0 0,251 3,00 457      
57 103-01 338 2,70 15 15x1 29,1 0,062 9,00 34 V exakt II s hlavicí 15 5,00 10 027 6 295 
57z   2,70 15 15x1 29,1 0,061 9,00 37 Regulux 15 0,40   
58  2 426 5,60 22 22x1 209,1 0,187 6,00 271      
58z   5,60 22 22x1 209,1 0,186 6,00 277      

59  
14 

994 2,90 42 42x1 
1 

355,6 0,303 2,50 198      

59z   2,90 42 42x1 
1 

355,6 0,302 2,50 200      

 

Větev „B“ – Stropní vytápění 

2.1 Výpočet úseků větve V2 - tw1 = 40,0 °C 

 

čú O.S. Q L DN  M w Z ps pu 1.a2.RP DNv N/P DTRS dif 

  W m  d1 x s kg·h-1 m·s-1  Pa Pa    Pa Pa 

1 205-03 1 867 11,00 28 28x1 402,2 0,212 5,00 7 589 416 STAD 20 1,73 7 128 0 
1z   11,00 28 28x1 402,2 0,212 5,00  424 Globo H 25 1,00   
2 201-03 2 648 6,60 28 28x1 570,4 0,301 3,00 7 374 470 STAD 20 2,13 7 235 0 
2z   6,60 28 28x1 570,4 0,300 3,00  478 Globo H 25 1,00   
3  4 515 5,50 35 35x1 972,6 0,318 0,50  254      
3z   5,50 35 35x1 972,6 0,318 0,50  259      
4 219-03 2 869 3,40 28 28x1 618,0 0,326 4,50 6 841 436 STAD 20 2,14 8 353 0 
4z   3,40 28 28x1 618,0 0,325 4,50  440 Globo H 25 1,00   
5  7 384 4,70 42 42x1 1 590,7 0,354 3,00  373      
5z   4,70 42 42x1 1 590,7 0,354 3,00  377      
6 203-02 2 648 4,90 28 28x1 570,4 0,301 7,50 7 522 586 STAD 20 2,06 8 120 0 
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čú O.S. Q L DN  M w Z ps pu 1.a2.RP DNv N/P DTRS dif 

  W m  d1 x s kg·h-1 m·s-1  Pa Pa    Pa Pa 
6z   4,90 28 28x1 570,4 0,300 7,50  592 Globo H 25 1,00   
7  10 032 3,10 54 54x1,5 2 161,1 0,296 3,00  197      
7z   3,10 54 54x1,5 2 161,1 0,296 3,00  198      
8 202-05 3 242 3,00 35 35x1 698,4 0,229 5,00 7 738 200 STAD 20 2,24 9 075 0 
8z   3,00 35 35x1 698,4 0,228 5,00  202 Globo H 32 1,00   
9  13 274 6,00 54 54x1,5 2 859,5 0,392 0,50  247      
9z   6,00 54 54x1,5 2 859,5 0,391 0,50  252      
10 120-01 3 972 10,80 35 35x1 855,6 0,280 3,50 7 711 495 STAD 20 2,54 8 957 0 
10z   10,80 35 35x1 855,6 0,280 3,50  503 Globo H 25 1,00   
11  17 246 7,20 54 54x1,5 3 715,1 0,509 2,00  657      
11z   7,20 54 54x1,5 3 715,1 0,508 2,00  666      

 

Δpu – tlaková ztráta daného úseku třením a vřazenými odpory [Pa] 

Δps – tlaková ztráta spotřebiče [Pa] 

N/P – nastavení regulačního prvku otopné plochy 

DTRS – dispoziční tlak pro regulaci spotřebiče [Pa] 

dif – odchylka od požadovaného nastavení regulace (u otopných ploch způsobená nastavením reg. prvku po půl stupni regulační 

schopnosti) [Pa] 

SkDT1 – dispoziční tlak na patě větve bez vyvažovacího ventilu [Pa] 

SkDT2 - dispoziční tlak na patě větve včetně vyvažovacího ventilu [Pa] 

DTPV - dispoziční tlak pro vyvažovací ventil [Pa] 

ΔpVP – tlaková ztráta vyvažovacího ventilu [Pa] 

NpVP – nastavení vyvažovacího ventilu 
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Výpočet na patách větví 

2 Výpočet - větve. Metoda výpočtu: po větvích. Kapalina: voda, tw1 = 50,0 °C,  = 987,50 kg·m-3 

Větev tw1 t tw2 tw1vyp tvyp tw2vyp pmin1 ZadDT1 Q M1 VV 

 °C K °C °C K °C Pa Pa W kg·h-1 dm3 

V1->V4 50,0 10,0 40,0 50,0 9,5 40,5 11079 11079 14994 1 355,6 230,3 
V2->V4 40,0 4,0 36,0 40,0 4,0 36,0 14817 19000 17246 3 715,1 138,9 

V3 50,0 10,0 40,0 50,0 10,0 40,0 8442 8442 10560 910,2 294,8 

 

V3 – větev samostatně pro ohřev teplé vody 

 

