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ABSTRAKT 

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout nový systém větrání a vytápění ve starém domě 

po rekonstrukci. Součástí návrhu je také zvážení možnosti využití obnovitelných zdrojů. Pro 

zajištění větrání budovy je navržen centrální vzduchotechnický systém se zpětným získává-

ním tepla. Návrh vytápění je postaven na dvou na sobě nezávislých zdrojích tepla. Jedná se o 

kotel na dřevo a o plynový kondenzační kotel. Po zvážení obnovitelných zdrojů je navržen 

fotovoltaický systém. Přiloženy jsou také výsledky jednotlivých výpočtů a výkresová doku-

mentace návrhů. 

Klíčová slova 

Rekonstrukce, návrh vytápění, návrh větrání, obnovitelné zdroje, kotel na dřevo, plynový 

kondenzační kotel 

ABSTRACT 

The main goal of the diploma thesis is to design a new ventilation and heating system in an 

old house after its reconstruction. The design also includes consideration of the possibility of 

using renewable resources. A central heat recovery ventilation systém is designed to ensure 

ventilation of the building. The heating design is based on two independent heat sources. It is 

a wood boiler and a gas condensing boiler. After considering renewable sources, a photovol-

taic system is designed. The results of individual calculations and drawing documentation of 

designs are also attached. 

Key words 

Reconstruction, heating design, ventilation design, renewable sources, wood boiler, gas con-

densing boiler 
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ÚVOD 

Průměrné stáří rodinných domů v České republice dosahuje 50 let. Tyto staré domy nesplňují 

nároky energetické náročnosti dnešní doby. Jejich provoz je energeticky, a tedy i finančně 

náročný. Jedinou možností, jak tuto nevýhodu zmenšit a starou budovu přiblížit k energetické 

náročnosti moderních nových domů, je budovu zateplit a vyměnit staré a neúčinné zdroje tep-

la za nové. Tím dojde k efektivnějšímu využití tepla a k nemalé finanční úspoře. 

Zdroje tepla je vhodné volit takové, aby měli co nejmenší dopad na životní prostředí. 

S tím se pojí i jejich samotná účinnost. Moderní zdroje jsou již konstruovány takovým způso-

bem, že u nich dochází k maximálnímu využití vstupní energie, která je následně přeměněna 

na energii tepelnou. Díky tomu dojde k úspoře financí, protože s lepším využití vstupní ener-

gie, dochází k menší potřebě nákupu této energie. Zároveň dojde ke zlepšení kvality vzduchu 

v okolí, na což je v dnešní době kladen nemalý důraz.  

Po zaizolování jakéhokoli domu je také vhodné do budovy naistalovat vzduchotechnic-

ký systém s rekuperací tepla. Takový systém zajistí přívod čerstvého vzduchu s minimalizací 

tepelných ztrát. Bez toho se dnešní pasivní domy již neobejdou, a tak je vhodné tyto techno-

logie začít postupně aplikovat i na budovy staršího data. 

Jednou z takových budov je i tato. Hlavní část domu byla vystavěna po první světové 

válce. Na konci 60. let 20. století prošel objekt první rekonstrukcí, při níž došlo k dostavění 

další části domu. Nyní by si však již zasloužil další rekonstrukci, kdy dojde k jeho zateplení. 

Tím se sníží energetická náročnost budovy. Hlavním cílem je ovšem rekonstrukce otopného 

systému, protože jsou pro vytápění využívány zastaralé a neekologické zdroje tepla. Jedná se 

o kotel na tuhá paliva, který spadá do 1. emisní třídy. Tento kotel se nebude moci po roce 

2022 již dále provozovat, proto je výměna tohoto zdroje více než nutná. Jako druhým zdrojem 

pro vytápění je objekt vybaven atmosférickým plynovým kotlem, který již také nesplňuje 

emisní požadavky dnešní doby. Jeho výměnou by navíc došlo k další úspoře vstupních ener-

gií. V objektu jsou umístěna plechová článková otopná tělesa. Některá z nich se brzy dosta-

nou za hranici své životnosti, a proto by bylo vhodné je již také vyměnit. Další výhodou, které 

bude při kompletní výměně otopného systému dosaženo, je možnost podrobně nastavit regu-

laci systému. Tím nebude docházet ke zbytečnému přetápění místností. Také se zvýší komfort 

pro zajištění tepelné pohody v objektu. 

Další částí, která bude vyžadovat změnu, je návrh větracího systému v budově. Nyní 

dochází k výměně vzduchu v místnostech převážně infiltrací netěsnostmi skrze dvojitá okna. 

Po výměně oken a zateplení objektu dojde ke zhoršení kvality vzduchu v místnostech. Toto 

zhoršení kvality vzduchu bude zapříčiněno odstraněním netěsností ve stavebních prvcích. 

Vzduchotechnický systém jednak zajistí dostatečný přívod čerstvého vzduchu, čímž zpříjemní 

pobyt v objektu a předejde vzniku plísní. Pomocí rekuperace tepla zajistí snížení tepelných 

ztrát větráním oproti větrání okny v zimním období. 

Při takovéto modernizaci stojí za úvahu využít taktéž energii z obnovitelných zdrojů. 

Například cena fotovoltaických systému neustále klesá a jejich využitím by došlo k úspoře 

nákladů na provoz objektu a zajistila by se jistá soběstačnost v dodávkách energie.  
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1 Obecné informace o domu 
Dvoupodlažní část domu byla postavena v období po první světové válce. Na konci 60. let 

20. století došlo k rekonstrukci této části budovy, a zároveň byl dostavěn přístavek, který je 

podsklepený. Na těchto dvou částech budovy je patrné, že každá z nich byla vystavěna 

v jiném období. Oproti původní dvoupodlažní budově, kde jsou poměrně velké místnosti 

s výškou stropu 2,6 metru, jsou místnosti v přístavku skromnější a výška stropu je pouhých 

2,4 metru.  

