
 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

Abstrakt 

 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout systémy vytápění, větrání, chlazení a vyhodnotit 

možnost využití obnovitelných zdrojů v případě dvoupodlažního rodinného domu. Pro zajištění 

vytápění i chlazení bylo zvoleno tepelné čerpadlo vzduch – voda a podlahový systém. Byl 

navržen také nucený rovnotlaký větrací systém se zpětným získáváním tepla. Pro částečné 

pokrytí spotřeby elektrické energie tepelným čerpadlem byla posouzena investice do domovní 

fotovoltaické elektrárny. Práce obsahuje potřebné výpočty zahrnující výpočty tepelných ztrát, 

zisků, stanovení množství přiváděného a odváděného vzduchu a dimenzování výše uvedených 

systémů. Přiložena je také potřebná výkresová dokumentace. 
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Abstract 

 

The aim of the master’s thesis was to design heating, ventilation and cooling systems and to 

evaluate possibility of using renewable sources in case of a reconstructed two-storey family 

house. Air to water heat pump and floor system were designed to ensure both heating and 

cooling supply in the building. A heat recovery ventilation system was proposed. Gains of 

electrical energy from photovoltaic array were calculated and then possibility of coverage the 

heat pump consumption was evaluated. The thesis contains required calculations including 

building heat losses, heat gains, air exchange rates and the dimensioning of all mentioned 

systems. Technical drawing is also comprised.  
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ÚVOD 

Blížící se zákaz kotlů první a druhé emisní třídy, zateplování a zatěsňování obálek domů nebo 

globální klimatický vývoj. Všechny tyto aspekty mohou být důvodem pro uskutečnění 

energetické rekonstrukce lidských obydlí. 

Při výměně zdroje tepla se kromě investičních nákladů hodnotí také provozní náklady, 

požadavky na obsluhu a možnost využití zařízení i pro jiné účely. Jedním ze zařízení, které 

může plnit více funkcí, je tepelné čerpadlo. Kromě pro většinu tepelných zdrojů běžných funkcí, 

jako je vytápění nebo ohřev teplé vody, lze s některými tepelnými čerpadly obytné budovy 

i chladit. Chlazení není v našich zeměpisných šířkách úplným standardem, zvyšuje však tepelný 

komfort obývaných prostor. 

V případě, že je tepelné čerpadlo zdrojem tepla i chladu, nabízí se navrhnout také 

jednotnou otopnou a chladicí soustavu. Tou může být například vytápění a chlazení podlahovou 

konstrukcí. u podlahového chlazení, které u nás není ještě příliš rozšířeno, je samozřejmě nutné 

vypořádat se s rizikem kondenzující vlhkosti a omezeného chladicího výkonu.  

Za podobný fenomén jako chlazení budov lze označit nucené větrání. To je ve vnitřních 

prostorech možná častějším úkazem, přesto však spousta investorů na jeho instalaci po 

zateplení a zatěsnění budovy zapomíná. 

Cílem práce je návrh vytápění, chlazení a větrání rodinného domu. Návrh zahrnuje 

výpočet tepelných ztrát a zisků, návrh otopné a chladicí plochy, zdroje tepla a chladu a dalšího 

zařízení potřebného pro provoz. V rámci nuceného větrání bude stanoveno množství větracího 

vzduchu a účinnost rekuperace zahrnuta do výpočtu tepelných ztrát. Závěrem bude posouzena 

možnost využití obnovitelných zdrojů (fotovoltaických panelů) pro provoz tepelného čerpadla.
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1 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

Řešený objekt (viz obr. 1.1) se nachází v obci Zbraslavec v okrese Blansko. Jedná se 

o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu, jejíž součástí je i nevytápěná dílna. Objekt prochází 

přestavbou, během níž proběhne energetická rekonstrukce. 

Ze stavebního hlediska práce započnou rozebráním střechy a demolicí celého druhého 

nadzemního podlaží (2. NP). Následně dojde k vyvýšení 2. NP a k výstavbě nové střechy. Celý 

objekt bude zaizolován 10 cm minerální vaty. Stěny 2. NP budou tvořeny novým typem 

broušených cihel, oproti tomu u obvodových a nosných stěn 1. NP zůstane zachována jejich 

původní skladba tvořená keramickými cihlami a kamenem. To bude mít za následek mírně 

odlišné požadavky na návrhový tepelný výkon v 1. a 2. NP.  

Z hlediska vnitřního uspořádání je specifická především pracovna v 2. NP (viz kap. 

1.2 Dispoziční řešení objektu). Ta je položena níže než ostatní místnosti 2. NP, což s sebou nese 

omezení například při návrhu podlahového vytápění. Druhé nadzemní podlaží je podkrovní, 

s čímž je nutné vypořádat se především při návrhu větrání. 

Požadavkem investora je využít stávající plynovou přípojku a jako zdroj tepla zvolit 

plynový kondenzační kotel. Otopná soustava bude ve skutečnosti kombinovat podlahové 

vytápění a otopná tělesa. Investor rovněž počítá pouze s nuceným podtlakovým větráním 

a přívodem vzduchu pomocí přiváděcích otvorů (systém bez rekuperace tepla, odvod vzduchu 

z kuchyně a hygienického zázemí).  

 

Obr. 1.1 Podoba řešeného objektu před plánovanou rekonstrukcí, dostupné 

z google.com/maps 

Návrh energetické rekonstrukce v této diplomové práci má investorovi nabídnout 

alternativu ke zvolenému řešení. Jako zdroj tepla nabízí tepelné čerpadlo vzduch – voda, které 

v letním období umožní chladit. Místo nuceného podtlakového větrání předkládá řízené 

rovnotlaké větrání se zpětným získáváním tepla. Otopná soustava je nízkoteplotní a provedena 

v celém objektu pomocí podlahových smyček, doplněná v koupelně o trubková otopná tělesa, 
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která jsou však napojena na zmíněné smyčky. V letním období pak poskytuje zhodnocení 

podlahového chlazení u řešeného objektu, což by bylo v případě plynového kotle 

nerealizovatelné. Investor nepočítá s využitím obnovitelných zdrojů energie. V práci je 

posouzena možnost využití elektrické energie z fotovoltaické elektrárny na provoz tepelného 

čerpadla.  

1.1 Klimatické údaje 

Klimatické údaje jsou dle normy ČSN EN 12831 uvedeny pro okresní město Blansko (viz tab. 

1.1). Zimní výpočtová venkovní teplota je -15 °C. Letní výpočtová venkovní teplota činí 30 °C. 

Tab. 1.1 Klimatické údaje pro nejbližší klimatickou stanici [1] 

Klimatická stanice Blansko (Dolní Lhota) 

Nadmořská výška 𝐴 [𝑚 𝑛. 𝑚. ] 273 

Výpočtová venkovní teplota 𝜃𝑒 [°𝐶] -15 

Průměrná teplota v otopném období1 θm,e  [°𝐶] 3,7 

Délka otopného období 𝑑𝑜𝑡 [𝑑𝑛𝑦] 241 

1.2 Dispoziční řešení objektu 

Objekt disponuje dvěma nadzemními podlažími. Dominantním prostorem prvního nadzemního 

podlaží (dále 1. NP) je obývací pokoj propojený s kuchyní (místnosti 104, 105). Kromě 

obytných místností se v přízemí nachází technická místnost, ve které bude umístěna vnitřní 

jednotka tepelného čerpadla a rovnotlaká větrací jednotka s rekuperačním výměníkem. 

S technickou místností sousedí nevytápěná místnost 109, která byla v minulosti využívána jako 

kotelna. Další nevytápěnou místností je dílna (místnost 110). Na obr. 1.2 je znázorněna 

dispozice 1. NP. Čísla a plochy jednotlivých místností 1. NP uvádí tab. 1.2. 

Skladba místností druhého nadzemního podlaží (dále 2. NP) je podobná pouze s tím 

rozdílem, že nad technickou místností, kotelnou a dílnou se rozkládá pracovna (číslo místnosti 

208) spolu s krytou terasou (číslo místnosti 209), které jsou umístěny v mezipatře a leží 

o 0,75 m níže než ostatní místnosti 2. NP. Krytá terasa je nevytápěna a ve výpočtu se s ní počítá 

jako s venkovním prostorem. Na obr. 1.3 je znázorněna dispozice 2. NP. Čísla a plochy 

jednotlivých místností 2. NP uvádí tab. 1.3. 

 
1 Uvedená průměrná teplota platí pro otopné období charakterizované hraniční teplotou 13 °C (viz norma) 

[1].  
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Obr. 1.2 Dispozice místností 1. NP, 

vytvořeno úpravou ze stavebních výkresů 

poskytnutých Ing. Jiřím Křepelou 

Obr. 1.3 Dispozice místností 2. NP, 

vytvořeno úpravou ze stavebních výkresů 

poskytnutých Ing. Jiřím Křepelou 
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Tab. 1.2 Seznam místností 1. NP 

Číslo 

místnosti 
Označení místnosti 

Ai 

[m2] 

101 Zádveří 5,3 

102 Chodba 9,0 

103 Ložnice 13,1 

104 Obývací pokoj 16,0 

105 Kuchyně 15,9 

106 WC 2,6 

107 Koupelna 5,0 

108 Technická místnost 4,1 

109 Kotelna 4,4 

110 Dílna 31,0 

111 Závětří 3,2 
 

Tab. 1.3 Seznam místností 2. NP 

Číslo 

místnosti 
Označení místnosti 

Ai 

[m2] 

201 Schodiště 4,0 

202 Chodba 8,7 

203 Pokoj 14,6 

204 Pokoj 14,6 

205 Šatna 10,4 

206 WC 2,0 

207 Koupelna 4,6 

208 Pracovna 17,6 

209 Krytá terasa 16,0 
 

1.3 Skladba stavebních konstrukcí 

Obvodové stěny stávající konstrukce 1. NP jsou tvořeny smíšeným zdivem z keramických cihel 

a částečně z kamene. Druhé nadzemní podlaží bylo zbouráno (viz obr. 1.4) a obvodové stěny 

tu budou postaveny z keramických tvárnic (např. HELUZ FAMILY 38 broušená cihla). Vnitřní 

nosné zdi a příčky budou tvořeny také keramickými tvárnicemi (např. HELUZ UNI 25, HELUZ 

14, HELUZ 8).  

Ve všech místnostech 1. NP je uvažováno s pokládkou systémové desky pro podlahové 

vytápění. Dodavatel systému podlahového vytápění požaduje v případě místností umístěných 

přímo nad terénem ještě dodatečnou přídavnou izolaci pod systémovou deskou [2]. Z tohoto 

důvodu podlaha v 1. NP disponuje izolační vrstvou o tloušťce 100 mm z expandovaného 

polystyrenu EPS 100. Podlaha v 2. NP je dodatečně izolována pouze kročejovou izolací 

o tloušťce 20 mm.  

Strop nad 1. NP je dřevěný trámový se záklopem a podbitím. Strop je ještě dodatečně 

izolován minerální vatou. Tohoto může investor s výhodou využít ke snížení tepelných ztrát 

především v případě, že by v první fázi rekonstrukce obýval pouze přízemí a vrchní patro by 

po tuto dobu bylo temperováno na nižší teplotu. Střecha nad 2. NP je také zaizolována minerální 

vatou, která je umístěna jednak nad pohledem, jednak mezi prvky krovu.  

Okna také oproti původnímu stavu prošla rekonstrukcí. Nové výplně jsou dřevěné 

s izolačním dvojsklem.  
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Obr. 1.4 Ukázka z bouracích prací 2. NP, z osobního archivu Bc. Pavla Doležela 

Zásadním ukazatelem tepelně technických vlastností je součinitel prostupu tepla. K jeho 

určení je zapotřebí znát tloušťky materiálu v jednotlivých vrstvách, jejich součinitel tepelné 

vodivosti a také tepelný odpor při přestupu tepla. Ten je určen normou ČSN EN 12831 a je 

uveden v tab. 1.4. 

Tab. 1.4 Tepelný odpor při přestupu tepla [1] 

Popis 
Rsi nebo Rse 

[m2·K·W-1] 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) 0,13 

Odpor při přestupu tepla na vnější straně (vodorovný tepelný tok) 0,04 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem nahoru) 0,10 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem dolů) 0,17 

Pro vyjádření součinitele prostupu tepla bude nejdříve spočítán tepelný odpor podle rov. 1.1. 

Pro případ, že jde o vnitřní stavební část objektu, se místo tepelného odporu na venkovní straně 

použije v obou členech vzorce tepelný odpor na vnitřní straně. 
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𝑅 = 𝑅𝑠𝑖 + ∑ 𝑅𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑅𝑠𝑒 = 𝑅𝑠𝑖 + ∑
𝜆𝑖

𝑑𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑅𝑠𝑒 (1.1) 

kde    

𝑅 [𝑚2 · 𝐾 · 𝑊−1] tepelný odpor stavební části (v tomto případě vnější stěny) 

𝑅𝑠𝑖 [𝑚2 · 𝐾 · 𝑊−1] tepelný odpor prouděním na vnitřním povrchu 

𝑅𝜆𝑖 [𝑚2 · 𝐾 · 𝑊−1] tepelný odpor materiálu jednotlivých vrstev 

𝑅𝑠𝑒 [𝑚2 · 𝐾 · 𝑊−1] tepelný odpor prouděním na venkovním povrchu 

𝑑𝑣𝑖 [𝑚𝑚] tloušťka jednotlivých vrstev 

𝜆𝑖 [𝑊 · 𝑚−1 · 𝐾−1] součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev 

Součinitel prostupu tepla se stanoví jako převrácená hodnota tepelného odporu dle rov. 1.2. 

𝑈 =
1

𝑅
 (1.2) 

kde    

𝑈 [W · m−2 · K−1] součinitel prostupu tepla stavební části 

Ukázkovou skladbu stěny, zahrnující tloušťku, součinitel tepelné vodivosti a hustotu 

jednotlivých vrstev v ní obsažených, představuje tab. 1.5. Tabulka uvádí také součinitel 

prostupu tepla a plošnou hustotu stěny. Pro režim chlazení, který bude v práci také popsán, se 

tepelný odpor při přestupu tepla počítá jiným způsobem, proto jsou v tabulce veličiny vztahující 

se k vytápění a chlazení rozlišeny. V ukázkovém případě se jedná o „obvodovou stěnu č. 1“. 

Skladby ostatních stavebních konstrukcí jsou uvedeny v příloze P1. 
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Tab. 1.5 Skladba obvodové konstrukce objektu (obvodová stěna č. 1)  

Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Obvodová 

stěna 1 
SO1 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Izolace z minerální vaty 100 0,041 2,439 30 

Smíšené zdivo 

(keramické cihly, kámen) 
500 1,200 0,417 2450 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 2,878 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 3,112 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 0,321 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 3,070 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 0,326 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 1260 

kde 

𝜌𝑣𝑖 [kg · m−3] objemová hustota materiálu jednotlivých vrstev 
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2 VYTÁPĚNÍ 

2.1 Návrhový tepelný výkon 

Výpočet tepelných ztrát objektu je zásadním podkladem pro volbu výkonu zdroje vytápění, 

otopných těles v jednotlivých místnostech, dimenzování potrubních rozvodů a dalších prvků 

otopné soustavy. 

Návrhový tepelný výkon je stanoven na základě normy ČSN EN 12831 a jeho výpočet 

probíhá dle rov. 2.1. 

𝜃𝐻𝐿,𝑖 = 𝜃𝑇,𝑖 + 𝜃𝑉,𝑖 + 𝜃𝑅𝐻,𝑖 (2.1) 

kde    

𝜃𝐻𝐿,𝑖 [W] návrhový tepelný výkon pro vytápěný prostor  

𝜃𝑇,𝑖 [W] tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru 

𝜃𝑉,𝑖 [W] tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru 

𝜃𝑅𝐻,𝑖 [W] zátopový tepelný výkon požadovaný pro vyrovnání účinků 

přerušovaného vytápění vytápěného prostoru 

2.1.1 Tepelné ztráty prostupem tepla 

Návrhová tepelná ztráta prostupem se vypočítá na základě rov. 2.2. 

𝜃𝑇,𝑖 = (𝐻𝑇,𝑖𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑔 + 𝐻𝑇,𝑖𝑗) · (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒) (2.2) 

kde    

𝐻𝑇,𝑖𝑒 [W · K−1] součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do 

venkovního prostředí pláštěm budovy 

𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 [W · K−1] součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do 

venkovního prostředí nevytápěným prostorem 

𝐻𝑇,𝑖𝑔 [W · K−1] součinitel tepelné ztráty prostupem do zeminy z vytápěného 

prostoru v ustáleném stavu 

𝐻𝑇,𝑖𝑗 [W · K−1] součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru do sousedního 

prostoru vytápěného na jinou teplotu 

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

𝜃𝑒 [°C] výpočtová venkovní teplota 

Výpočet jednotlivých součinitelů obsažených ve vzorci je popsán v následující části 

práce. Pro zohlednění vlivu lineárních tepelných mostů je použita zjednodušená metoda 

pracující s korekčním součinitelem [1]. Výpočet lineárních tepelných ztrát demonstruje 

rov. 2.3. 
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𝑈𝑘𝑐 = 𝑈 + ∆𝑈𝑡𝑏 (2.3) 

kde    

𝑈𝑘𝑐 [W · m−2 · K−1] korigovaný součinitel prostupu tepla stavební části 

∆𝑈𝑡𝑏 [W · m−2 · K−1] korekční součinitel (závisející na druhu stavební části) [1] 

Tepelné ztráty do venkovního prostředí pláštěm budovy 

Tato část výpočtu zahrnuje ztrátový tepelný tok všemi skladbami stavebních konstrukcí, které 

oddělují vnitřní prostor od venkovního prostředí [1]. Výpočet uvádí rov. 2.4. 

𝐻𝑇,𝑖𝑒 = ∑ 𝐴𝑘 · 𝑈𝑘𝑐 ·

𝑘

𝑒𝑘 (2.4) 

kde    

𝐴𝑘 [𝑚2] plocha stavební části 

𝑒𝑘 [– ] korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům 

Korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům byl ve všech případech roven 

hodnotě 1 [1]. 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

V případě, že se mezi vnitřním vytápěným prostorem a venkovním prostředím nachází 

nevytápěný prostor, se pak součinitel tepelné ztráty spočítá podle rov. 2.5. V případě tohoto 

konkrétního výpočtu do této části bude zařazena pouze tepelná ztráta do dílny v 1. NP a poté 

tepelná ztráta nevyužitým prostorem mezi koupelnou a pracovnou v 2. NP. 

Teplota v ostatních místnostech, kde nejsou otopná tělesa (chodby, schodiště, technická 

místnost), bude stanovena pomocí nástroje „Řešitel“ v programu Microsoft Excel, jelikož tyto 

místnosti jsou vytápěny prostupem tepla ze sousedních místností. Tepelná ztráta v těchto 

místnostech bude popsána níže v sekci „Tepelné ztráty z vytápěného prostoru do sousedního 

prostoru vytápěného na jinou teplotu“. 

𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 = ∑ 𝐴𝑘 · 𝑈𝑘𝑐 ·

𝑘

𝑏𝑢 (2.5) 

kde    

𝑏𝑢 [– ] teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi teplotou 

nevytápěného prostoru a venkovní návrhové teploty (volba 

popsána níže) 

Teplotní redukční činitel lze stanovit na základě teplot v daných místnostech. Ty však 

v případě dílny a nevyužitého prostoru nejsou známy, proto je tento činitel volen dle tabulky 

v normě [1]. Pro dílnu byla zvolena hodnota, která je definována pro nevytápěný prostor 

s nejméně dvěma vnějšími stěnami s venkovními dveřmi a činí 0,6. V případě nevyužitého 

prostoru byl vybrán údaj pro nevytápěný prostor s vnějšími stěnami bez venkovních dveří a činí 

0,5. 
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Tepelné ztráty do přilehlé zeminy 

Tepelné ztráty podlahami a základovými stěnami jsou dány kontaktem s přilehlou zeminou [1]. 

Jsou závislé na několika faktorech, mezi něž patří plocha a obvod podlahové desky, hloubka 

podzemního podlaží pod úrovní podlahy a tepelné vlastnosti zeminy [1]. Výpočet ilustruje 

rov. 2.6. Stanovení všech veličin uvedených ve vzorci je popsáno níže. 

𝐻𝑇,𝑖𝑔 = 𝑓𝑔1 · 𝑓𝑔2 · (∑ 𝐴𝑘 · 𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,𝑘

𝑘

) · 𝐺𝑊 
(2.6) 

kde    

𝑓𝑔1 [– ] korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní 

teploty 

𝑓𝑔2 [– ] teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi průměrnou 

teplotou v otopném období a výpočtovou venkovní teplotou 

𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,𝑘 [W · m−2 · K−1] ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební části  

𝐺𝑊 [– ] korekční činitel zohledňující vliv spodní vody 

Základní hodnota pro korekční činitel 𝑓𝑔1 je 1,45 [1].  

Teplotní redukční činitel 𝑓𝑔2 se stanoví dle rov. 2.7. Pro objekt ve výpočtové oblasti 

Blansko a pro otopné období určené teplotou 13 °C (viz dříve) vychází hodnota rovna 0,2 [1]. 

 𝑓𝑔2 =
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖−𝜃𝑚,𝑒

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖−𝜃𝑒
 (2.7) 

kde    

𝜃𝑚,𝑒 [°𝐶] průměrná teplota v otopném období 

Ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební části 𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,𝑘 se určuje na základě znalosti 

součinitele prostupu podlahové plochy (viz příloha P1) a vypočteného charakteristického 

parametru 𝐵′ (dle rov. 2.8) [1]. 

𝐵′ =
𝐴𝑔

0,5 · 𝑃
 

(2.8) 

kde    

𝐵′ [𝑚] charakteristický parametr  

𝐴𝑔 [𝑚2] plocha uvažované podlahové konstrukce 

𝑃 [𝑚] obvod uvažované podlahové konstrukce 

Při výpočtu plochy a obvodu podlahové konstrukce je ve výpočtu zahrnuta pouze funkční 

část budovy (tj. nejsou zahrnuty místnosti 109 a 110 – budoucí kotelna pro kotel na tuhá paliva 

a dílna). Takto vypočtená plocha vychází 98,4 𝑚2 a obvod 39,9 𝑚. Po dosazení do vzorce je 

výsledná hodnota charakteristického parametru 𝐵′ rovna hodnotě 4,9. Z tab. 2.1 tak již lze 

dvojitou aproximací určit 𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,𝑘. Hodnota Uequiv,k po aproximaci vyšla 0,21 W·m-2·K-1. 
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Tab. 2.1 Určení 𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,𝑘 na základě charakteristického parametru 𝐵′ a součinitele prostupu 

tepla podlahové konstrukce 𝑈𝑃𝐷𝐿 

𝐵′ 
𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,𝑘 

[W · m−2 · K−1] 

[𝑚] 
𝑈𝑃𝐷𝐿 = 0,5 𝑈𝑃𝐷𝐿 = 0,25 

[W · m−2 · K−1] [W · m−2 · K−1] 

4 0,30 0,17 

6 0,27 0,17 

Poslední korekční činitel ve vzorci pro výpočet součinitele tepelné ztráty prostupem do 

zeminy je korekční činitel zohledňující vliv spodní vody. Ve výpočtu není uvažováno s tím, že 

by měla být vzdálenost vodní hladiny spodní vody od úrovně podlahy menší než 1 m, proto je 

tento činitel roven 1 [1]. 

Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů při různých teplotách 

Tato část výpočtu řeší prostup tepla mezi místnostmi vytápěnými na různou teplotu (např. 

koupelna, chodby, schodiště apod.) [1]. Výpočet součinitele prostupu tepla v tomto případě 

probíhá dle rov. 2.9.  

𝐻𝑇,𝑖𝑗 = ∑ 𝑓𝑖𝑗 · 𝐴𝑘 ·

𝑘

𝑈𝑘𝑐 (2.9) 

kde    

𝑓𝑖𝑗 [– ] redukční teplotní činitel 

Redukční teplotní činitel zohledňuje teplotní rozdíl v sousedním vytápěném prostoru 

a venkovní výpočtové teploty (rov. 2.10) [1]. 

𝑓𝑖𝑗 =
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑠,𝑖

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒
 

(2.10) 

kde    

𝜃𝑠,𝑖 [°𝐶] teplota v sousední místnosti 

2.1.2 Tepelné ztráty větráním 

Výpočet návrhové tepelné ztráty větráním znázorňuje rov. 2.11 [1].  

𝜃𝑉,𝑖 = 𝐻𝑉,𝑖 · (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒) (2.11) 

kde    

𝐻𝑉,𝑖 [W · K−1] součinitel návrhové tepelné ztráty větráním 

V případě zjednodušujícího předpokladu, že se uvažuje konstantní hustota a měrná 

tepelná kapacita vzduchu, lze součinitel návrhové tepelné ztráty větráním vyjádřit dle rov. 2.12 

[1]. 
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𝐻𝑉,𝑖 = 0,34 · 𝑉�̇� (2.12) 

kde    

𝑉�̇� [m3 · ℎ−1] korigovaný objemový tok větracího vzduchu 

Nucené větrání 

V rámci energetické rekonstrukce bude navrženo nucené rovnotlaké větrání se zpětným 

získáváním tepla, proto je zapotřebí stanovit tepelné ztráty nuceným větráním. Objemový tok 

větracího vzduchu se v tomto případě stanoví dle rov. 2.13 [1]. 

𝑉�̇� = �̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖 + �̇�𝑠𝑢,𝑖 · 𝑓𝑣𝑖 + �̇�𝑚𝑒𝑐ℎ,𝑖𝑛𝑓,𝑖 (2.13) 

kde    

�̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖 [m3 · ℎ−1] objemový tok vzduchu infiltrací ve vytápěné místnosti 

�̇�𝑠𝑢,𝑖 [m3 · ℎ−1] objemový tok přiváděného vzduchu do vytápěné místnosti 

𝑓𝑣𝑖 [–] redukční teplotní činitel 

�̇�𝑚𝑒𝑐ℎ,𝑖𝑛𝑓,𝑖 [m3 · ℎ−1] rozdíl objemových toků nuceně odváděného a přiváděného 

vzduchu ve vytápěné místnosti 

Všechny uvedené členy rov. 2.13 jsou popsány v následující části. 

Infiltrace obvodovým pláštěm budovy – množství vzduchu �̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖 

�̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖 = 2 · 𝑉𝑖 · 𝑛50 · 𝑒𝑖 · 휀𝑖 (2.14) 

kde    

𝑛50 [ℎ−1] intenzita výměny vzduchu za hodinu při rozdílu tlaků 50 Pa 

mezi vnitřkem a vnějškem budovy a zahrnující účinky 

přívodů vzduchu 

𝑒𝑖 [–] stínicí činitel 

휀𝑖 [–] výškový korekční činitel zohledňující zvýšení rychlosti 

proudění vzduchu s výškou prostoru nad povrchem země 

Intenzita výměny vzduchu za hodinu při rozdílu tlaků 50 Pa mezi vnitřkem a vnějškem 

budovy 𝑛50 byla zvolena 4. Tato hodnota dle normy odpovídá dolní hranici střední těsnosti 

obvodového pláště budovy (okna s dvojskly, normálně utěsněná) [1]. Tato volba byla 

provedena na základě plánů na rekonstrukci objektu.  

Stínicí činitel závisí 𝑒𝑖 umístění z hlediska zástavby a krajinných prvků (stromoví, les 

apod.) [1]. Pro řešený problém byla zvolena kategorie mírné zastínění, určená pro domy 

v krajině se stromovím nebo v zastavěném území a pro předměstskou zástavbu [1]. Hodnoty 

stínicího součinitele v této kategorie pro různé počty otvorových výplní uvádí tab. 2.2. 
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Tab. 2.2 Stínicí činitel 𝑒 pro třídu „mírně zastínění“ 

Třída zastínění 

𝑒 [–] 

Vytápěný prostor 

bez nechráněných 

otvorových výplní 

Vytápěný prostor 

s jednou 

nechráněnou 

otvorovou výplní 

Vytápěný prostor 

s více než jednou 

nechráněnou 

otvorovou výplní 

Mírné zastínění 0 0,02 0,03 

Poslední neznámou je výškový korekční činitel 휀. Ten se v případě místností, jejichž střed 

výšky je vzdálen méně než 10 m od země, rovná 1 [1]. Tato podmínka je splněna pro všechny 

místnosti v objektu. 

Množství přiváděného vzduchu do vytápěné místnosti �̇�𝑠𝑢,𝑖 

Množství přiváděného vzduchu do jednotlivých místností je stanoveno potřebami pro 

větrání jednotlivých místností a v kap. 3.1 ho uvádí tab. 3.1. 

Redukční teplotní činitel 𝑓𝑣𝑖 

𝑓𝑣,𝑖 =
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑠𝑢,𝑖

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒
 

(2.15) 

kde    

𝜃𝑠𝑢,𝑖 [°𝐶] teplota přiváděného vzduchu do prostoru 

Teplota přiváděného vzduchu do těch místností, ve kterých je přiváděcí vyústka, je dána 

účinností rekuperačního výměníku ve vzduchotechnické jednotce a také vnitřní a venkovní 

teplotou vzduchu. Návrhový software jednotek Duplex od firmy Atrea stanovil účinnost 

rekuperace pro venkovní návrhovou teplotu -15 °C na hodnotu 92 % a teplotu přiváděného 

vzduchu 18,9 °C (teplota odváděného vzduchu je 21,9 °C). To však bylo v rozporu 

s technickým listem jednotky, který uváděl pro daný průtok účinnost 83–88 % [3]. Pro výpočet 

byla pro venkovní návrhovou teplotu -15 °C brána hodnota účinnosti 83 %, při níž teplota 

přiváděného vzduchu činí 15,9 °C. 

V místnostech, kam se vzduch dostává nepřímo, ale např. mřížkou ze sousední místnosti, 

se teplota vzduchu stanoví na základě návrhové teploty místnosti, ze které je vzduch přiváděn.  

Rozdíl množství nuceně odváděného a přiváděného vzduchu �̇�𝑚𝑒𝑐ℎ,𝑖𝑛𝑓,𝑖 

�̇�𝑚𝑒𝑐ℎ,𝑖𝑛𝑓 = max (�̇�𝑒𝑥 − �̇�𝑠𝑢, 0) (2.16) 

kde    

�̇�𝑒𝑥 [m3 · ℎ−1] objemový tok odváděného vzduchu pro celou budovu 

�̇�𝑠𝑢 [m3 · ℎ−1] objemový tok přiváděného vzduchu pro celou budovu 

V objektu je navrženo rovnotlaké větrání. Množství odváděného i přiváděného vzduchu 

je ve všech místnostech stejné. Hodnota tohoto členu bude tedy nulová. 
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2.1.3 Zátopový výkon 

Zátopový výkon pro řešený rodinný dům s přihlédnutím k navržené otopné soustavě stanoven 

nebude. Celý objekt bude vytápěn podlahovým vytápěním, v koupelnách doplněným 

o trubkové otopné těleso. u tohoto typu vytápění se vzhledem k tepelné setrvačnosti podlahy 

přerušované vytápění nepředpokládá. 

2.1.4 Ukázkový výpočet tepelných ztrát 

Ukázkový výpočet tepelných ztrát je v tab. 2.3 uveden pro ložnici v 1. NP (místnost 103). 

Stejným stylem jsou shrnuty výpočty pro ostatní místnosti v příloze P2. 

Tab. 2.3 Ukázkový výpočet tepelných ztrát pro místnost 103 

Tepelné ztráty prostupem pro místnost 103 – LOŽNICE 

Návrhová teplota místnosti qint,i =     22 °C   

Návrhová venkovní teplota qe =     -15 °C   

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc ek Ak·Ukc·ek 

SO1 Ochlazovaná stěna 1 4,85 0,33 0,05 0,38 1,00 1,83 

SO1 Ochlazovaná stěna 1 8,22 0,33 0,05 0,38 1,00 3,11 

OZ1 Okno ochlazované 1,62 1,20 0,50 1,70 1,00 2,75 

Celkový součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí   HT,ie = 7,68 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Stavební konstrukce   

Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem   HT,iue = 0,00 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis tvm Ak Uk ΔUtb Ukc fij Ak·Ukc·fij 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 20,56 11,98 1,33 0,05 1,38 0,04 0,64 

DN1 Dveře neochlazované 20,56 1,77 1,70 0,50 2,20 0,04 0,15 

SN1 Neochlazovaná stěna 1 18,00 5,40 1,43 0,05 1,48 0,11 0,86 

SN2 Neochlazovaná stěna 2 22,00 10,25 0,73 0,05 0,78 0,00 0,00 

STR1 Strop nad 1NP 22,00 13,14 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostor s odlišnou teplou  HT,ij = 1,66 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

PDL1 Podlaha (přilehlá k zemině) 13,14 0,21 2,73 1,45 0,46 1 0,66 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou        HT,ig = 1,81 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem Hti = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 11,15 

  θint,i θe θint,i- θe HT,i 
    Návrhová ztráta prostupem   

ФT,i (W) 

  22 -15 37 11,15 412,47 
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Tab. 2.3 Ukázkový výpočet tepelných ztrát pro místnost 103 (pokračování) 

Tepelná ztráta větráním – nucené větrání 103 – LOŽNICE 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová venkovní 
teplota θe 

Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i 

Hygienické požadavky 

nv (h-1) Vmin,i (m3/h) 

36 -15 22,00 0,50 18,19 

Počet nechráněných 
otvorů 

Výškový korekční 
činitel ε 

Činitel zaclonění e n50 
Množství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m3/h) 

1 1,0 0,02 4 5,82 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

Teplota příváděného 
vzduchu θp 

Vsu - přívod Vsu - odvod fv,i 

15,90 50,00 50,00 0,16 

  

Korigovaný objemový tok Vl 14,06 

Součinitel návrhové ztráty větráním Hv,i 4,78 

Návrhová ztráta větráním ФV,i (W) 176,90 

           

Celkový návrhový tepelný výkon pro 
místnost  

103 – LOŽNICE 
589,37 W 

ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH,i = 

2.1.5 Shrnutí tepelných ztrát v jednotlivých místnostech 

Pro přehlednost jsou v tab. 2.4 shrnuty tepelné ztráty prostupem tepla, větráním a návrhové 

teploty ve všech místnostech objektu. Místnosti, u kterých je „N“, jsou nevytápěny. Číslo 

v závorce pak značí teplotu v prostoru dosaženou prostupem tepla a větráním z okolních 

místností. 
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Tab. 2.4 Tepelné ztráty a návrhové teploty v jednotlivých místnostech 

Číslo 

místnosti 
Označení místnosti 

Návrhová 

teplota 

Tep. ztráta 

prostupem 

tepla 

Tep. ztráta 

větráním 

Tep. ztráta 

celkem 

  [°C] [W] [W] [W] 

101 Zádveří 18 343,7 21,9 365,7 

102 + 201 

+ 202 

Chodba + schodiště 

(1. NP + 2. NP) 
N (20,6) 43,9 -43,9 0,0 

103 Ložnice 22 412,5 176,9 589,4 

104 Obývací pokoj 22 553,7 366,2 919,9 

105 Kuchyně 22 549,6 133,1 682,7 

106 WC 20 42,6 6,4 49,0 

107 Koupelna 24 378,2 92,2 470,3 

108 Technická místnost N (9,0) 0,0 0,0 0,0 

203 Pokoj I 22 336,1 191,8 527,8 

204 Pokoj II 22 326,6 191,8 518,4 

205 Šatna 22 235,8 66,4 302,1 

206 WC 20 14,5 2,0 16,5 

207 Koupelna 24 211,2 86,2 297,4 

208 Pracovna 22 701,6 210,0 911,7 

Celkem (1. NP + 2. NP) – 4149,9 1500,9 5650,8 

2.2 Návrh podlahového vytápění 

Zvoleným typem otopné soustavy je pro řešený objekt podlahové vytápění, které bude 

instalováno ve všech vytápěných místnostech. Systém bude v koupelnách doplněn trubkovými 

otopnými tělesy napojenými na smyčku podlahového vytápění vedenou v koupelně. V každém 

podlaží bude jeden rozdělovač podlahového vytápění. 

2.2.1 Konstrukce a provedení otopné plochy 

V rámci energetické rekonstrukce objektu je realizováno provedení tzv. „mokrým způsobem“. 

Otopný had je uložen přímo do cementové (či anhydritové vrstvy) nad tepelně zvukovou izolací 

(viz obr. 2.1) [4]. Obvyklá teplota přívodní vody činí 35 až 55 °C a systém zpravidla poskytuje 

měrné tepelné výkony vyšší než 50 W·m-2 [4]. Důležitým prvkem je ve skladbě podlahy 

dilatační páska, která plovoucí vrstvě umožní dilatační změny teplotní roztažností [4].  
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Obr. 2.1 Provedení mokrým způsobem – řez podlahou [4] 

1) dilatační páska, 2) podlahová krytina, 3) dlažba, 4) cementový potěr, 5) hydroizolační 

fólie, 6) tepelná izolace, 7) nosná konstrukce podlahy 

2.2.2 Tvarování otopného hadu 

Existují v zásadě dva způsoby tvarování otopného hadu. První způsobem, uplatněným 

v navrženém řešení, je tvarování smyčky do meandru (viz obr. 2.2) [4]. Tímto způsobem se dá 

dosáhnout toho, že teplota otopné vody od obvodové konstrukce ke vnitřní straně klesá, a tedy 

rovnoměrnějšího rozložení teplot ve vytápěné místnosti [4]. 