Paty větví – vyvažovací ventily 

Větev M1, MVS Pata KC Typ DN SkDT1 DTVS NpVS pVS Zdvih SkDT2 
 kg·h-1     Pa Pa  Pa % Pa 

V1->V4 1 355,6 34 IMI 21102 STAD 20 11 079 949 3,78 6 677 94  
V2->V4 3 715,1 32 IMI 21101 STAD*PN25 32 19 000 1 012 3,77 8 534 94  

 
Vyvažovací ventily v obtoku VO1 a VO2 

Větev M1 M2 MVO KC Typ DN DTVO NpVO pVO Zdvih 
 kg·h-1 kg·h-1 kg·h-1    Pa  Pa % 

V2->V4 3 715,1 1 061,5 2 653,7 IMI 21101 STAD*PN25 25 14 636 2,99 14 636 75 

 

M1 - hmotnostní tok na počátku větve 

M2 - hmotnostní tok na počátku paty větve 

MVP (MVS, MVO) - hmotnostní tok pro výpočet nastavení vyvažovacího ventilu 

ΔpA – tlaková ztráta armatury [Pa] 

 

 



137 
 

Paty větví – seznam armatur 

 

Větev Popis Značka Provedeni Typ Účel DN kvs M Nastavení kv 
       m3·h-1 kg·h-1  m3·h-1 

V1 V1 - Otopná tělesa          
  IMI - HEIMEIER  Globo H UA 40 65,000 1 355,6   
  IMI - TA  STAD VS 20 5,700 1 355,6 3,78 5,279 
  GIACOMINI P - přímý R60 OA 40 40,410 1 355,6   
  IMI - HEIMEIER  Globo H UA 40 65,000 1 355,6   
  GIACOMINI P - přímý R60 OA 40 40,410 1 355,6   
  IMI - HEIMEIER  Globo H UA 40 65,000 1 355,6   
  GIACOMINI P - přímý R74A OA 40 21,000 1 355,6   

V2 R+S          
  1_Obecné ventily P - přímý DN 50-80 obecný UA 50 16,000 3 715,1   
  IMI - TA  STAD*PN25 VS 32 13,600 3 715,1 3,77 12,768 
  GIACOMINI P - přímý R60 OA 50 59,760 1 061,5   
  IMI - HEIMEIER  Globo H UA 50 100,000 3 715,1   
  GIACOMINI P - přímý R60 OA 50 59,760 1 061,5   
  IMI - HEIMEIER  Globo H UA 50 100,000 3 715,1   
  GIACOMINI P - přímý R74A OA 50 33,000 1 061,5   
  1_Obecné ventily P - přímý DN 25 obecný RV3 25/2 4,000 1 061,5   
  IMI - TA  STAD*PN25 VO2 25 8,430  2,99 6,964 

 
 
 
Paty větví - seznam čerpadel 

Větev Značka Název Hvpož Hv Vvpož Vv 
   Pa Pa m3·h-1 m3·h-1 

V1 WILO 2017 Yonos PICO 30/1- 6 19 051 20 000 1,37 1,37 
V2 WILO 2017 Stratos 30/1-8 40 954 41 966 3,74 3,74 

 

Hvpož – požadovaná dopravní výška oběhového čerpadla [Pa] = SkDT1 (dispoziční tlak na patě větve bez armatur) + ΣΔpA (součet 

tlakových ztrát armatur na patě větve) + Větev 4 (úsek rozdělovače a sběrače až po HVDT) 

Hv – skutečná dopravní výška oběhového čerpadla při daném nastavení [Pa]
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B.10.1.3 Návrh oběhového čerpadla větve „A“ – otopná tělesa 

Vstupní hodnoty: průtok větve – 1370 m3/h, celková tlaková ztráta – 20,0 kPa 

Zvoleno čerpadlo WILO Yonos PICO 30/1-6 s proporcionálním režimem elektronického 

řízení otáček 

 

B.10.1.4 Návrh oběhového čerpadla větve „B“ – stropní vytápění 

Vstupní hodnoty: průtok větve – 3740 m3/h, celková tlaková ztráta – 42,0 kPa 

Zvoleno čerpadlo WILO Stratos 30/1-8 s konstantním tlakem 
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B.10.2 Dimenzování potrubí otopné soustavy – chlazení 

Dimenzování a hydraulické vyvážení větve „C“ – stropní chlazení probíhá stejně jako v případě vytápění. Jediným rozdílem je 

odlišný teplotní spád, který je výrazně nižší, tím pádem se požadované průtoky zvyšují a je potrubí řádově o několik dimenzí větší. 

Potrubí okruhu chlazení je navrženo z měděného potrubí opatřeného nenasákavou kaučukovou izolací. 

Součástí návrhu otopné soustavy je i její hydraulické vyvážení pomocí regulačních prvků otopných ploch a vyvažovacích ventilů na 

patách stoupacích potrubí. 