1.1 Geografické informace 

Tabulka 1 - Klimatické podmínky [1] 

výpočtová oblast – Třebíč (Bítovánky) 

nadmořská výška h 406 m. n. m. 

venkovní výpočetní teplota θe -15 °C 

průměrná venkovní teplota za otopné období Θe,m 3,1 °C 

počet dnů otopného období d 263 - 

1.2 Rozložení místností v domě 

Dům je koncipován jako 5+1. Plány přízemí, patra a sklepa domu znázorňuje obrázek 1, ob-

rázek 2 a obrázek 3. Hlavní vchod do budovy se nachází v přístavku. Po vstupu do budovy 

následuje předsíň (1.12) a poté se vchází do kuchyně (1.07). Dále se zde nachází oddělená 

koupelna (1.06) se záchodem (1.03), prádelna, spíž a dílna. V přízemí staré budovy se nachází 

chodba se schodištěm (1.08), ložnice (1.09) a dva obývací pokoje, které jsou spolu propojené 

(1.10 a 1.11).  

 

 

Obrázek 1 - Stavební výkres přízemí 
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V patře, tedy v podkroví domu, se nachází komora (2.2) a dva pokoje. První pokoj (2.3) 

je průchozí. Spojuje komoru a druhý samostatný pokoj (2.4). V části nad přístavkem se na-

chází pouze půdní prostor se šikmou střechou. 

 

 
Obrázek 2 - Stavební výkres podkroví 

Přístavková část domu je částečně podsklepena, původní budova nikoli. 

 

 

Obrázek 3 - Stavební výkres sklepu 
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2 Návrh vzduchotechniky 
Pro větrání pobytových prostor budovy bylo zvoleno nucené rovnotlaké větrání s rekuperací 

tepla, tzn., že se jedná o systém, který zajišťuje přívod i odvod vzduchu z budovy, přičemž 

nedochází k tlakovým rozdílům mezi vnitřním a venkovním prostorem budovy [2]. Záchod 

s koupelnou budou odvětrávány podtlakově místním ventilátorem, tedy bez zpětného získá-

vání tepla. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu nedostatku vhodného prostoru pro vedení 

vzduchotechnického potrubí. 

2.1 Volba rozvodného systému 

Pro rozvod vzduchu byl zvolen systém s paralelním větvením (hvězdicový). Součástí tohoto 

systému je rozvodná komora, od které jsou jednotlivé větve vedeny samostatně až do odběr-

ného místa. Výhoda tohoto zapojení je především ve snížení akustického hluku, kdy nedochá-

zí k nežádoucím přeslechům mezi sousedními místnostmi [3]. 

Za samotné potrubí bylo zvoleno plastové flexibilní potrubí s antistatickým a antibakte-

riálním povrchem, které tvoří celistvý systém Octopus od firmy Ubbink. Ten je tvořen po-

trubím, rozvodnými boxy, tvarovkami, a samotnými vyústkami. Další nesporná výhoda toho-

to systému je jednoduchost instalace. Potrubí se pouze „zacvakne“ do protikusu [4]. 

Flexibilní plastové potrubí bylo zvoleno převážně z důvodu malého nároku na prostor. 

Podle volného prostoru a průtoku vzduchu bylo vybíráno mezi čtyřmi velikostmi potrubí, a to 

mezi obdélníkovým potrubím DN50x140 a DN50x102 (obrázek 4) a kruhovým potrubím 

DN90/75 a DN75/63 (obrázek 5).  

 

  

 

2.2 Návrh množství přiváděného vzduchu 

Průtok čerstvého přiváděného vzduchu se navrhuje podle požadavku na kvalitu ovzduší, která 

je založena na bilanci škodlivých látek, popřípadě na přívodu množství vzduchu na osobu či 

na minimální intenzitě větrání místnosti [3]. Hlavním kritériem je tedy velikost místnosti a 

počet osob v místnosti. Důležitějším faktorem, který by měla ventilace splňovat, je přivedené 

množství čerstvého vzduchu na osobu. Pokud máme v malé místnosti více lidí, tak by se mi-

nimální intenzita větrání mohla příliš lišit od potřeby vzduchu na osobu. Ve výsledku se tedy 

zvolí přiměřený poměr mezi těmito dvěma hodnotami. Konkrétní hodnoty minimálního a do-

poručeného přívodu čerstvého vzduchu znázorňuje tabulka 2. 

 

 

Obrázek 4 - AE35SC DN50x102 [4] Obrázek 5 - AE34C DN75/63 [4] 
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Tabulka 2 - Požadavky na větrání obytných budov [2] 

požadavek 

trvalé větrání 

(přívod venkovního vzduchu) 

nárazové větrání 

(průtok odsávaného vzduchu) 

intenzita 

větrání 

dávka venkovního 

vzduchu na osobu 
kuchyň koupelny WC 

h-1 m3/(h·os) m3/h m3/h m3/h 

minimální 

hodnota 
0,3 15 100 50 25 

doporučená 

hodnota 
0,5 25 150 90 50 

 

 Doporučenou dávku přívodu vzduchu lze také spočítat podle rovnice 1, která bere 

v potaz množství produkovaných škodlivin, které zobrazuje tabulka 3. Tento postup je poté 

univerzální pro jakýkoli provoz [2].  

 

𝑄𝑣 =
𝑚𝐶𝑂2

(𝛹𝑚𝑎𝑥 − 𝛹𝑒) · 10−3
 m3/h (1) 

Kde: 

Qv objemový průtok větracího vzduchu m3/h 

mCO2 produkce škodliviny (oxidu uhličitého) l/h 

Ψmax požadovaná mezní koncentrace škodliviny v interiéru ppm 

Ψe koncentrace škodliviny ve venkovním prostředí ppm 

 

Tabulka 3 - Přibližná produkce CO2 na osobu podle druhu aktivity [2] 

aktivita 
přibližná produkce CO2 na osobu 

l/h 

klidová aktivita 13 

lehká aktivita, kancelář 19 

střední aktivita, chůze 60 

těžká práce 77 

 

 Pokud využijeme rovnici 1 pro výpočet minimální hodnoty přiváděného vzduchu do 

ložnice, tak dostaneme 15 m3/h na osobu. Tuto hodnotu určuje tabulka 2 jako minimální, tedy 

přípustnou. Pro ostatní místnosti, již nelze uvažovat klidová aktivita, proto je zapotřebí brát 

jako doporučenou hodnotu 25 m3/h na osobu. 

 Jelikož se jedná o rovnotlaké větrání, tak přívody i odvody vzduchu se musejí rovnat. 