Druhým způsobem je kladení ve tvaru plošné spirály (viz obr. 2.3). Tento způsob 

zajišťuje rovnoměrnou teplotu podlahy po celé její ploše, avšak vnitřní teplota v horizontálním 

směru od vnitřní k obvodové konstrukci klesá [4]. Tento jev lze zčásti eliminovat intenzivní 

okrajovou zónou, která může být aplikována u obou způsobů pokládky [4]. 

 
 

Obr. 2.2 Otopný had ve tvaru meandru [4] Obr. 2.3 Otopný had ve tvaru plošné spirály 

[4] 

Existuje několik variant přichycení trubek k izolační vrstvě. Patří mezi ně například 

přichycování plastovými příchytkami na síť, do izolační desky, usazování do plastových lišt 
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a další [4]. Pro řešený případ byla ale zvolena varianta kladení do systémové desky, která je 

z hlediska pokládky podlahového vytápění poměrně jednoduchá. Konkrétně se jedná 

o systémovou desku Gabotherm 30–2 s kročejovou a tepelnou izolací (viz obr. 2.4), která 

umožňuje rozteče trubek v násobcích 75 mm [2]. 

  

Obr. 2.4 Systémová deska Gabotherm 30–2 [2] Obr. 2.5 Gabotherm polybutenová trubka 

15x1,5 HR-PB hetta DD [2] 

Se systémovou deskou souvisí volba potrubí podlahového vytápění, kterým je Gabotherm 

polybutenová trubka 15x1,5 mm (viz obr. 2.5). 

2.2.3 Tepelně technický výpočet podlahového vytápění 

Výpočet je založen na tom, že střední povrchová teplota podlahy nepřesáhne hygienicky 

přípustné limity a tepelný výkon podlahové otopné plochy pokryje návrhový tepelný výkon [4]. 

Při výpočtu se vychází z rov. 2.17 [4]. 

𝜃𝑝 − 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 =
𝛬𝑎

𝛼𝑃
· (𝜃𝑚 − 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖) ·

𝑡𝑔ℎ (𝑚𝑃 ·
𝑙
2)

𝑚𝑃 ·
𝑙
2

 

(2.17) 

kde    

𝜃𝑝 [°𝐶] střední povrchová teplota podlahy 

𝜃𝑚 [°𝐶] střední teplota otopné vody 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 [°𝐶] návrhová teplota v místnosti 

𝑚𝑃 [𝑚−1] charakteristické číslo podlahy 

𝛬𝑎 [𝑊 · 𝑚−2 · 𝐾−1] tepelná propustnost vrstev nad trubkami 

𝛼𝑃 [𝑊 · 𝑚−2 · 𝐾−1] celkový součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy 

l [𝑚] rozteč trubek 

V navrženém výpočtu je volena střední povrchová teplota podlahy a střední teplota 

otopné vody je vyjádřena a dopočítána z této uvedené rovnice 2.17. 

Charakteristické číslo podlahy předpokládá válcový zdroj tepla a počítá se ze vztahu 2.18 [4]. 
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𝑚𝑃 = √
2 · (𝛬𝑎 − 𝛬𝑏)

𝜋2 · 𝜆𝑑 · 𝑑
 

(2.18) 

kde    

𝛬𝑏 [𝑊 · 𝑚−2 · 𝐾−1] tepelná propustnost vrstev pod trubkami 

𝜆𝑑 [𝑊 · 𝑚−1 · 𝐾−1] součinitel tepelné vodivosti materiálu, do kterého jsou zality 

trubky (viz příloha P1 – skladba stavební konstrukce 

podlah) 

𝑑 [𝑚] vnější průměr trubek 

Tepelná propustnost vrstev nad trubkami se určí z rov 2.19 [4]. 

𝛬𝑎 =
1

∑
𝑎𝑖

𝜆𝑎𝑖
+

1
𝛼𝑃

 
(2.19) 

kde    

𝑎 [𝑚] tloušťka jednotlivých vrstev nad trubkami podlahového vyt. 

𝜆𝑎𝑖 [𝑊 · 𝑚−1 · 𝐾−1] součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev nad 

trubkami podlahového vytápění (viz příloha P1) 

Celkový součinitel přestupu na tepla na povrchu otopné plochy se stanoví dle rov. 2.20 

[4]. 

𝛼𝑃 = 𝛼𝑠𝑃 + 𝛼𝑘𝑃 (2.20) 

kde    

𝛼𝑠𝑃 [𝑊 · 𝑚−2 · 𝐾−1] součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy radiací 

𝛼𝑘𝑃 [𝑊 · 𝑚−2 · 𝐾−1] součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy 

konvekcí 

Výpočet tepelné propustnosti vrstvy pod trubkami uvádí rov. 2.21 [4]. 

𝛬𝑏 =
1

∑
𝑏𝑖

𝜆𝑏𝑖
+

1
𝛼𝑃′

=
1

𝑅𝑠𝑡𝑟 +
1

𝛼𝑃′

 
(2.21) 

kde    

𝑏𝑖 [𝑚] tloušťka jednotlivých vrstev pod trubkami podlahového vyt. 

𝜆𝑏𝑖 [𝑊 · 𝑚−1 · 𝐾−1] součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev pod 

trubkami podlahového vytápění (viz příloha P1) 

𝑅𝑠𝑡𝑟 [𝑚2 · 𝐾 · 𝑊−1] tepelný odpor stropní desky 

𝛼𝑃′ [𝑊 · 𝑚−2 · 𝐾−1] součinitel přestupu tepla na spodní straně otopné podlahy 

(obvykle se volí 𝛼𝑃
′ = 8 𝑊 · 𝑚−2 · 𝐾−1 ) 
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Střední povrchová teplota podlahových otopných ploch by pro uvedené případy neměla 

přesáhnout hodnoty dané tab. 2.5 [4].  

Tab. 2.5 Limitní přípustné střední povrchové teploty podlahových otopných ploch [4] 

𝑡𝑝 [°𝐶] Typ místnosti 

27 až 28 obytné místnosti, kanceláře apod. (některé zdroje uvádějí 29 °C – např. 

Viessmann [5] – využito při návrhu v obývacím pokoji, ložnici v 1. NP) 

30 až 32 pomocné místnosti, kde se nepředpokládá trvalý pobyt (předsíně, chodby, 

schodiště apod.) 

32 až 34 místnosti, kde se předpokládá chození na boso (plovárny, lázně, koupelny apod.) 

Hustotu tepelného toku otopné plochy lze vyjádřit rov. 2.22 [4]. 

𝑞 = 𝛼𝑃 · (𝜃𝑝 − 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖) (2.22) 

kde    

𝑞 [𝑊 · 𝑚−2] hustota tepelného toku otopné plochy 

Hustota tepelného toku podlahové otopné plochy směrem dolů se určí z rov. 2.23 [4]. 

𝑞′ = 𝛬𝑏 ·
𝛼𝑃′

𝛬𝑎
· (𝜃𝑝 − 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖) + 𝛬𝑏(𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖′) 

(2.23) 

kde    

𝑞′ [𝑊 · 𝑚−2] hustota tepelného toku otopné plochy směrem dolů 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖′ [°𝐶] teplota prostoru pod vytápěnou plochou 

U této rovnice je zapotřebí dodat, že teplota zeminy (pod místnostmi v 1. NP) byla 

odhadnuta na 0 °C. V případě pracovny v 2. NP, pod kterou leží převážně nevytápěné prostory, 

byla teplota těchto prostor stanovena na 5 °C.  

Jako další neznámou, kterou je nutné určit, je šířka okraje, jež představuje vzdálenost 

krajní trubky otopného hadu od stěny, a její výpočet uvádí rov. 2.24 [4]. 

𝑟 =
2,3

𝑚𝑃
 

(2.24) 

kde    

𝑟 [𝑚] šířka okraje (vzdálenost krajní trubky otopného hadu od 

stěny) 

Po určení šířky okraje už je jednoduše možné stanovit si účinnou plochu a účinný obvod 

místnosti (vzorce pro standardní obdélníkové smyčky). Účinnou plochu místnosti demonstruje 

rov. 2.25, účinný obvod místnosti pak rov. 2.26. 
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𝑆𝑃 = (𝑒 − 2 · 𝑟) · (𝑓 − 2 · 𝑟) (2.25) 

kde    

𝑆𝑃 [𝑚2] účinná plocha místnosti (ohraničená krajní trubkou) 

𝑒 [𝑚] délka místnosti 

f [𝑚] šířka místnosti 

𝑂𝑃 = 2 · ((𝑒 − 2 · 𝑟) + (𝑓 − 2 · 𝑟)) (2.26) 

kde    

𝑂𝑃 [𝑚] účinný obvod místnosti (vymezený krajními trubkami) 

Tepelný výkon účinné plochy je v práci určen podle rov. 2.27. 

𝑄𝑝 = 𝑞 · 𝑆𝑝 (2.27) 

kde    

𝑄𝑝 [𝑊] tepelný výkon účinné plochy 

 Jelikož je podlahovou plochou tepelný výkon dodáván i v místech, kde již trubky 

otopného hada kladeny nejsou, je nutné rovnicí 2.28 vyjádřit tepelný výkon okrajové plochy 

[4]. 

𝑄𝑜 = 𝑄𝑝 ·
𝑂𝑝

𝑆𝑝
·

0,448 · 𝑙

𝑡𝑔ℎ (𝑚 ·
𝑙
2)

 
(2.28) 

kde   

𝑄𝑜 [𝑊] tepelný výkon okrajové plochy 

Celkový tepelný výkon otopné plochy (tj. výkon dodaný teplonosné látce) zahrnuje 

tepelný výkon účinné plochy, tepelný výkon směrem dolů a tepelný výkon okrajové plochy 

a vyjadřuje ho rov. 2.29. 

𝑄𝑃𝐶 = (𝑞 + 𝑞′) · 𝑆𝑝 + 𝑄𝑜 (2.29) 

kde   

𝑄𝑃𝐶 [𝑊] celkový tepelný výkon otopné plochy 

Všechen tepelný výkon z rov. 2.29 však využít nelze, především ne ten, který míří do 

zeminy. Skutečný výkon podlahové otopné plochy uvádí rov. 2.30. 

𝑄𝑃𝐶,𝑠𝑘𝑢𝑡 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑜 (2.30) 

kde   

𝑄𝑃𝐶,𝑠𝑘𝑢𝑡 [𝑊] skutečný výkon podlahové otopné plochy do místnosti 

Vhodné je zohlednit vliv nábytku. Bašta vliv nábytku na vysokých nohách zanedbává, 

u nábytku s nízkými nohami udává, že se výkon podlahové otopné plochy snižuje o více než 
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50 %, a u nábytku se soklem o více než 90 % [4]. Ve výpočtu je proto zacházeno s nábytkem 

na nízkých nohách tak, že se odečítá měrný tepelný výkon otopné plochy vztažený na polovinu 

plochy takovéhoto nábytku, u nábytku se soklem pak vztažený na celou jeho plochu. Tuto 

korekci popisuje rov. 2.31.  

𝑄𝑛 = 𝑞 · 𝑆𝑛 (2.31) 

kde   

𝑄𝑛 [𝑊] úbytek tepelného výkonu  

𝑆𝑛 [𝑚2] plocha nábytku v místnosti (v případě nábytku s nízkými 

nohami redukovaná) 

Tento úbytek tepelného výkonu se odečítá, jak z celkového tepelného výkonu otopné 

plochy (výkon dodaný teplonosné látce), tak od skutečného výkonu podlahového plochy, 

protože plocha v místě pod nábytkem netopí, nebo topí méně. 

Tepelně technický výpočet podlahových smyček v 1. NP a 2. NP je shrnut v tab. 2.6, 

respektive v tab. 2.7. 

Střední teplota smyček stejného rozdělovače není vždy stejná, a to z důvodu různého 

teplotního spádu. Je dodrženo to, aby se shodovala vstupní teplota topné vody do každé smyčky 

daného podlahového rozdělovače. Volba teplotního spádu souvisí s tlakovými poměry ve 

smyčce. Střední teplotní spád v 1. NP je 42,0/35,7 °C, v 2. NP pak 38,0/31,6 °C (viz tab. 2.8, 

tab. 2.9). 

Mírné zjednodušení proběhlo v určitých případech při volbě rozměrů smyčky. Někdy 

nebylo možné dosáhnout dokonale obdélníkového tvaru z důvodu různých překážek (tvar 

místnosti, kuchyňská linka, vana či sprchový kout). Prostor pro smyčku byl volen jako 

obdélníkový takovým způsobem, aby jeho plocha byla stejná jako plocha méně pravidelného 

tvaru. 

Některé místnosti byly natolik rozlehlé, že si vyžádaly rozdělení na více okruhů – např. 

obývací prostor s kuchyní (3 smyčky), pracovna (2 smyčky). Některé naopak umožnily spojení 

více smyček do jedné – koupelna s WC v obou nadzemních podlažích. 
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Tab. 2.6 Tepelně technický výpočet podlahových smyček v 1. NP (vytápění) 

1. NP 103 
104 + 

105 
101 107 106 

Poznámka (počet smyček v místnosti) 1 3 1 společná sm. 

Návrhová teplota místnosti θint,i [°C] 22 22 18 24 20 

Potřebný tepelný výkon jedné 
smyčky k vytápění místnosti 

Qz [W] 589,4 534,2 365,6 283,3 49,0 

PROSTOR PRO SMYČKU 

Délka  e [m] 3,55 3,60 3,40 1,49 1,40 

Šířka f [m] 3,70 2,44 1,55 2,75 1,65 

VOLENÉ PARAMETRY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 

Povrchová teplota podlahy θp [°C] 28,50 29,00 25,70 32,70 25,70 

Vnější průměr trubek d [m] 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Rozteč trubek l [m] 0,225 0,225 0,3 0,075 0,3 

NÁBYTEK 

Plocha nábytku v místnosti Sn [m2] 3,24 0,80 0,00 0,00 0,00 

Součinitel nábytku kn [-] 1 1 0 0 0 

DOPOČÍTANÉ PARAMETRY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ  

Střední teplota otopné vody θm [°C] 37,73 38,94 39,17 40,17 35,67 

Tepelný odpor konstrukce nad 
osou trubek 

Rnad [m2·K·W-1] 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Tepelný odpor konstrukce pod 
osou trubek 

Rpod [m2·K·W-1] 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Tepelná propustnost vrstev 
nad trubkami  

Λa [W·m-2·K-1] 6,47 6,47 6,69 6,69 6,69 

Tepelná propustnost vrstev 
pod trubkami 

Λb [W·m-2·K-1] 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Charakteristické číslo podlahy mP [m-1] 8,76 8,76 8,90 8,90 8,90 

Šířka okraje r [m] 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Účinná plocha místnosti Sp [m2] 9,60 5,88 2,98 2,18 1,00 

Účinný obvod místnosti Op [m] 12,40 9,97 7,83 6,41 4,03 

Hustota tepelného toku otopné 
plochy 

q [W·m-2] 78,0 84,0 92,4 104,4 68,4 

Hustota tepelného toku 
směrem dolů 

q' [W·m-2] 12,6 13,0 12,0 14,8 11,2 

Tepelný výkon účinné plochy Qp [W] 749,0 493,5 275,3 227,1 68,5 

Tepelný výkon okrajové plochy Qo [W] 129,1 111,8 111,7 69,9 42,6 

Celkový tepelný výkon otopné 
plochy 

QPC [W] 746,3 614,4 422,8 329,3 122,3 

Skutečný výkon podlahové 
otopné plochy do místnosti 

QPC,skut [W] 625,4 538,1 387,0 297,0 111,1 

Úbytek tepelného výkonu 
vlivem nábytku 

Qn [W] 252,7 67,2 0,0 0,0 0,0 
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Tab. 2.7 Tepelně technický výpočet podlahových smyček v 2. NP (vytápění) 

2. NP 203 204 205 207 206 208 

Poznámka (počet smyček v místnosti) 1 1 1 společná sm. 2 

Návrhová teplota místnosti θint,i [°C] 22 22 22 24 20 22 

Potřebný tepelný výkon jedné 
smyčky k vytápění místnosti 

Qz [W] 527,8 518,4 302,1 142,4 16,5 455,8 

PROSTOR PRO SMYČKU  

Délka  e [m] 3,8 3,8 4,15 1,31 1,8 3 

Šířka f [m] 3,85 3,85 2,5 2,35 1 2,91 

VOLENÉ PARAMETRY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ  

Povrchová teplota podlahy θp [°C] 26,80 26,80 26,70 30,70 24,53 27,30 

Vnější průměr trubek d [m] 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Rozteč trubek l [m] 0,225 0,225 0,3 0,075 0,3 0,225 

NÁBYTEK  

Plocha nábytku v místnosti Sn [m2] 3,24 3,24 2,88 0,00 0,00 0,00 

Součinitel nábytku kn [-] 1 1 1 0 0 0 

DOPOČÍTANÉ PARAMETRY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ   

Střední teplota otopné vody θm [°C] 33,61 33,61 35,23 36,45 32,45 34,82 

Tepelný odpor konstrukce nad 
osou trubek 

Rnad [m2·K·W-1] 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Tepelný odpor konstrukce pod 
osou trubek 

Rpod [m2·K·W-1] 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 

Tepelná propustnost vrstev 
nad trubkami  

Λa [W·m-2·K-1] 6,47 6,47 6,47 6,69 6,69 6,47 

Tepelná propustnost vrstev 
pod trubkami 

Λb [W·m-2·K-1] 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Charakteristické číslo podlahy mP [m-1] 8,75 8,75 8,75 8,89 8,89 8,75 

Šířka okraje r [m] 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Účinná plocha místnosti Sp [m2] 10,88 10,88 7,16 1,45 0,62 5,89 

Účinný obvod místnosti Op [m] 13,20 13,20 11,20 5,25 3,53 9,71 

Hustota tepelného toku otopné 
plochy 

q [W·m-2] 57,6 57,6 56,4 80,4 54,4 63,6 

Hustota tepelného toku 
směrem dolů 

q' [W·m-2] 2,0 2,0 1,9 3,3 1,1 7,8 

Tepelný výkon účinné plochy Qp [W] 627,0 627,0 403,6 116,9 33,7 374,7 

Tepelný výkon okrajové plochy Qo [W] 101,5 101,5 98,1 44,1 29,6 82,5 

Celkový tepelný výkon otopné 
plochy 

QPC [W] 563,3 563,3 353,1 165,9 64,0 503,3 

Skutečný výkon podlahové 
otopné plochy do místnosti 

QPC,skut [W] 541,8 541,8 339,3 161,0 63,3 457,1 

Úbytek tepelného výkonu 
vlivem nábytku 

Qn [W] 186,6 186,6 162,4 0,0 0,0 0,0 
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2.2.4 Hydraulický výpočet podlahového vytápění 

Tlaková ztráta podlahového systému se skládá stejně jako u jiných potrubních systémů 

z tlakové ztráty třením a místními odpory [4]. Toto tvrzení dokládá rov. 2.32 [4]. 

𝛥𝑝𝑍 = 𝛥𝑝𝜆 + 𝛥𝑝𝜉 (2.32) 

kde   

𝛥𝑝𝑍 [𝑃𝑎] celková tlaková ztráta otopného hadu 

𝛥𝑝𝜆 [𝑃𝑎] tlaková ztráta třením 

𝛥𝑝𝜉 [𝑃𝑎] tlaková ztráta místními odpory 

Při návrhu jednotlivých podlahových smyček se samozřejmě doporučuje pro správnou 

hydraulickou regulaci dodržovat to, aby se délky jednotlivých podlahových smyček příliš 

nelišily [4]. Celková délka smyčky by neměla přesáhnout 120 m [4]. Tlakové ztráty v úsecích 

při zachování průměru potrubí lze samozřejmě částečně vyrovnat i navrženým teplotním 

spádem. Nižší teplotní spád znamená vyšší průtok a vyšší tlakové ztráty. Vliv všech těchto 

veličin na tlakové ztráty zahrnuje výpočet. 

Zmíněný hmotnostní průtok závisí na celkovém tepelném výkonu otopné plochy, měrné 

tepelné kapacitě vody (zvolena 4180 J·kg-1·K-1) a teplotním spádu (ochlazení na otopném hadu) 

[4]. Jeho výpočet uvádí rov. 2.33. 

�̇� =
𝑄𝑃𝐶

𝑐 · 𝛥𝑡
 

(2.33) 

kde   

�̇� [𝑘𝑔 · 𝑠−1] hmotností průtok podlahovou smyčkou 

𝑐 [𝐽 · 𝑘𝑔−1 · 𝐾−1] měrná tepelná kapacita teplonosné látky 

𝛥𝑡 [°𝐶] teplotní spád (ochlazení na otopném hadu) 

Tlaková ztráta třením  

Tlaková ztráta třením je dána rov. 2.34.  

𝛥𝑝𝜆 = 𝑅𝑚 · 𝑙𝑃 (2.34) 

kde   

𝑅𝑚  [𝑃𝑎 · 𝑚−1] měrná délková ztráta 

𝑙𝑃 [𝑚] délka trubek otopného hadu 

Délka trubek otopného hadu se pro řešený meandrový způsob pokládky stanoví dle rov. 

2.35 [4]. 
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𝑙𝑃 = 𝑛 · (𝐴𝑚 + 𝑙 − 𝑙0 − ∑𝑏 − (4 − 𝜋) · 𝑟𝑜𝑏𝑙) + 2 · 𝑙𝑝ř (2.35) 

kde   

𝑙 [𝑚] rozteč trubek 

𝐴𝑚 [𝑚] rozměr místnosti rovnoběžný s vedením trubek 

𝑙0 [𝑚] délka části místnosti bez otopného hadu 

𝑏 [𝑚] vzdálenost krajních trubek od svislých konstrukcí 

𝑟𝑜𝑏𝑙 [𝑚] poloměr zakřivení oblouku 

𝑛 [– ] počet řad trubek otopného hadu 

𝑙𝑝ř
2 [𝑚] délka úseku otopného hadu od rozdělovače podlahového 

vytápění po řešenou místnost (délka přívodu) 

Měrná délková ztráta se určí rov. 2.36. 

𝑅 =
𝜆

𝑑𝑖
·

𝑤2

2
· 𝜌 

(2.36) 

kde   

𝜆 [−] součinitel ztráty třením 

𝑑𝑖 [𝑚] vnitřní průměr potrubí 

𝑤 [𝑚 · 𝑠−1] rychlost proudění teplonosné látky 

𝜌 [𝑘𝑔 · 𝑚−3] hustota teplonosné látky 

Pro úplnost je uveden také výpočet rychlosti proudění v potrubí – rov. 2.37. 

𝑤 =
4 · �̇�

 𝜌 · 𝜋 · 𝑑𝑖
2 

(2.37) 

Zásadní je výpočet součinitele ztráty třením. Pro volbu správného výpočetního vztahu je 

nutno nejdříve stanovit Reynoldsovo číslo rovnicí 2.38.  

𝑅𝑒 =
𝑤 · 𝑑𝑖

𝜈
 

(2.38) 

kde   

𝑅𝑒 [– ] Reynoldsovo číslo 

𝜈 [𝑚2 · 𝑠−1] kinematická viskozita3 

 
2 Délka 𝑙𝑝ř ve výpočtu násobena dvojkou z důvodu zahrnutí přívodu i odvodu smyčky. 

3 Hodnoty střední kinematické viskozity a hustoty teplonosné látky jsou ve výpočtech stanoveny zpravidla pro 

střední teplotu otopné vody. 
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Pro oblasti laminárního proudění (Re ≤ 2300) nezáleží na povrchové drsnosti trubek 

a platí vztah 2.39. 

𝜆 =
64

𝑅𝑒
 

(2.39) 

Pro hodnoty Reynoldsova čísla vyšší než 2300 byla pro výpočet použita Colebrookova 

rovnice 2.40. Povrchová drsnost polybutenových trubek podlahového vytápění je dle výrobce 

0,000007 m [2]. 

1

√𝜆
= −2 · log (

2,51

𝑅𝑒 · √𝜆
+

𝑘

3,71 · 𝑑𝑖
) 

(2.40) 

kde   

𝑘 [𝑚] povrchová drsnost trubek 

Tlaková ztráta místními odpory 

Obecný vztah pro výpočet je dán vztahem 2.41 [4]. 

𝛥𝑝𝜉 = ∑ 𝜉 ·
𝑤2

2
· 𝜌 

(2.41) 

kde   

∑ 𝜉 
[– ] součet všech součinitelů místního odporu jedné smyčky 

Pro součinitel místní ztráty oblouku 90° Bašta uvádí následující vztah 2.42 [4]. 

𝜉90 = 0,034083 + 0,744580769 · ln
𝑟𝑜𝑏𝑙

𝑑𝑖
 (2.42) 

kde   

𝜉90 [– ] součinitel místního odporu oblouku 90° 

𝑟𝑜𝑏𝑙 [𝑚] poloměr zakřivení oblouku 

Za poloměr zakřivení oblouku bylo do výpočtu dosazeno 0,09 m (90 mm)4, což je 

minimální poloměr ohybu udávaný výrobcem [2]. Pro meandrový způsob kladení se určí 

celkový součinitel jedné smyčky otopného hadu podle rov. 2.43 [4].  

∑ 𝜉 = 2 · (𝑛 − 1) ·  𝜉90 + 2 · 𝑛𝑝ř ·  𝜉90 (2.43) 

kde   

𝑛 [– ] počet řad trubek otopného hadu 

𝑛𝑝ř [𝑚] počet oblouků 90° na trase přívodního potrubí od 

rozdělovače podlahového vytápění po řešenou místnost 

 
4 V případě nevhodnosti meandrového způsobu kladení v místnostech s nejmenší roztečí 75 mm (koupelny) lze 

v těchto místnostech z hlediska lepší dispozice volit uspořádání do plošné spirály. 
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Hydraulický výpočet jednotlivých smyček podlahového vytápění v 1. NP a 2. NP uvádí 

tab. 2.8, resp. tab. 2.9. 

Tab. 2.8 Hydraulický výpočet podlahových smyček v 1. NP (vytápění) 

1. NP 103 104+105 101 107 106 
Celkový tepelný příkon 
instalované podlahové 
plochy 

QPC [W] 746,3 614,4 422,8 329,3 122,3 

Střední teplota otopné 
vody 

θm [°C] 37,7 38,9 39,2 40,2 35,7 

Navržený teplotní spád  Δt [°C] 8 6 5 3,6 1,3 

Vstupní teplota vody tin [°C] 41,7 41,9 41,7 42,0 36,3 

Výstupní teplota vody tout [°C] 33,7 35,9 36,7 38,4 35,0 

Hmotnostní průtok 
smyčkou 

ṁ [kg·h-1] 80,3 88,2 72,8 78,8 78,5 

Objemový průtok smyčkou V̇ [l·min-1] 1,35 1,48 1,22 1,32 1,32 

Rozteč mezi trubkami l [m] 0,225 0,225 0,3 0,075 0,3 

Šířka okraje r [m] 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Celková délka smyčky Lcelk [m] 55,8 34,2 25,0 35,7 5,7 

Celkový počet ohybů ocelk [-] 32 22 16 30 4 

Tlaková ztráta vřazených 
odporů 

Δpξ [Pa] 962,4 797,6 395,7 868,5 114,9 

Reynoldsovo číslo Re [-] 3645,4 4099,9 3402,0 3753,7 3416,7 

Charakter proudění 
(turbulentní/laminární) 

turb. turb. turb. turb. turb. 

Měrná délková ztráta Rm [Pa·m-1] 67,93 79,17 57,00 64,84 66,11 

Celková tlaková ztráta 
smyčky 

Δpz [Pa] 4753 3504 1822 3182 492 
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Tab. 2.9 Hydraulický výpočet podlahových smyček v 2. NP (vytápění) 

2. NP 203 204 205 207 206 208 

Celkový tepelný příkon 
instalované podlahové 
plochy 

QPC [W] 563,3 563,3 353,1 165,9 64,0 503,3 

Střední teplota otopné 
vody 

θm [°C] 33,6 33,6 35,2 36,5 32,4 34,8 

Navržený teplotní spád  Δt [°C] 8 8 5 2,5 1,0 6 

Vstupní teplota vody tin [°C] 37,6 37,6 37,7 37,7 32,9 37,8 

Výstupní teplota vody tout [°C] 29,6 29,6 32,7 35,2 32,0 31,8 

Hmotnostní průtok 
smyčkou 

ṁ [kg·h-1] 60,6 60,6 60,8 57,1 57,1 72,2 

Objemový průtok smyčkou V̇ [l·min-1] 1,02 1,02 1,02 0,96 0,96 1,21 

Rozteč mezi trubkami l [m] 0,225 0,225 0,3 0,075 0,3 0,225 

Šířka okraje r [m] 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Celková délka smyčky Lcelk [m] 53,0 51,6 26,1 23,8 6,0 46,6 

Celkový počet ohybů ocelk [-] 30 30 16 22 4 30 

Tlaková ztráta vřazených 
odporů 

Δpξ [Pa] 513,3 513,3 275,5 334,5 60,7 728,7 

Reynoldsovo číslo Re [-] 2526,4 2526,4 2621,7 2526,1 2320,4 3087,3 

Charakter proudění 
(turbulentní/laminární) 

turb. turb. turb. turb. turb. turb. 

Měrná délková ztráta Rm [Pa·m-1] 43,11 43,11 42,90 38,31 39,22 57,61 

Celková tlaková ztráta 
smyčky 

Δpz [Pa] 2798 2738 1394 1247 296 3414 

2.3 Volba trubkových otopných těles v koupelnách 

Jedinými otopnými tělesy v objektu budou trubková otopná tělesa v koupelnách v obou 

nadzemních podlažích. Tato trubková tělesa budou napojena z podlahových smyček 

v koupelnách a budou pokrývat chybějící tepelný výkon v těchto místnostech. 

Aby takto navržený systém správně fungoval a aby trubkové otopné těleso mohlo být 

součástí konkrétní smyčky podlahového vytápění, musí ve výpočtu disponovat stejným 

průtokem jako smyčka podlahového vytápění a zároveň musí platit, že výstupní teplota smyčky 

se rovná vstupní teplotě do tělesa pro případ, že je těleso umístěno na konci smyčky 

podlahového vytápění. 

Trubková otopná tělesa byla vybrána z nabídky firmy Korado. Trubková otopná tělesa 

s označením Koralux jsou vyráběna v několika řadách [6]. Pro tuto konkrétní aplikaci byla 

z důvodu nízkoteplotního systému zvolena řada „MAX“. Trubková otopná tělesa z této řady 

jsou navržena pro distribuci maximálního tepelného výkonu, což zaručuje jejich konstrukce [6]. 

Jsou vyráběny v provedení s rovnými či prohnutými trubkami a se spodním krajním či 

středovým připojením [6]. Tento konkrétní návrh počítá s provedením s rovnými trubkami 

(označení „linear“) a středovým připojením (označení „M“). Příklad otopného tělesa Koralux 

linear MAX-M je uveden na obr. 2.6. 
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Obr. 2.6 Trubkové otopné těleso Koralux 

linear MAX-M [6] 

Obr. 2.7 Termostatický ventil IMI Vekolux 

přímý – provedení pro jednotrubkovou 

soustavu [7] 

Trubková otopná tělesa budou ke své zdrojové smyčce připojena armaturou IMI Vekolux 

v provedení přímém a pro jednotrubkové soustavy (viz obr. 2.7) [7]. Použitím tohoto ventilu 

bude umožněno otopné těleso vypustit či uzavřít, a přitom zachovat průtok ve smyčce obtokem 

tohoto ventilu [7]. 

Část teplonosné látky tedy při provozu zatíká do tělesa a část teče již zmíněným obtokem. 

o poměru těchto dvou průtoků rozhoduje součinitel zatékání. Ten lze u tohoto ventilu nastavit 

buď na 50 %, nebo na 35 % (množství teplonosné látky zatékající do tělesa) [7]. Z výroby je 

nastaven na 50 % a toto nastavení se v řešeném případě nebude měnit. V tělese je tedy pro 

předání tepelného výkonu možno počítat s polovičním průtokem oproti smyčce, ke které je 

připojen.  

Vstupní teplota topné vody do tělesa je dána výstupní teplotou části smyčky v koupelně. 

Teplota, v další části smyčky (na WC), kam teplonosná látka v rámci tohoto okruhu míří po 

trubkovém otopném tělese, je dána z poloviny výstupní teplotou tělesa a z poloviny výstupní 

teplotou části smyčky v koupelně z důvodu již zmíněného součinitele zatékání. 

Hydraulická ztráta ventilu je určena z diagramu, který je přiložen v technických 

podkladech výrobce (viz obr. 2.8). Hmotnostní průtok uvedený na spodní vodorovné ose 

odpovídá, dle poznatku z ukázkového příkladu, průtoku na vstupu do ventilu (součet průtoků 

tělesem a obtokem) [7]. Stanovená tlaková ztráta ventilu trubkového tělesa v 1. NP činí 400 Pa 

a v 2. NP pak 210 Pa. Tyto hodnoty budou pro správnou regulaci podlahového rozdělovače 

přičteny ke tlakové ztrátě příslušných smyček. 
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Obr. 2.8 Diagram pro určení tlakové ztráty IMI Vekolux v provedení pro jednotrubkovou 

soustavu [7] 

2.4 Hydraulická regulace systému podlahového vytápění 

Hydraulická regulace systému podlahového vytápění, jehož součástí jsou i trubková otopná 

tělesa v koupelnách, vychází z tlakových ztrát určených v předchozích kapitolách. Smyčky jsou 

hydraulicky charakterizovány průtokem teplonosné látky a tlakovou ztrátou. V případě smyčky 

distribuující koupelnu, trubkové otopné těleso a WC je nutno tlakovou ztrátu jednotlivých 

elementů úseku sečíst. 

Hydraulická regulace rozdílů tlakových ztrát jednotlivých smyček se realizuje 

nastavením regulačního ventilu na vratném potrubí smyček podlahového vytápění [8]. 
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Nastavení ventilu v závislosti na tlakové diferenci a objemovém průtoku smyčkou ukazuje graf, 

který je součástí obr. 2.9. 

 

Obr. 2.9 Diagram nastavení regulačních ventilů jednotlivých okruhů podlahového 

rozdělovače Gabotherm [8] 

Hydraulickou regulaci, konkrétně nastavení regulačních ventilů, uvádí pro podlahové 

smyčky 1. NP a 2. NP tab. 2.10, respektive tab. 2.11. 

Tab. 2.10 Nastavení regulačních ventilů okruhů podlahového vytápění 1. NP 

  

Objemový 
průtok 

smyčkou 

Celková 
délka 

smyčky 

Celková 
tlaková 
ztráta 

smyčky 

Tlaková 
ztráta 
ventilu 

Tlaková 
ztráta k 

dorovnání 

Tlaková 
ztráta 

okruhu po 
regulaci 

 Nastavení 
reg. 

ventilu 
(0,25–2,5) 

  V̇ Lcelk Δpz Δpvent Δpdor Δpreg nnast 

  [l·h-1] [m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [-] 

103 80,9 55,8 4753 450 0 5203 2,50 (Ú.O.) 

104 + 105 88,8 34,2 3504 1700 -1 5204 0,75 

101 73,4 25,0 1822 3380 1 5202 0,35 

107+106 79,4 41,4 4074 1130 -1 5204 0,88 
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Tab. 2.11 Nastavení regulačních ventilů okruhů podlahového vytápění 2. NP 

  

Objemový 
průtok 

smyčkou 

Celková 
délka 

smyčky 

Celková 
tlaková 
ztráta 

smyčky 

Tlaková 
ztráta 
ventilu 

Tlaková 
ztráta k 

dorovnání 

Tlaková 
ztráta 

okruhu po 
regulaci 

 Nastavení 
reg. 

ventilu 
(0,25–2,5) 

  V̇ Lcelk Δpz Δpvent Δpdor Δpreg nnast 

  [l·h-1] [m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [-] 

203 61,0 53,0 2798 970 -4 3768 0,60 

204 61,0 51,6 2738 1030 -4 3768 0,57 

205 61,2 26,1 1394 2370 0 3764 0,32 

206+207 57,5 29,8 1754 2010 1 3764 0,38 

208 72,7 46,6 3414 350 0 3764 2,50 (Ú.O.) 

2.5 Zdroj tepla a chladu 

S ohledem na skutečnost, že energetická rekonstrukce tohoto rodinného domu zahrnuje nejen 

vytápění, ale také chlazení, nabízelo se vybrat zařízení, které dokáže splňovat požadavky na 

obě tyto profese. Jelikož se kolem domu nenachází souvislý pozemek pro umístění plošného 

zemního kolektoru, bylo pro tyto účely vybráno tepelné čerpadlo IVT AIR X (viz obr. 2.10). 

Tepelné čerpadlo se vyrábí v několika výkonových řadách, je vhodné pro objekty s tepelnou 

ztrátou od 2,5 do 40 kW, pro oblasti s výpočtovou teplotou do -18 °C a budovy s topným 

systémem s teplotou maximálně 55 °C [9].  