 

B.10.2.1 Výstup výpočtu z programu Dimos firmy Protech Nový Bor včetně hydraulického vyvážení 

 

Větev „C“ – Stropní chlazení 

Výpočet úseků větve - tw1 = 16,0 °C; výkon požadovaný 

R+S 

čú O.S. Q L DN  M w Z ps pu 1.a2.RP DNv N/P DTRS 

  W m  d1 x s kg·h-1 m·s-1  Pa Pa    Pa 

1 205-03 1 867 11,00 28 28x1 534,5 0,279 5,00 7 685 772 STAD 20 2,25 5 234 
1z   11,00 28 28x1 534,5 0,280 5,00  761 Globo H 25 1,00  
2 201-03 2 272 6,60 35 35x1,5 650,4 0,224 2,50 7 441 245 STAD 20 2,37 6 524 
2z   6,60 35 35x1,5 650,4 0,225 2,50  242 Globo H 25 1,00  
3  4 139 5,50 42 42x1,5 1 184,9 0,275 0,50  187     
3z   5,50 42 42x1,5 1 184,9 0,275 0,50  184     
4 219-03 2 110 3,40 28 28x1 604,0 0,316 4,50 6 903 445 STAD 20 2,21 7 034 
4z   3,40 28 28x1 604,0 0,316 4,50  441 Globo H 25 1,00  
5  6 249 4,70 54 54x2 1 788,9 0,253 3,00  186     
5z   4,70 54 54x2 1 788,9 0,253 3,00  185     
6 203-02 2 272 4,90 35 35x1,5 650,4 0,224 6,00 7 590 286 STAD 20 2,31 7 034 
6z   4,90 35 35x1,5 650,4 0,225 6,00  284 Globo H 32 1,00  
7  8 521 3,10 54 54x2 2 439,3 0,345 3,00  281     
7z   3,10 54 54x2 2 439,3 0,345 3,00  280     
8 202-05 3 246 3,00 35 35x1,5 929,2 0,321 5,00 7 808 410 STAD 20 2,82 7 130 
8z   3,00 35 35x1,5 929,2 0,321 5,00  407 Globo H 32 1,00  
9  11 767 6,00 64 64x2 3 368,6 0,331 0,50  174     
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čú O.S. Q L DN  M w Z ps pu 1.a2.RP DNv N/P DTRS 

  W m  d1 x s kg·h-1 m·s-1  Pa Pa    Pa 
9z   6,00 64 64x2 3 368,6 0,331 0,50  171     
10 120-01 2 922 10,80 35 35x1,5 836,5 0,289 3,50 7 781 606 STAD 20 2,66 7 144 
10z   10,80 35 35x1,5 836,5 0,289 3,50  597 Globo H 25 1,00  
11  14 689 7,50 64 64x2 4 205,1 0,413 2,00  441     
11z   7,50 64 64x2 4 205,1 0,413 2,00  437     

 

Δpu – tlaková ztráta daného úseku třením a vřazenými odpory [Pa] 

Δps – tlaková ztráta spotřebiče [Pa] 

N/P – nastavení regulačního prvku otopné plochy 

DTRS – dispoziční tlak pro regulaci spotřebiče [Pa] 

dif – odchylka od požadovaného nastavení regulace (u otopných ploch způsobená nastavením reg. prvku po půl stupni regulační 

schopnosti) [Pa] 

SkDT1 – dispoziční tlak na patě větve bez vyvažovacího ventilu [Pa] 

SkDT2 - dispoziční tlak na patě větve včetně vyvažovacího ventilu [Pa] 

DTPV - dispoziční tlak pro vyvažovací ventil [Pa] 

ΔpVP – tlaková ztráta vyvažovacího ventilu [Pa] 

NpVP – nastavení vyvažovacího ventilu 

 

Větev na patě větve 

Výpočet - větve. Metoda výpočtu: po větvích. Kapalina: voda, tw1 = 16,0 °C,  = 1 001,28 kg·m-3 

Větev tw1 t tw2 tw1vyp tvyp tw2vyp pmin1 ZadDT1 Q M1 VV 

 °C K °C °C K °C Pa Pa W kg·h-1 dm3 

V1->V2 16,0 3,0 19,0 16,0 3,0 19,0 14812 17000 14689 4 205,1 176,1 
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Paty větví – vyvažovací ventily 

Vyvažovací ventily VS 

Větev M1, MVS KC Typ DN SkDT1 DTVS NpVS kv pVS Zdvih 
 kg·h-1    Pa Pa  m3·h-1 Pa % 

V1->V2 4 205,1 IMI 21102 STAD 32 17 000 259 3,96 13,995 9 017 99 

 

M1 - hmotnostní tok na počátku větve 

M2 - hmotnostní tok na počátku paty větve 

MVP (MVS, MVO) - hmotnostní tok pro výpočet nastavení vyvažovacího ventilu 

ΔpA – tlaková ztráta armatury [Pa] 

 

Paty větví – seznam armatur 

Paty větví - seznam armatur 

Větev Popis Značka Provedeni Typ DN kvs M Nastavení kv 
      m3·h-1 kg·h-1  m3·h-1 