Podle informací výše, byly stanoveny hodnoty přiváděného čerstvého vzduchu do jednotli-

vých pobytových místností, a tedy i následný odvod znečištěného vzduchu. Hodnoty přívodů 

a odvodů obou vzduchů do/z jednotlivých místností znázorňuje tabulka 4. 
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Tabulka 4 – Množství přiváděného a odváděného vzduchu v místnostech 

přívod vzduchu kuchyň 1.07 40 m3/h 

 ložnice 1.09 35 m3/h 

 ob. pokoj 1.10 50 m3/h 

 pokoj 2.3 25 m3/h 

 pokoj 2.4 25 m3/h 

odvod vzduchu kuchyň 1.07 60 m3/h 

 schodiště 1.08 65 m3/h 

 komora 2.2 25 m3/h 

 pokoj 2.4 25 m3/h 

 

2.3 Tlakové ztráty v potrubí 

Nyní známe potřebné množství přiváděného i odváděného vzduchu jednotlivými koncovkami.  

To nám umožňuje navrhnou správnou dimenzi vzduchotechnického potrubí. Průměry je nutné 

volit takové, aby rychlost proudění v přívodním potrubí nepřekročila 3 m/s a v odvodním 

4 m/s. Překročení těchto rychlostí by způsobilo velké tlakové ztráty a zvýšení akustického 

hluku v daném potrubí [2]. Dalším omezením je výsledný průtok vyústkou. Všechny vyústky 

budou osazeny ventilem o průměru 125 mm, u kterého je doporučován maximální průtok na 

přívodu 50 m3/h a na odvodním 75 m3/h [2]. Hodnoty rychlosti proudění a tlakových ztrát 

jsou převzaty z katalogu výrobce [4]. 

 

Tabulka 5 - Délkové tlakové ztráty na přívodu vzduchu 

přívod vzduchu 

úsek 

průtok 
dimenze 

potrubí 

rychlost 

proudění 

měrná 

tlaková 

ztráta 

délka 

potrubí 

délkové 

ztráty 

Qv  w Δpm L Δp 

m3/h mm m/s Pa/m m Pa 

kuchyň 1.07 40 2xAE35SC 50x102 1,8 1,7 6,1 10,4 

ložnice 1.09 35 AE48C DN90/75 2,2 1,3 2,4 3,1 

ob. pokoj 1.10 30 AE48C DN90/75 1,9 0,9 2,8 2,5 

20 AE35SC 50x102 1,8 1,7 6,7 11,4 

pokoj 2.3 25 AE34C DN75/63 2,2 2,0 2,4 4,8 

pokoj 2.4 25 AE34C DN75/63 2,2 2,0 3,7 7,4 

DB 175 
rozvodná skříň 

DB208 
- - - - 

VZTJ – DB 175 EPE DN 160 2,4 0,6 5,0 3,0 

VZTJ – EXT 175 EPE DN 160 2,4 0,6 0,7 0,4 

 

Po návrhu dimenzí potrubí a následném spočítání délkových ztrát (tabulka 4), je zapo-

třebí zjistit ještě místní tlakové ztráty jednotlivých tvarovek. Tyto ztráty znázorňuje tabulka 6, 

ze které je patrné, že tyto ztráty jsou několikanásobně větší než ztráty délkové. Opět zde zále-

ží na objemovém průtoku vzduchu, respektive na rychlosti proudění vzduchu v potrubí. 
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Tabulka 6 - Místní tlakové ztráty na přívodu vzduchu 

přívod vzduchu 

úsek 

průtok typ místní tlakové ztráty 
rychlost 

proudění 

místní 

tlaková 

ztráta 

tlaková 

ztráta 

Qv  w ξ Δp 

m3/h  m/s Pa Pa 

kuchyň 1.07 40 3x oblouk 90° 1,8 1,1 10,5 

  ventilový adaptér AE35SC 1,8 1,2  

  talířový ventil přívodní Ø125 0,9 6,0  

ložnice 1.09 35 3x oblouk 90° 2,2 1,7 13,9 

  ventilový adaptér AE48C 2,2 4,2  

  talířový ventil přívodní Ø125 0,7 4,6  

ob. pokoj 1.10 30 3x oblouk 90° 1,9 1,2 10,1 

  ventilový adaptér AE48C 1,9 3,1  

  talířový ventil přívodní Ø125 0,8 3,4  

 20 oblouk 90° horizontálně 1,8 1,1 5,8 

  oblouk 90° vertikálně 1,8 1,0  

  koleno 90° 1,8 0,5  

  ventilový adaptér AE35SC 1,8 1,7  

  talířový ventil přívodní Ø125 0,5 1,5  

pokoj 2.3 25 koleno 90° 2,2 2,0 6,4 

  ventilový adaptér AE34C 1,6 2,1  

  talířový ventil přívodní Ø125 0,6 2,3  

pokoj 2.4 25 ventilový adaptér AE34C 1,6 2,1 4,4 

  talířový ventil přívodní Ø125 0,6 2,3  

DB 175 rozvodný box DB208 - 6,5 6,5 

VZTJ – DB 175 2x koleno 90° 2,4 3,0 7,2 

  tlumič hluku 2,4 1,2  

VZTJ – EXT 175 koleno 90° 2,4 3,0 17,0 

  sací mřížka 2,4 14,0  
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 Po zjištění ztrát jednotlivých prvků přívodního potrubí je nutné totéž zjistit také pro 

potrubí vzduchu odpadního. Dimenze jednotlivých větví odpadního potrubí a jejich následné 

délkové a místní ztráty znázorňuje tabulka 7 a tabulka 8. 

Tabulka 7 - Délkové tlakové ztráty na odvodu vzduchu 

odvod vzduchu 

úsek 

průtok dimenze potrubí 
rychlost 

proudění 

měrná 

tlaková 

ztráta 

délka 

potrubí 

délkové 

ztráty 

Qv  w Δpm L Δp 

m3/h mm m/s Pa/m m Pa 

kuchyň 1.07 30 AE45SC 50x140 1,9 1,0 6,9 6,9 

 30 AE45SC 50x140 1,9 1,0 5,5 5,5 

schodiště 1.08 65 2xAE48C DN90/75 2,0 1,1 1,8 2,0 

komora 2.2 25 AE34C DN75/63 2,2 2,0 0,3 0,6 

pokoj 2.4 25 AE34C DN75/63 2,2 2,0 3,8 7,6 

DB 175 
rozvodná skříň 

DB208 
- - - - 

VZTJ – DB 175 EPE DN160 2,4 0,6 3,3 2,0 

VZTJ – EXT 175 EPE DN160 2,4 0,6 2,5 1,5 

 