 

Obr. 2.10 Tepelné čerpadlo IVT AIR X [9] 

Tepelné čerpadlo se dodává v různých provedeních a kombinacích (s elektrokotlem, se 

zásobníkem TV, se solárním výměníkem, s akumulátorem, s napojením na externí dotopový 

kotel apod.), které jsou specifické pro požadovaný rozsah využití [9]. Zvolené provedení pro 

toto konkrétní řešení bude okomentováno níže [9]. Tepelné čerpadlo může spolupracovat také 

s FVE (fotovoltaikou), což bude v navrhovaném řešení také využito [9]. 
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2.5.1 Výkon tepelného čerpadla  

Tepelné čerpadlo se vyrábí v různých výkonových řadách, které uvádí tab. 2.12 [9].  

Tab. 2.12 Výkonové řady tepelného čerpadla IVT AIR X 

Tepelné čerpadlo AIR X 50 AIR X 70 AIR X 90 AIR X 130 AIR X 170 

Doporučená tepelná ztráta 5 kW 7 kW 9 kW 13 kW 17 kW 

Maximální tepelná ztráta5 6 kW 8,5 kW 12 kW 15,5 kW 20 kW 

Při výběru výkonu tepelného čerpadla pro řešený objekt, jehož tepelná ztráta dosahuje 

hodnoty přibližně 5,6 kW, by se dalo uvažovat o variantách AIR X 50 i AIR X 70. S uvážením 

malé výkonové rezervy a ne příliš zásadního cenového rozdílu těchto dvou možností byla 

zvolena varianta AIR X 70.  

2.5.2 Instalace tepelného čerpadla 

Venkovní jednotka se nedoporučuje umísťovat do prostorů využívaných pro pobyt lidí, jako 

jsou např. altány, terasy, vstupy do domu apod [9]. Taktéž musí být dodržena minimální 

vzdálenost zdí především od výfukové strany tepelného čerpadla, aby nedošlo ke zhoršení 

provozních parametrů [9]. Tuto vzdálenost udává výrobce. Vzhledem ke své nízké hmotnosti 

musí být venkovní jednotka řádně kotvena [9]. 

Pro připojovací potrubí mezi tepelným čerpadlem a vnitřní jednotkou může být použito 

více druhů materiálu. V řešeném případě k tomuto účelu poslouží „plastohliník“ (PEx/Al/PEx 

26x3) – viz obr. 2.11. Venkovní potrubí čelí nízkým teplotám, vlhkosti a UV záření, proto je 

nutné použití dostatečné izolace [9]. Výrobce doporučuje izolaci Armaflex HT (AC) tloušťky 

25 mm a použití speciální plastové fólie (Venture), popř. hliníkové lepenky či oplechování [9]. 

Odvod kondenzátu z venkovní jednotky lze provést buď do kanalizace, nebo do terénu pod TČ 

(do štěrkového lože). 

 

Obr. 2.11 Připojovací potrubí PEx/Al/PEx mezi tepelným čerpadlem a vnitřní jednotkou 

[10] 

 
5 Maximální hodnoty tepelné ztráty lze uvažovat pouze u domů vytápěné podlahovým vytápěním v oblasti 

-15 °C [9]. 



 

Bc. Jaroslav Stupka 

Energetický ústav, obor Technika prostředí 

Energetická rekonstrukce samostatně stojícího rodinného domu 

 

48 

 

2.5.3 Hlučnost tepelného čerpadla 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, tepelné čerpadlo by nemělo být instalováno na 

místech pobytu lidí (terasy, altány), poblíž oken obytných místností či blízko sousedových oken 

[9]. V technickém listu je dle platné legislativy uváděna hladina akustického tlaku a výkonu při 

40 % otáček kompresoru a ventilátoru [9]. Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m je 40 

dB (A), hladina akustického výkonu pak činí 53 dB (A) [11]. Dle informací poptaných 

u výrobce hladina akustického tlaku při maximálním výkonu v denním režimu ve vzdálenosti 

1 m dosahuje hodnoty 56 dB (A), v nočním režimu ve stejné vzdálenosti 53 dB (A) a hladina 

akustického výkonu činí v denním režimu 64 dB (A), v nočním pak 61 dB (A). 

Hygienický limit hladiny akustické tlaku Lp v chráněných venkovních prostorech staveb 

činí v denní době 50 dB (A), v noční době 40 dB (A) [9]. S ohledem na tzv. tónovou složku 

hluku se tento limit obvykle snižuje na 45 dB (A) pro den a 35 dB (A) pro noc [9]. 

Velkou roli při projekční kontrole tepelného čerpadla hraje konkrétní umístění tepelného 

čerpadla. Skutečnost, kolika stěnami je tepelné čerpadlo obklopeno, ovlivňuje vyzařování hluku 

a její závislost na umístění tepelného čerpadla vyjadřuje směrový faktor Q (viz obr. 2.12) [9]. 

 

Obr. 2.12 Závislost směrového faktoru Q na poloze zdroje hluku [9] 

Výrobce hodnotu hladiny akustického tlaku pro dané čerpadlo udává na základě hladiny 

akustického výkonu a korekce dle rov. (2.44) [9].  

𝐿𝑝 = 𝐿𝑤 + 𝛥𝐿 (2.44) 

kde   

𝐿𝑝 [𝑑𝐵 (𝐴)] hladina akustického tlaku 

𝐿𝑤 [𝑑𝐵 (𝐴)] hladina akustického výkonu 

𝛥𝐿 [𝑑𝐵 (𝐴)] korekce v závislosti na směrovém měřítku a vzdálenosti 

měřicího místa od tepelného čerpadla (viz tab. 2.13) 
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Hodnotu korekce v závislosti na směrovém měřítku a vzdálenosti měřicího místa od 

tepelného čerpadla udává tab. 2.13 [9]. 

Tab. 2.13 Korekce ΔL [9] 

Směrový 

faktor Q 

[–] 

Korekce hladiny akustického tlaku Lp [dB (A)] na vzdálenost od zdroje hluku 

1 m 2 m 4 m 5 m 6 m 8 m 10 m 12 m 15 m 

2 -8 -14 -20 -22 -23,5 -26 -28 -29,5 -31,5 

4 -5 -11 -17 -19 -20,5 -23 -25 -26,5 -28,5 

8 -2 -8 -14 -16 -17,5 -20 -22 23,5 -25,5 

Pokud se vychází z hodnot uvedených hladin akustického tlaku při maximálním výkonu, 

je v řešeném návrhu při směrovém faktoru rovném hodnotě 4 zapotřebí dodržet následující 

odstupové vzdálenost – v denním režimu 5 m (minimální korekce 19 dB (A)) a v nočním 

režimu 12 m (minimální korekce 26 dB (A)). Kritický je tedy noční režim. Zkoumaná budova 

umístěna naproti výfuku z tepelného čerpadla stojí v dostatečné odstupové vzdálenost (viz Obr. 

2.13). Číslo uvedené nad kružnicí uvádí vypočtenou hladinu akustického tlaku Lp [dB (A)] 

v místě vedení kružnice během dne, číslo v závorce pak tuto hodnotu v noci.  

 

Obr. 2.13 Umístění tepelného čerpadla z hlediska hluku 
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2.5.4 Vnitřní jednotka tepelného čerpadla 

Pro řešený případ byla zvolena vnitřní jednotka IVT AirModul E9 (viz obr. 2.14), která je 

určena pro tepelná čerpadla AIR X 50–90 [9]. Je vybavena vestavěným zásobníkem teplé vody 

o objemu 185 litrů a elektrokotlem o výkonu 9 kW [9]. Pro řešenou rekonstrukci byla vybrána 

varianta bez solárního výměníku, protože projekční návrh zahrnuje pouze FVE [9]. Součástí 

vnitřní jednotky je také expanzní nádoba o objemu 11 litrů a oběhové čerpadlo Grundfos UPM2 

25-75 PWM [11]. Jednotka umožňuje režim chlazení [11]. 

2.5.5 Akumulátor tepelného čerpadla 

Z důvodu, že je tepelné čerpadlo AIR X vybaveno frekvenčním řízením, a dokáže tedy reagovat 

na okamžité požadavky na výkon při vytápění či chlazení, není použití akumulátoru vždy na 

místě [9]. Akumulátor je nutné použít v několika nastalých případech předepsaných výrobcem.  

V případě řešené rekonstrukce bude nutné akumulátor použít z důvodu kombinace 

s fotovoltaikou [9]. K této řadě tepelných čerpadel výrobce doporučuje akumulátory BC 100, 

BC 120, BC 300 (o objemech 100 l, 120 l, 300 l) [9]. Pro kombinaci s chlazením je dle výrobce 

použitelný pro vhodnou izolaci pouze akumulátor BC 120 [9]. u tohoto návrhu by ani při 

chlazení nemělo docházet k výrazné kondenzaci, jelikož teplota chladicí vody se bude 

pohybovat nad hranicí rosného bodu. Přesto však bude k eliminaci případného rizika použit 

tento akumulátor. Důležité je zmínit, že akumulátor je přiměřený i z hlediska výkonu tepelného 

čerpadla, kdy se doporučuje objem akumulátoru 10–20 l/kW tepelného čerpadla [12]. 

Akumulátor BC 120 je znázorněn na obr. 2.15. 

 

 

Obr. 2.14 Vnitřní jednotka IVT AirModul E9 [11] Obr. 2.15 Akumulátor BC 120 [12] 
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2.5.6  Regulace tepelného čerpadla 

Vzhledem ke skutečnosti, že tepelná ztráta místností v druhém nadzemním podlaží je nižší než 

v prvním, bude topný systém rozdělen na dva nízkoteplotní okruhy podlahového vytápění.  

K regulaci jednoho přímého (nesměšovaného) topného/chladicího okruhu bude sloužit 

regulátor REGO 2000 (viz obr. 2.16) [9]. Tento regulátor slouží k ekvitermní regulaci 

a umožňuje instalovat čidlo vnitřní teploty s nastavením váhy čidla [9]. V oblasti teplé vody 

dokáže provést sanitaci zásobníku teplé vody (funkce Legionella) nebo prioritní ohřev teplé 

vody [9]. Lze na něm nastavit časové řízení vytápění a ohřevu teplé vody a zvolit si zimní či 

letní provoz [9]. Spolupracuje s fotovoltaikou a nabízí spoustu dalších, byť pro konkrétní 

zvolené řešení méně podstatných funkcí [9]. 

  

Obr. 2.16 Regulátor REGO 2000 [9] Obr. 2.17 Rozšiřující regulační karta MM 

100 (mixing modul) [9] 

K regulaci druhého topného/chladicího okruhu bude sloužit rozšiřující regulační karta 

MM 100 (mixing modul) – viz obr. 2.17. Tepelné čerpadlo umožňuje připojení až 3 přídavných 

regulačních karet MM 100 a tím ekvitermní řízení směšovaných okruhů [9]. i pro takto řízený 

okruh lze instalovat vnitřní čidlo pokojové teploty [9].  

Čidla vnitřní pokojové teploty 

Čidla vnitřní pokojové teploty se vyrábí ve dvou provedeních [9]. Prvním z nich je čidlo bez 

měření vlhkosti označené RC 100 [9]. Čidlo s měřením vlhkosti nese název RC 100H a je ho 

nutné instalovat v tomto návrhu z důvodu aplikace podlahového chlazení [9]. 

2.5.7 Bod bivalence tepelného čerpadla 

Výrobce nabízí výpočetní program v MS Excel, ve kterém si lze zvolit výkonovou řadu 

tepelného čerpadla, výstupní teplotu topné vody (35/45/55 °C), zadat tepelnou ztrátu, 

výpočtovou venkovní teplotu a požadovanou vnitřní teplotu, jež byla zvolena 22 °C, protože se 

vyskytuje ve většině místností. Bylo také zadáno navýšení tepelné ztráty o výkon pro teplou 

vodu (1,8 kW). 

Vypočtený bod bivalence při zadaných parametrech činí -5,7 °C. Postup výpočtu a graf 

průběhu výkonu AIR X 70 a tepelné ztráty v závislosti na venkovní teplotě je zobrazen v příloze 

P3. 

2.6 Hydraulická regulace dvou topných okruhů 

Rozdělovač podlahového vytápění je v obou podlažích distribuován vlastním okruhem, aby, 

jak již bylo dříve zmíněno, teplota topné vody mohla být v obou patrech nezávislá. Za tímto 
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účelem byl spočítán přibližný pracovní bod obou cirkulačních čerpadel. Zapojení čerpadel je 

názorně zobrazeno v rozvinutém schématu vytápění (viz výkresové přílohy). Okruh byl vždy 

počítán od akumulátoru po rozdělovač podlahového vytápění a zpět. 

Délkové ztráty potrubního vedení mezi akumulátorem a rozdělovačem byly počítány 

obdobným způsobem jako délkové ztráty podlahových smyček. Jako materiál tohoto potrubí 

byla zvolena měď s povrchovou drsností 0,0063 mm [13]. 

Místní tlakové ztráty T-kusů, zúžení či kolen byly určeny dle TZB-info [14]. Do těchto 

ztrát byly započítány také tlakové ztráty prvků, jako jsou zpětné klapky, filtry či v případě 

okruhu 2. NP i trojcestný směšovací ventil. V mobilní aplikaci společnosti ESBE, výrobce 

ventilů a servopohonů, byl na základě zadaného výkonu a průtoku navržen trojcestný 

směšovací ventil ESBE VRG131 s hodnotou průtokového součinitele Kvs = 1,6 a tlakovou 

ztrátou 6 kPa (viz obr. 2.18). 

 

Obr. 2.18 Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG 131 [15] 

Tlakové ztráty celého okruhu při režimu vytápění v 1. a 2. NP jsou shrnuty v tab. 2.14, 

resp. v tab. 2.15. 

Tab. 2.14 Tlakové ztráty okruhu v 1. NP při režimu vytápění 

Úsek QPC,skut Ṁ lpotr di w Re Rm ∑ξ Δpξ Δpz 

 [W] [kg·h-1] [m] [m] [m·s-1] [-] [Pa·m-1] [-] [Pa] [Pa] 

1-A 6521,9 880,2 1,0 0,025 0,502 19602,8 132,7 3,0 374,9 507,6 

1-B 3650,8 496,5 0,3 0,025 0,283 11057,2 48,5 2,1 84,5 99,0 

1-C 3650,8 496,5 12,0 0,020 0,442 13821,5 140,5 14,5 1410,1 3096,4 

1-Cz 3650,8 496,5 12,0 0,020 0,442 13821,5 140,5 9,0 873,6 2559,9 

1-Bz 3650,8 496,5 0,3 0,025 0,283 11057,2 48,5 0,1 4,0 18,5 

1-Az 6521,9 880,2 1,0 0,025 0,502 19602,8 132,7 34,5 4317,1 4449,8 

Celková tlaková ztráta akumulátor–podlahový rozdělovač v 1. NP 10731,2 Pa 

Tlaková ztráta rozdělovače podlahového vytápění v 1. NP 5204,1 Pa 

Tlaková ztráta celkem v 1. NP 15935,4 Pa 

Přibližná tlaková ztráta okruhu v 1. NP je 15,9 kPa a průtok čerpadlem cca 497 kg·h-1. 

Pro tento okruh bylo zvoleno čerpadlo Wilo Yonos Pico 25/1–4. 
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Tab. 2.15 Tlakové ztráty okruhu v 2. NP při režimu vytápění 

Úsek QPC,skut Ṁ lpotr di w Re Rm ∑ξ Δpξ Δpz 

 [W] [kg·h-1] [m] [m] [m·s-1] [-] [Pa·m-1] [-] [Pa] [Pa] 

2-A 6521,9 880,2 1,0 0,025 0,501 18040,9 135,1 3,0 374,3 509,4 

2-B 2871,2 383,7 0,3 0,025 0,218 7864,7 31,6 6,6 157,1 166,6 

2-C 2871,2 383,7 15,0 0,020 0,341 9830,9 91,9 118,2 6840,6 8218,5 

2-Cz 2871,2 383,7 15,0 0,020 0,341 9830,9 91,9 9,0 521,0 1899,0 

2-Bz 2871,2 383,7 0,3 0,025 0,218 7864,7 31,6 1,9 45,6 55,1 

2-Az 6521,9 880,2 1,0 0,025 0,501 18040,9 135,1 33,4 4162,5 4297,7 

Celková tlaková ztráta akumulátor–podlahový rozdělovač v 2. NP 15146,3 Pa 

Tlaková ztráta rozdělovače podlahového vytápění v 2. NP 3768,5 Pa 

Tlaková ztráta celkem v 2. NP 18914,7 Pa 

Přibližná tlaková ztráta okruhu v 2. NP je 18,9 kPa a průtok čerpadlem cca 384 kg·h-1. 

Pro tento okruh bylo zvoleno čerpadlo Wilo Yonos Pico 25/1–4. Větší tlaková ztráta na tomto 

okruhu je způsobena především trojcestným směšovacím ventilem. 

2.7 Zabezpečovací a pojistné prvky 

2.7.1 Expanzní nádoba 

Součástí tepelného čerpadla je expanzní nádoba o objemu 11 litrů. Cílem této podkapitoly bude 

ověřit, zda je expanzní nádoba dostačující, či zda je zapotřebí systém doplnit o další. Jedná se 

o nízkoteplotní systém vytápění, který však zajišťuje i ohřev teplé vody, kdy teplota v systému 

může při funkci Legionella dosáhnout až 70 °C. Jako extrémní teplota bude brána tedy teplota 

70 °C. Prvním krokem výpočtu je určit expanzní objem (viz rov. 2.45). 

𝑉𝑒 = 1,3 · 𝑉𝑜 · 𝑛70 

𝑉𝑒 = 1,3 · 243,6 · 0,02551 = 8,1 𝑙 

(2.45) 

kde   

𝑉𝑒 [𝑙] expanzní objem 

𝑉𝑜 [𝑙] objem vody v otopné soustavě 

𝑛70 [– ] součinitel zvětšení objemu pro maximální teplotu 70 °C  

Předběžný výpočet expanzní nádoby pak uvádí rov. 2.46. 



 

Bc. Jaroslav Stupka 

Energetický ústav, obor Technika prostředí 

Energetická rekonstrukce samostatně stojícího rodinného domu 

 

54 

 

𝑉𝑐𝑝 = 𝑉𝑒 ·
𝑝ℎ𝑝 + 100

𝑝ℎ𝑝 − 𝑝𝑑
 

𝑉𝑐𝑝 = 8,1 ·
250 + 100

250 − 50
= 14,1 𝑙 

(2.46) 

kde   

𝑉𝑐𝑝 [𝑙] předběžný objem expanzní nádoby 

𝑝ℎ𝑝 [𝑘𝑃𝑎] horní provozní přetlak 

𝑝𝑑 [𝑘𝑃𝑎] dolní provozní přetlak 

Předběžný objem expanzní nádoby je vyšší než 11 litrů. Soustava bude tedy doplněna 

o expanzní nádobu Reflex Refix DD 8/10 o objemu 8 litrů (viz obr. 2.19). 

 

Obr. 2.19 Expanzní nádoba Reflex Refix DD 8/10 [16] 

Skutečný nejvyšší provozní přetlak se po výběru expanzní nádoby o konkrétním objemu 

vypočte dle rov. 2.47 (uvažována vestavěná i nově přidaná expanzní nádoba). 

𝑝ℎ =
𝑝𝑑 · 𝑉𝑐 + 100 · 𝑉𝑒

𝑉𝑐 − 𝑉𝑒
 

𝑝ℎ =
50 · 19 + 100 · 8,1

19 − 8,1
= 160,9 𝑘𝑃𝑎 

(2.47) 

kde   

𝑝ℎ [𝑘𝑃𝑎] skutečný nejvyšší provozní přetlak 

𝑉𝑐 [𝑙] skutečný objem expanzní nádoby 

Ověření správnosti výpočtu je rov. 2.48. Skutečný objem expanzní nádoby musí vyjít 

19 l. 
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𝑉𝑐 = 𝑉𝑒 ·
𝑝ℎ + 100

𝑝ℎ − 𝑝𝑑
 

𝑉𝑐𝑝 = 8,1 ·
160,9 + 100

160,9 − 50
= 19 𝑙 

(2.48) 

2.7.2 Pojistný ventil 

Pojistný ventil slouží k ochraně proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku. Maximální 

dovolený tlak topné vody je 250 kPa [11]. Výpočet minimálního průřezu sedla pojistného 

ventilu uvádí rov. 2.49. 

𝑆𝑜 =
2 · 𝑄𝑝𝑜𝑗

𝛼𝑣 · 𝑝𝑜𝑡
0,5 

𝑆𝑜 =
2 · 7

0,444 · 2500,5
= 2,0 𝑚𝑚2 

(2.49) 

kde   

𝑆𝑜 [𝑚𝑚2] vypočtený minimální průřez sedla pojistného ventilu 

𝑄𝑝𝑜𝑗 [𝑘𝑊] jmenovitý výkon zdroje tepla 

𝛼𝑣 [– ] výtokový součinitel 

𝑝𝑜𝑡 [𝑘𝑃𝑎] otevírací přetlak pojistného ventilu 

Zvoleným pojistným ventilem je DUCO 1/2“ × 3/4“ 2,5 bar membránový s průtočným 

průřezem 113 mm2. Minimální vnitřní průměr pojistného potrubí se stanoví dle rov. 2.50.  

𝑑𝑣 = 10 + 0,6 · 𝑄𝑝
0,5

 

𝑑𝑣 = 10 + 0,6 · 70,5 = 11,6 𝑚𝑚 

(2.50) 

kde   

𝑑𝑣 [𝑚𝑚] minimální vnitřní průměr pojistného potrubí 
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3 VĚTRÁNÍ 

V rodinném domě, jehož energetickou rekonstrukcí se diplomová práce zabývá, bude navrženo 

nucené rovnotlaké větrání s centrální větrací jednotkou se zpětným získáváním tepla. První 

i druhé nadzemní podlaží budou součástí jednoho větracího okruhu. Návrh digestoře je řešen 

samostatně a její návrh není součástí diplomové práce.  

3.1 Stanovení množství větracího vzduchu 

Při tomto zvoleném typu větrání musí být množství přiváděného a odváděného vzduchu do 

objektu stejné. Pro tento účel je zapotřebí určit místnosti, kam se bude vzduch přivádět a odkud 

se bude odvádět. Objemové průtoky vzduchu mohou pak být dány typem a objemem místnosti 

či počtem lidí, kteří budou pokoj obývat. 

V tomto konkrétním případě byla podmínka rovnotlakého větrání zachována i pro každé 

nadzemní podlaží, i když jsou volně propojena schodištěm na chodbě. To znamená, že množství 

přiváděného a odváděného vzduchu je pro dané patro shodné.  

V prvním nadzemním podlaží byly pro přívod vzduchu určeny ložnice a obývací pokoj, 

naopak pro odvod kuchyně, WC a koupelna. Odvod ze zmíněných místností byl stanoven dle 

normy ČSN EN 15251 (2. třída)6 [17]. Podle stejné normy a její uvedené třídy byl stanoven 

průtok přiváděného vzduchu do ložnice. V tomto případě již dle počtu osob a dávky vzduchu 

na osobu s tou úvahou, že se v ložnici předpokládá pobyt dvou osob. Pro rozlehlý obývací pokoj 

bylo množství přiváděného vzduchu dopočítáno dle podmínky rovnosti vzduchu na straně 

přívodu a odvodu. Hodnota 112 m3·h-1 byla pro obývací pokoj posouzena jako adekvátní. 

Všechny hodnoty množství přiváděného a odváděného vzduchu v jednotlivých místnostech 

uvádí tab. 3.1. 

V druhém patře byly jako místnosti přívodní zvoleny pracovna, pokoj i a pokoj II. Ve 

všech třech místnostech se pro výpočet předpokládá přítomnost dvou osob. K odvodu bude 

sloužit opět WC, koupelna a také šatna. Množství odváděného vzduchu z WC a koupelny bylo 

stejně jako o podlaží níže určeno z normy, zbývající množství 60 m3·h-1 vzduchu bude 

odsáváno přes šatnu. Hodnoty průtoků vzduchu pro každou místnost jsou stejně jako pro první 

podlaží sepsány v tab. 3.1. 

 
6 Platnost normy ČSN EN 15251 byla během práce na diplomové práci ukončena (k 1. 2. 2020) a nahrazena 

aktuální normou ČSN EN 16798-1. 
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Tab. 3.1 Množství přiváděného a odváděného vzduchu do, resp. z jednotlivých místností 

v řešeném objektu 

Číslo místnosti 
Označení 

místnosti 
Přívod/odvod 

Objem 

místnosti 

Zvolené množství 

vzduchu 

[m3] [m3·h-1] 

103 Ložnice Přívod 36,4 50 

104 
Obývací 

pokoj7 
Přívod 44,4 112 

105 Kuchyně Odvod 44,1 72 

106 WC Odvod 7,0 36 

107 Koupelna Odvod 13,7 54 

203 Pokoj I Přívod  29,2 50 

204 Pokoj II Přívod 29,2 50 

205 Šatna Odvod 18,4 60 

206 WC Odvod 4,7 36 

207 Koupelna Odvod 10,9 54 

208 Pracovna Přívod 35,2 50 

Celkové množství přiváděného vzduchu 312 m3·h-1  

Celkové množství odváděného vzduchu 312 m3·h-1  

Celkové množství přiváděného a odváděného vzduchu v celém objektu je tedy  

312 m3·h-1. Pro první nadzemní podlaží tato hodnota činí 162 m3·h-1 a pro druhé pak 

zbývajících 150 m3·h-1. 

3.2 Distribuce vzduchu 

3.2.1 Vzduchotechnické potrubí 

Hlavním typem vzduchotechnického potrubí využitého v řešeném objektu je kruhové SPIRO 

potrubí (viz obr. 3.1). Jedná se o falcované potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu určené 

pro mechanická větrací a klimatická vedení [18]. V návrhu je využito v dimenzích ø100, ø125, 

ø160, o tom však více až v kapitole o hydraulické regulaci VZT potrubí. 

 
7 Obývací pokoj tvoří spolu s kuchyní společný prostor. 
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Obr. 3.1 SPIRO potrubí [18] 

Kromě kruhové SPIRO potrubí bude součástí vzduchotechnického vedení také ohebná 

hadice SONOFLEX (viz obr. 3.2). Jde o ohebnou hliníkovou laminátovou hadici s tepelnou 

a zejména hlukovou izolací. Zajišťuje připojení větrací jednotky k vzduchotechnickým 

rozvodům směrem do budovy (přívodní i odvodní potrubí). Dále pokud je to technicky možné, 

jsou pomocí ní připojeny koncové prvky. V obou případech je to s výhodou využito pro snížení 

hlučnosti větracího systému [18]. V druhém případě pak tato ohebná hadice umožní montérům 

snazší napojení vyústek. 

 

Obr. 3.2 Ohebná hadice SONOFLEX [18] 

Kromě rovných potrubních dílů se na potrubní trase nacházejí různé typy tvarovek – např. 

odbočky (viz obr. 3.3), rozbočky (viz obr. 3.4), osové přechody (viz obr. 3.5), segmentové 

oblouky (viz obr. 3.6) apod. 
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Obr. 3.3 Odbočka jednostranná segmentová 

45° [18] 

Obr. 3.4 Rozbočka (kalhotový kus) 45° [18] 

  

Obr. 3.5 Přechod osový [18] Obr. 3.6 Oblouk segmentový 90° [18] 

3.2.2 Distribuční elementy 

Distribuční elementy se dělí na přívodní a odvodní. Přívodní slouží k distribuci vzduchu 

v konkrétních místnostech, odvodní naopak k odsávání znečištěného vzduchu. Existuje vícero 

možných provedení těchto vzduchotechnických prvků. V případě této energetické rekonstrukce 

byly použity přívodní (obr. 3.7) a odvodní (obr. 3.8) talířové ventily. 

Některé typy koncových prvků, zahrnující například využité talířové ventily, lze využít 

k hydraulické regulaci vzduchotechnického systému [19]. 

  

Obr. 3.7 Přívodní talířový ventil [18] Obr. 3.8 Odvodní talířový ventil [18] 

3.2.3 Nasávací a výfukové elementy 

Z důvodu, že vzduch je do větrací jednotky nasáván z venkovního prostředí a odpadní vzduch 

je tam vyfukován, musí být prostupy ve stavební konstrukci opatřeny prvky, které zamezí 

pronikání hrubých nečistot do potrubí. K tomuto účelu v obou případech poslouží protidešťové 

nasávací a výfukové žaluzie (obr. 3.9). 
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Obr. 3.9 Protidešťová žaluzie plechová [18] 

3.3 Hydraulický výpočet potrubní sítě 

Postup výpočtu tlakových ztrát vzduchotechnického potrubí je založen na stejném principu jako 

výpočet tlakových ztrát u vytápění pouze s tím rozdílem, že v tomto případě se nesčítají ztráty 

přívodního a odvodního potrubí. Přívodní i odvodní potrubí je obsluhováno každé svým 

ventilátorem. 

V konečném důsledku jde o to, aby se sobě rovnaly tlakové ztráty přívodních úseků 

každého přívodního koncového prvku. Rozdíl v tlakových ztrátách počítaných úseků lze 

regulovat regulačními klapkami, a však při malých rozdílech tlakových diferencí může postačit 

regulace koncových prvků. Stejným způsobem se postupuje u odvodních úseků. 

Tlakové ztráty větracího potrubí se obdobně jako u vytápění skládají ze ztrát délkových 

a místních. 

3.3.1 Délkové ztráty třením 

Délkové ztráty, stejně jako ztráty místní, závisí velkou měrou na rychlosti proudění vzduchu 

potrubím. Vhodné rychlosti pro byty (rozuměno i rodinné domy) uvádí tab. 3.2 [20]. Je 

doporučeno, aby rychlost v potrubní síti směrem od ventilátorů ke koncovým prvkům klesala 

[20]. 

Tab. 3.2 Maximální rychlosti při nízkotlakém rozvodu podle větracího účelu [20] 

Použití 

zařízení 

Hluková 

hladina 

Rychlost [m·s-1] 

 u ventilátoru konce větví 

[dB] Doporuč. Max. přívod odvod přívod odvod 

Byty 20–35 3 5 5 4 3 3 

Prvním krokem návrhu je tedy stanovení průměrů potrubí jednotlivých úseků na základě 

průtoku vzduchu vztaženého k danému úseku. V řešeném případě byly zvoleny rychlosti 

v jednotlivých úsecích dle doporučení z tab. 3.2. Až na malé výjimky byla dodržena také 

podmínka o snižování rychlosti proudění v potrubní síti směrem od ventilátorů ke koncovým 

prvkům. 

Značení, dimenze jednotlivých úseků a rychlosti proudění v nich uvádí tab. 3.3 (přívodní 

úseku) a tab. 3.4 (odvodní úseky). 
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Tab. 3.3 Parametry jednotlivých úseků přívodní části VZT systému 

Číslo 
úseku 

Průtok 
Průměr 
potrubí 

Rychlost 
proudění 

Délka 
potrubí 

(bez FLEXI 
hadic) 

Hustota 
vzduchu 

Měrná 
tlaková 
ztráta 

Délková 
ztráta 
třením 

Tlaková 
ztráta 

místními 
odpory 

Tlaková 
ztráta 
úseku 

i V̇ dVZT w lpotr ρ R Δpλ Δpξ Δpz 

[-] [m3·h-1] [m] [m·s-1] [m] [kg·m-3] [Pa·m-1] [Pa] [Pa] [Pa] 

1 312 – 1,50 0,00 1,1964 – 0,00 7,18 7,18 

2 312 0,160 4,31 0,00 1,1964 1,68 0,00 12,39 12,39 

3 312 0,160 4,31 1,60 1,1964 1,68 2,68 2,82 5,50 

4 162 0,160 2,24 10,90 1,1964 0,50 5,50 11,69 17,19 

5 50 0,100 1,77 0,00 1,1964 0,60 0,00 3,83 3,83 

6 112 0,160 1,55 0,79 1,1964 0,26 0,20 0,78 0,99 

7 150 0,160 2,07 0,00 1,1964 0,44 0,00 4,52 4,52 

8 150 0,125 3,40 2,74 1,1964 1,47 4,03 4,06 8,09 

9 50 0,100 1,77 2,70 1,1964 0,60 1,62 3,17 4,79 

10 100 0,125 2,26 4,80 1,1964 0,70 3,38 5,36 8,74 

11 50 0,100 1,77 3,60 1,1964 0,60 2,16 3,17 5,33 

12 50 0,100 1,77 3,60 1,1964 0,60 2,16 3,17 5,33 

Tab. 3.4 Parametry jednotlivých úseků odvodní části VZT systému 

Číslo 
úseku 

Průtok 
Průměr 
potrubí 

Rychlost 
proudění 

Délka 
potrubí 

(bez FLEXI 
hadic) 

Hustota 
vzduchu 

Měrná 
tlaková 
ztráta 

Délková 
ztráta 
třením 

Tlaková 
ztráta 

místními 
odpory 

Tlaková 
ztráta 
úseku 

i V̇ dVZT w lpotr ρ R Δpλ Δpξ Δpz 

[-] [m3·h-1] [m] [m·s-1] [m] [kg·m-3] [Pa·m-1] [Pa] [Pa] [Pa] 

1 312 – 1,50 0,00 1,1964 – 0,00 6,09 6,09 

2 312 0,160 4,31 0,00 1,1964 1,68 0,00 21,92 21,92 

3 312 0,160 4,31 0,00 1,1964 1,68 0,00 0,81 0,81 

4 162 0,160 2,24 1,44 1,1964 0,50 0,73 3,81 4,54 

5 54 0,125 1,22 0,00 1,1964 0,23 0,00 1,85 1,85 

6 108 0,125 2,44 3,37 1,1964 0,81 2,72 0,42 3,14 

7 108 0,160 1,49 0,00 1,1964 0,24 0,00 0,56 0,56 

8 36 0,100 1,27 0,00 1,1964 0,33 0,00 2,08 2,08 

9 72 0,125 1,63 5,01 1,1964 0,39 1,95 1,15 3,10 

10 150 0,160 2,07 1,60 1,1964 0,44 0,70 0,00 0,70 

11 150 0,125 3,40 6,16 1,1964 1,47 9,07 11,56 20,63 

12 54 0,125 1,22 0,00 1,1964 0,23 0,00 2,66 2,66 

13 96 0,125 2,17 2,10 1,1964 0,65 1,37 1,20 2,58 

14 36 0,100 1,27 0,00 1,1964 0,33 0,00 2,35 2,35 

15 60 0,125 1,36 0,64 1,1964 0,28 0,18 0,60 0,78 
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Postup pro výpočet délkových ztrát třením tu nebude uváděn z důvodu toho, že je totožný 

s výpočtem délkových ztrát u vytápění. Pouze k upřesnění výpočtu je vhodné dodat, že zvolená 

drsnost pozinkovaného SPIRO potrubí je 0,00015 m, kinematická viskozita vzduchu při 20 °C 

1,52·10-5 m2·s-1 a hustota vzduchu při 20 °C činí 1,1964 kg·m-3. Výsledné hodnoty délkových 

ztrát třením v případě SPIRO potrubí představují spolu s rychlostmi výše uvedené tab. 3.3 a tab. 

3.4. 

Výpočet délkových ztrát ohebných hadic byl zařazen do výpočtu ztrát místních, jelikož 

se u nich počítá s přírůstkem délky (ekvivalentní délkou) vlivem předpokládaného zakřivení 

hadice, a bude uveden níže. 

3.3.2 Tlakové ztráty místní 

Tlakové ztráty místní jsou v uvedeném výpočtu rozděleny do tří skupin. První skupina zahrnuje 

nasávací a výfukové prvky (protidešťové žaluzie) a tvarovky, mezi které jsou ve výpočtu 

řazeny oblouky, přechody, rozbočky (kalhotové kusy) či odbočky. Další skupina se zaobírá 

specifickým výpočtem v případě ohebných hadic a poslední počítanou položkou v rámci 

tlakových ztrát jsou tlumiče. Celkové místní tlakové ztráty jsou dohledatelné v již uvedené tab. 

3.3, resp. v tab. 3.4. 

Tlakové ztráty nasávacích, výfukových prvků a tvarovek 

U výpočtu tlakových ztrát těchto prvků se postupuje stejně jako při výpočtu vřazených odporů 

u vytápění. Opět závisí na hustotě média, rychlosti proudění v úseku a součiniteli místní ztráty, 

který lze u prvků určit řešením výpočetního vztahu či použití vhodného návrhové programu. 

K tomuto účelu byl zvolen návrhový program qpro.cz [21]. Tlakové ztráty prvků v jednotlivých 

úsecích uvádí příloha P4. 

Tlakové ztráty ohebných hadic 

Metodika výpočtu tlakových ztrát ohebných hadic je obdobou výpočtu délkových ztrát třením, 

pouze s tím rozdílem, že vlivem předpokládaného zakřivení hadice se k rovným úsekům 

připočítává přídavek délky (tzv. ekvivalentní délka) a jinak se postupuje při stanovení měrné 

tlakové ztráty. Z tohoto důvodu byl na tyto ztráty aplikován samostatný výpočetní postup a byly 

zařazeny k místním tlakovým ztrátám. 

Ekvivalentní délka se určuje dle rov. 3.1 [18]. 