V1 R+S         
  1_Obecné ventily P - přímý DN 50-80 obecný 65 25,000 4 205,1   
  1_Obecné ventily P - přímý DN 50-80 obecný 65 25,000 4 205,1   
  GIACOMINI P - přímý R60 65 65,000 4 205,1   
  GIACOMINI P - přímý R74A 65 55,000 4 205,1   
  1_Obecné ventily P - přímý DN 50-80 obecný 65 25,000 4 205,1   
  GIACOMINI P - přímý R60 65 65,000 4 205,1   
  IMI - TA  STAD 32 14,200 4 205,1 3,96 13,995 
  1_Obecné ventily P - přímý DN 32-40 obecný 32/3 16,000 4 205,1   

 
 
 
Paty větví - seznam čerpadel 

Větev Značka Název Hvpož Hv Vvpož Vv 
   Pa Pa m3·h-1 m3·h-1 

V1 WILO 2017 Stratos 30/1-10 48 241 48 500 4,20 4,20 
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Hvpož – požadovaná dopravní výška oběhového čerpadla [Pa] = SkDT1 (dispoziční tlak na patě větve bez armatur) + ΣΔpA (součet 

tlakových ztrát armatur na patě větve) + úsek rozdělovače a sběrače až po HVDT 

Hv – skutečná dopravní výška oběhového čerpadla při daném nastavení [Pa] 

B.10.2.2 Návrh oběhového čerpadla větve „C“ – stropní chlazení 

Vstupní hodnoty: průtok větve – 4205 kg/h, celková tlaková ztráta – 48,5 kPa 

Zvoleno čerpadlo WILO Stratos 30/1-10 s konstantním tlakem 
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B.11 Návrh zabezpečovacího zařízení 

B.11.1 Návrh expanzní nádoby 

 

B.11.1.1 Výpočet objemu expanzní nádoby – topný okruh 

Celkový objem otopné soustavy Vo:  1234 l 

Výška otopné soustavy h:   7,7 m 

Maximální teplota otopné vody:   50 °C 

Maximální přetlak soustavy pk: 300 kPa (otevírací přetlak pojistného ventilu 

v hydraulickém modulu) 

 

𝑉𝑒𝑡 = 1,3 ∗ 𝑉𝑜 ∗ 𝑛 ∗ 𝜂 

𝑉𝑒𝑡 … objem expanzní nádoby [l] 

𝑉𝑜 … objem vody v celé soustavé [l] 

𝑛 … součinitel zvětšení obejmu [-] 

𝜂 … stupeň využití EN [-] 

 

𝜂 =
𝑃ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴 + 100

𝑃ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴 − 𝑃𝑑,𝐴
 

 

𝑃ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴 … nejvyšší dovolený absolutní tlak = otevírací přetlak pojistného ventilu [kPa] 

𝑃𝑑,𝐴 … hydrostatický absolutní tlak [kPa] 

 

𝑃𝑑,𝐴 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ ∗ 10−3 + 𝑃𝐵 

 

𝜌 … hustota vody při 50 °C = 988,1 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑔 … tíhové zrychlení = 9,82 𝑚/𝑠2 
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ℎ … výška vodního sloupce nad EN [m] 

𝑃𝐵 … barometrický tlak = 100 kPa 

 

Dosazení: 

𝑃𝑑,𝐴 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ ∗ 10−3 + 𝑃𝐵 

𝑃𝑑,𝐴 = 988,1 ∗ 9,82 ∗ 7,7 ∗ 10−3 + 100 

𝑃𝑑,𝐴 = 174,7 𝑘𝑃𝑎 

 

𝜂 =
𝑃ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴 + 100

𝑃ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴 − 𝑃𝑑,𝐴
 

𝜂 =
300 + 100

300 − 174,7
 

𝜂 = 3,19 

 

𝑉𝑒𝑡 = 1,3 ∗ 𝑉𝑜 ∗ 𝑛 ∗ 𝜂 

𝑉𝑒𝑡 = 1,3 ∗ 1234 ∗ 0,01413 ∗ 3,19 

𝑽𝒆𝒕 = 𝟕𝟐, 𝟑𝟏 𝒍 

Volím nejbližší vyšší hodnotu z výrobní řady. Návrhem je expanzní nádoba Reflex typ NG 

80/6 o objemu 80 litrů. 

 

B.11.1.2 Výpočet expanzního potrubí – topný okruh 

 

Pojistný výkon Qp = 32,0 kW 

 

d = 10 + 0,6 . Qp
0,5 = 10 + 0,6 . 32,0 0,5 = 13,4 mm => volím DN 15 

 

B.11.1.3 Výpočet objemu expanzní nádoby – chladící okruh 

Celkový objem otopné soustavy Vo:  860 l 

Výška otopné soustavy h:   7,7 m 

Maximální teplota vody:    19 °C 

Maximální přetlak soustavy pk: 300 kPa (otevírací přetlak pojistného ventilu 

v hydraulickém modulu) 
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𝑉𝑒𝑡 = 1,3 ∗ 𝑉𝑜 ∗ 𝑛 ∗ 𝜂 

𝑉𝑒𝑡 … objem expanzní nádoby [l] 

𝑉𝑜 … objem vody v celé soustavé [l] 

𝑛 … součinitel zvětšení obejmu [-] 

𝜂 … stupeň využití EN [-] 

 

𝜂 =
𝑃ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴 + 100

𝑃ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴 − 𝑃𝑑,𝐴
 

 