Tabulka 8 - Místní tlakové ztráty na odvodu vzduchu 

odvod vzduchu 

úsek 

průtok typ místní tlakové ztráty 
rychlost 

proudění 

místní 

tlaková 

ztráta 

tlaková 

ztráta 

Qv  w ξ Δp 

m3/h  m/s Pa Pa 

kuchyň 1.07 60 koleno 90° horizontální 1,9 2,1 30,7 

  2x koleno 90° vertikální 1,9 1,0  

  ventilový adaptér AE48C 1,9 4,1  

  talířový ventil přívodní Ø125 1,4 22,5  

schodiště 1.08 65 ventilový adaptér AE48C 2,0 4,8 31,3 

  talířový ventil přívodní Ø125 1,5 26,5  

komora 2.2 25 ventilový adaptér AE34C 2,3 4,0 7,9 

  talířový ventil přívodní Ø125 0,6 3,9  

pokoj 2.4 25 koleno 90° 2,2 2,6 10,5 

  ventilový adaptér AE34C 2,3 4,0  

  talířový ventil přívodní Ø125 0,6 3,9  

DB 175 rozvodný box DB208 - 6,5 6,5 

VZTJ – DB 175 3x koleno 90° 2,4 3,0 10,2 

  tlumič hluku 2,4 1,2  

VZTJ – EXT 175 střešní nástavec  2,4 1,0 1,0 
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2.4 Regulace jednotlivých větví 

Každá z navržených větví vzduchotechnického potrubí má odlišnou délku a obsahuje jiný 

počet tvarovek. Z toho vyplývá, že součty tlakových ztrát jednotlivých větví budou rozdílné. 

Aby docházelo k požadovanému rozdělení navržených průtoků vzduchu do jednotlivých vět-

ví, tak je zapotřebí vyrovnat tlaky v nich. 

Hlavní vyrovnání tlakových ztrát mezi rozvodnou skříní a ventilem je provedeno za 

pomoci omezovače průtoku vzduchu. Omezovač průtoku obsahuje dvanáct kroužků. Podle 

hodnoty tlakové ztráty, o kterou je nutné ztrátu ve větvi zvýšit, se vyjme potřebný počet 

kroužků [4]. Výsledné hodnoty uvádí tabulka 9 a tabulka 10. 

Tabulka 9 - Regulace přívodu vzduchu pomocí omezovače průtoku 

přívod vzduchu 

úsek 

průtok 
tlaková 

ztráta 

tlak pro 

regulaci 

počet 

vyjmutých 

kroužků 

tlaková ztráta 

omezovače 

tlaková 

ztráta 

úseku 

Qv Δp Δpr 
- 

Δpo Δp 

m3/h Pa Pa Pa Pa 

kuchyň 1.07 40 20,9 - neosadí se 0,0 20,9 

ložnice 1.09 35 17,0 3,9 9 3,4 20,4 

ob. pokoj 1.10 30 12,6 8,3 6 7,3 19,9 

 20 17,2 3,7 6 3,2 20,4 

pokoj 2.3 25 11,2 9,7 5 7,4 18,6 

pokoj 2.4 25 11,8 9,1 5 7,4 19,2 

 

Tabulka 10 - Regulace odvodu vzduchu pomocí omezovače průtoku 

odvod vzduchu 

úsek 

průtok 
tlaková 

ztráta 

tlak pro 

regulaci 

počet 

vyjmutých 

kroužků 

tlaková ztráta 

omezovače 

tlaková 

ztráta 

úseku 

Qv Δp Δpr 
- 

Δpo Δp 

m3/h Pa Pa Pa Pa 

kuchyň 1.07 30 37,6 - neosadí se 0,0 37,6 

 30 36,2 1,4 10 1,5 37,7 

schodiště 1.08 65 33,3 4,3 11 3,8 37,1 

komora 2.2 25 8,5 29,1 0 25,0 36,5 

pokoj 2.4 25 18,1 19,5 0 17,5 35,6 

 

Dodatečné dorovnání tlaků je provedeno pomocí vzduchotechnického ventilu, kterým je 

přiváděn či odváděn vzduch do místnosti, respektive z ní odváděn pryč. Ventil je vybaven 

devítistupňovým regulátorem průtoku [5]. Nastavení ventilů uvádí tabulka 11 a tabulka 12. 
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Tabulka 11 - Regulace přívodu vzduchu pomocí ventilu 

přívod vzduchu 

úsek 

průtok 
tlaková 

ztráta 

tlak pro 

regulaci 

nastavení 

ventilu 

přídavná ztráta 

ventilu 

tlaková 

ztráta 

úseku 

Qv Δp Δpr 
- 

Δpv Δp 

m3/h Pa Pa Pa Pa 

kuchyň 1.07 40 20,9 0,0 0 0,0 20,9 

ložnice 1.09 35 20,4 0,4 1 0,2 20,6 

ob. pokoj 1.10 30 19,9 0,9 2 0,9 20,8 

 20 20,4 0,5 2 0,4 20,8 

pokoj 2.3 25 18,6 2,3 4 2,1 20,7 

pokoj 2.4 25 19,2 1,7 3 1,2 20,4 

 

Tabulka 12 - Regulace odvodu vzduchu pomocí ventilu 

odvod vzduchu 

úsek 

průtok 
tlaková 

ztráta 

tlak pro 

regulaci 

nastavení 

ventilu 

přídavná ztráta 

ventilu 

tlaková 

ztráta 

úseku 

Qv Δp Δpr 
- 

Δpv Δp 

m3/h Pa Pa Pa Pa 

kuchyň 1.07 30 37,6 0,0 0 0,0 37,6 

 30 37,7 -0,1 0 0,0 37,7 

schodiště 1.08 65 37,1 0,5 1 0,3 37,4 

komora 2.2 25 36,5 1,1 3 1,0 37,5 

pokoj 2.4 25 35,6 2,0 4 1,5 37,1 

 

Maximální tlakovou ztrátu po zaregulování přívodní a odvodní větve získáme sečtením 

jejich maximálních ztrát v jednotlivých částech. Pro přívodní větev to tedy bude součet tlako-

vých ztrát potrubí z exteriéru do vzduchotechnické jednotky, ze vzduchotechnické jednotky 

do rozvodné skříně, ztráta v rozvodné skříni a rozvod do přívodního místa s největší ztrátou. 