𝑍𝑒𝑘𝑣 = 𝑄𝑜ℎ𝑦𝑏 ·
𝐷𝑜ℎ

300
 

(3.1) 

kde    

𝑍𝑒𝑘𝑣 [𝑚] ekvivalentní délka 

𝑄𝑜ℎ𝑦𝑏 [–] koeficient pro ztrátu v ohybu (dle popisu v obr. 3.10) 

𝐷𝑜ℎ  [𝑚𝑚] vnitřní průměr ohebné hadice 
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Obr. 3.10 Koeficient Q pro ztrátu v ohybu [18] 

Takto vypočtená ekvivalentní délka se přičte k délce rovných úseků ohebných hadic. 

Zapotřebí je však ještě určit měrnou tlakovou ztrátu (pro jeden metr hadice). Ta se neurčuje 

způsobem uplatněným při výpočtu SPIRO potrubí, ale odečtením její hodnoty z grafu 

poskytnutého výrobcem (viz obr. 3.11). K jejímu určení je nutné vědět průměr ohebné hadice 

a průtok vzduchu v hledaném úseku. 
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Obr. 3.11 Diagram pro určení měrné tlakové ztráty ohebných hadic [18] 

 Tlakové ztráty všech ohebných hadic užitých při návrhu uvádí příloha P4. 

Tlakové ztráty tlumičů hluku 

Výpočet místní tlakové ztráty tlumiče MAA ø160/600, který byl použit na přívodním potrubí 

těsně za výtlakem ventilátoru, byl na základě doporučení výrobce počítán jako dvojnásobek 

tlakové ztráty hladkého potrubí (SPIRO potrubí). Výpočet stejně jako u předešlých případů je 

ukázán v příloze P4.  
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3.4 Hydraulická regulace úseků 

Hydraulická regulace přívodních i odvodních úseků vzduchotechnického systému byla 

provedena pomocí koncových prvků (viz obr. 3.7, obr. 3.8). Různá tlaková ztráta se dá nastavit 

pootočením středového disku [18]. Velikost nastavení koncového prvku se pak odečítá z grafů, 

z nichž jeden takový, konkrétně pro přívodní talířový ventil ø100, uvádí obr. 3.12. Z obrázku 

je patrné, že ke správnému nastavení je třeba znát navržený průtok a požadovanou tlakovou 

ztrátu. 

 

Obr. 3.12 Diagram určený pro regulaci plastového přívodního talířového ventilu ø100 [18] 

Vhodnou regulací přívodních koncových prvků lze ovlivnit také dosah proudu vzduchu. 

Regulace všech přívodních koncových prvků je uvedena v tab. 3.5, odvodních koncových 

prvků pak v tab. 3.6. 

Tab. 3.5 Regulace koncových prvků na přívodu vzduchu 

Místnost 
Tlak. 

ztr. před 
regulací 

Množství 
přiváděn. 
vzduchu 

Zvolený typ vyústky 
Tlaková 
ztráta k 

dorovnání 

Nast. 
ventilu 

Tlaková 
ztráta 
ventilu 

Tlaková 
ztráta po 
regulaci 

  Δpz V̇   Δpdor  nnast Δpvent Δpreg 

  [Pa] [m3·h-1]   [Pa] [mm] [Pa] [Pa] 

103 46,10 50 Přívod. talířový ventil ø100 0,2 7,5 19 65,10 

104 43,25 112 Přívod. talířový ventil ø160 0,0 10 22 65,25 

203 51,75 50 Přívod. talířový ventil ø100 0,0 9 13,5 65,25 

204 51,75 50 Přívod. talířový ventil ø100 0,0 9 13,5 65,25 

208 42,47 50 Přívod. talířový ventil ø100 -0,2 6,5 23 65,47 
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Tab. 3.6 Regulace koncových prvků na odvodu vzduchu 

Místnost 
Tlak. 

ztr. před 
regulací 

Množství 
odváděn. 
vzduchu 

Zvolený typ vyústky 
Tlaková 
ztráta k 

dorovnání 

Nast. 
ventilu 

Tlaková 
ztráta 
ventilu 

Tlaková 
ztráta po 
regulaci 

  Δpz V̇   Δpdor  nnast Δpvent Δpreg 

  [Pa] [m3·h-1]   [Pa] [mm] [Pa] [Pa] 

105 40,17 72 Odvod. talířový ventil ø125 0,34 11 39 79,17 

106 39,15 36 Odvod. talířový ventil ø100 0,36 -1 40 79,15 

107 35,21 54 Odvod. talířový ventil ø125 0,30 4 44 79,21 

205 53,51 60 Odvod. talířový ventil ø125 0,00 11 26 79,51 

206 55,08 36 Odvod. talířový ventil ø100 0,43 2,5 24 79,08 

207 52,81 54 Odvod. talířový ventil ø125 -0,30 7,5 27 79,81 

3.5 Volba vzduchotechnické jednotky  

Výběr vzduchotechnické jednotky je určen průtokem vzduchu a tlakovou dispozicí navrženého 

rozvodu. Dle výše uvedeného je zapotřebí přívod a odvod 312 m3·h-1 a tlakové dispozice 65 Pa 

na přívodu a 79 Pa na odvodu. Těmto parametrům dobře odpovídá kompaktní větrací jednotka 

s rekuperací tepla a EC ventilátory Duplex 380 ECV 5 (viz obr. 3.13). Charakteristiku jednotky, 

získanou pomocí návrhového softwaru výrobce, znázorňuje obr. 3.14. 

 

Obr. 3.13 Větrací jednotka Duplex 380 ECV 5 [22] 

Jednotka může být vybavena elektrickým předehřívačem, elektrickým či vodním 

ohřevem [3]. Dále disponuje obtokem a filtry přívodního vzduchu třídy G4 či alternativou F7 

[3]. Účinnost rekuperačního výměníku již byla zmíněna při výpočtu tepelných ztrát větráním. 

Dle návrhového softwaru při zadaných podmínkách činí 92 %, dle katalogového listu však při 

konkrétním průtoku 83–88 % [3]. 



 

Bc. Jaroslav Stupka 

Energetický ústav, obor Technika prostředí 

Energetická rekonstrukce samostatně stojícího rodinného domu 

 

67 

 

 

Obr. 3.14 Charakteristika jednotky Duplex 380 ECV5 (software výrobce) 

3.5.1 Regulace vzduchotechnické jednotky 

Jednotka je vybavena digitálním řídicím modulem typu RD5, který lze ovládat různými 

způsoby [3]. Zvoleným řešením je řízení regulátorem řady CP Touch (viz obr. 3.15) [3]. 

Dalšími způsoby je řízení regulátorem řady CP 10 RT (mechanický ovladač), napětím 0–10 V 

(např. z čidla CO2) či cizím řídicím systémem přes standardní rozhraní Modbus TCP [3]. 

 

Obr. 3.15 Regulátor řady CP Touch [22] 

Regulační modul umožňuje plánování různých režimů větrání během dne a týdne, 

automatické ovládání klapky obtoku podle teploty venkovního vzduchu, řízení ohřívače či 

chladiče vzduchu [3]. Zajišťuje také protimrazovou ochranu rekuperačního výměníku, 

automatický provoz podle čidel (CO2, relativní vlhkost, VOC8) atd. [3].  

 

 
8 volatile organic compound (těkavé organické látky) 
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4 CHLAZENÍ 

Pro systém chlazení bude využito podlahových smyček, které byly popsány v kapitole 

o vytápění. Zdrojem chladu bude tepelné čerpadlo v reverzním chodu. Při využití podlahového 

chlazení je nutné dbát zvýšené pozornosti riziku vznikající vlhkosti. Také z tohoto důvodu 

návrh počítá s tím, že smyčka obsluhující koupelnu a WC, kde lze předpokládat nejvyšší 

vlhkost v určitých časech, bude pro režim chlazení uzavřena. Dalším aspektem provozu je 

riziko nepokrytí tepelných zisků v celém rozsahu z důvodu toho, že chlazení musí probíhat nad 

teplotou rosného bodu. Také toto posouzení bude součástí této kapitoly. 

4.1 Výpočet tepelných zisků 

Pro správný návrh chladicího systému je zapotřebí provést výpočet tepelných zisků, který bude 

stanoven pro všechny chlazené místnosti (tj. všechny místnosti objektu kromě koupelny, WC 

a chodby). Výpočet bude proveden dle normy ČSN 73 0548. Ukázkový výpočet s dosazením 

bude proveden pro ložnici (číslo místnosti 103) v 1. NP.  

Tepelná zátěž je počítána k datu 21. července v hodinách od 6:00 do 22:00 SELČ. Do 

tepelných zisků jsou zahrnuty tepelné zisky od vnitřních a vnějších zdrojů.  

4.1.1 Zeměpisně technické údaje pro řešený objekt 

Zeměpisná šířka, nadmořská výška, intenzita sluneční radiace na hranici zemské atmosféry 

a Linkeho zákal jsou uvedeny v tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Vybrané zeměpisné údaje pro řešený objekt 

Zeměpisná šířka ψ [°] 50 

Nadmořská výška A [m n. m.] 371 

Intenzita sluneční radiace na hranici zemské 

atmosféry 

I0 [W·m-2] 1350 

Linkeho zákal z [–] 5 

4.1.2 Popis ilustrační místnosti 

Řešenou místností je ložnice (místnost 103) s jedním oknem orientovaným na jihovýchod 

a dvěma vnějšími stěnami, z nichž jedna je orientovaná na jihovýchod, druhá, kratší, na 

severovýchod. Ilustrační výpočet je proveden pro hodinu maximálních tepelných zisků, která 

v tomto případě odpovídá 10 h SELČ (9 h SEČ). 
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Obr. 4.1 Výřez 1. NP – vzorová místnost 103 (ložnice) vč. letní návrhové teploty v ní 

a sousedících místnostech, označení stěn místnosti 103 

Označení stěn uvedené na obr. 4.1 odpovídá skladbám stavebních konstrukcí v příloze 

P1. Součinitele přestupu tepla byly pro výpočet tepelných zisků voleny dle normy ČSN 73 0548 

na vnější straně 15 W·m-2·K-1 a na vnitřní straně 8 W·m-2·K-1. Tepelné odpory při přestupu 

tepla a v návaznosti na něj i součinitele prostupu tepla konstrukcí se tímto oproti výpočtu 

tepelných ztrát nepatrně změní (viz příloha P1). Pro úplnost je vhodné uvést také plochy 

jednotlivých stěn v místnosti 103, které představuje tab. 4.2. 

Tab. 4.2 Plocha jednotlivých stavebních konstrukcí v místnosti 103  

Plocha vnitřní stěny 1 (SN1)  SSN1 [m2] 5,6 

Plocha vnitřní stěny 2 (SN2)  SSN2 [m2] 9,9 

Plocha vnitřní stěny 3 (SN3) (bez dveří)  SSN3 [m2] 7,9 

Plocha dveří (DN1) (uvnitř SN3)  SDN1 [m2] 1,6 

Plocha podlahy (PDL1) SPDL1 [m2] 13,1 

Plocha stropu (STR1) SSTR1 [m2] 13,1 

Plocha obvodové stěny orientované na JV (SO1) SVSJV [m2] 11,1 

Plocha obvodové stěny orientované na SV (SO1) SVSSV [m2] 5,5 

Popis otvorových výplní v místnosti 

Jedinou veličinou, která je pro dveře specifikována, je součinitel prostupu tepla. Jeho hodnota 

činí 𝑈𝐷 = 1,7 W · m−2 · K−1. 
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Komplikovanější situace se jeví pro okno, kde je nutné definovat více veličin. Typem 

zasklení je izolační dvojsklo, tvořené dvěma tabulemi skla o tloušťce 4 mm a mezi nimi 

vzduchovou mezerou o tloušťce 16 mm. Na vnitřní straně je vybaveno vnitřními žaluziemi 

s lamelami 45 °, světlé barvy. Okno je vsazeno do fasády. Pro tento typ skla byl zvolen 

součinitel prostupu tepla 1,2 W · m−2 · K−1. Délka okna je 0,95 m a jeho výška je 1,7 m. 

Výsledná plocha činí 1,615 m2. 

Umístění okna v konstrukci popisují veličiny na obr. 4.2. Hloubka vodorovného i svislého 

slunolamu je 0,21 m. Vzdálenost vodorovného i svislého slunolamu od zasklení 0,08 m. 

 

Obr. 4.2 Umístění okna v obvodové konstrukci [23] 

Azimutový úhel normály stěny s oknem je 135°, což odpovídá orientaci okna na 

jihovýchod. Úhel povrchu okna s vodorovnou rovinou je 90°, jedná se tedy o nejběžnější případ 

svisle umístěného okna. Celková propustnost difúzní sluneční radiace tD0 standardního skla je 

stálá, nezávislá na poloze slunce, tD0 = 0,85. Pro přehlednost jsou všechny zmíněné veličiny 

vztahující se k oknu uvedeny v tab. 4.3. 
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Tab. 4.3 Veličiny popisující okno (pro výpočet tepelných zisků) 

Počet oken nOK [-] 1 

Součinitel prostupu tepla  UOK [W · m−2 · K−1] 1,2 

Délka okna lOK [m] 0,95 

Výška okna hOK [m] 1,7 

Plocha okna SOK [m2] 1,615 

Hloubka vodorovného slunolamu cOK [m] 0,21 

Hloubka svislého slunolamu dOK [m] 0,21 

Vzdálenost svislého slunolamu od zasklení fOK [m] 0,08 

Vzdálenost vodorovného slunolamu od 

zasklení 

gOK [m] 0,08 

Azimutový úhel normály stěny s oknem γ [°] 135 

Úhel povrchu okna s vodorovnou rovinou α [°] 90 

Celková propustnost difúzní sluneční radiace 

standardního skla 

tD0 [-] 0,85 

4.1.3 Volba teplot pro výpočet tepelných zisků 

Pro výpočet je nutné specifikovat vnitřní návrhové teploty, které jsou za jednotlivými stěnami 

(viz obr. 4.1 – výřez půdorysu 1. NP). V místnostech 104 (obývací pokoj) a 101 (zádveří) se 

volí teplota 26 °C, jelikož se počítá s tím, že tyto prostory budou rovněž chlazeny. Pro chodbu 

byla zvolena návrhová teplota 28 °C, protože kromě WC a koupelny je obklopena 

ochlazovanými místnostmi. Teploty v nechlazených místnostech jsou voleny 30 °C. 

Teplota nad stropem je zvolena 26 °C, protože se počítá s chlazením pokoje nad ložnicí. 

Za teplotu zeminy byla brána teplota dohledaná pomocí nástroje od americké vládní agentury 

NASA, která byla takto zjištěna jako předpokládaná průměrná červencová teplota povrchu 

v tomto místě a činí 20 °C [24]. 

Teploty, jako jsou průměrná teplota venkovního vzduchu či rovnocenné sluneční teploty 

venkovního vzduchu pro různé světové strany, jsou uvedeny v normě ČSN 73 0548. 
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4.1.4 Tepelné zisky od vnitřních zdrojů 

Z těchto zisků jsou v práci uvažovány tepelné zisky od lidí a od elektronických spotřebičů. 

Tepelné zisky z osvětlení norma doporučuje počítat pouze pro případy, kdy se svítí 

i v době špičkových tepelných zisků (kina, divadla apod.) nebo kdy denní osvětlení 

nedostačuje [25]. Tyto zisky budou tedy zanedbány i s přihlédnutím k tomu, že nové typy LED 

osvětlení mají velmi nízký elektrický příkon. 

Výpočet tepla od lidí probíhá podle rovnice 4.1, 4.2. Všechny dosazované veličiny byly 

zmíněny již v zadání [25]. 

𝑖𝐿 = 0,85 · 𝑖ž𝑒𝑛 + 0,75 · 𝑖𝑑ě𝑡í + 𝑖𝑚𝑢žů 

𝑖𝐿 = 0,85 · 1 + 0,75 · 0 + 1 = 1,85 

(4.1) 

kde    

𝑖ž𝑒𝑛 [-] počet žen v místnosti 

𝑖𝑑ě𝑡í [-] počet dětí v místnosti 

𝑖𝑚𝑢žů [-] počet mužů v místnosti 

𝑖𝐿 [-] redukovaný počet osob 

𝑄𝐿 = 6,2 · (36 − (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 + ∆𝑡𝑡𝑜𝑙)) · 𝑖𝐿 

𝑄𝐿 = 6,2 · (36 − (26 + 1)) · 1,85 = 103,2 𝑊 

(4.2) 

kde    

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 [°C] výpočtová vnitřní teplota 

∆𝑡𝑡𝑜𝑙 [°C] přípustné zvýšení teploty v letním období (1 °C) 

𝑄𝐿 [W] tepelné zisky od lidí 

V místnosti se nachází televize SHARP 32BG2E SMART LED TV 32"(81 cm), tepelné 

zisky od elektronických zařízení se stanoví podle rovnice 4.3 [25]. 

𝑄𝐸 = 𝑃𝐸 · 𝑐1 · 𝑐3 

𝑄𝐸 = 31 · 1 · 1 = 31 𝑊 

(4.3) 

kde    

𝑄𝐸 [W] tepelné zisky od elektrických zařízení 

𝑃𝐸 [W] příkon elektrických zařízení 

𝑐1 [-] součinitel současnosti používání 

𝑐3 [-] součinitel průměrného zatížení zdroje 
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4.1.5 Tepelné zisky od vnějších zdrojů 

Tepelné zisky od vnějších zdrojů jsou následující: 

• zisky prostupem tepla ze sousedních místností 

• zisky prostupem tepla okny 

• zisky radiací okny 

• zisky prostupem tepla vnějšími stěnami 

• zisky přívodem čerstvého větracího vzduchu 

Ohřátí vzduchu při průchodu ventilátory ani vzduchovody se neuvažuje. V rámci výpočtu 

bude vyjádřena také varianta se snížením tepelných zisků vlivem akumulace ve stěnách pokoje. 

Záporné zisky se uvažují až od hodnoty 100 W. 

4.1.6 Tepelné zisky ze sousedních místností 

Zisky ze sousedních místností jsou dány součinitelem prostupu tepla dělicí konstrukce, plochou 

konstrukce a teplotním rozdílem mezi místnostmi [25]. Plochy jsou uvedeny v kap. 4.1.2 (tab. 

4.2), teploty za stěnami ve stejné kapitole (viz obr. 4.1) a součinitele prostupu tepla v příloze 

P1. 

Tepelný zisk vnitřní stěnou č. 1 (sousedící se 101) 

Tepelný zisk vnitřní stěnou č.1 je dán rov. 4.4. 

𝑄𝑆𝑁1 = 𝑈𝑆𝑁1 · 𝑆𝑆𝑁1 · (𝑡101 − 𝑡103)  

𝑄𝑆𝑁1 = 1,451 · 5,6 · (26 − 26) = 0 𝑊  

(4.4) 

kde    

𝑄𝑆𝑁1 [𝑊] tepelný zisk vnitřní stěnou č. 1 

Tepelný zisk stěnou č. 3 a dveřmi (sousedící se 102) 

Tepelný zisk vnitřní stěnou č. 3 je dán rov. 4.5. Součástí stěny jsou dveře, druhý člen rovnice 

reflektuje tepelný zisk přes dveře. 

𝑄𝑆𝑁3 = 𝑈𝑆𝑁3 · 𝑆𝑆𝑁3 · (𝑡102 − 𝑡103) + 𝑈𝐷𝑁1 · 𝑆𝐷𝑁1 · (𝑡102 − 𝑡103)  

𝑄𝑆𝑁3 = 1,350 · 7,9 · (28 − 26) + 1,7 · 1,6 · (28 − 26) = 26,7 𝑊  

(4.5) 

kde    

𝑄𝑆𝑁3 [𝑊] tepelný zisk vnitřní stěnou č. 3 a dveřmi 
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Tepelný zisk podlahou (přilehlá k zemině) 

Tepelný zisk podlahou je dán rov. 4.6. 

𝑄𝑃𝐷𝐿1′ = 𝑈𝑃𝐷𝐿1 · 𝑆𝑃𝐷𝐿1 · (𝑡𝑃𝐷𝐿1 − 𝑡103)  

𝑄𝑃𝐷𝐿1′ = 0,336 · 13,1 · (20 − 26) = −26,4 𝑊  

𝑄𝑃𝐷𝐿1 = 0 𝑊 

(4.6) 

kde    

𝑄𝑃𝐷𝐿1′ [𝑊] tepelný zisk podlahou 

𝑄𝑃𝐷𝐿1 [𝑊] tepelný zisk podlahou započítaný (záporné zisky do 100 W se 

zanedbávají) 

Za vnitřní stěnou č. 2 se nachází místnost 104 (obývací pokoj), která je rovněž 

klimatizována, zisk z této sousední místnosti bude nulový stejně jako zisk stropem 

z klimatizovaného pokoje 203. 

Celkový tepelný zisk ze sousedních místností 

Celkový tepelný zisk ze sousedních místností se skládá z dílčích tepelných zisků (rov. 4.7). 

𝑄𝑆𝑀 = 𝑄𝑆𝑁1 + 𝑄𝑆𝑁2 + 𝑄𝑆𝑁3 + 𝑄𝑃𝐷𝐿1  

𝑄𝑆𝑀 = 0 + 0 + 26,7 + 0 = 26,7 𝑊 

(4.7) 

kde    

𝑄𝑆𝑀 [𝑊] celkový tepelný zisk ze sousedních místností 

4.1.7 Tepelné zisky prostupem okny 

Tepelné zisky prostupem oknem se stanoví jako součin součinitele prostupu tepla okna, plochy 

okna a rozdílu průměrné vnější teploty venkovního vzduchu pro danou hodinu a vnitřní 

návrhové teploty. Výpočet bude proveden pro 21. červenec od 6 do 22 hodin včetně (SELČ) 

podle rov. 4.8. 

Vzorové dosazení pro tento výpočet i pro všechny následující bude provedeno pro 10. 

hodinu (SELČ). Hodnoty průměrných teplot venkovního vzduchu jsou obsaženy v normě, 

veličiny specifikující okno v kapitole 4.1.2 (tab. 4.3). 

𝑄𝑂𝐾10′ = 𝑈𝑂𝐾 · 𝑆𝑂𝐾 · (𝑡𝑒 − 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖)  

𝑄𝑂𝐾10′ = 1,2 · 1,615 · (23,0 − 26) = −5,8 𝑊  

𝑄𝑂𝐾10 = 0 𝑊 

(4.8) 

kde    

𝑄𝑂𝐾10′ [𝑊] tepelný zisk prostupem okny pro 10. hodinu (SELČ) 

𝑄𝑂𝐾10 [𝑊] tepelný zisk prostupem okny započítaný pro 10. hodinu (SELČ) 

𝑡𝑒 [°𝐶] teplota venkovního vzduchu pro danou denní hodinu 
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4.1.8 Tepelné zisky radiací 

Tepelné zisky radiací se dělí na zisky od přímého a difuzního oslunění. Pro výpočet přímého 

oslunění je nutné určit, jak velká část oken je vystavena přímému slunci. 

Prvním krokem je výpočet sluneční deklinace. Sluneční deklinace představuje úhlovou 

vzdálenost slunce od zemského rovníku a je dána rov. 4.9. 

𝛿 = 23,5 · sin ((𝑀 − 1) · 30 + 𝐷 − 81)  

𝛿 = 23,5 · sin ((7 − 1) · 30 + 21 − 81) = 20,35 °  

(4.9) 

kde    

𝛿 [°] úhlová vzdálenost slunce od zemského rovníku 

𝑀 [-] kalendářní měsíc (červenec = 7) 

𝐷 [-] den (21.) 

Další neznámou veličinou je výška slunce nad obzorem, která udává skutečnou úhlovou 

vzdálenost mezi horizontem a sluncem v místě pozorování. Výpočet popisuje rov. 4.10. 

Sluneční azimut čili vodorovný úhel vůči severu měřený po směru otáčení hodinových ručiček 

se počítá podle rov. 4.11. 

Pro výpočet bude zapotřebí znát zeměpisnou šířku místa, kde se objekt nachází. Tato 

veličina byla uvedena a popsána v kap. 4.1.1 (viz tab. 4.1). Dosazení bude provedeno pro 10. 

hodinu (SELČ), 9. hodinu (SEČ). 

sin ℎ = sin 𝛿 · sin 𝜓 − cos 𝛿 · cos 𝜓 · cos (15 · 𝜏)  

sin ℎ = sin 20,35 · sin 50 − cos 20,35 · cos 50 · cos(15 · 9) = 0,693 

ℎ = arcsin 0,693 = 44 ° 

(4.10) 

kde    

ψ [°] zeměpisná šířka 

ℎ [°] výška slunce nad obzorem 

𝜏 [h] sluneční čas (hodina, pro kterou výpočet provádíme – SEČ) 

sin 𝑎𝑐 =
sin(15·𝜏)·cos 𝛿

cos ℎ
  

sin 𝑎𝑐 =
sin(15·9)·cos 20,35 

cos 44 
= 0,919  

𝑎𝑐 = 180 − arcsin (0,762) = 113,2 ° 

(4.11) 

kde    

𝑎𝑐 [°] sluneční azimut 

K výpočtu zastíněné plochy oken je nutno určit délky stínů vržených slunolamy na 

zasklení tak, jak jsou zachyceny na obr. 4.2 (kap. 4.1.2). 

Samotný výpočet délek stínů vržených slunolamy (svislým a vodorovným slunolamem) 

je pro 10. hodinu SELČ uveden v rov. 4.12, resp. 4.13. Veličiny vystupující v těchto rovnicích 

jsou uvedeny v kap. 4.1.2 (viz tab. 4.3). 
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𝑒1 = 𝑑𝑂𝐾 · tan|𝑎𝑐 − 𝛾|  

𝑒1 = 0,21 · tan|113,2 − 135| = 0,084  

(4.12) 

kde    

𝛾 [°] azimutový úhel normály stěny s oknem 

𝑒1 [°] délka stínu vržená svislým slunolamem 

𝑒2 =
cOK·tan ℎ

cos|𝑎𝑐−𝛾|
  

𝑒2 =
0,21·tan 44

cos|113,2−135|
= 0,217  

(4.13) 

kde    

𝑒2 [°] délka stínu vržená vodorovným slunolamem 

Po zjištění délky stínů vržených slunolamy je již možné stanovit osluněnou plochu oken. 

Ta je dána rov. 4.14. Vzorové dosazení bude probíhat opět pro 10. hodinu (SELČ). Veličiny 

vystupující v těchto rovnicích jsou uvedeny v kap. 4.1.2 (viz tab. 4.3). 

𝑆𝑜𝑠 = 𝑛𝑂𝐾 · [𝑙𝑂𝐾 − (𝑒1 − 𝑓𝑂𝐾)] · [ℎ𝑂𝐾 − (𝑒2 − 𝑔𝑂𝐾)]  

𝑆𝑜𝑠 = 1 · [0,95 − (0,084 − 0,080)] · [1,7 − (0,217 − 0,080)] = 1,48 𝑚2 

(4.14) 

kde    

f [m] vzdálenost svislého slunolamu od zasklení 

g [m] vzdálenost vodorovného slunolamu od zasklení 

𝑆𝑜𝑠 [𝑚2] osluněná plocha oken započítaná 

Při využití rov. 4.14 se vzhledem k zahrnutí vzdálenosti vodorovného a svislého 

slunolamu (f, g = 8 cm) vkládá do výpočtu malá chyba. Je to z toho důvodu, že v některých 

hodinách je vzdálenost slunolamu větší než vržený stín. Konkrétně v 11 hodin SELČ tímto 

způsobem chyba k délce okna přičte 6 cm, ve 12 hodin 1 cm a v 6 hodin SELČ se přičte 1 cm 

k výšce okna. Výpočet je tedy ošetřen tím, že v případě, když je závorka (𝑒1 − 𝑓) nebo 

(𝑒2 − 𝑔) menší než 0, bude daná závorka započtena jako hodnota 0, aby nemohlo dojít ke 

zvětšení rozměrů okna. 

Pozn. Pro hodiny od 15 hodin SELČ je osluněná plocha okna nulová. V některých 

hodinách však při dosazení do vzorce vycházela větší než 0. To je však s ohledem na pohyb 

slunce po obloze chyba. Dochází zde pouze k difuzní sluneční radiaci. 

Intenzita přímé sluneční radiace na plochu kolmou slunečním paprskům 

Výpočet uvádí rov. 4.15. Bude zde využito některých zeměpisně technických údajů z kap. 4.1.1 

(viz tab. 4.1). 
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𝐼𝐷𝑘 = 𝐼0 · 𝑒−
𝑧

10
·(

16000−𝐴
16000+𝐴

·
1

sin ℎ
)

0,8

 

𝐼𝐷𝑘 = 1350 · 𝑒−
5

10
·(

16000−371
16000+371

·
1

sin 44
)

0,8

= 707 𝑊 · 𝑚−2 

(4.15) 

kde    

A [𝑚 𝑛. 𝑚. ] nadmořská výška 

z [– ] Linkeho zákal 

𝐼𝐷𝑘 [𝑊 · 𝑚−2] intenzita přímé sluneční radiace 𝐼𝐷𝑘 na plochu kolmou slunečním 

paprskům 

Intenzita přímé sluneční radiace na libovolně orientovanou plochu 

Nejdříve je nutné uvést výpočet úhlu mezi normálou osluněného povrchu a směrem paprsků 

pomocí rov. 4.16. 

cos 𝜃 = sin ℎ · cos 𝛼 + cos ℎ · sin 𝛼 · cos(𝑎𝑐 − 𝛾) 

cos 𝜃 = sin 44 · cos 90 + cos 44 · sin 90 · cos(113,2 − 135) = 0,670 

𝜃 = arccos 0,670 = 47,95 ° 

(4.16) 

kde    

𝜃 [°] úhel mezi normálou osluněného povrchu a směrem paprsků 

𝛼 [°] úhel povrchu okna s vodorovnou rovinou 

Nyní již lze přejít k výpočtu samotné intenzity přímé sluneční radiace na libovolně 

orientovanou plochu pomocí rov. 4.17. 

𝐼𝐷 = 𝐼𝐷𝑘 · cos 𝜃 

𝐼𝐷 = 707 · 0,670 = 474 𝑊 · 𝑚−2 

(4.17) 

kde    

𝐼𝐷 [𝑊 · 𝑚−2] intenzita přímé sluneční radiace na libovolně orientovanou plochu 

Propustnost standardního okna 

Propustnost standardního okna se počítá podle rov. 4.18. 

𝑡𝐷 = 0,87 − 1,47 · (
𝜃

100
)

5

 

𝑡𝐷 = 0,87 − 1,47 · (
47,95

100
)

5

= 0,8328  

(4.18) 

kde    

𝑡𝐷 [−] propustnost standardního okna 

Propustnost standardního okna byla počítána do v rozmezí 6–14 hodiny včetně (SELČ), 

jelikož kosinus úhlu mezi normálou osluněného povrchu a směrem paprsků vychází pro časy 

od 15. hodiny záporný. Další hodnoty však nebudou potřeba, jelikož koeficient poslouží 
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k násobení intenzity přímé sluneční radiace na libovolně orientovanou plochu, která je od 15. 

hodiny nulová (viz výše). 

Intenzita difuzní sluneční radiace 

Výpočet intenzity difuzní sluneční radiace bude proveden podle rov. 4.19. 

𝐼𝑑 = (𝐼0 − 𝐼𝐷𝑘 − (1080 − 1,4 · 𝐼𝐷𝑘) · sin2
𝛼

2
 ) ·

sin ℎ

3
 

𝐼𝑑 = (1350 − 707 − (1080 − 1,4 · 707) · sin2
90

2
 ) ·

sin 44

3
= 138 𝑊 · 𝑚−2 

(4.19) 

kde    

𝐼𝑑 [𝑊 · 𝑚−2] intenzita difuzní sluneční radiace 

Intenzita difuzní radiace procházející standardním oknem  

Výpočet intenzity difuzní radiace procházející standardním oknem uvádí rov. 4.20. 

𝐼𝑂𝑘𝑑 = 𝑡𝐷0 · 𝐼𝑑 

𝐼𝑂𝑘𝑑 = 0,85 · 138 = 117,3 𝑊 · 𝑚−2 

(4.20) 

kde    

𝐼𝑂𝑘𝑑 [𝑊 · 𝑚−2] intenzita difuzní radiace procházející standardním oknem 

𝑡𝐷0 [-] celková propustnost difúzní sluneční radiace standardního skla 

Celková intenzita sluneční radiace procházející standardním oknem 

Celková intenzita sluneční radiace procházející standardním oknem zahrnuje přímou i difuzní 

sluneční radiaci (viz rov. 4.21). 

𝐼𝑂𝑘 = 𝑡𝐷 · 𝐼𝐷 + 𝐼𝑂𝑘𝑑 

𝐼𝑂𝑘 = 0,8328 · 474 + 117,3 = 511,8 𝑊 · 𝑚−2 

(4.21) 

kde    

𝐼𝑂𝑘 [𝑊 · 𝑚−2] celková intenzita sluneční radiace procházející standardním oknem  

Tepelné zisky sluneční radiací okny 

Ještě před výpočtem tepelných zisků je nutné si určit hodnotu stínicího součinitele s, který se 

liší pro různá provedení oken a různé druhy stínicích prostředků. Hodnota stínicího součinitele 

0,56 byla zvolena z normy pro vnitřní žaluzie, lamely 45°, světlé barvy. 

Pro středně čistou atmosféru městského typu se vypočítá tepelný zisk sluneční radiací 

okny podle rov. 4.22.  

𝑄𝑅 = (𝑆𝑂𝑆 · 𝐼𝑂𝑘 · 𝑐0 + (𝑆𝑂𝐾 − 𝑆𝑂𝑆) · 𝐼𝑂𝑘𝑑) · 𝑠 

𝑄𝑅 = (1,48 · 511,8 · 1 + (1,62 − 1,48) · 117,3) · 0,56 = 432,8 𝑊 

(4.22) 

kde    

𝑄𝑅 [𝑊] tepelné zisky sluneční radiací okny (9 hodin SEČ, 10 hodin SELČ) 
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4.1.9 Tepelné zisky vnější stěnou 

V místnosti se nacházejí dvě vnější stěny. Do první z nich, která je větší je zabudováno okno. 

Druhá je kratší a je součástí prostoru před vstupními dveřmi (viz kap. 4.1.2, obr. 4.1). Skladba 

obou stěn je totožná a je uvedena v příloze P1. Obě konstrukce svou tloušťkou přesahují 0,45 m 

a lze je tedy považovat za stěny těžké. 

Stěny těžké mají takovou tepelnou kapacitu, že lze kolísání teplot na vnitřním povrchu 

zanedbat. Tepelný tok se určí podle rov. 4.24. 

Pro tento výpočet je však nejdříve nutné stanovit průměrnou rovnocennou sluneční 

teplotu venkovního vzduchu pro jihovýchod, resp. severovýchod. Výpočet průměrné 

rovnocenné sluneční teploty venkovního vzduchu demonstruje rov. 4.23. Ukázkové dosazení 

proběhne pro jihovýchodní stranu. 

𝑡𝑟𝑚𝐽𝑉 =
∑ 𝑡𝑟𝑚𝐽𝑉𝑖

𝑛𝐻
𝑖=1

𝑛𝐻
 

𝑡𝑟𝑚𝐽𝑉 =
725,1

24
= 30,2 °𝐶 

(4.23) 

kde    

𝑡𝑟𝑚𝐽𝑉 [°𝐶] průměrná rovnocenná sluneční teplota vzduchu pro jihovýchod 

𝑛𝐻 [−] počet hodin za 1 den 

Totožným způsobem se určí průměrná rovnocenná sluneční teplota vzduchu pro 

severovýchod, 𝑡𝑟𝑚𝑆𝑉 = 27,8 °𝐶. Nyní již lze provést výpočet tepelných zisků. Vzorové 

dosazení bude provedeno pro jihovýchodní stranu.  

𝑄𝑆𝑂1𝐽𝑉 = 𝑈𝑆𝑂1 · 𝑆𝑆𝑂1𝐽𝑉 · (𝑡𝑟𝑚𝐽𝑉 − 𝑡103) 

𝑄𝑆𝑂1𝐽𝑉 = 0,326 · 11,1 · (30,2 − 26) = 15,3 𝑊 

(4.24) 

kde    

𝑄𝑆𝑂1𝐽𝑉 [𝑊] tepelné zisky obvodovou stěnou pro jihovýchodní stranu 

𝑆𝑆𝑂1𝐽𝑉 [m2] plocha obvodové stěny orientované na JV 

𝑈𝑆𝑂1 [W · m−2 · K−1] součinitel prostupu tepla obvodové stěny 

Totožným způsobem se stanoví tepelné zisky obvodovou stěnou pro severovýchodní 

stranu, 𝑄𝑆𝑂1𝑆𝑉 = 3,2 𝑊. Celkový tepelný zisk obvodovou stěnou je stanoven dle rov. 4.25.   

𝑄𝑆𝑂1 = 𝑄𝑆𝑂1𝐽𝑉 + 𝑄𝑆𝑂1𝑆𝑉 

𝑄𝑆𝑂1 = 15,3 + 3,2 = 18,5 𝑊 

(4.25) 

kde    

𝑄𝑆𝑂1 [𝑊] celkové tepelné zisky obvodovou stěnou pro ložnici (103) 
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4.1.10 Snížení tepelných zisků vlivem akumulace  

Přípustné zvýšení teploty v klimatizovaném prostoru činí 1 °C, je tedy možné snížit tepelný 

zisk místnosti o teplo akumulované do konstrukcí obklopující vyšetřovanou místnost. 