𝑃ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴 … nejvyšší dovolený absolutní tlak = otevírací přetlak pojistného ventilu [kPa] 

𝑃𝑑,𝐴 … hydrostatický absolutní tlak [kPa] 

 

𝑃𝑑,𝐴 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ ∗ 10−3 + 𝑃𝐵 

 

𝜌 … hustota vody při 20 °C = 998,2 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑔 … tíhové zrychlení = 9,82 𝑚/𝑠2 

ℎ … výška vodního sloupce nad EN [m] 

𝑃𝐵 … barometrický tlak = 100 kPa 

 

Dosazení: 

𝑃𝑑,𝐴 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ ∗ 10−3 + 𝑃𝐵 

𝑃𝑑,𝐴 = 998,2 ∗ 9,82 ∗ 7,7 ∗ 10−3 + 100 

𝑃𝑑,𝐴 = 175,5 𝑘𝑃𝑎 
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𝜂 =
𝑃ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴 + 100

𝑃ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴 − 𝑃𝑑,𝐴
 

𝜂 =
300 + 100

300 − 175,5
 

𝜂 = 3,21 

 

𝑉𝑒𝑡 = 1,3 ∗ 𝑉𝑜 ∗ 𝑛 ∗ 𝜂 

𝑉𝑒𝑡 = 1,3 ∗ 860 ∗ 0,00401 ∗ 3,21 

𝑽𝒆𝒕 = 𝟏𝟒, 𝟒𝟎 𝒍 

 

Volím nejbližší vyšší hodnotu z výrobní řady. Návrhem je expanzní nádoba Reflex typ NG 

18/6 o objemu 18 litrů. 

B.11.1.4 Výpočet expanzního potrubí – chladící okruh 

 

Pojistný výkon Qp = 15,6 kW 

 

d = 10 + 0,6 . Qp
0,5 = 10 + 0,6 . 15,6 0,5 = 12,37 mm => volím DN 15 

 

B.11.1.5 Výpočet objemu expanzní nádoby – okruh ohřevu teplé vody 

 

Objemové změny v okruhu pro ohřev teplé vody bude zajišťovat expanzní nádoba, která je součástí 

hydraulického modulu tepelného čerpadla. 
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B.12 Roční potřeba tepla 

Roční potřeba tepla byla vypočtena za pomocí výpočetního portálu na internetové doméně 

www.tzb-info.cz. 

 

http://www.tzb-info.cz/
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C. PROJEKT 

C.1 Technická zpráva 

C.1.1 Úvod 

Předložená bakalářská práce řeší návrh vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody v sídle firmy. 

Navrhovaný objekt je dvoupodlažní železobetonový skelet s plochou střechou. 

Bakalářská práce byla zpracována v souladu s příslušnými normami, technickými pravidly a 

prováděcími vyhláškami, především dle: 

ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 

ČSN 73 0540-2  Tepelně technické vlastnosti budov – Požadavky 

ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
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ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních 

tepelných soustav 

Nařízení vlády z 15. 3. 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací (zákon 148/2006) 

ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních 

zařízení – Obecná ustanovení (2014) 

ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986) 

ČSN EN 15665 změna 1 Větrání budov – Stanovení výkonových kriterií pro větrací 

systémy obytných budov 

ČSN EN 14276-2+A1 Tlaková zařízení chladících zařízení a tepelných čerpadel – Část 

2: Potrubí – Všeobecné požadavky 

a dalších souvisejících předpisů (především dle vyhl. 410/2005 Sb., 258/2000 Sb., 

193/2007 Sb. atd…) 

C.1.2 Řešení 

Potřeba tepla byla stanovena pomocí programu Tepelný výkon firmy Protech, Nový Bor dle 

ČSN EN 12831, pro oblast s venkovní výpočtovou teplotou -12C, klimatická oblast 1. 

  

Tepelná zátěž byla stanovena ručním výpočtem dle normy ČSN 73 0548. 

 

C.1.3 Zdroj tepla 

Zdrojem tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody je navržena kaskáda tepelných 

čerpadel (dále jen TČ) – vzduch/voda, 2x Alpha Innotec typ LWAV 122R3 o tepelném výkonu 

11,5 kW při provozních podmínkách B7°C/W35°C a chladícím výkonu 8,5 kW při provozních 

podmínkách B35°C/W18°C a 1x Alpha Innotec typ LWAV 82R1/3 o tepelném výkonu 6,0 kW 

při provozních podmínkách B7°C/W35°C. TČ bude umístěno na jižní straně vedle objektu 

s dostatečnými odstupy od pevných překážek a od sebe navzájem, aby nedocházelo 

k ovlivňování jednotlivých venkovních jednotek. Hydraulické moduly TČ budou umístěny 

v m. č. 1.03 – Technická místnost. Maximální výstupní teplota TČ je 55 °C. 

Systém vytápění bude napojen přes akumulační nádrž o objemu cca 316 l, odkud bude dále 

napojen systém otopných těles a stropního vytápění. Příprava teplé vody bude probíhat 

v izolovaném zásobníku vody o objemu cca. 286 l.  

Pro akumulaci chladné vody bude sloužit izolovaná akumulační nádrž o objemu cca 470 l. 