V tomto případě se jedná o přívod do kuchyně. Po sečtení těchto ztrát dostaneme: 

17 + 7,2 + 6,5 + 20,9 = 51,6 𝑃𝑎 

Pro odvodní větev je postup totožný. Opět dojde k sečtení ztrát v potrubí mezi exterié-

rem a rozvodnou skříní, přičtení ztráty samotné rozvodné skříně a největší tlakové ztráty po-

trubí z odběrného místa, která opět připadá na větev do kuchyně. 

1 + 10,2 + 6,5 + 37,7 = 55,4 𝑃𝑎 

Tlaková ztráta po zaregulování soustavy tedy pro přívodní potrubí činí přibližně 52 Pa a 

pro odvodní potrubí 55 Pa. 

Pro přestup vzduchu mezi místnostmi bude použita dveřní akustická mřížka SILENDO 

type 461 AK. Průtok vzduchu při určitých tlakových spádech uvádí tabulka 13. Mřížka záro-

veň zabraňuje šíření hluku díky akustickému útlumu, který dosahuje hodnoty 32 dB [6]. 
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Tabulka 13 Technické parametry SILENDO type 461 AK [6] 

průtok vzduchu (EN 13141-1) 

tlakový spád 1 Pa 17,7 m3/h 

tlakový spád 2 Pa 25,1 m3/h 

tlakový spád 10 Pa 56,1 m3/h 

tlakový spád 20 Pa 79,4 m3/h 

komfort (EN ISO 140-10, EN ISO 717-1) 

akustický útlum  32 dB 

 

2.5 Vzduchotechnická jednotka 

Pro větrání byla vybrána rekuperační jednotka Flair 325 od firmy Brink. Tato jednotka má pět 

pracovních režimů, mezi kterými lze přepínat. Pracuje s výkonem od 50 m3/h po 325 m3/h [7].  

Nastavené množství přiváděného vzduchu je drženo v rovnováze s odváděným pomocí vesta-

věných lopatkových anemometrů ve ventilátorech. Jednotka prošla inovacemi a nyní disponu-

je jednou z nejnižších spotřeb elektrické energie, a to 0,15 W/m3h, a to dle EN 13141-7. Vý-

robce také uvádí tepelnou účinnost rekuperační jednotky 91 %, která byla zjištěna v souladu s 

normou EN 13141-7 [7]. 

Pro zimní provoz je jednotka vybavena vestavěným modulovaným ochranným přede-

hřevem s automatickou polovodičovou regulací, která je řízena na základě aktuální teploty 

a tlaku [7]. To znamená, že se předehřev využívá pouze ve chvíli, kdy je skutečně zapotřebí. 

Plynulý náběh předehřevu zaručuje nepřetržité větráni i při mrazivých dnech s minimálními 

provozními náklady. 

Pro letní dny je jednotka vybavena bypassovou klapkou. Ta zaručuje 100% obtok tepel-

ného výměníku, který zefektivňuje letní provětrávání domu. Klapka je ovládána automaticky 

a lze nastavit teplotu, při které se přepne. Zároveň lze například nastavit i to, že se při přepnutí 

klapky zvýší intenzita přiváděného chladnějšího vzduchu [8]. To napomáhá ke snížení vnitřní 

teploty v domě, kdy během noci dochází k předchlazení budovy. 

Jednotka je osazena novými ventilátory s volným oběžným kolem s novou spirální skří-

ní, která je aerodynamicky optimalizována. Ventilátor obsahuje difuzor, který minimalizuje 

nízkofrekvenční zvuky a usměrňuje proudění vzduchu. Díky tomu jsou ventilátory výrazně 

účinnější a zároveň se tím snížila celková hlučnost jednotky na 40 dB [7]. 

Ovládání jednotky je zajištěno dvěma způsoby. První způsob je manuální nastavení 

pomocí dotykového displeje, který je zabudován přímo v jedntce. Druhou variantou je 

automatické řízení. To je zajištěno pomocí čidel relativní vlhkosti, oxidu uhličitého nebo 

plynných znečišťujících látek [7]. Jednotka je také vybavena Modbustovým připojením, které 

ji může začlenit do ovládacího systému budovy [8]. To znamená, že pokud například při 

odchodu zakódujeme dům, tak se jednotka automaticky přepne do nižšího stupně provozu.  
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V našem případě bude jednotka ovládána čidlem CO2, kteté bude umístěno v kuchyni, 

jakožto referenční místnosti. Kuchyň je vybrána z toho důvodu, že je nejčastěji využívána 

jako pobytová místnost a zároveň zde dochází ke zvýšené tvorbě CO2, jelikož se vaří na 

plynovém sporáku. Pokud tedy například během vaření dojde ke zvýčení CO2 ve vzduchu, tak 

jednotka zvýší svůj výkon. Po vyvětrání místnosti na přijatelnou úroveň se jednotka vrátí zpět 

na nastavený průtok. 

2.6 Koupelna a WC 

Koupelna se záchodem nejsou zapojeny do centrální rekuperační jednotky z důvodu nevhod-

nosti polohy těchto místností. Jejich větrání je proto zajištěno individuálně pomocí ventiláto-

rů, které jsou umístěny v každé z místností. Jedná se o ventilátor Dalap 100 LVZ ECO, který 

je vybaven tišším a úspornějším motorem. Dále je vybaven automatickými žaluziemi, které 

nahrazují zpětnou klapku a časovým doběhem [9]. Pro koupelnu bude ventilátor vybaven 

hygrostatem, který bude kontrolovat vlhkost v místnosti [10]. Pokud vlhkost překročí nasta-

venou hodnotu, tak se ventilátor automaticky spustí. Časový doběh bude nastaven pět minut 

pro záchod a 12 minut pro koupelnu. Čidlo vlhkosti ve ventilátoru v koupelně bude nastaveno 

na 70 %. To zaručí, že se během doby doběhu ventilátoru objem místnosti ještě alespoň jed-

nou vymění, a pokud se během této doby nesníží vlhkost v koupelně alespoň pod 70 %, tak 

bude ventilátor větrat i nadále. 