Konstrukce osluněná se akumulace neúčastní. u stěn silnějších než 16 cm se uvažuje pouze 

s 8 cm akumulační vrstvy; u tenčích s polovinou tloušťky konstrukce [25]. 

Nejdříve bude zapotřebí určit hmotnost konstrukce (viz rov. 4.27). K tomu je zapotřebí 

znát tloušťku jednotlivých vrstev materiálů ve skladbě (příloha P1), plošnou hustotu 

jednotlivých stavebních konstrukcí (viz rov. 4.26) a plochu jednotlivých konstrukcí (viz kap. 

4.1.2, tab. 4.2). Vzorové dosazení proběhne pro vnitřní stěnu č. 2 (stěna sousedící s místností 

104 – viz Obr. 4.1). 

Plošná hustota se vypočítá na základě znalosti tloušťky jednotlivých vrstev materiálů 

a jejich objemové hustoty (příloha P1). Vzorové dosazení proběhne pro vnitřní stěnu č. 2. 

𝜌𝑆𝑁2 = ∑ 𝜌𝑉𝑖 · 𝑑𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝜌𝑆𝑁2 = 1600 · 0,01 + 711 · 0,25 + 1600 · 0,01 = 210 𝑘𝑔 · 𝑚−2 

(4.26) 

kde    

𝜌𝑆𝑁2 [𝑘𝑔 · 𝑚−2] plošná hustota vnitřní stěny č. 2 

𝜌𝑉𝑖 [𝑘𝑔 · 𝑚−3] objemová hustota jednotlivých materiálů ve skladbě stěny 

𝑑𝑣𝑖 [𝑚] tloušťka jednotlivých vrstev ve skladbě stěny 

Hmotnost akumulační konstrukce bude následně: 

𝑚𝑆𝑁2 =
𝜌𝑆𝑁2

∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

·
2 · 𝑑𝐴

2
· 𝑆𝑆𝑁2 

𝑚𝑆𝑁2 =
210

0,27
·

2 · 0,08

2
· 9,9 = 614 𝑘𝑔 

(4.27) 

kde    

𝑚𝑆𝑁2 [𝑘𝑔] hmotnost akumulační konstrukce vnitřní stěny č. 2 

𝑑𝐴 [𝑚] tloušťka akumulační vrstvy (0,08 m) 

𝑆𝑆𝑁2 [𝑚2] plocha konstrukce vnitřní stěny č. 2 

Celková hmotnost akumulačních konstrukcí je dána rov. 4.28. 

𝑚𝐴𝐾𝑈  = 𝑚𝑆𝑁1 + 𝑚𝑆𝑁2 + 𝑚𝑆𝑁3 + 𝑚𝑃𝐷𝐿1 + 𝑚𝑆𝑇𝑅1 

𝑚𝐴𝐾𝑈 = 1084 + 614 + 537 + 1796 + 1012 = 5067 𝑘𝑔 

(4.28) 

kde    

𝑚𝐴𝐾𝑈 [𝑘𝑔] celková hmotnost akumulačních konstrukcí pro ložnici (103) 

Snížení zisku udává rov. 4.29. 



 

Bc. Jaroslav Stupka 

Energetický ústav, obor Technika prostředí 

Energetická rekonstrukce samostatně stojícího rodinného domu 

 

81 

 

𝛥𝑄 = 0,05 · 𝑚 · 𝛥𝑡𝑡𝑜𝑙 

𝛥𝑄 = 0,05 · 5067 · 1 = 253,4 𝑊 

(4.29) 

kde    

𝛥𝑄 [𝑊] snížení zisku vlivem akumulace 

Nyní již lze vyjádřit skutečné tepelné zisky sluneční radiací s uvažováním akumulace 

stěn. Pro dosažení tohoto je zapotřebí vyjádřit hodnotu tepelných zisků sluneční radiací 

sníženou vlivem akumulace pomocí rov. 4.30. 

𝑄𝑂𝑅 = 𝑄𝑅 − 𝛥𝑄 

𝑄𝑂𝑅 = 432,8 − 253,4 = 179,4 𝑊 

(4.30) 

kde    

𝑄𝑂𝑅 [𝑊] 
tepelné zisky sluneční radiací snížené vlivem akumulace (9 hodin 

SEČ, 10 hodin SELČ) 

Dále bude zapotřebí stanovit průměrnou hodnotu tepelných zisků sluneční radiací 

(viz rov. 4.31). 

𝑄𝑅𝑚 =
∑ 𝑄𝑅𝑖

𝑛𝜏
𝑖=1

𝑛𝜏
 

𝑄𝑅𝑚 =
∑ 𝑄𝑅𝑖

𝑛𝜏
𝑖=1

17
= 165,3 𝑊 

(4.31) 

kde    

𝑄𝑅𝑚 [𝑊] průměrná hodnota tepelných zisků sluneční radiací 

𝑛𝜏 [ℎ] počet hodin výpočtu 

Poté již jen stačí dvě hodnoty počítané v předchozích rovnicích porovnat. Ta vyšší z nich 

určí skutečnou hodnotu tepelných zisků sluneční radiací při uvažování vlivu akumulace stěn 

pomocí rov. 4.32. 

𝑄𝑅𝐴 = max (𝑄𝑂𝑅, 𝑄𝑅𝑚)  

𝑄𝑅𝐴 = max (179,4; 165,3) = 179,4 

(4.32) 

kde    

𝑄𝑅𝐴 [𝑊] 
skutečné tepelné zisky sluneční radiací snížené vlivem akumulace 

(9 hodin SEČ, 10 hodin SELČ) 

4.1.11 Tepelné zisky přívodem větracího vzduchu 

Tepelný zisk přívodem čerstvého větracího vzduchu demonstruje rov. 4.33. Hustota 

přiváděného vzduchu byla volena 1,2 kg·m-3 a jeho měrná tepelná kapacita 1010 J·kg-1·K-1 

[26]. Objemový průtok přiváděného větracího vzduchu do místnosti uvádí tab. 3.1 v kap. 3.1. 

Pro jednoduchost při režimu chlazení nebyla uvažována rekuperace vzduchu ve větrací 

jednotce. 
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𝑄𝑉′ =
V̇𝑠𝑢,𝑖 + V̇𝑖𝑛𝑓,𝑖

3600
· 𝜌 · 𝑐 · (𝑡𝑒 − 𝑡103) 

𝑄𝑉′ =
50 + 5,82

3600
· 1,2 · 1010 · (23 − 26) = −56,4 𝑊 

𝑄𝑉 = 0 𝑊 

(4.33) 

kde    

𝑄𝑉′ [𝑊] 
tepelné zisky přívodem čerstvého větracího vzduchu (v 10 h 

SELČ) 

𝑄𝑉 [𝑊] 
započítané tepelné zisky přívodem čerstvého větracího vzduchu 

(v 10 h SELČ) 

V̇𝑠𝑢,𝑖 [𝑚3 · ℎ−1] objemový průtok přiváděného větracího vzduchu do místnosti 

V̇𝑖𝑛𝑓,𝑖 [𝑚3 · ℎ−1] objemová průtok přiváděného větracího vzduchu infiltrací 

𝜌 [𝑘𝑔 · 𝑚−3] hustota vzduchu při teplotě 20 °C 

𝑐 [𝐽 · 𝑘𝑔−1 · 𝐾−1] měrná tepelná kapacita vzduchu při teplotě 20 °C 

V tomto případě byla znovu využito pravidlo, že se záporné tepelné zisky do 100 W do 

výpočtu nezahrnují. 

4.1.12 Celkové tepelné zisky místnosti 

Výpočet celkových tepelných zisků místnosti bez uvažování vlivu akumulace uvádí rov. 4.34, 

s jejím uvažováním pak rov. 4.35. 

𝑄𝐵 = 𝑄𝐿 + 𝑄𝐸 + 𝑄𝑆𝑀 + 𝑄𝑂𝐾 + 𝑄𝑅 + 𝑄𝑆𝑂1 + 𝑄𝑉 

𝑄𝐵 = 103,2 + 31,0 + 26,7 + 0 + 432,8 + 18,5 + 0 = 612,2 𝑊 

(4.34) 

kde    

𝑄𝐵 [𝑊] celkové tepelné zisky místnosti 103 bez akumulace (v 10 hodin SELČ) 

𝑄𝐴 = 𝑄𝐿 + 𝑄𝐸 + 𝑄𝑆𝑀 + 𝑄𝑂𝐾 + 𝑄𝑅𝐴 + 𝑄𝑆𝑂1 + 𝑄𝑉 

𝑄𝐴 = 103,2 + 31,0 + 26,7 + 0 + 179,4 + 18,5 + 0 = 358,8 𝑊 

(4.35) 

kde    

𝑄𝐴 [𝑊] celkové tepelné zisky místnosti 103 s akumulací (v 10 hodin SELČ) 

Dílčí tepelné zisky pro 21. července v čase od 6 do 22 h SELČ a pro místnost 103 jsou 

uvedeny v tab. 4.4. Stejné shrnutí pro ostatní místnosti je dohledatelné v příloze P5. Tepelné 

zisky bez uvažování akumulace a s jejím uvažováním jsou pro lepší vizuální představu shrnuty 

v grafech – obr. 4.3, resp. obr. 4.4. 

 

  



 

Bc. Jaroslav Stupka 

Energetický ústav, obor Technika prostředí 

Energetická rekonstrukce samostatně stojícího rodinného domu 

 

83 

 

Tab. 4.4 Shrnutí tepelných zisků pro místnost 103 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Čas (SELČ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

od lidí QL [W] 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 

prostupem okny QOK [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,7 6,0 

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 30,4 131,5 260,4 369,0 432,8 419,9 351,3 228,2 131,7 

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 165,3 165,3 165,3 165,3 179,4 166,6 165,3 165,3 165,3 

vnějšími stěnami QVS [W] 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] -171,0 -148,5 -122,2 0,0 0,0 0,0 9,4 35,7 58,3 

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] 38,8 162,4 317,6 548,4 612,2 599,3 541,1 447,0 375,4 

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 173,8 196,3 222,6 344,8 358,8 346,0 355,1 384,2 409,0 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 14 15 16 17 18 19 20 21  

Čas (SELČ) 15 16 17 18 19 20 21 22  

od lidí QL [W] 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2  

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0  

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7  

prostupem okny QOK [W] 7,4 7,8 7,4 6,0 3,7 1,0 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 117,9 106,1 90,2 70,9 48,4 22,2 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3  

vnějšími stěnami QVS [W] 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5  

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] 71,4 75,2 71,4 58,3 35,7 9,4 0,0 0,0  

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] 376,1 368,4 348,4 314,6 267,2 212,0 179,4 179,4  

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 423,5 427,7 423,5 409,0 384,2 355,1 344,8 344,8  
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Obr. 4.3 Celkové tepelné zisky místnosti 103 pro 21. červenec od 6 do 22 hodin SELČ bez 

uvažování akumulace stěn 

 

Obr. 4.4 Celkové tepelné zisky místnosti 103 pro 21. červenec od 6 do 22 hodin SELČ 

s uvažováním akumulace stěn 
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4.2 Návrh podlahového chlazení 

Pro odvod tepelných zisků byl vybrán systém podlahového chlazení. Konstrukce a provedení 

chladicí plochy jsou již určeny kapitolou o návrhu podlahového vytápění, stejně tak jako 

tvarování podlahového hadu. 

Také výpočet podlahového chlazení vychází ze stejných principů jako výpočet vytápění. 

Malé změny budou popsány v následující podkapitole. 

4.2.1 Tepelně technický výpočet podlahového chlazení 

Výpočet podlahového chlazení je stejně jako výpočet podlahového vytápění založen na 

principu vedení tepla v desce s válcovými zdroji tepla pouze s tím rozdílem, že celkový 

součinitel přestupu tepla na povrchu podlahové plochy αP není 12 W·m-2·K-1 (Bašta, podlahové 

vytápění) [4], ale pouze 7 W·m-2·K-1 (Zmrhal, podlahové chlazení) [27].  

Tímto dojde ke snížení měrného výkonu chladicí plochy dle rov. 4.36. Nižší měrný 

chladicí výkon je samozřejmě způsoben i nižším teplotním rozdílem mezi povrchovou teplotou 

podlahy a teplotou vzduchu v místnosti. Při dodržení podmínky, aby teplota vody v systému 

neklesla pod teplotu rosného bodu vzduchu v klimatizované budově, je reálné dosáhnout 

povrchové teploty podlahy přibližně 20 až 22 °C [28]. Návrhová teplota vzduchu v místnosti je 

v létě 26 °C. 

𝑞 = 𝛼𝑃 · (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑝) (4.36) 

kde    

𝑞 [𝑊 · 𝑚−2] měrný chladicí výkon otopné plochy 

𝛼𝑃 [𝑊 · 𝑚−2 · 𝐾−1] celkový součinitel přestupu tepla na povrchu chladicí plochy 

𝜃𝑝 [°𝐶] střední povrchová teplota podlahy 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 [°𝐶] výpočtová vnitřní teplota  

Zmrhal [27] uvádí také graf měrných výkonů chladicí podlahy v závislosti na rozdílu 

teploty v místnosti a teploty povrchu podlahy podle různých autorů (viz obr. 4.5). Z něj je jasně 

patrné, že měrný výkon chladicí podlahy se při návrhových podmínkách pohybuje kolem  

30–45 W·m-2. 
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Obr. 4.5 Závislost měrného tepelného výkonu chladicí podlahy v závislosti na rozdílu 

teploty vzduchu a teploty povrchu podlahy [27] 

Tepelně technický výpočet plochy podlahového chlazení pro 1. NP a 2. NP uvádí tab. 4.5, 

resp. tab. 4.6. 

Při výpočtu bylo respektováno to, aby teplota vody v systému nebyla nižší než teplota 

rosného bodu. Vstupní teplota chladicí vody je proto 16 °C. Různá střední teplota chladicí vody 

je, stejně jako u vytápění, důsledkem různého teplotního spádu. Pro 1. NP střední teplotní spád 

činí pouze 2,3 °C, pro 2. NP pak 3,4 °C (viz tab. 4.8, tab. 4.9). Teplota podlahy se ve všech 

případech pohybuje mezi 21 a 22 °C. 

Vypočtená šířka okraje podlahové smyčky (vzdálenost krajní trubky od stěny) vyšla 

v případě chlazení o 5 cm větší než v případě vytápění. Ve skutečnosti bude samozřejmě šířka 

okraje stejná pro oba případy. Tento rozdíl je ve výpočtu zanedbán. 
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Tab. 4.5 Tepelně technický výpočet podlahových smyček v 1. NP (chlazení) 

 

  

1. NP 103 
104 

+105 
101 

Poznámka (počet smyček v místnosti) 1 3 1 

Návrhová teplota místnosti θint,i [°C] 26 26 26 

Potřebný chladicí výkon jedné 
smyčky k uchlazení místnosti 

Qz [W] -427,69 -513,92 -111,40 

 

Délka  e [m] 3,55 3,60 3,40 

Šířka f [m] 3,70 2,44 1,55 

 

Povrchová teplota podlahy θp [°C] 21,40 21,18 21,50 

Vnější průměr trubek d [m] 0,015 0,015 0,015 

Rozteč trubek l [m] 0,225 0,225 0,3 

 

Plocha nábytku v místnosti Sn [m2] 3,24 0,80 0,00 

Součinitel nábytku kn [-] 1 1 0 

 

Střední teplota chladicí vody θm [°C] 17,54 17,13 16,79 

Tepelný odpor konstrukce nad 
osou trubek 

Rnad [m2·K·W-1] 0,07 0,07 0,07 

Tepelný odpor konstrukce pod 
osou trubek 

Rpod [m2·K·W-1] 2,78 2,78 2,78 

Tepelná propustnost vrstev 
nad trubkami  

Λa [W·m-2·K-1] 4,67 4,67 4,79 

Tepelná propustnost vrstev 
pod trubkami 

Λb [W·m-2·K-1] 0,34 0,34 0,34 

Charakteristické číslo podlahy mP [m-1] 7,51 7,51 7,60 

Šířka okraje r [m] 0,31 0,31 0,30 

Účinná plocha místnosti Sp [m2] 9,07 5,45 2,64 

Účinný obvod místnosti Op [m] 12,05 9,62 7,48 

Měrný chladicí výkon chladicí 
plochy 

q [W·m-2] -32,20 -33,74 -31,50 

Měrný chladicí výkon směrem 
dolů 

q' [W·m-2] -2,23 -2,44 -2,07 

Chladicí výkon účinné plochy Qp [W] -292,10 -183,87 -83,17 

Chladicí výkon okrajové plochy Qo [W] -56,80 -47,53 -38,88 

Celkový chladicí výkon chladicí 
plochy 

QPC [W] -264,82 -217,69 -127,53 

Skutečný výkon podlahové 
chladicí plochy do místnosti 

QPC,skut [W] -244,57 -204,40 -122,05 

Úbytek chladicího výkonu 
vlivem nábytku 

Qn [W] -104,33 -26,99 0,00 
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Tab. 4.6 Tepelně technický výpočet podlahových smyček v 2. NP (chlazení) 

2. NP 203 204 205 208 

Poznámka (počet smyček v místnosti) 1 1 1 2 

Návrhová teplota místnosti θint,i [°C] 26 26 26 26 

Potřebný chladicí výkon jedné 
smyčky k uchlazení místnosti 

Qz [W] -670,11 -691,96 -540,63 -511,00 

 

Délka  e [m] 3,8 3,8 4,15 3 

Šířka f [m] 3,85 3,85 2,5 2,91 

 

Povrchová teplota podlahy θp [°C] 21,73 21,73 21,82 21,40 

Vnější průměr trubek d [m] 0,015 0,015 0,015 0,015 

Rozteč trubek l [m] 0,225 0,225 0,3 0,225 

 

Plocha nábytku v místnosti Sn [m2] 3,24 3,24 2,88 0,00 

Součinitel nábytku kn [-] 1 1 1 0 

 

Střední teplota chladicí vody θm [°C] 18,15 18,15 17,29 17,54 

Tepelný odpor konstrukce nad 
osou trubek 

Rnad [m2·K·W-1] 0,07 0,07 0,07 0,07 

Tepelný odpor konstrukce pod 
osou trubek 

Rpod [m2·K·W-1] 2,88 2,88 2,88 2,88 

Tepelná propustnost vrstev 
nad trubkami  

Λa [W·m-2·K-1] 4,67 4,67 4,67 4,67 

Tepelná propustnost vrstev 
pod trubkami 

Λb [W·m-2·K-1] 0,33 0,33 0,33 0,33 

Charakteristické číslo podlahy mP [m-1] 7,50 7,50 7,50 7,50 

Šířka okraje r [m] 0,31 0,31 0,31 0,31 

Účinná plocha místnosti Sp [m2] 10,32 10,32 6,67 5,48 

Účinný obvod místnosti Op [m] 12,85 12,85 10,85 9,36 

Měrný chladicí výkon chladicí 
plochy 

q [W·m-2] -29,89 -29,89 -29,26 -32,20 

Měrný chladicí výkon směrem 
dolů 

q' [W·m-2] -2,43 -2,43 -2,38 -3,95 

Chladicí výkon účinné plochy Qp [W] -308,37 -308,37 -195,30 -176,30 

Chladicí výkon okrajové plochy Qo [W] -56,26 -56,26 -52,70 -44,16 

Celkový chladicí výkon chladicí 
plochy 

QPC [W] -292,87 -292,87 -179,62 -242,09 

Skutečný výkon podlahové 
chladicí plochy do místnosti 

QPC,skut [W] -267,78 -267,78 -163,73 -220,46 

Úbytek chladicího výkonu 
vlivem nábytku 

Qn [W] -96,84 -96,84 -84,27 0,00 
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Vypočtené měrné chladicí výkony nejsou příliš vysoké. Pohybují se kolem 30 W·m-2. Je 

tedy zřejmé, že špičkové tepelné zisky nebudou pokryty v případě neuvažování snížení 

tepelných zisků vlivem akumulace ani v případě jeho uvažování (kromě zádveří). Skutečný 

výkon podlahových chladicích ploch všech místností v domě je 2 120,1 W. Součet vypočtených 

maximálních hodinových tepelných zisků jednotlivých místností 21. července je při uvažování 

vlivu akumulace stěn 5 005,6 W. 

Dalším krokem tedy je vyjádřit, kolik procent tepelných zisků je možné chladicí plochou 

pokrýt v každé místnosti. K tomuto porovnání poslouží skutečný chladicí výkon smyčky 

a maximální hodinový tepelný zisk místnosti 21. července. Pro toto srovnání byly vybrány 

tepelné zisky s uvažováním snížení vlivem akumulace stěn. Pro zajímavost bude uvedena tato 

bilance také pro případ, kdyby byly použity vnější žaluzie, lamely 45°, ven jasné, dovnitř tmavé 

se stínicím součinitelem 0,13 [25]. Toto vše shrnuje tab. 4.7. 

Tab. 4.7 Stupeň pokrytí tepelných zisků podlahovým chlazením bez vnějších žaluzií a s nimi 

Číslo 

místnosti 
Označení místnosti 

Pokrytí tepelných zisků 

bez vnější žaluzií 

Pokrytí tepelných zisků 

s vnějšími žaluziemi 

  [%] [%] 

101 Zádveří 109,6 nedisponuje okny 

103 Ložnice 57,2 81,3 

104+105 Obývací pokoj 

s kuchyní 
39,8 73,0 

203 Pokoj I 40,0 107,6 

204 Pokoj II 38,7 105,1 

205 Šatna 30,3 115,2 

208 Pracovna 43,1 103,3 

Stupeň pokrytí tepelných zisků se ve většině případů bez použití vnějších žaluzií 

pohybuje přibližně mezi 30 až 60 %. Hodí se však uvést, že se jedná o maximální hodinové 

tepelné zisky 21. července. Pro značnou část období, kdy je zapotřebí chladit, bude chladicí 

výkon dostatečný. 

V případě instalace vnějších žaluzií by se dosáhlo úplného či téměř úplného pokrytí 

výpočtových tepelných zisků. Nepokrytí všech tepelných zisků u dvou pokojů v 1. NP lze 

přičítat tomu, že obývací pokoj byl počítán při obsazenosti dvěma dospělými, dvěma dětmi 

a při provozu většího množství spotřebičů. V ložnici se pak kalkulovalo s dvěma dospělými. 

Naproti tomu u pokojů v 2. NP se vždy uvažovalo pouze s jednou osobou v pokoji. 

Pozitivem návrhu je skutečnost, že si uživatel může otestovat provoz bez vnějších žaluzií 

a v případě potřeby je dodatečně nainstalovat. 
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4.2.2 Hydraulický výpočet podlahového chlazení 

Výpočet tlakových ztrát systému podlahového chlazení se řídí stejnými rovnicemi jako výpočet 

tlakových ztrát podlahového vytápění. Návrh byl proveden tak, aby rozdíly mezi tlakovými 

ztrátami jednotlivých smyček byly při režimech vytápění a chlazení co nejmenší a aby změna 

nastavení ventilů podlahového rozdělovače byla co nejmenší. 

Změna teploty pracovní látky v porovnání chlazení a vytápění sebou nese změnu hustoty 

a kinematické viskozity. Zásadním znakem tohoto návrhu je to, že, přestože je odebraný výkon 

při chlazení značně nižší než výkon dodaný při vytápění, průtoky jsou při chlazení srovnatelné 

jako při vytápění, avšak s nižším teplotním spádem. Návrh počítá s uzavřením okruhu 

procházejícího koupelnou a WC při režimu chlazení. 

Hydraulický výpočet jednotlivých smyček podlahového chlazení v 1. NP a 2. NP uvádí 

tab. 4.8, resp. tab. 4.9. 

Tab. 4.8 Hydraulický výpočet podlahových smyček v 1. NP (chlazení) 

1. NP 103 104+105 101 
Celkový chladicí příkon 
instalované podlahové 
plochy 

QPC [W] -264,8 -217,7 -127,5 

Střední teplota chladicí 
vody 

θm [°C] 17,5 17,1 16,8 

Navržený teplotní spád  Δt [°C] 3,0 2,2 1,6 

Výstupní teplota vody tin [°C] 19,0 18,3 17,6 

Vstupní teplota vody tout [°C] 16,0 16,0 16,0 

Hmotnostní průtok 
smyčkou 

ṁ [kg·h-1] 76,3 83,5 68,6 

Objemový průtok smyčkou V̇ [l·min-1] 1,27 1,39 1,14 

Rozteč mezi trubkami l [m] 0,225 0,225 0,3 

Šířka okraje r [m] 0,31 0,31 0,30 

Celková délka smyčky Lcelk [m] 54,7 33,5 24,7 

Celkový počet ohybů ocelk [-] 32 22 16 

Tlaková ztráta vřazených 
odporů 

Δpξ [Pa] 862,9 710,2 348,9 

Reynoldsovo číslo Re [-] 2173,5 2352,6 1916,1 

Charakter proudění 
(turbulentní/laminární) 

lam. turb. lam. 

Měrná délková ztráta Rm [Pa·m-1] 71,18 83,13 59,91 

Celková tlaková ztráta 
smyčky 

Δpz [Pa] 4754 3494 1827 
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Tab. 4.9 Hydraulický výpočet podlahových smyček v 2. NP (chlazení) 

2. NP 203 204 205 208 

Celkový chladicí příkon 
instalované podlahové 
plochy 

QPC [W] -292,9 -292,9 -179,6 -242,1 

Střední teplota chladicí 
vody 

θm [°C] 18,1 18,1 17,3 17,5 

Navržený teplotní spád  Δt [°C] 4,3 4,3 2,7 3,0 

Výstupní teplota vody tin [°C] 20,3 20,3 18,6 19,1 

Vstupní teplota vody tout [°C] 16,0 16,0 16,0 16,0 

Hmotnostní průtok 
smyčkou 

ṁ [kg·h-1] 58,2 58,3 57,9 69,1 

Objemový průtok smyčkou V̇ [l·min-1] 0,97 0,97 0,96 1,15 

Rozteč mezi trubkami l [m] 0,225 0,225 0,3 0,225 

Šířka okraje r [m] 0,31 0,31 0,31 0,31 

Celková délka smyčky Lcelk [m] 51,8 50,4 25,6 45,7 

Celkový počet ohybů ocelk [-] 30 30 16 30 

Tlaková ztráta vřazených 
odporů 

Δpξ [Pa] 470,8 471,3 248,2 662,3 

Reynoldsovo číslo Re [-] 1684,9 1685,8 1637,6 1966,7 

Charakter proudění 
(turbulentní/laminární) 

lam. lam. lam. lam. 

Měrná délková ztráta Rm [Pa·m-1] 44,94 44,99 44,83 60,14 

Celková tlaková ztráta 
smyčky 

Δpz [Pa] 2798 2738 1394 3414 
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4.3 Hydraulická regulace systému podlahového chlazení 

Ideální nastavení regulačních ventilů na rozdělovačích podlahového systému se bude oproti 

režimu vytápění částečně lišit. Okruhy podlahového chlazení byly navrženy z hlediska 

tlakových ztrát tak, aby se s režimem vytápění co nejvíce shodovaly. Vzhledem k jiné teplotě 

pracovní látky, a tedy odlišné hustotě a kinematické viskozitě, budou mírně odlišné průtoky 

v jednotlivých okruzích. Nastavení regulačních ventilů rozdělovačů v 1. a 2. NP znázorňuje tab. 

4.10, resp. tab. 4.11. 

Z uvedených dat v tabulkách je patrné, že změny nastavení regulačních ventilů jsou velmi 

malé, proto není zapotřebí provádět přenastavení rozdělovačů mezi letním a zimním období. 

Počítá se pouze s uzavřením okruhu procházejícího koupelnou a WC. 

Tab. 4.10 Nastavení regulačních ventilů okruhů podlahového chlazení 1. NP 

  

Objemový 
průtok 

smyčkou 

Celková 
délka 

smyčky 

Celková 
tlaková 
ztráta 

smyčky 

Tlaková 
ztráta 
ventilu 

Tlaková 
ztráta 

k dorov
nání 

Ztráta 
okruhu 

po 
regulaci 

Nastave
ní reg. 
ventilu 
(0,25–

2,5) 

Nastave
ní pro 
režim 

vytápění 

  V̇ Lcelk Δpz Δpvent Δpdor Δpreg nnast nnast 

  [l·h-1] [m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [-] [-] 

103 76,3 54,7 4754 400 0 5154 
2,50 

(Ú.O.) 
2,50 

(Ú.O.) 

104 + 105 83,5 33,5 3494 1660 0 5154 0,70 0,75 

101 68,6 24,7 1827 3330 -3 5157 0,32 0,35 

107+106 okruh pro režim chlazení uzavřen     0,88 

Tab. 4.11 Nastavení regulačních ventilů okruhů podlahového chlazení 2. NP 

  

Objemový 
průtok 

smyčkou 

Celková 
délka 

smyčky 

Celková 
tlaková 
ztráta 

smyčky 

Tlaková 
ztráta 
ventilu 

Tlaková 
ztráta 

k dorov
nání 

Ztráta 
okruhu 

po 
regulaci 

Nastave
ní reg. 
ventilu 
(0,25–

2,5) 

Nastave
ní pro 
režim 

vytápění 

  V̇ Lcelk Δpz Δpvent Δpdor Δpreg nnast nnast 

  [l·h-1] [m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [-] [-] 

203 58,2 51,8 2798 940 1 3738 0,55 0,60 

204 58,3 50,4 2738 1000 1 3738 0,50 0,57 

205 -57,9 25,6 1394 2350 -5 3744 0,30 0,32 

206+207 okruh pro režim chlazení uzavřen     0,38 

208 (2x) 69,1 45,7 3414 325 0 3739 
2,50 

(Ú.O.) 
2,50 

(Ú.O.) 
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4.4 Hydraulická regulace dvou chladicích okruhů 

V případě, že by pro chlazení nebyl uzavřen okruh procházející koupelnou a WC, byl by 

pracovní bod čerpadel obou okruhů téměř totožný s režimem vytápění. V tomto případě však 

bude průtok čerpadly a tlakové ztráty okruhů o něco nižší. Tlakové ztráty celého okruhu při 

režimu vytápění v 1. a 2. NP jsou shrnuty v tab. 4.12, resp. tab. 4.13. 

Tab. 4.12 Tlakové ztráty okruhu v 1. NP při režimu chlazení 

Úsek QPC,skut Ṁ lpotr di w Re Rm ∑ξ Δpξ Δpz 

 [W] [kg·h-1] [m] [m] [m·s-1] [-] [Pa·m-1] [-] [Pa] [Pa] 

1-A 2294,9 708,0 1,0 0,025 0,401 9575,0 101,5 3,0 240,8 342,3 

1-B 1045,4 395,5 0,3 0,025 0,224 5348,9 37,0 2,1 53,2 64,3 

1-C 1045,4 395,5 12,0 0,020 0,350 6686,2 106,5 14,5 886,6 2165,1 

1-Cz 1045,4 395,5 12,0 0,020 0,350 6686,2 106,5 9,0 550,4 1828,9 

1-Bz 1045,4 395,5 0,3 0,025 0,224 5348,9 37,0 0,1 2,5 13,6 

1-Az 2294,9 708,0 1,0 0,025 0,401 9575,0 101,5 33,2 2661,2 2762,7 

Celková tlaková ztráta akumulátor–podlahový rozdělovač v 1. NP 7176,9 Pa 

Tlaková ztráta rozdělovače podlahového vytápění v 1. NP 5156,9 Pa 

Tlaková ztráta celkem v 1. NP 12333,8 Pa 

Přibližná tlaková ztráta okruhu v 1. NP je 12,3 kPa a průtok čerpadlem cca 396 kg·h-1. 

Tab. 4.13 Tlakové ztráty okruhu v 2. NP při režimu chlazení 

Úsek QPC,skut Ṁ lpotr di w Re Rm ∑ξ Δpξ Δpz 

 [W] [kg·h-1] [m] [m] [m·s-1] [-] [Pa·m-1] [-] [Pa] [Pa] 

2-A 2294,9 708,0 1,0 0,025 0,401 9724,8 101,1 3,0 240,8 342,0 

2-B 1249,5 312,5 0,3 0,025 0,177 4292,2 24,6 6,6 103,6 111,0 

2-C 1249,5 312,5 15,0 0,020 0,276 5365,2 70,6 114,5 4369,7 5429,4 

2-Cz 1249,5 312,5 15,0 0,020 0,276 5365,2 70,6 9,0 343,6 1403,3 

2-Bz 1249,5 312,5 0,3 0,025 0,177 4292,2 24,6 1,9 30,1 37,5 

2-Az 2294,9 708,0 1,0 0,025 0,401 9724,8 101,1 32,0 2565,1 2666,3 

Celková tlaková ztráta akumulátor–podlahový rozdělovač v 2. NP 9989,3 Pa 

Tlaková ztráta rozdělovače podlahového vytápění v 2. NP 3744,0 Pa 

Tlaková ztráta celkem v 2. NP 13733,3 Pa 

Přibližná tlaková ztráta okruhu v 2. NP je 13,7 kPa a průtok čerpadlem cca 313 kg·h-1. 
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4.5 Tepelné čerpadlo v režimu chlazení 

Informaci o tom, zda se má v objektu topit (zimní provoz), chladit (letní provoz), či zda se jedná 

o přechodný stav (neaktivní režim), dostává tepelné čerpadlo od venkovního čidla [9]. Mezní 

přechodové venkovní teploty a časová zpoždění lze nastavit v regulaci [9]. 

Podmínkou pro realizaci plošného chlazení (stěnového, stropního či podlahového) je 

instalace pokojového čidla se senzorem vlhkosti RC 100H, které se bude starat o to, aby teplota 

v chladicím systému nebyla v žádném časovém okamžiku nižší než teplota rosného bodu [9]. 

Výrobce doporučuje ve spolupráci s pokojovým čidlem RC 100H také nastavení bezpečné 

minimální teploty chladicí vody na Tmin > 16 °C [9]. 

Kromě chlazení lze v létě provozovat také ohřev vody a ohřev bazénu [9]. Jednotlivé 

operace se plní postupně [9]. Nejvyšší priorita je přiřazena ohřevu TV, poté chlazení, a nakonec 

ohřevu bazénu, který se tohoto konkrétního řešení netýká [9].  
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5 SIMULACE PROVOZU FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY PRO 

POTŘEBY TEPELNÉHO ČERPADLA 

Poslední kapitola této práce je věnována provozu fotovoltaické elektrárny (FVE). V rámci této 

kapitoly budou představeny části fotovoltaického systému a bude vyčíslena potřeba elektrické 

energie tepelného čerpadla pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody. Fotovoltaický systém 

bude navržen bez použití baterií. V závěru bude porovnána návratnost systémů s různým 

počtem solárních panelů. Simulace bude provedena pomocí simulačního programů TRNSYS 

a MS Excel. 

5.1 Popis částí fotovoltaického systému 

Zvolenými panely jsou solární panely EXE Solar 380 Wp monokrystalické s černým rámem 

(viz obr. 5.1) [29]. Parametry uvedeného typu panelu jsou zaznamenány v tab. 5.1. 

 

Obr. 5.1 Solární panel EXE Solar 380 Wp monokrystalický s černým rámem [29] 
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Tab. 5.1 Parametry solárního panelu EXE Solar 380 Wp [29] 

Rozměry [mm] 1956 × 992 × 40  

Váha  [kg] 23 (vč. rámu) 

Jmenovitý výkon [Wp] 380 

Napětí v bodě maximálního výkonu [V] 40,40 

Proud v bodě maximálního výkonu [A] 9,42 

Napětí naprázdno [V] 49,00 

Proud nakrátko [A] 10,00 

Účinnost modulu [%] 19,60 

Teplotní koeficient napětí Uoc [%K] -0,30 

Teplotní koeficient proudu ISC [%K] +0,04 

Distribuci elektrické energie vyrobené fotovoltaickým systémem pro potřeby tepelného 

čerpadla zajistí jednofázový solární měnič GoodWe GW3000-NS (viz obr. 5.2) [29]. Tepelné 

čerpadlo IVT AIR X 70 je rovněž jednofázové [9]. Parametry uvedeného solární měniče 

zaznamenává tab. 5.2. 

 

Obr. 5.2 Solární měnič GoodWe GW3000-NS [29] 

Poslední významnou součástí systému je wattrouter, který bude vyhodnocovat, zda je 

elektrický výkon z FVE dostatečný a v případě, že tomu tak je, sepne externí vstup ve vnitřní 

jednotce a tepelné čerpadlo přetopí či ochladí systém o několik stupňů. 
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Tab. 5.2 Parametry solárního měniče GoodWe GW3000-NS [29] 

Rozměry [mm] 274 × 344 × 128  

Způsob připojení  jednofázové 

Maximální vstupní výkon [W] 3900 

Maximální vstupní napětí [V] 500 

Maximální vstupní proud [A] 18 

Rozsah MPP9 napětí [V] 80–450 

Počet MPP trackerů10 [–] 1 

Maximální účinnost měniče [%] 97,5 

Jmenovitý výstupní výkon [W] 3000 

Maximální výstupní výkon [W] 3900 

5.2 Simulace potřeby elektrické energie 

Simulována bude pouze potřeba elektrické energie tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo se 

může starat o vytápění, chlazení objektu a ohřev teplé vody (TV). Prvním krokem je stanovit si 

období, kdy se bude v objektu topit, chladit a kdy nebude docházet ani jedné z těchto možností 

(přechodné období). Tato období bývají v praxi vyhodnocována automaticky tepelným 

čerpadlem. V tomto případě však budou pro jednoduchost stanovena pevně dle tab. 5.3. 