Veškeré akumulační nádrže budou tepelně izolovány typovou izolací. Oběh vody v okruhu 

„plnění zásobníku“ bude zajišťovat oběhové čerpadlo, které je součástí hydraulického 

modulu TČ. Součástí tepelného čerpadla je elektrokotel o modulovatelném výkonu 3/6/4 



150 
 

kW nebo 2/4/6 kW. Spínání elektrokotle bude řešeno vnitřní regulací TČ. Dodávka tepelného 

čerpadla bude včetně řídícího systému, který bude řešit přepínání režimu topení/chlazení. 

MaR tepelného čerpadla bude po vybrání dodavatele inteligenti regulace celého napojena 

do tohoto nadřazeného systému. 

 

Objemové změny teplonosné látky v okruhu vytápění vlivem teplotní roztažnosti bude 

vyrovnávat tlaková expanzní membránová nádoba, která není součástí tepelného čerpadla 

a bude doplněna přídavná. Jištění zdroje tepla (TČ) bude provedeno pomocí pojistného 

ventilu umístěného v pojistném úseku. Přepad od pojistného ventilu bude sveden do 

kanalizace. 

 

C.1.4 Příprava teplé vody 

Příprava teplé vody bude zajišťována v nepřímotopeném zásobníkovém ohřívači teplé vody 

DZD Dražice typ OKC 300 NTR/HP o objemu 286 l. Zásobník teplé vody bude napojen na 

výstup a vstup z hydraulického modulu TČ LWAV 82R1/3. Oběh otopné vody bude zajišťovat 

mokroběžné čerpadlo integrované v hydraulickém modulu TČ. Oběhové čerpadlo bude 

spuštěno regulací TČ na základě poklesu nastavené teploty v zásobníku TV. 

Na vstupu studené vody do zásobníku TV bude osazena pojistná sestava vč. expanzní 

nádoby (dodávka ZTI). Rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace řeší profese ZTI. 

 

C.1.5 Otopný systém 

Oddělení „plnícího okruhu“ TČ a sekundárního okruhu otopné větvě bude provedeno 

pomocí hydraulické výhybky – akumulační nádoby o objemu 316 l u systému topení a 

akumulační nádoby o objemu 470 l u systému chlazení. Z akumulační nádoby bude napojen 

rozdělovač a sběrač topné vody, na kterém budou dvě samostatné větve s regulací a 

směšováním: 

 

Větev A – otopná tělesa 

Větev B – stropní vytápění 

 

 

Teplota větve „A“ - otopných těles bude regulována dle požadavku VZT a OT, pomocí 

třícestné směšovací armatury  

Teplota větve „B“ - stropní vytápění bude regulována dle požadavku vytápění obytných 

místností – viz výkresová dokumentace. Tato větev je nadřazena vytápění pomocí otopných 

těles, až pokud není dostatečný výkon této větve připne se otopné těleso. V přívodním 
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potrubí navržena třícestná směšovací armatura a propoj mezi přívodním potrubím a vratným 

potrubím. 

 

Teplota otopných větví bude regulována dle ekvitermní teploty s možností zvýšení vnitřní 

teploty s upravením ekvitermy. Uvedené teplotní spády jsou pro výpočtovou teplotu -12 °C. 

Oběh otopné vody v jednotlivých větvích budou zajišťovat elektronická oběhová čerpadla 

Wilo typ Yonos Pico a Stratos, ta budou v nastavení na konstantní výtlak, jelikož jsou osazeny 

armatury s automatickým omezením průtoku. Požadované průtoky do jednotlivých větví 

budou nastaveny na seřizovacích a vyvažovacích armaturách TA STAD. 

Otopný systém bude v nejvyšších místech odvzdušněn – na otopných tělesech a pomocí 

odvzdušňovacích nádobek. Pro možnost vypouštění budou v nejnižším místě osazeny kulové 

vypouštěcí kohouty. 

Ekvitermní regulaci otopné vody bude zajišťovat regulátor, který je součástí regulace TČ. 

 

C.1.6 Parametry otopné soustavy, bilance 

potřeba tepla pro vytápění         21,5 kW 

Teplotní spád větve „A“        50/40 ºC  

Teplotní spád větve „B“        40/36 ºC 

 

min. provozní přetlak OS        176 kPa 

max. provozní přetlak OS        280 kPa 

 

Otopná soustava bude pracovat v rozmezí pracovního přetlaku 176-280 kPa. 

 

výpočtová roční potřeba tepla na vytápění     35,1 MWh/rok 

výpočtová roční potřeba tepla na přípravu teplé vody (dle ČSN 06 0320) 18,7 MWh/rok 

celková výpočtová roční potřeba tepla na vytápění a přípravu teplé vody 53,8 MWh/rok 
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C.1.7 Otopné plochy 

Otopná tělesa Radik Klasik v provedení LINE budou osazena přímým ventilem V exakt II 

s termostatickou hlavicí a připojovacím šroubením Regulux. Připojení bude provedeno ze 

zdi, pokud není ve výkrese uvedeno jinak. 