Přívod vzduchu bude zajištěn pasivní mřížkou aeromat flex od firmy Siegenia. Tato 

mřížka bude zabudována do fasády nad oknem v prádelně. Funguje na principu vyrovnání 

tlaků mezi venkovním a vnitřním prostorem, takže jakmile se spustí ventilátor v koupelně 

nebo na záchodě, tak dojde k poklesu tlaku v budově a mřížka se otevře. Tím dojde 

k proudění čerstvého vzduchu do prostoru. Při rozdílu 10 Pa dokáže mřížkou protéci 5–33 

m3/h, pokud se rozdíl tlaků zvětší na 20 Pa, tak je to již 5–48 m3/h [11]. Tento rozsah je regu-

lován pomocí otočného spínače, kterým lze otvor v mřížce zaaretovat v určité poloze. Další 

možnost nasávání vzduchu je kolem dveří z dílny, popřípadě z kuchyně. 

Obrázek 6 - Brink Flair 325 [8] Obrázek 7 - Vnitřní pohled do jednotky [8] 
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Dveře do koupelny budou osazeny třemi kruhovými průduchy T14 k180 [12]. Tyto prů-

duchy zajistí dostatečný prostor pro proudění vzduchu z prádelny do koupelny. 
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3 Tepelné ztráty 
Budova bude vytápěna pomocí plynového kondenzačního kotle a kotle na dřevo. Kotle budou 

propojeny s deskovými otopnými tělesy, které předají teplo z otopné vody do ohřívaného pro-

storu (viz kapitole 4). Aby bylo možné určit výkon těchto otopných těles, tak je nejprve nutné 

navrhnout požadované teploty v jednotlivých místnostech a poté spočítat teplotní ztráty vytá-

pěných místností. Do tepelných ztrát se započítává prostup tepla zdmi, podlahou a stropem do 

sousedního prostředí. Zároveň je nutné připočítat také ztráty větráním, a to jak přirozenou 

infiltrací, tak ztráty způsobené přiváděným vzduchem z rekuperace, poněvadž je tento vzduch 

chladnější než okolní teplota v místnosti. Tepelné ztráty v této kapitole byly počítány pomocí 

normy ČSN EN 12831-1 [1]. 

3.1 Tepelné ztráty prostupem 

Pro názorný příklad výpočtu je zde uvedena tepelná ztráta pro kuchyň (1.07). Nejprve je za-

potřebí zjistit materiálové složení jednotlivých konstrukčních prvků a jejich rozměry. Tabulka 

14 popisuje složení venkovní stěny. Jsou zde vypsány materiály, ze kterých se stěna skládá a 

jejich tloušťky.  

Tabulka 14 - Tepelné ztráty venkovní stěny kuchyně (1.07) 

skladba stěny 

tloušťka tepelná vodivost tepelný odpor 

d λ R 

m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,14 0,038 3,68 

omítka perlitová 0,01 0,10 0,10 

 

Pro výpočet součinitele prostupu tepla využijeme celkový tepelný odpor stěny (tabulka 

14) a odpor přestupu tepla na koncových plochách stěny hraničících s okolním prostředím 

(tabulka 15). Postup výpočtu tohoto součinitele je dán rovnicí (2). Jelikož se jedná o svislou 

stěnu, přes kterou teplo prostupuje vodorovně, tak použijeme hodnoty pro odpor na vnější a 

vnitřní straně ze sloupce pro vodorovný směr tepla viz tabulka 15, které přičteme k součtu 

tepelných odporů jednotlivých vrstev stěny. 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖 + ∑ 𝑅 + 𝑅𝑠𝑒
 W/m2K (2) 

 

Tabulka 15 - Odpor při přestupu tepla podle směru tepelného toku 

odpor při přestupu tepla 

m2K/W 

směr tepelného toku 

nahoru vodorovně dolů 

na vnější straně Rsi 0,10 0,13 0,17 

na vnitřní straně Rse 0,04 0,04 0,04 

 

Do výpočtu je dále zapotřebí zahrnout přirážku na vliv tepelných vazeb ΔUTB. Tato 

hodnota byla zjištěna zjednodušeně. Jelikož se jedná o starou budovu, která je stavěna z cihel, 

tak spadá do kategorie všechny ostatní budovy, a proto se počítá s hodnotou 0,1 W/m2K. 
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Dále potřebujeme znát plochu stěny. Tedy plochu, která odděluje vnitřní prostředí od 

venkovního. Pokud stěna obsahuje nějaký otvor, který má jiné materiálové složení, tak je nut-

né plochu tohoto otvoru odečíst. Tedy pokud stěna obsahuje okno, tak se započítá plocha stě-

ny bez okna. 

Opravný činitel, který zohledňuje povětrnostní vlivy, upravuje výpočet pro vlivy větru, 

které nebyly uvažovány při výpočtu U-hodnoty. V našem případě není žádná oprava zapotře-

bí, protože byly uvažovány hodnoty podle EN ISO 6946. Z tohoto důvodu se za fu dosadí 1. 

Aby mohly být jednotlivé stavební části mezi sebou porovnávány a sčítány, tak je zapo-

třebí přidat teplotní opravný činitel fix. Díky této korekci se měrné tepelné toky vztahují vždy 

ke stejnému rozdílu teplot. Tento rozdíl je rozdílem mezi vnitřní a venkovní výpočtovou tep-

lotou. Postup je znázorněn v rovnici (3). Jelikož je v tomto případě vedlejší prostor venkovní, 

tak se fie rovná 1. 

 

𝑓𝑖𝑥 =
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖−𝜃𝑥

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒
 - (3) 

Kde: 

fix teplotní opravný činitel mezi místností a jiným prostředím - 

θint,i vnitřní výpočtová teplota prostoru (i) °C 

θx teplota sousedního prostoru (x) °C 

θe venkovní výpočtová teplota °C 

 

Výše popsaný postup je využitelný pro konstrukce, které přímo oddělují vnitřní prostor 

od venkovního. Pokud místnost obsahuje více takových konstrukcí, které mají odlišné složení, 

tak se výpočet provede pro každou konstrukční část (k) samostatně. Následně se hodnoty, 

které souvisí se stejnou stavební částí (k), mezi sebou vynásobí. Poté se výsledky ze všech 

stavebních konstrukcí (k), které přímo oddělují vnitřní část od venkovní, sečtou. Postup výpo-

čtu je znázorněn rovnicí (4).  