Tab. 5.3 Jednotlivé režimy provozu TČ v průběhu roku 

Období v roce Režim 

leden–duben vytápění, ohřev TV 

květen pouze ohřev TV 

červen–srpen chlazení, ohřev TV 

září pouze ohřev TV 

říjen–prosinec vytápění, ohřev TV  

5.2.1 Potřeba elektrické energie pro vytápění 

Pro určení potřeby elektřiny při vytápění je zásadním parametrem návrhový tepelný výkon. Ten 

se určí pomocí rov. 5.1, která byla uvedena již v kapitole o vytápění.  

𝜃𝐻𝐿,𝑖 = 𝜃𝑇,𝑖 + 𝜃𝑉,𝑖 + 𝜃𝑅𝐻,𝑖 (5.1) 

 
9 MPP (Maximum Power Point) je pracovní bod, při kterém je výkon fotovoltaických panelů 

maximální [30]. 

10 MPP tracker je zařízení, které lze označit jako „sledovač bodu max. výkonu“. Stará se o to, aby systém 

fungoval co nejblíže bodu maximálního výkonu [30]. 
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Zátopový tepelný výkon uvažován není a tepelnou ztrátu prostupem i větráním lze 

vyjádřit v závislosti na rozdílu návrhové vnitřní a aktuální venkovní teploty. V simulaci je 

využito právě toho, že součinitele tepelné ztráty jsou konstantní při libovolném rozdílu těchto 

dvou zmíněných teplot. Rov. 5.1 poté lze napsat v modifikovaném tvaru. 

𝜃𝐻𝐿,𝑖 = (𝐻𝑇,𝑖𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑔 + 𝐻𝑇,𝑖𝑗 + 𝐻𝑣,𝑖) · (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒) (5.1) 

Součet všech součinitelů tepelné ztráty je 152,96 W·K-1. Návrhový tepelný výkon při 

venkovní výpočtové teplotě -15 °C činí 5650,79 W. Průměrnou teplotu vytápěné části objektu 

pak lze stanovit úpravou rov. 5.1 – viz rov. 5.2. 

𝜃𝑖𝑛𝑡 =
𝜃𝑇,𝑖

𝐻𝑇,𝑖𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑔 + 𝐻𝑇,𝑖𝑗 + 𝐻𝑣,𝑖
+ 𝜃𝑒 

𝜃𝑖𝑛𝑡 =
5650,79

152,96
+ (−15) = 21,94 °𝐶 

(5.2) 

kde    

𝜃𝑖𝑛𝑡 [°C] průměrná teplota vytápěné části objektu 

Průměrná teplota vytápěné části objektu tedy dosahuje 21,94 °C. Nyní je možné vyjádřit 

návrhový tepelný výkon při jakékoliv venkovní teplotě pomocí rov. 5.3. Ta vznikne pouze 

dosazením do rov. 5.1. 

𝜃𝐻𝐿,𝑖 = 152,96 · (21,94 − 𝜃𝑒) (5.3) 

Jedinou neznámou ve vztahu zůstává venkovní teplota, která je proměnná a odpovídá 

meteorologickým datům ze stanice v Kuchařovicích. Právě hodnoty venkovních teplot budou 

dosazeny v programu TRNSYS. Nyní by již bylo možné vyjádřit potřebu elektrické energie 

například při vytápění elektrickými přímotopy. Pro vytápění tepelným čerpadlem bude nutno 

do vztahu zařadit vliv topného faktoru. Topný faktor tepelného čerpadla je závislý především 

na venkovní teplotě, na výstupní teplotě topné vody a také dle informací výrobce na otáčkách 

kompresoru. Vliv otáček kompresoru je pro zjednodušení zanedbán. 

Hodnoty topného faktoru v závislosti na venkovní teplotě a výstupní teplotě topné látky 

(sekundáru) poskytnuté výrobcem tepelného čerpadla zobrazuje tab. 5.4.  

Tab. 5.4 Hodnoty topného faktoru TČ AIR X 70 pro různé venkovní teploty a různé výstupní 

teploty topné látky [31] 

tin 𝜃𝑒 [°C] -15 -7 2 7 

35 °C 
COP [–] 

2,28 2,82 4,13 4,84 

45 °C 1,7911 2,2111 3,2311 3,79 

 
11 Tučně zvýrazněné hodnoty topného faktoru byly dopočítány přímou úměrou pomocí výrobcem udané 

hodnoty topného faktoru při výstupu o teplotě 45 °C a venkovních 7 °C a pomocí známých topných faktorů při 

o teplotě výstupu 35 °C. 
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Maximální teplota výstupu topné vody je 42 °C (spád 42/36 °C). Pomocí ekvitermní 

křivky vygenerované na webu tzb-info.cz byly dopočítány teploty výstupu při venkovních 

teplotách, kdy je definován topný faktor (tj. -15, -7, 2, 7 °C). V případě, že se tyto teploty 

nacházely v rozmezí 35 a 45 °C, byly výsledné hodnoty topného faktoru dopočítány 

aproximací. Pokud byla teplota výstupu nižší než 35 °C, byla hodnotě topného faktoru přiřazena 

hodnota při 35 °C. Teploty výstupu a topné faktory při uvedených venkovních teplotách shrnuje 

tab. 5.5. 

Tab. 5.5 Dopočítané topné faktory a výstupní teploty topné vody v závislosti na různých 

venkovních teplotách [31], [32] 

θe [°C] -15 -7 2 7 

tin [°C] 42,0 38,0 33,3 30,7 

COP  [–] 1,93 2,64 4,13 4,84 

Pro výpočet je však účelné proložit tyto body charakterizující závislost topného faktoru 

na venkovní teplotě funkcí tak, aby bylo získat hodnotu topného faktoru pro libovolnou 

venkovní teplotu.  

Body byly na obr. 5.3 proloženy spojnicí trendu (polynomem 2. řádu). K určitému 

zkreslení může dojít v oblasti, kdy je venkovní teplota nižší než -15 °C nebo kdy je naopak 

vyšší než 7 °C. K teplotám nižším než -15 °C však dochází během roku zřídka. Při teplotách 

vyšších než 7 °C je naopak potřebný návrhový tepelný výkon sám o sobě velmi nízký. 

 

Obr. 5.3 Funkce vzniklá proložením bodů závislosti topného faktoru COP pro vytápění na 

venkovní teplotě θe 

Rovnice funkce uvedená v grafu je tedy rovnicí pro topný faktor tepelného čerpadla při 

vytápění a v textu je označena jako rov. 5.4. 

y = 0,0024x2 + 0,1552x + 3,6939
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𝐶𝑂𝑃𝑉𝑌𝑇 = 0,0024 · 𝜃𝑒
2 + 0,1552 · 𝜃𝑒 + 3,6939 (5.4) 

kde    

𝐶𝑂𝑃𝑉𝑌𝑇 [– ] topný faktor při vytápění 

Elektrický příkon tepelného čerpadla pro vytápění je pak v závislosti na návrhovém 

tepelném výkonu definován pomocí rov. 5.5.  

 𝑃𝑉𝑌𝑇 =
𝜃𝐻𝐿,𝑖

𝐶𝑂𝑃𝑉𝑌𝑇
=

152,96·(21,94−𝜃𝑒)

0,0024·𝜃𝑒
2+0,1552·𝜃𝑒+3,6939

 (5.5) 

kde    

𝑃𝑉𝑌𝑇 [𝑊] elektrický příkon tepelného čerpadla pro vytápění 

Výsledné množství energie požadované tepelným čerpadlem pro vytápění bude shrnuto 

v závěru této podkapitoly společně s potřebou energie pro ohřev teplé vody a chlazení. 

5.2.2 Potřeba elektrické energie pro ohřev teplé vody 

Pro ohřev teplé vody je zapotřebí nejdříve určit si několik parametrů. V rodinném domě se 

budou nacházet čtyři obyvatelé. Potřeba teplé vody o výstupní teplotě 55 °C je uvažována 40 l 

na obyvatele. Teplota studené vody vstupující do nepřímotopného zásobníku teplé vody je 

10 °C. Teplota topné vody pro ohřev vody v zásobníku do teploty 50 °C je 55 °C. Tato 

informace poslouží k určení topného faktoru. Energie potřebná pro zvýšení teploty vody 

v zásobníku o zbylých 5 °C (z 50 °C na 55 °C) již nebude zhodnocena topným faktorem, neboť 

je zde uvažována vyšší teplota topné vody. 

V simulaci je ohřev rozfázován tak, že čtvrtina z celkové požadované energie bude 

dodána mezi 5 a 9 hodinou ranní (ranní a dopolední potřeba). Aby bylo využití slunečních zisků 

co možná nejvyšší, je s dodávkou zbylých tří čtvrtin energie pro ohřev TV počítáno přibližně 

mezi 10 a 13 hodinou. V případě, že bude například zataženo a zásobník se nenahřeje, proběhne 

ohřev zásobníku bez využití FVE odpoledne, aby se pokryla odpolední a večerní poptávka. 

Množství energie potřebné k ohřevu zadaného množství teplé vody v průběhu jednoho 

dne ukazuje rov. 5.6. 
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𝑄24ℎ𝑇𝑉 = 𝑄50 + 𝑄55 

𝑄24ℎ𝑇𝑉 = 𝑉24ℎ𝑇𝑉 · 𝜌50 · 𝑐 · (50 − 𝑡𝑆𝑉) + 𝑉24ℎ𝑇𝑉 · 𝜌50 · 𝑐 · (55 − 50) 

(5.6) 

kde    

𝑄24ℎ𝑇𝑉 [𝐽] energie potřebná k ohřevu 160 l teplé vody o výstupní teplotě 

55 °C  

𝑄50 [𝐽] energie potřebná k ohřevu 160 l teplé vody o výstupní teplotě 

50 °C  

𝑄55 [𝐽] energie potřebná k ohřevu 160 l teplé vody z teploty 50 °C na 

55 °C  

𝑉24ℎ𝑇𝑉 [𝑚3] objem teplé vody spotřebované za 24 hodin 

𝜌50 [𝑘𝑔 · 𝑚−3] hustota vody při teplotě 50 °C 

𝑐 [𝐽 · 𝑘𝑔−1 · 𝐾−1] měrná tepelná kapacita 

𝑡𝑆𝑉 [°𝐶] teplota studené vody přicházející do zásobníku 

Při kontinuálním (rovnoměrném) 24hodinovém ohřevu je pak potřebný tepelný výkon 

určen rov. 5.7. 

𝜃𝑇𝑉 = 𝜃50 + 𝜃55 =
𝑉24ℎ𝑇𝑉 · 𝜌50 · 𝑐 · (50 − 𝑡𝑆𝑉)

𝜏24ℎ
+

𝑉24ℎ𝑇𝑉 · 𝜌50 · 𝑐 · (55 − 50)

𝜏24ℎ
 

(5.7) 

kde    

𝜃𝑇𝑉 [𝑊] tepelný výkon potřebný pro ohřev teplé vody 

𝜃50 [𝑊] tepelný výkon potřebný pro ohřev TV na teplotu 50 °C 

𝜃55 [𝑊] tepelný výkon potřebný pro ohřev TV z 50 °C na 55 °C 

𝜏24ℎ [𝑠] počet sekund během 24 hodin  

Ohřev teplé vody bude probíhat v zásobníku teplé vody ve vnitřní jednotce tepelného 

čerpadla. o efektivnosti ohřevu teplé vody do 50 °C rozhodne opět topný faktor tepelného 

čerpadla, tentokrát při teplotě výstupu 55 °C. Topný faktor při výstupní teplotě 55 °C 

představuje v závislosti na venkovní teplotě tab. 5.6.  

Tab. 5.6 Hodnoty topného faktoru TČ AIR X 70 pro různé venkovní teploty a teplotu topné 

látky 55 °C [31] 

tin 𝜃𝑒 [°C] -15 -7 2 7 

55 °C COP [–] 1,2912 2,01 2,3412 2,74 

 
12 Tučně zvýrazněné hodnoty topného faktoru byly dopočítány přímou úměrou pomocí známých topných 

faktorů při výstupu 35 °C. 
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Také tyto body byly proloženy spojnicí trendu (polynomem 2. řádu). Výslednou závislost 

topného faktoru na venkovní teplotě vystihuje obr. 5.4. 

 

Obr. 5.4 Funkce vzniklá proložením bodů závislosti topného faktoru COP pro ohřev TV na 

venkovní teplotě θe 

Výpočet topného faktoru COP pro ohřev teplé vody tedy dokládá rov. 5.8.  

𝐶𝑂𝑃𝑇𝑉 = −0,001 · 𝜃𝑒
2 + 0,0543 · 𝜃𝑒 + 2,349 (5.8) 

kde    

𝐶𝑂𝑃𝑇𝑉 [– ] topný faktor při ohřevu TV 

Analogicky s vytápěním je v rov. 5.9 definován elektrický příkon při kontinuálním 

24hodinovém ohřevu TV. 

𝑃𝑇𝑉 =
𝜃50

𝐶𝑂𝑃𝑇𝑉
+ 𝜃55 

𝑃𝑇𝑉 =
𝑉24ℎ𝑇𝑉 · 𝜌50 · 𝑐 · (𝑡50 − 𝑡𝑆𝑉)

𝜏24ℎ · 𝐶𝑂𝑃𝑇𝑉
+

𝑉24ℎ𝑇𝑉 · 𝜌50 · 𝑐 · (𝑡55 − 𝑡50)

𝜏24ℎ
 

𝑃𝑇𝑉 =
4 · 0,04 · 988 · 4180 · (50 − 10)

24 · 3600 · 𝐶𝑂𝑃𝑇𝑉
+

4 · 0,04 · 988 · 4180 · (55 − 50)

24 · 3600
 

𝑃𝑇𝑉 =
305,9

−0,001 · 𝜃𝑒
2 + 0,0543 · 𝜃𝑒 + 2,349

+ 38,2 

(5.9) 

kde    

𝑃𝑇𝑉 [𝑊] elektrický příkon tepelného čerpadla pro ohřev TV při 

kontinuálním 24hodinovém ohřevu 

y = -0,001x2 + 0,0543x + 2,349
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5.2.3 Spotřeba elektrické energie pro chlazení 

Výpočet spotřeby elektřiny v letním období (při chlazení) proběhne od června do konce srpna. 

Tepelný zisk chlazených místností bohužel není jako tepelná ztráta vyjádřen pomocí součinitele 

tepelného zisku, proto není možné simulovat jeho závislost na měnící se venkovní teplotě. 

Výpočet pro chlazení bude tedy velmi zjednodušený. Bude uvažován provoz od 6 do 18 h 

SEČ (od 7 do 19 h SELČ) a jako hodnota chladicího výkonu je brán součet chladicího příkonu 

poskytnutého všemi smyčkami. Ten činí 2294,9 W. Hodnota chladicího faktoru je zvolena 3,65. 

Tento údaj výrobce poskytnul k chlazení nad rosným bodem (tento případ) při teplotním spádu 

24/18 °C, venkovní teplotě 35 °C a relativní vlhkosti 40 %. Výkon tepelného čerpadla pro 

chlazení pak bude jednoduše vyjádřen rov. 5.10.  

𝑃𝐶𝐻𝐿 =
𝜃𝐶𝐻𝐿

𝐶𝑂𝑃𝐶𝐻𝐿
 

𝑃𝐶𝐻𝐿 =
2294,9

3,65
= 628,7 𝑊 

(5.10) 

kde    

𝑃𝐶𝐻𝐿 [𝑊] elektrický příkon tepelného čerpadla pro chlazení 

𝜃𝐶𝐻𝐿 [𝑊] potřebný chladicí výkon 

𝐶𝑂𝑃𝐶𝐻𝐿 [– ] chladicí faktor  

5.2.4 Zhodnocení potřeby elektrické energie tepelným čerpadlem 

Množství elektrické energie požadované tepelným čerpadlem v jednotlivých měsících jednoho 

roku v závislosti na uvedeném postupu znázorňuje obr. 5.5. 

 

Obr. 5.5 Graf spotřeby elektrické energie na provoz tepelného čerpadla 
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Celkové roční množství elektrické energie, které slouží k pokrytí potřeb na vytápění, je 

4070 kWh. Pro ohřev TV se spotřebuje 1353 kWh ročně a pro chlazení 694 kWh. Celkové roční 

množství elektrické energie spotřebované tepelným čerpadlem je 6117 kWh.  

5.3 Simulace využití získané elektrické energie 

Simulován je provoz FVE bez použití baterií. Pro umístění fotovoltaického systému byla 

vybrána jižní část střechy – skutečná orientace přibližně jihojihovýchod s azimutem 154° 

(střecha viz obr. 5.6). Sklon střechy je 35°. Vzhledem k velikosti volné plochy na střeše lze 

uvažovat maximálně o osmi panelech umístěných ve dvou řadách. Jedním z cílů simulace je 

vypočítat finanční návratnost při volbě různého počtu panelů. Kvůli jejich rozmístění do dvou 

řad, budou uvažovány varianty se dvěma, čtyřmi, šesti a osmi panely. 

 

Obr. 5.6 Pohled na část střechy (vpravo) zvolenou pro umístění solárních panelů, 

vytvořeno úpravou ze stavebních výkresů poskytnutých Ing. Jiřím Křepelou 

Hlavním ukazatelem při simulaci je elektrická energie z fotovoltaického systému 

skutečně využitá tepelným čerpadlem. Dalším sledovaným parametrem je celková elektrická 

energie získaná pomocí FVE, která zahrnuje i nevyužitou část energie. V současné době nelze 

uvažovat o prodeji těchto přebytků zpět do sítě, jelikož Energetický regulační úřad nemá pro 

nové FVE vypsané žádné výkupní sazby za dodanou elektrickou energii do sítě [33]. 

Teoretickým využitím těchto přebytků by bylo zapojení dalších spotřebičů na stejnou fázi, 

k jaké je připojeno tepelné čerpadlo. Tato možnost se však v práci neuvažuje. 

Simulace je provedena v programu TRNSYS. Získaná elektrická energie solárními 

panely ve výpočtu odpovídá energii získané v bodě maximálního výkonu. Měnič obsahuje MPP 

tracker (viz dříve), i přesto však skutečné zisky mohou být o něco nižší. Data o počasí jsou pro 

simulaci brána z meteorologické stanice v Kuchařovicích (okres Znojmo, Jihomoravský kraj). 

Graf, jenž uvádí celkovou potřebu elektrické energie tepelného čerpadla, celkovou elektrickou 

energii teoreticky získatelnou pomocí FVE a elektrickou energii z FVE využitou tepelným 

čerpadlem v jednotlivých měsících, ukazuje obr. 5.7. Graf platí pro variantu s osmi panely. 
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Obr. 5.7 Množství dodané elektrické energie pomocí FVE bez použití baterií  

Množství elektrické energie využité tepelným čerpadlem za celý rok v případě osmi 

panelů činí přibližně 2048 kWh. Tato hodnota odpovídá přibližně třetině (33,5 %) celkové 

potřeby 6117 kWh elektrické energie tepelného čerpadla. Množství elektrické energie 

teoreticky získatelné pomocí FVE je 3888 kWh. Hodnoty pro zkoumané varianty se dvěma, 

čtyřmi, šesti a osmi solárními panely shrnuje tab. 5.7. 

Tab. 5.7 Využitelnost elektrické energie z FVE pro různý počet solárních panelů 

Počet solárních panelů [ks] 2 4 6 8 

El. energie z FVE využitá tep. čerpadlem [kWh] 819 1446 1819 2048 

Procento pokrytí spotřeby tep. čerpadla [%] 13,4 23,6 29,7 33,5 

El. energie teoreticky získatelná z FVE [kWh] 972 1944 2916 3888 

Stinnou stránkou návrhu FVE pro tuto aplikaci je skutečnost, že nejvyšší potřeba 

elektrické energie je v zimních měsících (pro vytápění), kdy jsou solární zisky nejnižší. Toto 

negativum by však s výstavbou nových pasivních a nízkoenergetických domů mohlo ustupovat. 

Naopak v létě se návrh potýká s přebytkem elektrické energie. Ten je však ještě patrnější 

v květnu a v září, kdy se nepočítá s využitím tepelného čerpadla ani na vytápění, ani na 

chlazení. 
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5.4 Finanční návratnost fotovoltaického systému 

K porovnání variant fotovoltaického systému s různým počtem solárních panelů je zapotřebí 

určit celkovou cenu investice – ta je položkově rozepsána pro variantu s osmi panely (viz  

tab. 5.8). Kvůli kombinaci topného a chladicího systému s fotovoltaikou je na základě 

projekčních podkladů navržen akumulátor BC 120/3 [9]. Akumulátor totiž tvoří v rozpočtu 

FVE významnou položku, konkrétně 30 250 Kč vč. DPH (25 000 Kč bez DPH)13. Po 

korespondenci s technickým oddělením bylo zjištěno, že akumulátor lze v řešení vynechat. 

Z tohoto důvodu je spočítána u každé varianty návratnost zahrnující investici do zásobníku, ale 

i bez ní.  

Pro výpočet návratnosti je ještě zapotřebí určit cenu elektrické energie. Pro odběrná místa 

vytápěná elektrickým spotřebičem platí od 1. 4. 2016 sazba D 57d, která je dvoutarifovou 

sazbou s dobou platnosti nízkého tarifu 20 hodin denně [34]. Dodavatel E.ON Energie, a.s. pro 

distribuční oblast okresu Blansko prodává elektrickou energii v uvedené sazbě v nízkém tarifu 

za 2 624,74 Kč/MWh a ve vysokém tarifu za 3 382,01 Kč/MWh [35]. Cena pro výpočet 

návratnosti byla zvolena 2,80 Kč/kWh elektrické energie. 

Tab. 5.8 Položkový rozpočet a návratnost investice pro variantu fotovoltaického systému 

s osmi panely (ceny jsou uvedeny vč. DPH) 

Položka 
Cena za 

položku 
Počet Cena 

 [Kč] [–] [Kč] 

Solární panel EXE Solar 380 Wp MONO černý 

rám 
4474,36 8 35 794,88 

Cena uchycení jednoho panelu 525,64 8 4 205,12 

Solární měnič GoodWE GW3000-NS 15 442,93 1 15 442,93 

Wattrouter ECO 5 318,00  1 5 318,00  

Kabeláž, příslušenství 1 000,00 1 1 000,00 

Cena instalace 10 000,00 1 10 000,00 

Akumulátor BC 120/3 30 250,00 1 30 250,00 

Celková investice (8 panelů) bez akumulátoru  [Kč] 71 760,93 

Celková investice (8 panelů) s akumulátorem  [Kč] 102 010,90 

Návratnost investice (8 panelů) bez akumulátoru  [roky] 12,5 

Návratnost investice (8 panelů) s akumulátorem  [roky] 17,8 

U ostatních variant bude uvedena pouze celková investice a návratnost (viz tab. 5.9). 

Cenový rozdíl jednotlivými variantami je 10 000 Kč (cena dvou panelů s uchycením). 

 
13 Prodejce však udává, že cena akumulátoru by při nacenění kompletního návrhu (vč. tepelného čerpadla 

od stejné firmy) klesla. 
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Tab. 5.9 Celková investice a její návratnost pro ostatní varianty fotovoltaického systému 

(ceny jsou uvedeny vč. DPH) 

  bez akumulátoru s akumulátorem 

Celková investice (6 panelů) [Kč] 61 760,93 92 010,93 

Návratnost investice (6 panelů) [roky] 12,1 18,1 

Celková investice (4 panely) [Kč] 51 760,93 82 010,93 

Návratnost investice (4 panely) [roky] 12,8 20,3 

Celková investice (2 panely) [Kč] 41 760,93 72 010,93 

Návratnost investice (2 panely) [roky] 18,2 31,4 

Nejkratší investice v případě pořízení FVE bez akumulátoru vychází u varianty s šesti 

panely, konkrétně 12,1 let. Celková investice v tomto případě je 61 760,93 Kč vč. DPH. 

Podobnou návratnost má v případě vynechání akumulátoru také varianta s osmi panely. 

V případě pořízení akumulátoru je nejkratší návratnost u varianty s osmi panely, a to 17,8 let. 

Celková investice v tomto případě činí 102 010,90 Kč. Tato cena by, jak již bylo dříve zmíněno, 

velmi pravděpodobně díky objednávce akumulátoru spolu s tepelným čerpadlem ještě klesla. 

Současná návratnost 17,8 let je vzhledem k případné životnosti systému a opravám již poměrně 

neekonomická. Varianta se dvěma panely není doporučena. Poskytuje nedostatečný elektrický 

výkon.  
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo navrhnout energetickou rekonstrukci rodinného domu. Jedná se o návrh, který 

slouží jako alternativa k řešení zvolenému investorem. V rámci diplomové práce byly 

nabídnuty konkrétní varianty vytápění, větrání a chlazení domu. V závěru práce byla posouzena 

možnost využití obnovitelných zdrojů. 

V úvodu práce byl charakterizován řešený objekt a představen celkový rozsah plánované 

rekonstrukce. V další kapitole následoval výpočet návrhového tepelného výkonu. Ten pro celý 

objekt činí 5 650,8 W. Otopná soustava byla vzhledem k plánovanému zdroji tepla navržena 

jako nízkoteplotní a v celém rozsahu tvořena podlahovými smyčkami kromě koupelen, do 

kterých byla umístěna trubková otopná tělesa, jež byla však také napojena z podlahových 

smyček. Topný systém byl vzhledem k odlišným ztrátám v 1. a 2. NP rozdělen na dva topné 

okruhy. Návrhový teplotní spád 1. NP činí 42,0/35,7 °C. Okruh v 2. NP je směšovaný a jeho 

teplotní spád je 38,0/31,6 °C. Oba okruhy disponují na svém rozdělovači podlahového vytápění 

šesti smyčkami, u nichž byla provedena hydraulická regulace. 

Zdrojem tepla i chladu bylo zvoleno tepelné čerpadlo IVT AIR X 70 typu vzduch – voda, 

jehož vnitřní jednotka obsahuje vestavěný zásobník teplé vody o objemu 185 l. Vzhledem 

k možné kombinaci systému vytápění a chlazení s fotovoltaickou elektrárnou byl do návrhu 

přidán akumulátor topné (chladicí) vody BC 120/3 o objemu 120 l. K regulaci tepelného 

čerpadla byl zvolen regulátor REGO 2000, který slouží k ekvitermní regulaci a umožňuje 

instalaci čidla vnitřní teploty (popř. vlhkosti). K regulaci směšovaného okruhu slouží rozšiřující 

regulační karta MM 100. 

Dále byl určen pracovní bod obou topných (chladicích) okruhů. Pro oba okruhy bylo 

vybráno čerpadlo Wilo Yonos Pico 25/1–4. Pro směšovaný okruh byl navržen trojcestný 

směšovací ventil ESBE VRG 131 (Kvs = 1,6). V závěru této kapitoly byly navrženy 

zabezpečovací a pojistné prvky – přídavná expanzní nádoba Reflex Refix DD 8/10 o objemu 

8 l a pojistný ventil DUCO 1/2“ × 3/4“ 2,5 bar. 

Větrání objektu bylo navrženo jako nucené rovnotlaké s centrální rekuperační větrací 

jednotkou Duplex 380 ECV 5. Výpočtové množství přiváděného i odváděného vzduchu je 

312 m3·h-1. Pro distribuci vzduchu bylo zvoleno SPIRO potrubí v kombinaci s ohebnými 

hadicemi. Přívodními a odvodními distribučními elementy byly zvoleny talířové ventily. Po 

výpočtu tlakových ztrát všech úseků byla provedena hydraulická regulace přívodních 

i odvodních úseků pomocí nastavení koncových prvků. Na přívodní potrubí těsně za výtlak 

ventilátoru vzduchotechnické jednotky byl umístěn tlumič hluku. K regulaci vzduchotechnické 

jednotky byl zvolen regulátor řady CP Touch.  

Při návrhu chlazení byly nejdříve spočítány tepelné zisky od vnitřních a vnějších zdrojů 

ve všech pobytových místnostech objektu. Ten je dle normy ČSN 73 0548 proveden pro 

21. červenec. Tyto zisky byly určeny jednak bez uvažování vlivu akumulace tepla do 

konstrukcí, ale i s jeho uvažováním. Druhé zmiňované byly nakonec vybrány pro další postup. 

Chladicí plochou byla poměrně netradičně zvolena podlaha. Výhodou je univerzálnost 

systému. Zdroj tepla je totožný se zdrojem chladu stejně jako otopná soustava se soustavou 

chladicí. Princip výpočtu chladicího výkonu v jednotlivých místnostech je založen na stejném 

principu jako u tepelného výkonu pouze s tím rozdílem, že součinitel přestupu tepla na podlaze 

v případě chlazení nabývá hodnoty 7 W·m-2·K-1, při vytápění však 12 W·m-2·K-1.  
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To je příčinou prvního možného úskalí, kterým může být nedostatečný chladicí výkon. 

Dalším omezením, mezi jehož důsledky patří nižší chladicí výkon, je minimální teplota chladicí 

vody. Chlazení probíhá nad rosným bodem, aby nedocházelo ke vzniku kondenzující vlhkosti. 

Ve výpočtu byla zvolena minimální teplota chladicí vody 16 °C, při které střední povrchová 

teplota podlahy vycházela přibližně 21,5 °C. Při provozu si však minimální teplotu chladicí 

vody kontroluje tepelné čerpadlo pomocí navrženého pokojového čidla RC 100H se senzorem 

vlhkosti, které se stará o to, aby teplota v chladicím systému nebyla v žádném okamžiku nižší 

než aktuální teplota rosného bodu. 

V režimu chlazení byl z důvodu rizika vyšší teploty rosného bodu, a tedy možné 

kondenzace například při sprchování, zastaven okruh vedoucí do koupelny a na WC v obou 

podlažích. Chladicí výkon poskytnutý ostatními smyčkami je celkově 2120,1 W. Součet 

maximálních hodinových zisků 21. července je ve všech místnostech 5005,6 W. V případě 

nepokrytí tepelných zisků po větší část chladicího období je možná instalace vnějších žaluziích, 

kdy na základě uvedeného výpočtu dojde k téměř úplnému odvodu tepelných zisků. 

V poslední kapitole byla posouzena možnost využití elektrické energie vyrobené 

z fotovoltaické elektrárny na provoz tepelného čerpadla. Analyzován byl provoz bez použití 

baterií, se solárním měničem a ve variantách se dvěma, čtyřmi, šesti a osmi solárními 

panely s nominální výkonem jednoho 380 Wp. Následně byl určen elektrický příkon tepelného 

čerpadla při vytápění, ohřevu teplé vody a při chlazení. Při tomto postupu byl vyjádřen 

návrhový tepelný výkon v závislosti na venkovní teplotě a topný faktor čerpadla v závislosti na 

venkovní teplotě a teplotě výstupní vody, která se mění s ekvitermní křivkou. Změna topného 

faktoru s měnícími se otáčkami kompresoru byla zanedbána.  

Simulace proběhla v programu TRNSYS. V jednotlivých měsících roku byla vyjádřena 

potřeba elektrické energie tepelného čerpadla pro jednotlivé účely, dále elektrická energie 

z FVE užitečně využitá tepelným čerpadlem a elektrická energie teoreticky získatelná z FVE 

při jejím maximálním využití. Návratnost byla vyjádřena jednak při pořízení akumulátoru, ale 

i bez něj, neboť z korespondence s technickým oddělením výrobce tepelného čerpadla 

vyplynulo, že systém s FVE lze provozovat i bez akumulátoru. 

Nejkratší návratnost vyšla bez ceny akumulátoru pro variantu se šesti panely, konkrétně 

12,1 let. V této variantě tepelné čerpadlo dokázalo z FVE pokrýt 1819 kWh elektrické energie 

z celkový 6117 kWh (29,7 %). Nejkratší návratnost se započítáním ceny akumulátoru činila pro 

variantu s osmi panely 17,8 let, což je vzhledem k případné životnosti systému a opravám již 

poměrně neekonomické. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ a ZKRATEK 

Symbol Jednotka Význam 

A [m n. m.] nadmořská výška 

ac [°] sluneční azimut 

Ag [m2] plocha uvažované podlahové konstrukce 

Ai [m2] plocha místnosti 

ai [m] tloušťka jednotlivých vrstev nad trubkami podlahového vytápění 

Ak [m2] plocha stavební části 

Am [m] rozměr místnosti rovnoběžný s vedením trubek 

b [m] vzdálenost krajních trubek od svislých konstrukcí 

B' [m] charakteristický parametr 

bi [m] tloušťka jednotlivých vrstev pod trubkami podlahového vytápění 

bu [–] 
teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi teplotou 

nevytápěného prostoru a venkovní návrhové teploty 

c [J·kg-1·K-1] měrná tepelná kapacita 

c1 [–] součinitel současnosti používání 

c3 [–] součinitel průměrného zatížení zdroje 

CO2 [–] oxid uhličitý 

cOK [m] hloubka vodorovného slunolamu 

COP [–] Coefficient of performance (topný nebo chladicí faktor) 

COPCHL [–] chladicí faktor 

COPTV [–] topný faktor při ohřevu TV 

COPVYT [–] topný faktor při vytápění 

d [m] vnější průměr potrubí 

D [–] den 

dA [m] tloušťka akumulační vrstvy 

di [m] vnitřní průměr potrubí 

Doh [mm] vnitřní průměr ohebné hadice 

dOK [m] hloubka svislého slunolamu 

dot [dny] délka otopného období 

dv [mm] minimální vnitřní průměr pojistného potrubí 

dvi [m] tloušťka jednotlivých vrstev ve skladbě stěny 

dVZT [m] průměr VZT potrubí 

e [m] délka místnosti 

e1 [°] délka stínu vržená svislým slunolamem 

e2 [°] délka stínu vržená vodorovným slunolamem 

ei [–] stínicí činitel 

ek [–] korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům 

f [m] šířka místnosti 

fg1 [–] korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty 
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fg2 [–] 
teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi průměrnou 

teplotou v otopném období a výpočtovou venkovní teplotou 

fij [–] redukční teplotní činitel 

fOK [m] vzdálenost svislého slunolamu od zasklení 

FVE [–] fotovoltaická elektrárna 

fvi [–] redukční teplotní činitel 

gOK [m] vzdálenost vodorovného slunolamu od zasklení 

GW [–] korekční činitel zohledňující vliv spodní vody 

h [°] výška slunce nad obzorem 

hOK [m] výška okna 

HT,ie [W·K-1] 
součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do 

venkovního prostředí pláštěm budovy 

HT,ig [W·K-1] 
součinitel tepelné ztráty prostupem do zeminy z vytápěného 

prostoru v ustáleném stavu 

HT,ij [W·K-1] 
součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru do sousedního 

prostoru vytápěného na jinou teplotu 

HT,iue [W·K-1] 
součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do 

venkovního prostředí nevytápěným prostorem 

Hti [W·K-1] celkový součinitel teplené ztráty prostupem 

HV,i [W·K-1] součinitel návrhové tepelné ztráty větráním 

i [–] číslo úseku 

I0 [W·m-2] intenzita sluneční radiace na hranici zemské atmosféry 

ID [W·m-2] intenzita přímé sluneční radiace na libovolně orientovanou plochu 

Id [W·m-2] intenzita difuzní sluneční radiace 

idětí [–] počet dětí v místnosti 

IDk [W·m-2] 
intenzita přímé sluneční radiace na plochu kolmou slunečním 

paprskům 

iL [–] redukovaný počet osob 

imužů [–] počet mužů v místnosti 

IOk [W·m-2] 
celková intenzita sluneční radiace procházející standardním 

oknem 

IOkd [W·m-2] intenzita difuzní radiace procházející standardním oknem 

ižen [–] počet žen v místnosti  

k [m] povrchová drsnost trubek 

Kvs [m3·h-1] průtokový součinitel 

l [m] rozteč trubek 

l0 [m] délka části místnosti bez otopného hadu 

Lcelk [m] celková délka smyčky 

lOK [m] délka okna 

lP [m] délka trubek otopného hadu 

Lp [db(A)] hladina akustického tlaku 

lpotr [m] délka potrubí 
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lpř [m] 
délka úseku otopného hadu od rozdělovače podlahového vytápění 

po řešenou místnost (délka přívodu) 

Lw [db(A)] hladina akustického výkonu 

Ṁ [kg·s-1] hmotnostní průtok teplonosné látky 

M [–] kalendářní měsíc 

mAKU [kg] celková hmotnost akumulačních konstrukcí pro ložnici 

mP [m-1] charakteristické číslo podlahy 

mPDL1 [kg] hmotnost akumulační konstrukce podlahy 

MPP [–] bod maximálního výkonu (maximum power point) 

mSN1 [kg] hmotnost akumulační konstrukce vnitřní stěny č. 1 

mSN2 [kg] hmotnost akumulační konstrukce vnitřní stěny č. 2 

mSN3 [kg] hmotnost akumulační konstrukce vnitřní stěny č. 3 

mSTR1 [kg] hmotnost akumulační konstrukce stropu 

n [–] počet řad trubek otopného hadu 

n50 [h-1] 
intenzita výměny vzduchu za hodinu při rozdílu tlaků 50 Pa mezi 

vnitřkem a vnějškem budovy a zahrnující účinky přívodů vzduchu 

n70 [–] součinitel zvětšení objemu pro maximální teplotu 70 °C 

nH [–] počet hodin za 1 den 

nnast [–] nastavení regulačního ventilu (0,25–2,5) 

nOK [–] počet oken  

NP [–] nadzemní podlaží 

npř [–] 
počet oblouků 90° na trase přívodního potrubí od rozdělovače 

podlahového vytápění po řešenou místnost 

nv [h-1] násobnost výměny vzduchu v místnosti 

nτ [h] počet hodin výpočtu 

ocelk [–] celkový počet ohybů 

OP [m] účinný obvod místnosti (vymezený krajními trubkami) 