Designové těleso Isan FORM bude v provedení nerez s krajním připojením. Připojení OT 

bude provedeno pomocí přímého ventilu V exakt II s termostatickou hlavicí a připojovacím 

šroubením Regulux. Připojení bude provedeno ze zdi, pokud není ve výkrese uvedeno jinak. 

Podlahové konvektory KORADO Koraflex budou osazena přímým ventilem V exakt II 

s termostatickou hlavicí a připojovacím šroubením Regulux. Připojení bude provedeno ze 

zdi, pokud není ve výkrese uvedeno jinak. 

Upevnění jednotlivých O.T. je pomocí standardních prvků výrobce. 

 

C.1.8 Zdroj chladu 

Zdrojem tepla pro chlazení je navržena kaskáda tepelných čerpadel (dále jen TČ) 

– vzduch/voda v reverzním chodu, 2x Alpha Innotec typ LWAV 122R3 o chladícím výkonu 8,5 

kW při provozních podmínkách B35°C/W18°C. Hydraulický modul TČ bude umístěn v m. č. 

1.03 – Technická místnost. 

Systém chlazení bude napojen přes akumulační nádrž o objemu cca 470 l, odkud bude dále 

napojen systém stropního chlazení. 

 

C.1.9 Parametry chladící soustavy 

Potřeba chladu         10,6 kW 

Pokrytí chladícími stropy        14,7 kW 

Teplotní spád pro chladící stropy       16/19 ºC 

 

Nejnižší provozní tlak        176 kPa 

Nejvyšší provozní tlak        280 kPa 

 

Chladící soustava bude pracovat v rozmezí pracovního přetlaku 190-280 kPa. 
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C.1.10 Stropní vytápění/chlazení 

Ve společenských prostorách a kancelářích je navrženo stropní chlazení/vytápění s použitím 

systémové desky Gabotherm KPI 10 se zafrézovanými drážkami a vloženými trubkami. 

Desky budou uchyceny na nosnou konstrukci stropu. Nosná konstrukce je dodávkou 

stavby. V projektu je zakreslen systém pokládky desek. Jednotlivé okruhy stropního 

chlazení/vytápění budou napojeny na rozdělovač a sběrač pomocí připojovacích armatur, 

které jsou součástí systému. Dále je navržena jemná regulace s měřením průtoku vody. 

Rozdělovače a sběrače budou v provedení s omezovačem průtoku Dynacon Eclipse pro 

přesnou regulaci systému a budou umístěny do podhledu opatřeny dvířky (požadavek na 

stavbu). Uchycení stropních desek musí být zhotovena podle pokynů pro provádění 

stropního chlazení/vytápění Gabotherm.  

Jednotlivé okruhy stropního chlazení/vytápění budou po naplnění vodou a odvzdušnění 

odzkoušeny. Po provedené zkoušce je možno provádět další úkony spojené s pokládkou 

stropního chlazení. 

Chlazení/vytápění je možné uvést do provozu tak, že teplotu vody je nutné zvyšovat max. o 

5 °C denně. Ventily jednotlivých okruhů podlahového vytápění budou vybaveny 

termopohony umožňující uzavření jednotlivých otopných okruhů vytápění/chlazení – 

dodávkou MaR včetně termostatů a dalších funkčních prvků. 

Ovládání těchto pohonů bude řešeno prostorovými termostaty umístěnými v příslušných 

místnostech – popř. čidly nadřazeného systému MaR. V každé místnosti se stropním 

chlazením bude osazeno čidlo rosného bodu. 

 

C.1.11 Rozvody a izolace 

Rozvody v prostoru strojovny budou provedeny z měděného potrubí polotvrdého (Cu 15x1; 

18x1; 22x1; 28x1), tvrdé provedení (Cu 35x1,5; 42x1,5; 54x2,0; 64x2,0), dále pak plastové 

potrubí stropního vytápění/chlazení PE-Xa 16x1,8. 

Rozvody budou vedeny volně po stavební konstrukci a v podlaze v prostoru strojovny. 

Rozvody k otopným tělesům a k R+S podlahového, stropnímu vytápění budou provedeny 

z měděného potrubí. Hlavní rozvody budou vedeny v podlahové konstrukci nebo v prostoru 

podhledu, stoupací potrubí budou převážně v drážce ve zdi nebo vedeny v šachtě. Přípojky 

pro otopná tělesa v drážce do úrovně připojovací armatury.  

 

Všechny rozvody (vyjma okruhů stropního vytápění) budou opatřeny tepelnými izolacemi 

dle vyhlášky č.193/2007 Sb.. 
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C.1.12 Zkoušky a zařízení 

Zkoušky soustavy instalovaných rozvodů musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN. 

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (postup viz. ČSN 

06 0310). Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. 

Po propláchnutí musí být otopná soustava naplněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401. 