 

𝐻𝑇,𝑖𝑒 = ∑(𝐴𝑘 · (𝑈𝑘 + 𝛥𝑈𝑇𝐵) · 𝑓𝑢,𝑘 · 𝑓𝑖𝑒,𝑘) W/K (4) 

Kde: 

HT,ie měrný tepelný tok prostupem z vnitřního prostoru do ven-

kovního 

W/K 

Ak plocha stavební části (k) m2 

Uk součinitel prostupu tepla stavební části (k) W/m2K 

ΔUTB přirážka na vliv tepelných vazeb W/m2K 

fu,k opravný činitel zohledňující povětrnostní vlivy - 

fie,k teplotní opravný činitel - 
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Souhrn hodnot potřebných k výpočtu měrného tepelného toku z kuchyně do venkovního 

prostoru a jeho výslednou hodnotu uvádí tabulka 16. 

Tabulka 16 - Hodnoty pro výpočet měrného tepelného toku do exteriéru 

celkový odpor stěny R 4,37 m2K/W 

součinitel prostupu tepla U 0,22 W/m2K 

plocha A 1,60 m2 

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K 

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 - 

teplotní opravný součinitel fie 1,00 - 

teplota vnitřního prostředí θint,i 22,00 °C 

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT,ie 0,51 W/K 

 

Nyní by se pokračovalo jinou konstrukční částí místnosti. Vhodným výpočtem pro da-

nou část by se opět dopočítal měrný tepelný tok. Tyto hodnoty znázorňuje tabulka 17. 

Tabulka 17 - Jednotlivé konstrukční části kuchyně 

konstrukční část 

součinitel přestupu tepla plocha měrný tepelný tok 

U A HT,ix* 

W/m2K m2 W/K 

venkovní stěna přední 0,22 1,6 0,51 

okno 1,30 1,8 2,55 

stěna s koupelnou 2,43 4,4 -0,58 

dveře do chodby 2,00 1,6 0,17 

stěna s chodbou 2,43 0,9 0,12 

stěna se spíží 2,43 2,9 0,76 

venkovní stěna zadní 0,20 7,9 2,35 

stěna s chodbou se schodištěm 1,16 6,0 0,75 

dveře do chodby se schodištěm 2,00 1,6 0,34 

stěna s obývacím pokojem 1,16 2,9 0,18 

stěna s předsíní 1,16 1,9 0,90 

dveře do předsíně 2,00 1,6 1,28 

podlaha se sklepem 0,75 14,9 3,60 

strop na půdu 0,23 14,9 2,95 
* Místo x se dosadí označení sousedního prostoru, tedy: e – venkovní prostor, a – vytápěný prostor, ae – nevytápěný prostor, 

aBE – sousední funkční část budovy, g – zemina 

 

Jakmile známe měrné tepelné toky prostupem z místnosti do sousedního prostoru od 

všech konstrukčních částí v místnosti, tak z nich vypočítáme návrhovou tepelnou ztrátu pro-

stupem tepla z místnosti podle rovnice (5). 

 

 

 

 

 

 

 



Energetický ústav 

FSI VUT v Brně 

Bc. Michal Nejerál 

Návrh vytápění a větrání pro rekonstruovaný rodinný dům 

  

 

27 

 

 

Kde: 

ΦT,i celková návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného 

prostoru 

W 

HT,ie měrný tepelný tok prostupem z vytápěného do venkovní-

ho prostředí 

W 

HT,ia měrný tepelný tok prostupem z vytápěného do vytápěného 

prostředí 

W 

HT,iae měrný tepelný tok prostupem z vytápěného do nevytápě-

ného prostředí 

W 

HT,iBE měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru do 

funkční části 

W 

HT,ig měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru do 

zeminy 

W 

θint,i vnitřní výpočtová teplota °C 

θe venkovní výpočtová teplota °C 

 

Stejný postup se následně aplikuje na další místnost. Podrobný přehled hodnot jednotli-

vých místností a jejich podrobný rozpis konstrukčních částí se nachází v příloze A. Návrhové 

tepelné ztráty jednotlivých místností dále shrnuje tabulka 19 a tabulka 20. 

3.2 Tepelné ztráty větráním 

Návrhová tepelná ztráta větráním záleží na více faktorech. Hlavním faktorem, na kterém zále-

ží, je navržená rekuperační jednotka. Zde nás zajímá především účinnost rekuperace tepla. 

Čím větší účinnost bude jednotka mít, tím menší budou ztráty místností způsobené větráním. 

Účinnost uvažované rekuperační jednotky je zmíněna v odstavci 2.5, kde je řečeno, že účin-

nost rekuperační jednotky Brink Flair 325 dosahuje až 91 %.  

Abychom zjistili, o jaké teplotě bude vzduch do místností přiváděn, tak si všechny 

místnosti, které jsou větrané pomocí centrální jednotky, spojíme do jedné větrané zóny. Nej-

prve musíme vypočítat výslednou teplotu odváděného vzduchu po smísení průtoků ze všech 

větví, tedy teplotu vzduchu odváděného ze zóny. Tento údaj dostaneme pomocí rovnice (6). 

Z té vypočítáme, že odpadní vzduch jdoucí do rekuperační jednotky bude mít teplotu 19,9 °C.  

 

Kde: 

θexh,z teplota vzduchu odváděného ze zóny °C 

qv,exh průtok vzduchu odváděný z místností (viz tabulka 4) m3/h 

θint,i teplota vzduchu v místnosti (viz tabulka 19 a tabulka 20) °C 

 

Jakmile jsme zjistili teplotu odpadního vzduchu ze zóny přiváděnou do rekuperační jed-

notky, tak s její pomocí a pomocí známé účinnosti jednotky a venkovní výpočtové teploty, 

vypočítáme teplotu vzduchu přiváděného do zóny. Tento výpočet je popsán rovnicí (7). Vý-

sledná teplota přiváděná do zóny je 16,4 °C. 

 

𝛷𝑇,𝑖 = (𝐻𝑇,𝑖𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑎 + 𝐻𝑇,𝑖𝑎𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑎𝐵𝐸 + 𝐻𝑇,𝑖𝑔) ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒) W (5) 

𝜃𝑒𝑥ℎ,𝑧 =
∑(𝑞𝑣,𝑒𝑥ℎ,𝑖 ∙ 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖)

∑(𝑞𝑣,𝑒𝑥ℎ,𝑖)
 °C (6) 
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Kde: 

θrec,z teplota vzduchu přiváděného do zóny °C 

θe venkovní výpočtová teplota °C 

ηrec,z účinnost zpětného získávání tepla - 

θexh,z teplota vzduchu odváděného ze zóny °C 

 

Dále je potřeba započítat přirozenou infiltraci venkovního vzduchu do budovy. 