P [m] obvod uvažované podlahové konstrukce 

pd [kPa] dolní provozní přetlak 

PE [W] příkon elektrických zařízení 

ph [kPa] skutečný nejvyšší provozní přetlak 

php [kPa] horní provozní přetlak 

PCHL [W] elektrický příkon tepelného čerpadla pro chlazení 

pot [kPa] otevírací přetlak pojistného ventilu 

PTV [W] 
elektrický příkon tepelného čerpadla pro ohřev TV při 

kontinuálním 24hodinovém ohřevu 

PVYT [W] elektrický příkon tepelného čerpadla pro vytápění 

q [W·m-2] hustota tepelného toku 

Q [–] směrový faktor 

q' [W·m-2] hustota tepelného toku směrem dolů 
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Q24hTV [J] 
energie potřebná k ohřevu 160 l teplé vody o výstupní teplotě 

55 °C 

Q50 [J] 
energie potřebná k ohřevu 160 l teplé vody o výstupní teplotě 

50 °C 

Q55 [J] 
energie potřebná k ohřevu 160 l teplé vody z teploty 50 °C na 

55 °C 

QA [W] celkové tepelné zisky s uvažováním akumulace 

QB [W] celkové tepelné zisky bez uvažování akumulace 

QE [W] tepelné zisky od elektrických zařízení 

QL [W] tepelné zisky od lidí 

Qn [W] úbytek tepelného výkonu 

Qo [W] tepelný výkon okrajové plochy 

Qohyb [–] koeficient pro ztrátu v ohybu 

QOK10 [W] tepelný zisk prostupem okny započítaný pro 10. hodinu (SELČ) 

QOK10' [W] tepelný zisk prostupem okny pro 10. hodinu (SELČ) 

QOR [W] tepelné zisky sluneční radiací snížené vlivem akumulace 

Qp [W] tepelný výkon účinné plochy 

QPC [W] celkový tepelný výkon otopné plochy 

QPC,skut [W] skutečný výkon podlahové otopné plochy do místnosti 

QPDL1 [W] tepelný zisk podlahou započítaný 

QPDL1' [W] tepelný zisk podlahou 

Qpoj [kW] jmenovitý výkon zdroje tepla 

QR [W] tepelné zisky sluneční radiací okny 

QRA [W] skutečné tepelné zisky sluneční radiací snížené vlivem akumulace 

QRm [W] průměrná hodnota tepelných zisků sluneční radiací 

QSM [W] celkový tepelný zisk ze sousedních místností 

QSN1 [W] tepelný zisk vnitřní stěnou č. 1 

QSN2 [W] tepelný zisk vnitřní stěnou č. 2 

QSN3 [W] tepelný zisk vnitřní stěnou č. 3 

QSO1 [W] celkové tepelné zisky obvodovou stěnou 

QSO1JV [W] tepelné zisky obvodovou stěnou pro jihovýchodní stranu 

QSO1SV [W] tepelné zisky obvodovou stěnou pro severovýchodní stranu 

QV [W] započítané tepelné zisky přívodem čerstvého větracího vzduchu 

QV' [W] tepelné zisky přívodem čerstvého větracího vzduchu 

Qz [W] potřebný výkon jedné smyčky 

R [m2·K·W-1] tepelný odpor stavební části 

r [m] šířka okraje (vzdálenost krajní trubky otopného hadu od stěny) 

Re [–] Reynoldsovo číslo 

Rm [Pa·m-1] měrná délková ztráta 

Rnad [m2·K·W-1] tepelný odpor konstrukce nad osou trubek 

robl [m] poloměr zakřivení oblouku 
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Rpod [m2·K·W-1] tepelný odpor konstrukce pod osou trubek 

Rse [m2·K·W-1] tepelný odpor prouděním na venkovním povrchu 

Rsi [m2·K·W-1] tepelný odpor prouděním na vnitřním povrchu 

Rstr [m2·K·W-1] tepelný odpor stropní desky 

Rλi [m2·K·W-1] tepelný odpor i-té vrstvy vedením 

RλαCHL [m2·K·W-1] 
tepelný odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 

RλαVYT [m2·K·W-1] 
tepelný odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 

SDN1 [m2] plocha dveří v místnosti 103 

Sn [m2] plocha nábytku v místnosti (redukovaná) 

So [mm2] vypočtený minimální průřez sedla pojistného ventilu 

SOK [m2] plocha okna 

Sos [m2] osluněná plocha oken započítaná 

SP [m2] účinná plocha místnosti (ohraničená krajní trubkou) 

SPDL1 [m2] plocha podlahy v místnosti 103 

SSN1 [m2] plocha vnitřní stěny 1 v místnosti 103 

SSN2 [m2] plocha vnitřní stěny 2 v místnosti 103 

SSN3 [m2] plocha vnitřní stěny 3 v místnosti 103 

SSO1JV [m2] plocha obvodové stěny orientované na JV 

SSTR1 [m2] plocha stropu v místnosti 103 

SVSJV [m2] plocha obvodové stěny orientované na JV v místnosti 103 

SVSSV [m2] plocha obvodové stěny orientované na SV v místnosti 103 

t101 [°C] vnitřní návrhová teplota v letním období v místnosti 101 

t102 [°C] vnitřní návrhová teplota v letním období v místnosti 102 

t103 [°C] vnitřní návrhová teplota v letním období v místnosti 103 

tD [–] propustnost standardního okna 

tD0 [–] celková propustnost difúzní sluneční radiace standardního skla 

te [°C] teplota venkovního vzduchu pro danou denní hodinu 

tin [°C] vstupní teplota vody 

tout [°C] výstupní teplota vody 

trmJV [°C] průměrná rovnocenná sluneční teplota vzduchu pro jihovýchod 

tSV [°C] teplota studené vody přicházející do zásobníku 

TV [–] teplá voda 

U [W·m-2·K-1] součinitel prostupu tepla stavební části 

UD [W·m-2·K-1] součinitel prostupu tepla dveří 

Uequiv,k [W·m-2·K-1] ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební části 

UCHL [W·m-2·K-1] součinitel prostupu tepla (chlazení) 

Ukc [W·m-2·K-1] korigovaný součinitel prostupu tepla stavební části 

UOK [W·m-2·K-1] součinitel prostupu tepla okna 

UPDL [W·m-2·K-1] součinitel prostupu tepla podlahové konstrukce  
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USN1 [W·m-2·K-1] součinitel prostupu tepla vnitřní stěny č. 1 

USN3 [W·m-2·K-1] součinitel prostupu tepla vnitřní stěny č. 3 

USO1 [W·m-2·K-1] součinitel prostupu tepla obvodové stěny 

UVYT [W·m-2·K-1] součinitel prostupu tepla (vytápění) 

V̇ [l·h-1] objemový průtok smyčkou 

V24hTV [m3] objem teplé vody spotřebované za 24 hodin 

Vc [l] skutečný objem expanzní nádoby 

Vcp [l] předběžný objem expanzní nádoby 

Ve [l] expanzní objem 

V̇ex [m3·h-1] objemový tok odváděného vzduchu pro celou budovu 

V̇i [m3·h-1] korigovaný objemový tok větracího vzduchu 

V̇inf,i [m3·h-1] objemový tok vzduchu infiltrací  

V̇mech,inf,i [m3·h-1] 
rozdíl objemových toků nuceně odváděného a přiváděného 

vzduchu  

Vo [l] objem vody v otopné soustavě 

VOC [–] těkavá organická látka (volatile organic compound) 

V̇su [m3·h-1] objemový tok přiváděného vzduchu pro celou budovu 

V̇su,i [m3·h-1] objemový tok přiváděného vzduchu  

VZT [–] vzduchotechnika 

w [m·s-1] rychlost proudění teplonosné látky 

z [–] Linkeho zákal 

Zekv [m] ekvivalentní délka 

α [°] úhel povrchu okna s vodorovnou rovinou 

αin [W·m-2·K-1] součinitel přestupu tepla na vnitřní straně 

αkP [W·m-2·K-1] součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy konvekcí 

αout [W·m-2·K-1] součinitel přestupu tepla na vnější straně 

αP [W·m-2·K-1] celkový součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy 

αP' [W·m-2·K-1] součinitel přestupu tepla na spodní straně otopné podlahy 

αsP [W·m-2·K-1] součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy radiací 

αv [–] výtokový součinitel 

γ [°] azimutový úhel normály stěny s oknem 

δ [°] úhlová vzdálenost Slunce od zemského rovníku 

ΔL [db(A)] 
korekce v závislosti na směrovém měřítku a vzdálenosti měřicího 

místa od tepelného čerpadla 

Δpdor [Pa] tlaková ztráta k dorovnání 

Δpreg [Pa] tlaková ztráta okruhu po regulaci 

Δpvent [Pa] tlaková ztráta ventilu 

Δpz [Pa] celková tlaková ztráta otopného hadu 

Δpλ [Pa] tlaková ztráta třením 

Δpξ [Pa] tlaková ztráta místními odpory 

ΔQ [W] snížení zisků vlivem akumulace 
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Δt [°C] teplotní spád (ochlazení na otopném hadu) 

Δttol [°C] přípustné zvýšení teploty v letním období 

ΔUtb [W·m-2·K-1] korekční součinitel (závisející na druhu stavební části) 

εi [–] 
výškový korekční činitel zohledňující zvýšení rychlosti proudění 

vzduchu s výškou prostoru nad povrchem země 

θ [°] úhel mezi normálou osluněného povrchu a směrem paprsků 

θ50 [W] tepelný výkon potřebný pro ohřev TV na teplotu 50 °C 

θ55 [W] tepelný výkon potřebný pro ohřev TV z 50 °C na 55 °C 

θe [°C] výpočtová venkovní teplota 

θHL,i [W] návrhový tepelný výkon pro vytápěný prostor 

θCHL [W] potřebný chladicí výkon 

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

θm [°C] střední teplota otopné vody 

θm,e [°C] průměrná teplota v otopném období 

θp [°C] střední povrchová teplota podlahy 

θRH,i [W] 
zátopový tepelný výkon požadovaný pro vyrovnání účinků 

přerušovaného vytápění vytápěného prostoru 

θs,i [°C] teplota v sousední místnosti 

θT,i [W] tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru 

θTV [W] tepelný výkon potřebný pro ohřev teplé vody 

θV,i [W] tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru 

λ [–] součinitel ztráty třením 

Λa [W·m-2·K-1] tepelná propustnost vrstev nad trubkami 

λai [W·m-1·K-1] 
součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev nad trubkami 

podlahového vytápění 

Λb [W·m-2·K-1] tepelná propustnost vrstev pod trubkami 

λbi [W·m-1·K-1] 
součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev pod trubkami 

podlahového vytápění 

λd [W·m-1·K-1] 
součinitel tepelné vodivosti materiálu, do kterého jsou zality 

trubky 

λi [W·m-1·K-1] součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev 

ν [m2·s-1] kinematická viskozita 

ξ [–] součinitel místního odporu  

ξ90 [–] součinitel místního odporu oblouku 90° 

ρ [kg·m-3] hustota  

ρ50 [kg·m-3] hustota vody při teplotě 50 °C 

ρSN2 [kg·m-2] plošná hustota vnitřní stěny č. 2 

ρvi [kg·m-3] objemová hustota materiálu jednotlivých vrstev 

τ [h] sluneční čas (SEČ) 

τ24h [s] počet sekund během 24 hodin 

Ψ [°] zeměpisná šířka 



 

Bc. Jaroslav Stupka 

Energetický ústav, obor Technika prostředí 

Energetická rekonstrukce samostatně stojícího rodinného domu 

 

121 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA P1 – SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ .............................................. 122 

PŘÍLOHA P2 – VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT ............................................................. 130 

PŘÍLOHA P3 – VÝPOČET BODU BIVALENCE TEP. ČERPADLA ................................ 158 

PŘÍLOHA P4 – MÍSTNÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY TVAROVEK, OHEBNÝCH HADIC, 

TLUMIČŮ (VĚTRÁNÍ) ......................................................................................................... 159 

PŘÍLOHA P5 – VÝPOČET TEPELNÝCH ZISKŮ .............................................................. 162 

 

 

SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 

Číslo výkresu Popis 

01 PŮDORYS 1. NP – VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ 

02 PŮDORYS 2. NP – VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ 

03 ROZVINUTÉ SCHÉMA – VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ 

04 PŮDORYS 1. NP – VZDUCHOTECHNIKA 

05 PŮDORYS 2. NP – VZDUCHOTECHNIKA 

 



 

Bc. Jaroslav Stupka 

Energetický ústav, obor Technika prostředí 

Energetická rekonstrukce samostatně stojícího rodinného domu 

 

122 

 

PŘÍLOHA P1 – SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

 

Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Obvodová 

stěna 1 
SO1 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Izolace z minerální vaty 100 0,041 2,439 30 

Smíšené zdivo 

(keramické cihly, kámen) 
500 1,200 0,417 2450 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 2,878 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 3,048 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 0,328 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 3,070 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 0,326 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 1260 

 

Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Obvodová 

stěna 2 
SO2 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Izolace z minerální vaty 100 0,041 2,439 30 

Family 38 broušená 380 0,089 4,270 640 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 6,731 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 6,901 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 0,145 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 6,923 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 0,144 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 278 
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Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Obvodová 

stěna 3 
SO3 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Izolace z minerální vaty 100 0,041 2,439 30 

Smíšené zdivo 

(keramické cihly, kámen) 
250 1,200 0,208 2450 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 2,670 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 2,840 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 0,352 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 2,862 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 0,349 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 648 

 

Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Obvodová 

stěna 4 
SO4 

Sádrokarton 10 0,220 0,045 750 

Family 38 broušená 380 0,089 4,270 640 

Izolace z minerální vaty 80 0,041 1,951 30 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 6,278 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 6,448 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 0,155 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 6,469 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 0,155 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 269 
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Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Obvodová 

stěna 5 
SO5 

Sádrokarton 10 0,220 0,045 750 

Dřevo tvrdé - tepelný tok 

kolmo k vláknům, mezi 

trámy minerální vata tl. 

140 mm 

140 - 2,158 106 

Izolace z minerální vaty 80 0,041 1,951 30 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 4,166 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 4,336 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 0,231 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 4,358 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 0,229 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 41 

 

Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Vnitřní 

stěna 1 
SN1 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Smíšené zdivo 

(keramické cihly, kámen) 
500 1,200 0,417 2450 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 0,439 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 0,699 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 1,430 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 0,689 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 1,451 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 1257 
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Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Vnitřní 

stěna 2 
SN2 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

HELUZ UNI 25 250 0,231 1,082 711 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 1,105 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 1,365 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 0,733 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 1,355 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 0,738 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 210 

 

Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Vnitřní 

stěna 3 
SN3 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

HELUZ 14 140 0,299 0,468 743 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 0,491 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 0,751 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 1,332 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 0,741 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 1,350 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 136 
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Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Vnitřní 

stěna 4 
SN4 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

HELUZ 8 80 0,299 0,268 740 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 0,290 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 0,550 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 1,817 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 0,540 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 1,851 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 91 

 

Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Vnitřní 

stěna 5 
SN5 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Family 38 broušená 380 0,089 4,270 640 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 4,292 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 4,552 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 0,220 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 4,542 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 0,220 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 275 
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Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Vnitřní 

stěna 6 
SN6 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Izolace z minerální vaty 100 0,041 2,439 30 

HELUZ 14 140 0,299 0,468 711 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 2,930 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 3,190 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 0,313 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 3,180 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 0,314 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 135 

 

Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Vnitřní 

stěna 7 
SN7 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Izolace z minerální vaty 100 0,041 2,439 30 

HELUZ 8 80 0,299 0,268 740 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 2,729 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 2,989 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 0,335 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 2,979 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 0,336 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 94 
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Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Podlaha 

1NP 

(přilehlá k 

zemině) 

PDL1 

Štěrk 100 0,580 0,172 1650 

Železobeton 150 1,430 0,105 2400 

Polystyren pěnový EPS 100 0,040 2,500 40 

Anhydrit 63 1,200 0,053 2980 

Podlahová krytina 4 0,160 0,025 1350 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 2,855 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 3,025 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 0,331 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 2,980 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 0,336 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 722 

 

Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Strop nad 

1NP 
STR1 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Dřevo tvrdé - tepelný tok 

kolmo k vláknům, mezi 

trámy minerální vata tl. 

140 mm 

140 - 2,383 129 

Polystyren pěnový EPS  20 0,044 0,455 40 

Anhydrit 63 1,200 0,050 2980 

PVC 4 0,160 0,392 1350 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 2,972 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 3,172 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 0,315 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 3,222 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 0,310 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 228 
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Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Podlaha 

2NP 
PDL2 

Omítka vápenná 10 0,880 0,011 1600 

Dřevo tvrdé - tepelný tok 

kolmo k vláknům, mezi 

trámy minerální vata tl. 

140 mm 

140 - 2,383 129 

Polystyren pěnový EPS  20 0,044 0,455 40 

Anhydrit 63 1,200 0,050 2980 

PVC 4 0,160 0,392 1350 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 2,972 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 3,312 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 0,302 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 3,222 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 0,310 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 228 

 

Název 

konstrukce 

Označení 

konstrukce 
Skladba 

di λi Ri ρvi 

[mm] [W·m-1·K-1] [m2·K·W-1] [kg·m-3] 

Strop nad 

2NP 

(střecha) 

STR2 

Sádrokarton 10 0,220 0,045 750 

Izolace z minerální vaty 140 0,041 3,415 30 

Dřevo tvrdé - tepelný tok 

kolmo k vláknům, mezi 

prvky krovu minerální 

vata tl. 140 mm 

140 - 2,475 80 

Odpor skladby stěny Rλ [m2·K·W-1] 5,935 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(vytápění) 
RλαVYT [m2·K·W-1] 6,075 

Součinitel prostupu tepla (vytápění) UVYT [W·m-2·K-1] 0,165 

Odpor stěny zahrnující tepelný odpor při přestupu 

(chlazení) 
RλαCHL [m2·K·W-1] 6,127 

Součinitel prostupu tepla (chlazení) UCHL [W·m-2·K-1] 0,163 

Plošná hustota ρ [kg·m-2] 23 
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PŘÍLOHA P2 – VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT 

Tepelné ztráty prostupem pro místnost 101 – ZÁDVEŘÍ 

Návrhová teplota místnosti qint,i =     18 °C   

Návrhová venkovní teplota qe =     -15 °C   

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc ek Ak·Ukc·ek 

SO2 Ochlazovaná stěna 2 1,77 0,14 0,15 0,29 1,00 0,52 

DO1 Dveře ochlazované 1,77 1,70 0,50 2,20 1,00 3,90 

Celkový součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí   HT,ie = 4,42 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc bu Ak·Ukc·bu 

STR1 Strop nad 1NP 5,35 0,32 0,00 0,32 0,70 1,18 

SN2 Neochlazovaná stěna 2 7,88 0,73 0,05 0,78 0,60 3,70 

Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem   HT,iue = 4,88 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis tvm Ak Uk ΔUtb Ukc fij Ak·Ukc·fij 

SN1 Neochlazovaná stěna 1 22,00 5,40 1,43 0,05 1,48 -0,12 -0,97 

SN1 Neochlazovaná stěna 1 20,56 1,77 1,43 0,05 1,48 -0,08 -0,20 

DN1 Dveře neochlazované 20,56 1,77 1,70 0,50 2,20 -0,08 -0,30 

SN4 Neochlazovaná stěna 4 9,03 1,77 1,82 0,05 1,87 0,27 0,90 

DN1 Dveře neochlazované 9,03 1,77 1,70 0,50 2,20 0,27 1,06 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostor s odlišnou teplotou  HT,ij = 0,48 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

PDL1 Podlaha 1NP 5,35 0,21 1,11 1,45 0,39 1 0,57 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou        HT,ig = 0,63 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem Hti = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 10,42 

  θint,i θe θint,i- θe HT,i 
    Návrhová ztráta prostupem   

ФT,i (W) 

  18 -15 33 10,42 343,71 
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Tepelná ztráta větráním – nucené větrání 101 – ZÁDVEŘÍ 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová venkovní 
teplota θe 

Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i 

Hygienické požadavky 

nv (h-1) Vmin,i (m3/h) 

12 -15 18,00 0,10 1,22 

Počet nechráněných 
otvorů 

Výškový korekční 
činitel ε 

Činitel zaclonění e n50 
Množství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m3/h) 

1 1,0 0,02 4 1,96 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

Teplota příváděného 
vzduchu θp 

Vsu - přívod Vsu - odvod fv,i 

22,00 0,00 0,00 -0,12 

  

Korigovaný objemový tok Vl 1,96 

Součinitel návrhové ztráty větráním Hv,i 0,66 

Návrhová ztráta větráním ФV,i (W) 21,94 

           

Celkový návrhový tepelný výkon pro 
místnost  

101 – ZÁDVEŘÍ 
365,65 W 

ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH,i = 
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Tepelné ztráty prostupem pro místnost 102, 201, 202 – CHODBA + 
SCHODIŠTĚ 

Návrhová teplota místnosti qint,i =     20,6 °C   

Návrhová venkovní teplota qe =     -15 °C   

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc ek Ak·Ukc·ek 

SO5 Ochlazovaná stěna 5 2,64 0,23 0,05 0,28 1,00 0,74 

STR2 Strop nad 2NP 6,38 0,16 0,00 0,16 1,00 1,05 

STR2 Strop nad 2NP 4,96 0,16 0,00 0,16 1,00 0,82 

Celkový součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,ie = 2,61 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc bu Ak·Ukc·bu 

SN7 Neochlazovaná stěna 7 4,62 0,335 0,05 0,385 0,5 0,89 

Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem HT,iue = 0,89 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis tvm Ak Uk ΔUtb Ukc fij Ak·Ukc·fij 

SN2 Neochlazovaná stěna 2 22,00 4,14 0,73 0,05 0,78 -0,04 -0,13 

DN1 Dveře neochlazované 22,00 1,77 1,70 0,50 2,20 -0,04 -0,16 

SN2 Neochlazovaná stěna 2 22,00 2,11 0,73 0,05 0,78 -0,04 -0,07 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 22,00 8,22 1,33 0,05 1,38 -0,04 -0,46 

DN1 Dveře neochlazované 22,00 1,77 1,70 0,50 2,20 -0,04 -0,16 

SN1 Neochlazovaná stěna 1 18,00 2,73 1,43 0,05 1,48 0,07 0,29 

DN1 Dveře neochlazované 18,00 1,77 1,70 0,50 2,20 0,07 0,28 

SN1 Neochlazovaná stěna 1 9,03 1,41 1,43 0,05 1,48 0,32 0,68 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 24,00 6,18 1,33 0,05 1,38 -0,10 -0,82 

DN1 Dveře neochlazované 24,00 1,77 1,70 0,50 2,20 -0,10 -0,38 

SN4 Neochlazovaná stěna 4 20,00 2,38 1,82 0,05 1,87 0,02 0,07 

DN1 Dveře neochlazované 20,00 1,77 1,70 0,50 2,20 0,02 0,06 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 22,00 7,30 1,33 0,05 1,38 -0,04 -0,41 

SN4 Neochlazovaná stěna 4 24,00 2,20 1,82 0,05 1,87 -0,10 -0,40 

SN5 Neochlazovaná stěna 5 22,00 0,82 0,22 0,05 0,27 -0,04 -0,01 

DN1 Dveře neochlazované 22,00 1,58 1,70 0,50 2,20 -0,04 -0,14 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 22,00 0,94 1,33 0,05 1,38 -0,04 -0,05 

DN1 Dveře neochlazované 22,00 1,58 1,70 0,50 2,20 -0,04 -0,14 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 22,00 1,57 1,33 0,05 1,38 -0,04 -0,09 

DN1 Dveře neochlazované 22,00 1,58 1,70 0,50 2,20 -0,04 -0,14 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 22,00 3,46 1,33 0,05 1,38 -0,04 -0,19 

DN1 Dveře neochlazované 22,00 1,58 1,70 0,50 2,20 -0,04 -0,14 
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SN4 Neochlazovaná stěna 4 20,00 1,20 1,82 0,05 1,87 0,02 0,04 

DN1 Dveře neochlazované 20,00 1,38 1,70 0,50 2,20 0,02 0,05 

SN4 Neochlazovaná stěna 4 24,00 3,86 1,82 0,05 1,87 -0,10 -0,70 

DN1 Dveře neochlazované 24,00 1,58 1,70 0,50 2,20 -0,10 -0,33 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostor s odlišnou teplou  HT,ij = -3,44 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

PDL1 Podlaha 1NP 9,03 0,21 1,87 1,45 0,43 1,00 0,63 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou        HT,ig = 1,18 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem Hti = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 1,24 

  θint,i θe θint,i- θe HT,i 
    Návrhová ztráta prostupem   

ФT,i (W) 

  20,6 -15 35,6 1,24 43,92 

 

Tepelná ztráta větráním – nucené větrání 102, 201, 202 – CHODBA 
+ SCHODIŠTĚ 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová venkovní 
teplota θe 

Výpočtová vnitřní teplota 
θint,i 

Hygienické požadavky 

nv (h-1) Vmin,i (m3/h) 

53 -15 20,6 0,10 5,26 

Počet nechráněných 
otvorů 

Výškový korekční 
činitel ε 

Činitel zaclonění e n50 
Množství 

vzduchu infiltrací 
Vinf,i (m3/h) 

0 1,0 0,00 4 0,00 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

Teplota příváděného 
vzduchu θp 

Vsu - přívod Vsu - odvod fv,i 

22,00 90,00 90,00 -0,04 

  

Korigovaný objemový tok Vl -3,63 

Součinitel návrhové ztráty větráním Hv,i -1,23 

Návrhová ztráta větráním ФV,i (W) -43,92 

           

Celkový návrhový tepelný výkon pro 
místnost  

102, 201, 202 – CHODBA + 
SCHODIŠTĚ 0,00 W 

ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH,i = 
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Tepelné ztráty prostupem pro místnost 103 – LOŽNICE 

Návrhová teplota místnosti qint,i =     22 °C   

Návrhová venkovní teplota qe =     -15 °C   

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc ek Ak·Ukc·ek 

SO1 Ochlazovaná stěna 1 4,85 0,33 0,05 0,38 1,00 1,83 

SO1 Ochlazovaná stěna 1 8,22 0,33 0,05 0,38 1,00 3,11 

OZ1 Okno ochlazované 1,62 1,20 0,50 1,70 1,00 2,75 

Celkový součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí   HT,ie = 7,68 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc bu Ak·Ukc·bu 

Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem   HT,iue = 0,00 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis tvm Ak Uk ΔUtb Ukc fij Ak·Ukc·fij 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 20,56 11,98 1,33 0,05 1,38 0,04 0,64 

DN1 Dveře neochlazované 20,56 1,77 1,70 0,50 2,20 0,04 0,15 

SN1 Neochlazovaná stěna 1 18,00 5,40 1,43 0,05 1,48 0,11 0,86 

SN2 Neochlazovaná stěna 2 22,00 10,25 0,73 0,05 0,78 0,00 0,00 

STR1 Strop nad 1NP 22,00 13,14 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostor s odlišnou teplou  HT,ij = 1,66 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

PDL1 Podlaha 1NP 13,14 0,21 2,73 1,45 0,46 1 0,66 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou        HT,ig = 1,81 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem Hti = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 11,15 

  θint,i θe θint,i- θe HT,i 
    Návrhová ztráta prostupem   

ФT,i (W) 

  22 -15 37 11,15 412,47 
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Tepelná ztráta větráním – nucené větrání 103 – LOŽNICE 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová venkovní 
teplota θe 

Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i 

Hygienické požadavky 

nv (h-1) Vmin,i (m3/h) 

36 -15 22,00 0,50 18,19 

Počet nechráněných 
otvorů 

Výškový korekční 
činitel ε 

Činitel zaclonění e n50 
Množství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m3/h) 

1 1,0 0,02 4 5,82 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

Teplota příváděného 
vzduchu θp 

Vsu - přívod Vsu - odvod fv,i 

15,90 50,00 50,00 0,16 

  

Korigovaný objemový tok Vl 14,06 

Součinitel návrhové ztráty větráním Hv,i 4,78 

Návrhová ztráta větráním ФV,i (W) 176,90 

           

Celkový návrhový tepelný výkon pro 
místnost  

103 – LOŽNICE 
589,37 W 

ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH,i = 
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Tepelné ztráty prostupem pro místnost 104 – OBÝVACÍ POKOJ 

Návrhová teplota místnosti qint,i =     22 °C   

Návrhová venkovní teplota qe =     -15 °C   

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc ek Ak·Ukc·ek 

SO1 Ochlazovaná stěna 1 10,71 0,33 0,05 0,38 1,00 4,05 

OZ1 Okno ochlazované 1,62 1,20 0,50 1,70 1,00 2,75 

SO1 Ochlazovaná stěna 1 8,36 0,33 0,05 0,38 1,00 3,16 

OZ1 Okno ochlazované 1,62 1,20 0,50 1,70 1,00 2,75 

Celkový součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí   HT,ie = 12,70 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc bu Ak·Ukc·bu 

Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem   HT,iue = 0,00 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis tvm Ak Uk ΔUtb Ukc fij Ak·Ukc·fij 

SN2 Neochlazovaná stěna 2 20,56 2,08 0,73 0,05 0,78 0,04 0,06 

SN2 Neochlazovaná stěna 2 22,00 9,97 0,73 0,05 0,78 0,00 0,00 

STR1 Strop nad 1NP 22,00 16,02 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostor s odlišnou teplou  HT,ij = 0,06 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

PDL1 Podlaha 1NP 16,02 0,21 3,33 1,45 0,46 1,00 0,66 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou        HT,ig = 2,20 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem Hti = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 14,96 

  θint,i θe θint,i- θe HT,i 
    Návrhová ztráta prostupem   

ФT,i (W) 

  22 -15 37 14,96 553,70 
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Tepelná ztráta větráním – nucené větrání 104 – OBÝVACÍ POKOJ 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová venkovní 
teplota θe 

Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i 

Hygienické požadavky 

nv (h-1) Vmin,i (m3/h) 

44 -15 22,00 0,50 22,19 

Počet nechráněných 
otvorů 

Výškový korekční 
činitel ε 

Činitel zaclonění e n50 
Množství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m3/h) 

2 1,0 0,03 4 10,65 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

Teplota příváděného 
vzduchu θp 

Vsu - přívod Vsu - odvod fv,i 

15,90 112,00 112,00 0,16 

  

Korigovaný objemový tok Vl 29,11 

Součinitel návrhové ztráty větráním Hv,i 9,90 

Návrhová ztráta větráním ФV,i (W) 366,22 

           

Celkový návrhový tepelný výkon pro 
místnost  

104 – OBÝVACÍ POKOJ 
919,92 W 

ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH,i = 
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Tepelné ztráty prostupem pro místnost 105 – KUCHYNĚ 

Návrhová teplota místnosti qint,i =     22 °C   

Návrhová venkovní teplota qe =     -15 °C   

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc ek Ak·Ukc·ek 

SO1 Ochlazovaná stěna 1 10,25 0,33 0,05 0,38 1,00 3,87 

SO1 Ochlazovaná stěna 1 8,68 0,33 0,05 0,38 1,00 3,28 

OZ1 Okno ochlazované 1,62 1,20 0,50 1,70 1,00 2,75 

OZ1 Okno ochlazované 1,62 1,20 0,50 1,70 1,00 2,75 

Celkový součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí   HT,ie = 12,65 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc bu Ak·Ukc·bu 

Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem   HT,iue = 0,00 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis tvm Ak Uk ΔUtb Ukc fij Ak·Ukc·fij 

SN2 Neochlazovaná stěna 2 20,00 5,26 0,73 0,05 0,78 0,05 0,22 

SN2 Neochlazovaná stěna 2 20,56 5,07 0,73 0,05 0,78 0,04 0,15 

DN1 Dveře neochlazované 20,56 1,58 1,70 0,50 2,20 0,04 0,13 

STR1 Strop nad 1NP 21,43 11,91 0,32 0,00 0,32 0,02 0,06 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostor s odlišnou teplou  HT,ij = 0,57 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

PDL1 Podlaha 1NP 11,91 0,21 2,47 1,45 0,46 1,00 0,66 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou        HT,ig = 1,64 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem Hti = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 14,85 

  θint,i θe θint,i- θe HT,i 
    Návrhová ztráta prostupem   

ФT,i (W) 

  22 -15 37 14,85 549,59 
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Tepelná ztráta větráním – nucené větrání 105 – KUCHYNĚ 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová venkovní 
teplota θe 

Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i 

Hygienické požadavky 

nv (h-1) Vmin,i (m3/h) 

44 -15 22,00 1,50 66,11 

Počet nechráněných 
otvorů 

Výškový korekční 
činitel ε 

Činitel zaclonění e n50 
Množství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m3/h) 

2 1,0 0,03 4 10,58 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

Teplota příváděného 
vzduchu θp 

Vsu - přívod Vsu - odvod fv,i 

22,00 72,00 72,00 0,00 

  

Korigovaný objemový tok Vl 10,58 

Součinitel návrhové ztráty větráním Hv,i 3,60 

Návrhová ztráta větráním ФV,i (W) 133,06 

           

Celkový návrhový tepelný výkon pro 
místnost  

105 – KUCHYNĚ 
682,65 W 

ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH,i = 
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Tepelné ztráty prostupem pro místnost 106 – WC 

Návrhová teplota místnosti qint,i =     20 °C   

Návrhová venkovní teplota qe =     -15 °C   

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc ek Ak·Ukc·ek 

SO1 Ochlazovaná stěna 1 3,40 0,33 0,05 0,38 1,00 1,28 

OZ1 Okno ochlazované 0,48 1,20 0,50 1,70 1,00 0,82 

Celkový součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí   HT,ie = 2,10 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc bu Ak·Ukc·bu 

Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem   HT,iue = 0,00 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis tvm Ak Uk ΔUtb Ukc fij Ak·Ukc·fij 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 24,00 4,99 1,33 0,05 1,38 -0,11 -0,79 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 20,56 2,55 1,33 0,05 1,38 -0,02 -0,06 

DN1 Dveře neochlazované 20,56 1,33 1,70 0,50 2,20 -0,02 -0,05 

SN2 Neochlazovaná stěna 2 22,00 4,99 0,73 0,05 0,78 -0,06 -0,22 

STR1 Strop nad 1NP 24,00 2,52 0,32 0,00 0,32 -0,11 -0,09 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostor s odlišnou teplou  HT,ij = -1,21 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

PDL1 Podlaha (přilehlá k zemině) 2,52 0,21 0,52 1,45 0,43 1 0,62 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou        HT,ig = 0,32 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem Hti = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 1,22 

  θint,i θe θint,i- θe HT,i 
    Návrhová ztráta prostupem   

ФT,i (W) 

  20 -15 35 1,22 42,64 
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Tepelná ztráta větráním – nucené větrání 106 – WC 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová venkovní 
teplota θe 

Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i 

Hygienické požadavky 

nv (h-1) Vmin,i (m3/h) 

7 -15 20,00 1,50 10,47 

Počet nechráněných 
otvorů 

Výškový korekční 
činitel ε 

Činitel zaclonění e n50 
Množství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m3/h) 

1 1,0 0,02 4 1,12 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

Teplota příváděného 
vzduchu θp 

Vsu - přívod Vsu - odvod fv,i 

20,6 36,00 36,00 -0,01 

  

Korigovaný objemový tok Vl 0,54 

Součinitel návrhové ztráty větráním Hv,i 0,18 

Návrhová ztráta větráním ФV,i (W) 6,38 

           

Celkový návrhový tepelný výkon pro 
místnost  

106 – WC 
49,02 W 

ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH,i = 
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Tepelné ztráty prostupem pro místnost 107 – KOUPELNA 

Návrhová teplota místnosti qint,i =     24 °C   

Návrhová venkovní teplota qe =     -15 °C   

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc ek Ak·Ukc·ek 

SO1 Ochlazovaná stěna 1 6,86 0,33 0,05 0,38 1,00 2,59 

OZ1 Okno ochlazované 0,76 1,20 0,50 1,70 1,00 1,29 

Celkový součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí   HT,ie = 3,88 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc bu Ak·Ukc·bu 

STR1 Strop nad 1NP 3,15 0,32 0,00 0,32 0,50 0,50 

Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem   HT,iue = 0,50 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis tvm Ak Uk ΔUtb Ukc fij Ak·Ukc·fij 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 20,56 5,84 1,33 0,05 1,38 0,09 0,71 

DN1 Dveře neochlazované 20,56 1,77 1,70 0,50 2,20 0,09 0,34 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 20,00 4,99 1,33 0,05 1,38 0,10 0,71 

SN1 Neochlazovaná stěna 1 9,03 4,99 1,43 0,05 1,48 0,38 2,83 

STR1 Strop nad 1NP 24,00 1,80 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostor s odlišnou teplou  HT,ij = 4,59 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