 

Zkoušky zařízení ústředního vytápění se dělí na: 

- zkoušku těsnosti 

- zkoušky provozní    

- zkouška dilatační 

- topná zkouška – v délce 72 hod v topném období 

 

C.1.13 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

Montáž technologie a rozvodů včetně příslušenství mohou provádět pouze organizace, které 

k tomu mají oprávnění podle příslušných předpisů. 

po dobu realizace stavby budou na staveništi dodržovány bezpečnostní předpisy stanovené 

vyhláškou 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení“, na ni navazující právní předpisy, např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti 

práce při stavebních pracích, vyhlášky 192/2005 Sb., 268/2009 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., 

nařízení vlády 362/2005 Sb. Je nutné také respektovat Zákoník práce 262/2006 Sb. 

během výstavby budou respektovány požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví podle zákona 

č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zejména 

se dle tohoto zákona bude dbát na: 

- splnění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, na výrobní a 

pracovní prostředky a zařízení, na organizaci práce a na pracovní postupy 

- použití bezpečnostních značek, značení a signálů 

- odborná způsobilost jednotlivých účastníků výstavby 

- technická způsobilost zařízení 

- plnění povinností zadavatele, zhotovitele stavby, fyzických osob a koordinátora 

výstavby 

- pro práce ve výškách budou přijata a provedena opatření proti pádu do hloubky 

nebo pádu z výšky, propadnutí a sesutí dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
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pracovníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnostní předpisy, musí být vybaveni 

osobními ochrannými pomůckami a pracovními prostředky, které jsou adekvátní možnému 

ohrožení na zdraví při provádění jednotlivých dílčích činností 

staveniště bude zřetelně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob 

veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči, kteří mají oprávnění dle ČSN EN 287-1 

a ČSN EN 287-6. 

Při provádění prací musí být dodržovány platné ČSN a předpisy vztahující se k prováděným 

pracím. 

 

C.1.14 Požadavky na ostatní profese 

C.1.14.1 MaR + Elektro 

• Elektrické připojení TČ, oběhových čerpadel 

• Ekvitermní regulace otopné vody 

• Dodávka a propojení regulace všech prvků chlazení a vytápění do jednotného 

systému 

• Spouštění a napájení oběhových čerpadel otopných větví 

• Ekvitermní regulace otopné vody větve vytápění – ovládání třícestných 

směšovacích armatur dle venkovní teploty 

• Ekvitermní regulace chladící vody – ovládání třícestné směšovací armatury dle 

venkovní teploty 

• Nastavení režimu zima (vytápění) a režimu léto (chlazení)  

• Elektrické propojení servopohonů podlahového vytápění s prostorovými 

termostaty včetně jejich dodávky 

• Elektrické propojení servopohonů stropního chlazení/vytápění s prostorovými 

termostaty a čidlem rosného bodu – včetně jejich dodávky 

• Propojení jednotlivých funkčních prvků 

• Vše bude zaštiťovat nadřazený systém inteligentního řízení objektu 
 

C.1.14.2 VZT 

• Řízené větrání vybraných místností 
 

C.1.14.3 ZTI 

• Odvod přepadu pojistných ventilů 

• Dopojení zásobníku (studená voda, cirkulace teplé vody, teplá voda) 

• Umístění výtokové armatury do m.č 1.03 pro napouštění otopného systému 
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C.1.14.4 Stavba 

• Prostupy pro potrubní rozvody ve stavební konstrukci 

• Prostupy v základech a ve stěnách pro vedení primárního okruhu pro TČ, 

včetně zhotovení sběrné šachty primárního okruhu 

• Stavební připravenost pro osazení tepelných čerpadel ve venkovním prostředí 

• Revizní otvory pro stropní rozdělovače, připojení cirkulačních jednotek 

• Niky pro rozdělovače stropního vytápění 

C.2 Výkresová dokumentace 

Obsah výkresové dokumentace 

Název výkresu        Číslo výkresu 

PŮDORYS 1.NP – OTOPNÁ TĚLESA     D.1.4.2.01 

PŮDORYS 2.NP – OTOPNÁ TĚLESA     D.1.4.2.02 

PŮDORYS 1.NP – STROPNÍ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ    D.1.4.2.03 

PŮDORYS 2.NP – STROPNÍ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ    D.1.4.2.04 

SCHÉMA ZAPOJENÍ – OTOPNÁ TĚLESA     D.1.4.2.05 

SCHÉMA ZAPOJENÍ – R+S      D.1.4.2.06 

PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI     D.1.4.2.07 

TRUBKOVÝ R+S DN65 (76x3,2)      D.1.4.2.08 

SCHÉMA ZAPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ    D.1.4.2.09 

 

D. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování projektu vytápění a přípravy teplé vody se 

zvoleným zdrojem TČ typu vzduch/voda na úrovni prováděcí dokumentace. 

Teoretická část obsahuje literární rešerši na téma tepelné čerpadlo se zaměřením na 

tepelné čerpadlo typu vzduch/voda. Je zde zmíněna stručná historie tepelných čerpadel, 

používaná chladiva a jejich vývoj v čase a základní rozdělení tepelných čerpadel včetně jejich 

výhod a nevýhod. 

 

Ve výpočtové části je zpracován kompletní návrh otopné soustavy, systému chlazení a 

přípravy teplé vody. Z velké části je pro výpočet z důvodu zjednodušení použit výpočetní 

program firmy Protech Nový Bor, který byl vždy ověřen ručním výpočtem pro správnost 

výsledků. 
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F. SEZNAM PŘÍLOH 
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