PDL1 Podlaha 1NP 4,95 0,21 1,03 1,45 0,48 1,00 0,70 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou        HT,ig = 0,72 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem Hti = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 9,70 

  θint,i θe θint,i- θe HT,i 
    Návrhová ztráta prostupem   

ФT,i (W) 

  24 -15 39 9,70 378,16 
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Tepelná ztráta větráním – nucené větrání 107 – KOUPELNA 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová venkovní 
teplota θe 

Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i 

Hygienické požadavky 

nv (h-1) Vmin,i (m3/h) 

14 -15 24,00 1,50 20,57 

Počet nechráněných 
otvorů 

Výškový korekční 
činitel ε 

Činitel zaclonění e n50 
Množství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m3/h) 

1 1,0 0,02 4 2,19 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

Teplota příváděného 
vzduchu θp 

Vsu - přívod Vsu - odvod fv,i 

20,6 54,00 54,00 0,09 

  

Korigovaný objemový tok Vl 6,95 

Součinitel návrhové ztráty větráním Hv,i 2,36 

Návrhová ztráta větráním ФV,i (W) 92,16 

           

Celkový návrhový tepelný výkon pro 
místnost  

107 – KOUPELNA 
470,32 W 

ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH,i = 
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Tepelné ztráty prostupem pro místnost 108 – TECHNICKÁ MÍSTNOST 

Návrhová teplota místnosti qint,i =     9,0 °C   

Návrhová venkovní teplota qe =     -15 °C   

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc ek Ak·Ukc·ek 

SO1 Ochlazovaná stěna 1 3,54 0,33 0,05 0,38 1,00 1,34 

Celkový součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí   HT,ie = 1,34 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Stavební konstrukce  

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc bu Ak·Ukc·bu 

SN4 Neochlazovaná stěna 4 4,28 1,82 0,05 1,87 0,60 4,80 

DN1 Dveře neochlazované 1,77 1,70 0,50 2,20 0,60 2,34 

Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem   HT,iue = 7,14 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis tvm Ak Uk ΔUtb Ukc fij Ak·Ukc·fij 

SN1 Neochlazovaná stěna 1 20,56 1,37 1,43 0,05 1,48 -0,48 -0,97 

SN4 Neochlazovaná stěna 4 18,00 1,77 1,82 0,05 1,87 -0,37 -1,23 

DN1 Dveře neochlazované 18,00 1,77 1,70 0,50 2,20 -0,37 -1,46 

SN1 Neochlazovaná stěna 1 24,00 4,68 1,43 0,05 1,48 -0,62 -4,32 

STR1 Strop nad 1NP 22,00 4,11 0,32 0,00 0,32 -0,54 -0,70 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostor s odlišnou teplou  HT,ij = -8,68 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

PDL1 Podlaha 1NP 4,11 0,21 0,85 1,45 0,16 1 0,24 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou        HT,ig = 0,20 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem Hti = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 0,00 

  θint,i θe θint,i- θe HT,i 
    Návrhová ztráta prostupem   

ФT,i (W) 

  9,0 -15 24 0,00 0,00 

 

  



 

Bc. Jaroslav Stupka 

Energetický ústav, obor Technika prostředí 

Energetická rekonstrukce samostatně stojícího rodinného domu 

 

145 

 

Tepelná ztráta větráním – nucené větrání 
108 – TECHNICKÁ 

MÍSTNOST 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová venkovní 
teplota θe 

Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i 

Hygienické požadavky 

nv (h-1) Vmin,i (m3/h) 

9 -15 9,03 0,10 0,94 

Počet nechráněných 
otvorů 

Výškový korekční 
činitel ε 

Činitel zaclonění e n50 
Množství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m3/h) 

0 1,0 0,00 4 0,00 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

Teplota příváděného 
vzduchu θp 

Vsu - přívod Vsu - odvod fv,i 

20,56 0,00 0,00 -0,48 

  

Korigovaný objemový tok Vl 0,00 

Součinitel návrhové ztráty větráním Hv,i 0,00 

Návrhová ztráta větráním ФV,i (W) 0,00 

           

Celkový návrhový tepelný výkon pro 
místnost  

108 – TECHNICKÁ MÍSTNOST 
0,00 W 

ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH,i = 
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Tepelné ztráty prostupem pro místnost 203 – POKOJ 

Návrhová teplota místnosti qint,i =     22 °C   

Návrhová venkovní teplota qe =     -15 °C   

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc ek Ak·Ukc·ek 

SO2 Ochlazovaná stěna 2 6,49 0,14 0,05 0,19 1,00 1,27 

OZ1 Okno ochlazované 1,19 1,20 0,50 1,70 1,00 2,02 

SO4 Ochlazovaná stěna 4 3,50 0,16 0,05 0,21 1,00 0,72 

STR2 Strop nad 2NP 6,61 0,16 0,00 0,16 1,00 1,09 

STR2 Strop nad 2NP 8,56 0,16 0,00 0,16 1,00 1,41 

OZ1 Okno ochlazované 1,25 1,20 0,50 1,70 1,00 2,12 

Celkový součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí   HT,ie = 8,62 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Stavební konstrukce  

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc bu Ak·Ukc·bu 

Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem   HT,iue = 0,00 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis tvm Ak Uk ΔUtb Ukc fij Ak·Ukc·fij 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 22,00 9,12 1,33 0,05 1,38 0,00 0,00 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 20,56 6,10 1,33 0,05 1,38 0,04 0,33 

DN1 Dveře neochlazované 20,56 1,58 1,70 0,50 2,20 0,04 0,13 

PDL2 Podlaha 2NP 22,00 14,63 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostor s odlišnou teplou  HT,ij = 0,46 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou        HT,ig = 0,00 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem Hti = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 9,08 

  θint,i θe θint,i- θe HT,i 
    Návrhová ztráta 

prostupem   ФT,i (W) 

  22 -15 37 9,08 336,05 
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Tepelná ztráta větráním – nucené větrání 203 – POKOJ 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová venkovní 
teplota θe 

Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i 

Hygienické požadavky 

nv (h-1) Vmin,i (m3/h) 

29 -15 22,00 0,50 14,59 

Počet nechráněných 
otvorů 

Výškový korekční 
činitel ε 

Činitel zaclonění e n50 
Množství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m3/h) 

2 1,0 0,03 4 7,00 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

Teplota příváděného 
vzduchu θp 

Vsu - přívod Vsu - odvod fv,i 

15,90 50,00 50,00 0,16 

  

Korigovaný objemový tok Vl 15,24 

Součinitel návrhové ztráty větráním Hv,i 5,18 

Návrhová ztráta větráním ФV,i (W) 191,77 

           

Celkový návrhový tepelný výkon pro 
místnost  

203 – POKOJ 
527,82 W 

ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH,i = 
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Tepelné ztráty prostupem pro místnost 204 – POKOJ 

Návrhová teplota místnosti qint,i =     22 °C   

Návrhová venkovní teplota qe =     -15 °C   

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc ek Ak·Ukc·ek 

STR2 Strop nad 2NP 6,61 0,16 0,00 0,16 1,00 1,09 

SO4 Ochlazovaná stěna 4 3,50 0,16 0,05 0,21 1,00 0,72 

SO2 Ochlazovaná stěna 2 6,49 0,14 0,05 0,19 1,00 1,27 

OZ1 Okno ochlazované 1,19 1,20 0,50 1,70 1,00 2,02 

STR2 Strop nad 2NP 8,52 0,16 0,00 0,16 1,00 1,40 

OZ1 Okno ochlazované 1,25 1,20 0,50 1,70 1,00 2,12 

Celkový součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí   HT,ie = 8,61 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Stavební konstrukce  

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc bu Ak·Ukc·bu 

Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem   HT,iue = 0,00 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis tvm Ak Uk ΔUtb Ukc fij Ak·Ukc·fij 

PDL2 Podlaha 2NP 22,00 14,63 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 22,00 9,12 1,33 0,05 1,38 0,00 0,00 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 20,56 1,47 1,33 0,05 1,38 0,04 0,08 

DN1 Dveře neochlazované 20,56 1,58 1,70 0,50 2,20 0,04 0,13 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 22,00 4,63 1,33 0,05 1,38 0,00 0,00 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostor s odlišnou teplou  HT,ij = 0,21 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou        HT,ig = 0,00 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem Hti = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 8,83 

  θint,i θe θint,i- θe HT,i 
    Návrhová ztráta 

prostupem   ФT,i (W) 

  22 -15 37 8,83 326,63 
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Tepelná ztráta větráním – nucené větrání 204 – POKOJ 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová venkovní 
teplota θe 

Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i 

Hygienické požadavky 

nv (h-1) Vmin,i (m3/h) 

29 -15 22,00 0,50 14,59 

Počet nechráněných 
otvorů 

Výškový korekční 
činitel ε 

Činitel zaclonění e n50 
Množství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m3/h) 

2 1,0 0,03 4 7,00 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

Teplota příváděného 
vzduchu θp 

Vsu - přívod Vsu - odvod fv,i 

15,90 50,00 50,00 0,16 

  

Korigovaný objemový tok Vl 15,24 

Součinitel návrhové ztráty větráním Hv,i 5,18 

Návrhová ztráta větráním ФV,i (W) 191,77 

           

Celkový návrhový tepelný výkon pro 
místnost  

204 – POKOJ 
518,41 W 

ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH,i = 
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Tepelné ztráty prostupem pro místnost 205 – ŠATNA 

Návrhová teplota místnosti qint,i =     22 °C   

Návrhová venkovní teplota qe =     -15 °C   

Tepelné ztráty do venkovního prostředí  

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc ek Ak·Ukc·ek 

SO4 Ochlazovaná stěna 4 3,83 0,16 0,05 0,21 1,00 0,78 

SO2 Ochlazovaná stěna 2 4,63 0,14 0,05 0,19 1,00 0,90 

STR2 Strop nad 2NP 1,95 0,16 0,00 0,16 1,00 0,32 

STR2 Strop nad 2NP 9,46 0,16 0,00 0,16 1,00 1,56 

OZ1 Okno ochlazované 1,25 1,20 0,50 1,70 1,00 2,12 

Celkový součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí   HT,ie = 5,69 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Stavební konstrukce  

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc bu Ak·Ukc·bu 

Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem   HT,iue = 0,00 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis tvm Ak Uk ΔUtb Ukc fij Ak·Ukc·fij 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 22,00 4,63 1,33 0,05 1,38 0,00 0,00 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 20,00 4,80 1,33 0,05 1,38 0,05 0,36 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 20,56 3,58 1,33 0,05 1,38 0,04 0,19 

DN1 Dveře neochlazované 20,56 1,58 1,70 0,50 2,20 0,04 0,13 

PDL2 Podlaha 2NP 22,00 10,38 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostor s odlišnou teplou  HT,ij = 0,69 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou        HT,ig = 0,00 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem Hti = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 6,37 

  θint,i θe θint,i- θe HT,i 
    Návrhová ztráta 

prostupem   ФT,i (W) 

  22 -15 37 6,37 235,76 
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Tepelná ztráta větráním – nucené větrání 205 – ŠATNA 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová venkovní 
teplota θe 

Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i 

Hygienické požadavky 

nv (h-1) Vmin,i (m3/h) 

18 -15 22,00 0,50 9,22 

Počet nechráněných 
otvorů 

Výškový korekční 
činitel ε 

Činitel zaclonění e n50 
Množství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m3/h) 

1 1,0 0,02 4 2,95 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

Teplota příváděného 
vzduchu θp 

Vsu - přívod Vsu - odvod fv,i 

20,56 60,00 60,00 0,04 

  

Korigovaný objemový tok Vl 5,28 

Součinitel návrhové ztráty větráním Hv,i 1,79 

Návrhová ztráta větráním ФV,i (W) 66,38 

           

Celkový návrhový tepelný výkon pro 
místnost  

205 – ŠATNA 
302,14 W 

ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH,i = 
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Tepelné ztráty prostupem pro místnost 206 – WC 

Návrhová teplota místnosti qint,i =     20 °C   

Návrhová venkovní teplota qe =     -15 °C   

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc ek Ak·Ukc·ek 

SO2 Ochlazovaná stěna 2 1,84 0,14 0,05 0,19 1,00 0,36 

OZ1 Okno ochlazované 0,56 1,20 0,50 1,70 1,00 0,96 

STR2 Strop nad 2NP 1,95 0,16 0,00 0,16 1,00 0,32 

Celkový součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí   HT,ie = 1,64 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Stavební konstrukce  

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc bu Ak·Ukc·bu 

Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem   HT,iue = 0,00 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis tvm Ak Uk ΔUtb Ukc fij Ak·Ukc·fij 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 22,00 4,68 1,33 0,05 1,38 -0,06 -0,37 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 24,00 4,68 1,33 0,05 1,38 -0,11 -0,74 

SN4 Neochlazovaná stěna 4 20,56 1,02 1,82 0,05 1,87 -0,02 -0,03 

DN1 Dveře neochlazované 20,56 1,38 1,70 0,50 2,20 -0,02 -0,05 

PDL2 Podlaha 2NP 22,00 1,95 0,30 0,00 0,30 -0,06 -0,03 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostor s odlišnou teplou  HT,ij = -1,22 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou        HT,ig = 0,00 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem Hti = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 0,41 

  θint,i θe θint,i- θe HT,i 
    Návrhová ztráta 

prostupem   ФT,i (W) 

  20 -15 35 0,41 14,47 

 

  



 

Bc. Jaroslav Stupka 

Energetický ústav, obor Technika prostředí 

Energetická rekonstrukce samostatně stojícího rodinného domu 

 

153 

 

Tepelná ztráta větráním – nucené větrání 206 – WC 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová venkovní 
teplota θe 

Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i 

Hygienické požadavky 

nv (h-1) Vmin,i (m3/h) 

5 -15 20,00 1,50 7,02 

Počet nechráněných 
otvorů 

Výškový korekční 
činitel ε 

Činitel zaclonění e n50 
Množství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m3/h) 

1 1,0 0,02 4 0,75 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

Teplota příváděného 
vzduchu θp 

Vsu - přívod Vsu - odvod fv,i 

20,56 36,00 36,00 -0,02 

  

Korigovaný objemový tok Vl 0,17 

Součinitel návrhové ztráty větráním Hv,i 0,06 

Návrhová ztráta větráním ФV,i (W) 2,00 

           

Celkový návrhový tepelný výkon pro 
místnost  

206 – WC 
16,47 W 

ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH,i = 
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Tepelné ztráty prostupem pro místnost 207 – KOUPELNA 

Návrhová teplota místnosti qint,i =     24 °C   

Návrhová venkovní teplota qe =     -15 °C   

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc ek Ak·Ukc·ek 

SO2 Ochlazovaná stěna 2 4,28 0,14 0,05 0,19 1,00 0,83 

OZ1 Okno ochlazované 0,75 1,20 0,50 1,70 1,00 1,28 

STR2 Strop nad 2NP 3,66 0,16 0,00 0,16 1,00 0,60 

STR2 Strop nad 2NP 0,90 0,16 0,00 0,16 1,00 0,15 

Celkový součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí   HT,ie = 2,86 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Stavební konstrukce  

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc bu Ak·Ukc·bu 

SN6 Neochlazovaná stěna 6 4,17 0,31 0,05 0,36 0,50 0,76 

Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem   HT,iue = 0,76 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis tvm Ak Uk ΔUtb Ukc fij Ak·Ukc·fij 

SN3 Neochlazovaná stěna 3 20,00 4,68 1,33 0,05 1,38 0,10 0,66 

SN4 Neochlazovaná stěna 4 20,56 4,61 1,82 0,05 1,87 0,09 0,76 

DN1 Dveře neochlazované 20,56 1,58 1,70 0,50 2,20 0,09 0,31 

PDL2 Podlaha 2NP 22,00 4,58 0,30 0,00 0,30 0,05 0,07 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostor s odlišnou teplou  HT,ij = 1,80 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou        HT,ig = 0,00 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem Hti = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 5,41 

  θint,i θe θint,i- θe HT,i 
    Návrhová ztráta 

prostupem   ФT,i (W) 

  24 -15 39 5,41 211,16 
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Tepelná ztráta větráním – nucené větrání 207 – KOUPELNA 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová venkovní 
teplota θe 

Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i 

Hygienické požadavky 

nv (h-1) Vmin,i (m3/h) 

11 -15 24,00 1,50 16,35 

Počet nechráněných 
otvorů 

Výškový korekční 
činitel ε 

Činitel zaclonění e n50 
Množství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m3/h) 

1 1,0 0,02 4 1,74 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

Teplota příváděného 
vzduchu θp 

Vsu - přívod Vsu - odvod fv,i 

20,56 54,00 54,00 0,09 

  

Korigovaný objemový tok Vl 6,50 

Součinitel návrhové ztráty větráním Hv,i 2,21 

Návrhová ztráta větráním ФV,i (W) 86,20 

           

Celkový návrhový tepelný výkon pro 
místnost  

207 – KOUPELNA 
297,36 W 

ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH,i = 
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Tepelné ztráty prostupem pro místnost 208 – PRACOVNA 

Návrhová teplota místnosti qint,i =     22 °C   

Návrhová venkovní teplota qe =     -15 °C   

Tepelné ztráty do venkovního prostředí 

Stavební konstrukce   

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc ek Ak·Ukc·ek 

SO2 Ochlazovaná stěna 2 6,60 0,14 0,05 0,19 1,00 1,29 

SO5 Ochlazovaná stěna 5 15,16 0,23 0,05 0,28 1,00 4,25 

STR2 Strop nad 2NP 18,25 0,16 0,00 0,16 1,00 3,00 

OZ1 Okno ochlazované 1,09 1,20 0,50 1,70 1,00 1,86 

OZ1 Okno ochlazované 1,09 1,20 0,50 1,70 1,00 1,86 

DO1 Dveře ochlazované 1,67 1,70 0,50 2,20 1,00 3,68 

Celkový součinitel tepelné ztráty do venkovního prostředí   HT,ie = 15,94 

Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 

Stavební konstrukce  

Č.k. Popis Ak Uk ΔUtb Ukc bu Ak·Ukc·bu 

PDL2 Podlaha 2NP 11,91 0,30 0,00 0,30 0,60 2,16 

SN5 Neochlazovaná stěna 5 1,38 0,22 0,05 0,27 0,50 0,19 

Celkový součinitel tepelné ztráty nevytápěným prostorem   HT,iue = 2,34 

Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis tvm Ak Uk ΔUtb Ukc fij Ak·Ukc·fij 

SN5 Neochlazovaná stěna 5 20,56 0,67 0,22 0,05 0,27 0,04 0,01 

DN1 Dveře neochlazované 20,56 1,58 1,70 0,50 2,20 0,04 0,13 

PDL2 Podlaha 2NP 9,03 4,68 0,30 0,00 0,30 0,35 0,50 

PDL2 Podlaha 2NP 18,00 1,27 0,30 0,00 0,30 0,11 0,04 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostor s odlišnou teplou  HT,ij = 0,68 

Tepelné ztráty zeminou 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak·Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou        HT,ig = 0,00 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem Hti = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 18,96 

  θint,i θe θint,i- θe HT,i 
    Návrhová ztráta 

prostupem   ФT,i (W) 

  22 -15 37 18,96 701,63 
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Tepelná ztráta větráním – nucené větrání 208 – PRACOVNA 

Objem místnosti Vi 
(m3) 

Výpočtová venkovní 
teplota θe 

Výpočtová vnitřní 
teplota θint,i 

Hygienické požadavky 

nv (h-1) Vmin,i (m3/h) 

35 -15 22,00 0,50 17,62 

Počet nechráněných 
otvorů 

Výškový korekční 
činitel ε 

Činitel zaclonění e n50 
Množství vzduchu 

infiltrací Vinf,i (m3/h) 

2 1,0 0,03 4 8,46 

Výpočet tepelné ztráty větráním 

Teplota příváděného 
vzduchu θp 

Vsu - přívod Vsu - odvod fv,i 

15,90 50,00 50,00 0,16 

  

Korigovaný objemový tok Vl 16,70 

Součinitel návrhové ztráty větráním Hv,i 5,68 

Návrhová ztráta větráním ФV,i (W) 210,04 

           

Celkový návrhový tepelný výkon pro 
místnost  

208 – PRACOVNA 
911,67 W 

ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH,i = 
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PŘÍLOHA P3 – VÝPOČET BODU BIVALENCE TEP. ČERPADLA 
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PŘÍLOHA P4 – MÍSTNÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY TVAROVEK, OHEBNÝCH 

HADIC, TLUMIČŮ (VĚTRÁNÍ) 

Tvarovky (přívod) 

Č
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 ú

se
ku
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 t
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Tl
ak

o
vá
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a 
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o
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k 

i     w d n ξ ∑ξ Δptvarovek 

[-]   [mm] [m·s-1] [m] [-] [-] [-] [Pa] 

1 Protidešťová žaluzie TWG 250 240x240 1,50   1 5,30 5,30 7,18 

2 
Přechod na kruhové potrubí 
TWG-PRO  

250/160 4,31  1 0,04 0,04 0,41 

2 
Regulační klapka v potrubí – 
otevřená 

160 4,31 0,160 1 0,25 0,25 2,78 

4 Odbočka 90° - směr šikmý 160/160 2,24 0,160 1 2,63 2,63 7,88 

4 Oblouk kruhový segmentový 90° 160 2,24 0,160 3 0,30 0,89 2,66 

4 Oblouk kruhový segmentový 45° 160 2,24 0,160 2 0,19 0,38 1,15 

5 Odbočka 90° - směr šikmý 160/100 1,77 0,100 1 1,51 1,51 2,82 

6 Odbočka 90° - směr přímý 160/100 1,55 0,160 1 0,55 0,55 0,78 

7 Odbočka 90° - směr přímý 160/160 2,07 0,160 1 1,76 1,76 4,52 

8 Přechod osový  160/125 3,40 0,125 1 0,02 0,02 0,12 

9 Odbočka 45°- směr šikmý 125/100 1,77 0,100 1 0,77 0,77 1,44 

9 Oblouk kruhový segmentový 45° 100 1,77 0,100 1 0,21 0,21 0,39 

10 Odbočka 45°- směr přímý 125/100 2,26 0,125 1 0,44 0,44 1,33 

10 Oblouk kruhový segmentový 45° 125 2,26 0,125 2 0,20 0,40 1,22 

11 Rozbočka 45° - směr levý 125/100 1,77 0,100 1 0,52 0,52 0,97 

11 Oblouk kruhový segmentový 45° 100 1,77 0,100 1 0,21 0,21 0,39 

12 Rozbočka 45° - směr pravý 125/100 1,77 0,100 1 0,52 0,52 0,97 

12 Oblouk kruhový segmentový 45° 100 1,77 0,100 1 0,21 0,21 0,39 
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Tvarovky (odvod) 

Č
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i     w d n ξ ∑ξ Δptvarovek 

[-]   [mm] [m·s-1] [m] [-] [-] [-] [Pa] 

1 Protidešťová žaluzie TWG 250 240x240 1,50 – 1 4,50 4,50 6,09 

2 
Přechod na kruhové potrubí 
TWG-PRO  

250/160 4,31 – 1 0,34 0,34 3,73 

2 
Regulační klapka v potrubí – 
otevřená 

160 4,31 0,160 1 0,25 0,25 2,78 

4 Oblouk kruhový segmentový 45° 160 2,24 0,160 1 0,19 0,19 0,58 

4 Odbočka 45°- směr šikmý 160/160 2,24 0,160 1 1,08 1,08 3,24 

5 Odbočka 90° - směr šikmý 160/125 1,22 0,125 1 1,53 1,53 1,37 

6 Přechod osový  125/160 2,44 0,125 1 0,12 0,12 0,42 

7 Odbočka 90° - směr přímý 160/125 1,49 0,160 1 0,42 0,42 0,56 

8 Odbočka 90° - směr šikmý 125/100 1,27 0,100 1 1,57 1,57 1,52 

9 Oblouk kruhový segmentový 90° 125 1,63 0,125 1 0,31 0,31 0,49 

9 Odbočka 90° - směr přímý 125/100 1,63 0,125 1 0,42 0,42 0,66 

10 Odbočka 45°- směr přímý 160/160 2,07 0,160 1 0,00 0,00 0,00 

11 Oblouk kruhový segmentový 45° 125 3,40 0,125 2 0,20 0,40 2,74 

11 Oblouk kruhový segmentový 90° 125 3,40 0,125 2 0,31 0,62 4,25 

11 Přechod osový  125/160 3,40 0,125 1 0,12 0,12 0,81 

12 Odbočka 90° - směr šikmý 125/125 1,22 0,125 1 2,50 2,50 2,23 

13 Odbočka 90° - směr přímý 125/125 2,17 0,125 1 0,43 0,43 1,20 

14 Odbočka 90° - směr šikmý 125/100 1,27 0,100 1 1,93 1,93 1,87 

15 Odbočka 90° - směr přímý 125/100 1,36 0,125 1 0,55 0,55 0,60 
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Ohebné hadice (přívod) 
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i   d lrov α n Q Z l Rhadice Δphadice 

[-]   [mm] [m] [°] [-] [-] [m] [m] [-] [Pa] 

2 SONOFLEX 160 0,8 90 2 3,0 3,20 4,00 2,30 9,20 

3 SONOFLEX 160 0,3 0 0 0,0 0,00 0,35 2,30 0,81 

5 SONOFLEX 100 0,5 90 1 3,0 1,00 1,50 0,67 1,01 

8 SONOFLEX 125 1,0 45 2 1,5 1,25 2,25 1,75 3,94 

9 SONOFLEX 100 1,0 90 1 3,0 1,00 2,00 0,67 1,34 

10 SONOFLEX 125 1,8 45 2 1,5 1,25 3,05 0,92 2,81 

11 SONOFLEX 100 1,7 90 1 3,0 1,00 2,70 0,67 1,81 

12 SONOFLEX 100 1,7 90 1 3,0 1,00 2,70 0,67 1,81 
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i   d lrov α n Q Z l Rhadice Δphadice 

[-]   [mm] [m] [°] [-] [-] [m] [m] [-] [Pa] 

2 SONOFLEX 160 3,5 90 2 3 3,20 6,70 2,30 15,41 

3 SONOFLEX 160 1,3 0 0 0 0,00 0,35 2,30 0,81 

5 SONOFLEX 125 0,5 90 1 3 1,25 1,75 0,28 0,48 

8 SONOFLEX 100 0,5 90 1 3 1,00 1,50 0,37 0,56 

11 SONOFLEX 125 0,9 45 2 1,5 1,25 2,15 1,75 3,76 

12 SONOFLEX 125 0,3 90 1 3 1,25 1,55 0,28 0,43 

14 SONOFLEX 100 0,3 90 1 3 1,00 1,30 0,37 0,48 

Tlumiče hluku (pouze přívod) 

Číslo 
úseku 

Typ 
tlumiče 

Průměr 
Délka 

tlumiče 

Tlaková 
ztráta 

tlumiče 

i   dtlumič ltlumič Δptlumič 

[-]   [m] [m] [Pa] 

3 MAA 0,16 0,6 2,01 
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PŘÍLOHA P5 – VÝPOČET TEPELNÝCH ZISKŮ 

101 – ZÁDVEŘÍ 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Čas (SELČ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

od lidí QL [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 

prostupem okny QOK [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

vnějšími stěnami QVS [W] 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,7 6,1 

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 104,5 107,3 109,6 

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6 104,5 107,3 109,6 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 14 15 16 17 18 19 20 21  

Čas (SELČ) 15 16 17 18 19 20 21 22  

od lidí QL [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8  

prostupem okny QOK [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

vnějšími stěnami QVS [W] 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8  

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] 7,4 7,8 7,4 6,1 3,7 1,0 0,0 0,0  

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] 111,0 111,4 111,0 109,6 107,3 104,5 103,6 103,6  

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 111,0 111,4 111,0 109,6 107,3 104,5 103,6 103,6  
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103 – LOŽNICE 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Čas (SELČ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

od lidí QL [W] 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 

prostupem okny QOK [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,7 6,0 

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 30,4 131,5 260,4 369,0 432,8 419,9 351,3 228,2 131,7 

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 165,3 165,3 165,3 165,3 179,4 166,6 165,3 165,3 165,3 

vnějšími stěnami QVS [W] 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] -171,0 -148,5 -122,2 0,0 0,0 0,0 9,4 35,7 58,3 

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] 38,8 162,4 317,6 548,4 612,2 599,3 541,1 447,0 375,4 

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 173,8 196,3 222,6 344,8 358,8 346,0 355,1 384,2 409,0 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 14 15 16 17 18 19 20 21  

Čas (SELČ) 15 16 17 18 19 20 21 22  

od lidí QL [W] 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2  

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0  

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7  

prostupem okny QOK [W] 7,4 7,8 7,4 6,0 3,7 1,0 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 117,9 106,1 90,2 70,9 48,4 22,2 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3  

vnějšími stěnami QVS [W] 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5  

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] 71,4 75,2 71,4 58,3 35,7 9,4 0,0 0,0  

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] 376,1 368,4 348,4 314,6 267,2 212,0 179,4 179,4  

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 423,5 427,7 423,5 409,0 384,2 355,1 344,8 344,8  
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104 + 105 – OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Čas (SELČ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

od lidí QL [W] 186,9 186,9 186,9 186,9 186,9 186,9 186,9 186,9 186,9 

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 292,2 292,2 292,2 292,2 292,2 292,2 292,2 292,2 292,2 

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 

prostupem okny QOK [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 14,7 24,0 

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 22,2 48,4 70,9 90,2 106,1 117,9 144,6 429,1 803,4 

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 515,3 515,3 515,3 515,3 515,3 515,3 515,3 515,3 564,5 

vnějšími stěnami QVS [W] 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] -453,0 -399,2 -336,4 -260,2 -179,4 0,0 0,0 40,4 94,2 

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] 123,7 203,7 289,0 384,6 481,2 672,4 702,9 1038,7 1476,1 

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 616,7 670,6 733,3 809,6 890,3 1069,8 1073,6 1124,8 1237,3 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 14 15 16 17 18 19 20 21  

Čas (SELČ) 15 16 17 18 19 20 21 22  

od lidí QL [W] 186,9 186,9 186,9 186,9 186,9 186,9 186,9 186,9  

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 292,2 292,2 292,2 292,2 292,2 292,2 292,2 292,2  

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2  

prostupem okny QOK [W] 29,5 31,0 29,5 24,0 14,7 3,9 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 1023,8 1086,1 926,6 735,0 297,6 46,7 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 771,2 821,6 646,2 515,3 515,3 515,3 515,3 515,3  

vnějšími stěnami QVS [W] 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1  

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] 125,6 134,6 125,6 94,2 40,4 0,0 0,0 -179,4  

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] 1733,3 1806,2 1636,1 1407,7 907,2 605,0 554,5 375,1  

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 1480,8 1541,8 1355,8 1188,0 1124,8 1073,6 1069,8 890,3  
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203 – POKOJ I 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Čas (SELČ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

od lidí QL [W] 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 

prostupem okny QOK [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 5,6 9,1 

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 77,5 280,6 471,8 606,0 660,9 505,3 347,6 260,4 195,0 

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 244,7 244,7 365,5 499,7 554,6 399,0 244,7 244,7 244,7 

vnějšími stěnami QVS [W] 6,9 5,4 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 6,9 

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] -193,8 -170,8 -143,9 -111,3 0,0 0,0 0,0 17,3 40,3 

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] 1,2 225,8 443,4 610,2 776,4 620,8 464,6 398,7 359,9 

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 168,3 189,9 337,1 503,9 670,1 514,5 361,6 383,0 409,5 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 14 15 16 17 18 19 20 21  

Čas (SELČ) 15 16 17 18 19 20 21 22  

od lidí QL [W] 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9  

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9  

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8  

prostupem okny QOK [W] 11,1 11,7 11,1 9,1 5,6 1,5 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 183,9 169,0 148,4 121,8 87,9 43,0 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 244,7 244,7 244,7 244,7 244,7 244,7 244,7 244,7  

vnějšími stěnami QVS [W] 4,9 12,3 16,7 17,6 16,0 13,1 13,6 14,9  

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] 53,7 57,6 53,7 40,3 17,3 0,0 0,0 0,0  

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] 364,2 361,1 340,5 299,3 237,4 168,1 124,2 125,5  

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 425,0 436,8 436,7 422,2 394,1 369,8 368,8 370,1  
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204 – POKOJ II 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Čas (SELČ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

od lidí QL [W] 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 

prostupem okny QOK [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 5,6 9,1 

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 49,0 148,6 259,1 348,9 401,6 395,8 639,3 660,4 641,1 

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 338,5 338,5 338,5 338,5 338,5 338,5 533,0 554,1 534,7 

vnějšími stěnami QVS [W] 12,2 10,8 9,3 7,9 6,8 6,2 6,2 6,2 6,2 

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] -193,8 -170,8 -143,9 -111,3 0,0 0,0 0,0 17,3 40,3 

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] -34,5 86,7 222,6 343,5 506,5 500,1 745,1 787,6 794,8 

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 255,0 276,5 301,9 333,2 443,3 442,8 638,7 681,2 688,4 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 14 15 16 17 18 19 20 21  

Čas (SELČ) 15 16 17 18 19 20 21 22  

od lidí QL [W] 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9  

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9  

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3  

prostupem okny QOK [W] 11,1 11,7 11,1 9,1 5,6 1,5 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 628,6 564,0 459,4 334,5 172,4 51,4 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 522,3 457,6 353,1 338,5 338,5 338,5 338,5 338,5  

vnějšími stěnami QVS [W] 6,8 8,8 10,9 13,1 15,3 17,2 23,1 29,2  

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] 53,7 57,6 53,7 40,3 17,3 0,0 0,0 0,0  

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] 798,3 740,1 633,3 495,0 308,5 168,1 121,2 127,3  

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 692,0 633,8 526,9 499,0 474,6 455,2 459,6 465,7  



 

Bc. Jaroslav Stupka 

Energetický ústav, obor Technika prostředí 

Energetická rekonstrukce samostatně stojícího rodinného domu 

 

167 

 

205 – ŠATNA 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Čas (SELČ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

od lidí QL [W] 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

prostupem okny QOK [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,8 4,6 

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 25,8 50,5 67,0 78,7 87,0 92,7 387,8 497,2 542,1 

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 305,0 414,4 459,4 

vnějšími stěnami QVS [W] 8,2 7,1 6,0 5,0 4,1 3,7 3,7 3,7 3,7 

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 2,1 

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] 104,9 128,5 143,8 154,5 162,0 167,2 463,0 575,4 623,4 

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 295,9 294,8 293,7 292,7 291,8 291,4 380,3 492,7 540,6 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 14 15 16 17 18 19 20 21  

Čas (SELČ) 15 16 17 18 19 20 21 22  

od lidí QL [W] 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8  

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

prostupem okny QOK [W] 5,7 6,0 5,7 4,6 2,8 0,7 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 537,5 482,0 389,7 279,7 135,0 34,2 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 454,8 399,3 307,0 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9  

vnějšími stěnami QVS [W] 4,1 5,6 7,2 8,9 10,5 12,0 16,4 21,0  

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] 2,7 2,9 2,7 2,1 0,9 0,0 0,0 0,0  

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] 620,8 567,4 476,2 366,1 220,0 117,7 87,2 91,8  

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 538,1 484,7 393,4 303,3 301,9 300,4 304,1 308,7  
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208 – PRACOVNA 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Čas (SELČ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

od lidí QL [W] 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

prostupem okny QOK [W] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 5,0 8,1 

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 37,2 191,7 408,8 611,9 765,4 856,7 861,1 780,1 586,5 

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 320,7 320,7 325,9 529,0 682,5 773,8 778,2 697,2 503,6 

vnějšími stěnami QVS [W] 2,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 17,6 

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] -179,9 -158,5 -133,6 -103,3 0,0 0,0 0,0 16,0 37,4 

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] 100,9 275,7 517,8 751,1 1007,9 1099,2 1104,9 1043,6 890,5 

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 384,3 404,7 434,9 668,2 925,0 1016,3 1022,0 960,7 807,6 

Tepelné zisky 
Čas (SEČ) 14 15 16 17 18 19 20 21  

Čas (SELČ) 15 16 17 18 19 20 21 22  

od lidí QL [W] 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8 55,8  

od elektrických 
zařízení 

QE [W] 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0  

ze sousedních 
místností 

QSM [W] 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

prostupem okny QOK [W] 10,0 10,5 10,0 8,1 5,0 1,3 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
bez akumulace 

QR [W] 81,1 76,1 68,8 58,6 44,2 22,6 0,0 0,0  

sluneční radiací okny 
s akumulací 

QRA [W] 320,7 320,7 320,7 320,7 320,7 320,7 320,7 320,7  

vnějšími stěnami QVS [W] 33,9 45,6 51,6 52,5 53,3 51,5 46,2 41,1  

přívodem čerstvého 
větracího vzduchu 

QV [W] 49,9 53,4 49,9 37,4 16,0 0,0 0,0 0,0  

Celkové tep. zisky 
bez uvažování 
akumulace stěn 

QB [W] 415,7 426,5 421,1 397,5 359,3 316,2 287,0 281,9  

Celkové tep. zisky 
s uvažováním 
akumulace stěn 

QA [W] 655,2 671,0 672,9 659,5 635,8 614,2 607,6 602,6  

 