K infiltraci dochází v důsledku netěsnosti obálkou budovy. Vzduchotěsnost obálky neboli 

průvzdušnost qenv,50 se zjišťuje pomocí blower-door testu [13]. Ten v tomto případě nebude 

proveden, a proto se podle normy dosadí za qenv,50 = 6 m3/m2h, což v našem případě odpovídá 

intenzitě výměny vzduchu n50 = 6 h-1. 

Objemový průtok vzduchu dodatečnou infiltrací do větrací zóny udává rovnice (8). 

 

Kde: 

qv,inf,add,z objemový průtok vzduchu dodatečnou infiltrací m3/h 

qenv,50 měrná průvzdušnost obálky m3/m2h 

Aenv,z obálka větrací zóny m2 

qv,ATD,50,z objemový průtok přiváděný koncovými vzduchotechnickými 

zařízeními při rozdílu tlaku 50 Pa 

m3/h 

fqv,z činitel objemového průtoku = 0,03 - 

fe,z opravný činitel zohledňující nerovnotlaké větrání = 1 - 

 

Přičemž objemový průtok vzduchu přiváděný koncovými vzduchotechnickými zaříze-

ními do zóny při rozdílu tlaků 50 Pa se zjistí pomocí rovnice (9). 

 

 

Kde: 

qv,ATD,50,z objemový průtok vzduchu přiváděný do zóny koncovými 

vzduchotechnickými zařízeními při rozdílu tlaku 50 Pa 

m3/h 

qv,ATD,design,z  návrhový objemový průtok vzduchu koncovými vzducho-

technickými zařízeními 

m3/m2h 

ΔpATD,design,z návrhový rozdíl tlaků koncových vzduchotechnických 

zařízení = 4 

Pa 

vleak tlakový exponent netěsnosti = 0,67 - 

  

Pro zjištění výsledného objemového průtoku venkovního vzduchu přiváděného do zóny 

obálkou budovy se vypočte podle rovnice (10). 

 

 

 

 

 

𝜃𝑟𝑒𝑐,𝑧 = 𝜃𝑒 + 𝜂𝑟𝑒𝑐,𝑧 · (𝜃𝑒𝑥ℎ,𝑧 − 𝜃𝑒) °C (7) 

𝑞𝑣,𝑖𝑛𝑓,𝑎𝑑𝑑,𝑧 = (𝑞𝑒𝑛𝑣,50 ∙ 𝐴𝑒𝑛𝑣,𝑧 ∙ 𝑞𝑣,𝐴𝑇𝐷,50,𝑧 ∙ 𝑓𝑞𝑣,𝑧 ∙ 𝑓𝑒,𝑧) m3/h (8) 

𝑞𝑣,𝐴𝑇𝐷,50,𝑧 = 𝑞𝑣,𝐴𝑇𝐷,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛,𝑧 ∙ (
50 [𝑃𝑎]

𝛥𝑝𝐴𝑇𝐷,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛,𝑧
) m3/h (9) 
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Kde: 

qv,env,z objemový průtok přiváděný do zóny obálkou budovy m3/h 

qv,exh,z objemový průtok větracího vzduchu odváděný ze zóny m3/h 

qv,comb,z objemový průtok potřebný pro spalovací zařízení m3/h 

qv,sup,z objemový průtok vzduchu přiváděný do zóny m3/h 

qv,inf,add,z objemový průtok vzduchu dodatečnou infiltrací m3/h 

 

Pro další výpočty, které se již budou týkat samotných místností, budeme potřebovat 

znát ještě autoritu koncových vzduchotechnických zařízení. Tuto hodnotu získáme pomocí 

rovnice (11). 

 

 

Kde: 

aATD,z autorita koncových vzduchotechnických zařízení - 

qv,ATD,50,z objemový průtok vzduchu přiváděný do zóny koncovými 

vzduchotechnickými zařízeními při rozdílu tlaků 50 Pa 

m3/h 

qenv,50 měrná průvzdušnost obálky budovy při rozdílů tlaků 50 Pa m3/m2h 

Aenv,z obálka zóny m2 

 

Poslední dva údaje, které se o zóně potřebujeme dozvědět, jsou poměrné objemové prů-

toky venkovního vzduchu, které jsou přiváděny netěsnostmi a vzduchu přiváděného konco-

vými vzduchotechnickými zařízeními. 

 

Kde: 

qv,leak,z objemový průtok venkovního vzduchu netěsnostmi m3/h 

aATD,z autorita koncových vzduchotechnických zařízení - 

qv,env,z objemový průtok přiváděný do zóny obálkou budovy m3/h 

qv,ATD,z objemový průtok koncovými zařízeními m3/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑞𝑣,𝑒𝑛𝑣,𝑧 = 𝑚𝑎𝑥(𝑞𝑣,𝑒𝑥ℎ,𝑧 + 𝑞𝑣,𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑧 − 𝑞𝑣,𝑠𝑢𝑝,𝑧; 0) + 𝑞𝑣,𝑖𝑛𝑓,𝑎𝑑𝑑,𝑧 m3/h (10) 

𝑎𝐴𝑇𝐷,𝑧 =
𝑞𝑣,𝐴𝑇𝐷,50,𝑧

𝑞𝑣,𝐴𝑇𝐷,50,𝑧 + 𝑞𝑒𝑛𝑣,50 ∙ 𝐴𝑒𝑛𝑣,𝑧
 - (11) 

𝑞𝑣,𝑙𝑒𝑎𝑘,𝑧 = (1 − 𝑎𝐴𝑇𝐷,𝑧) ∙ 𝑞𝑣,𝑒𝑛𝑣,𝑧 m3/h (12) 

𝑞𝑣,𝐴𝑇𝐷,𝑧 = 𝑎𝐴𝑇𝐷,𝑧 ∙ 𝑞𝑣,𝑒𝑛𝑣,𝑧 m3/h (13) 
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Tabulka 18 - Souhrn hodnot pro větrané zóny 

   
rovnotlaké 

větrání 

nucený 

odvod 

součet ploch povrchů obálky náležící do zóny Aenv,z m2 316,9 57,4 

objemový průtok přiváděný netěsnostmi qv,leak,z m3/h 57,0 10,3 

objemový průtok přiváděný koncovými zaří-

zeními při rozdílu tlaků 50 Pa 
qv,ATD,50,z m3/h 950,5 0,0 

objemový průtok přiváděný do zóny obálkou qv,env,z m3/h 85,6 10,3 

objemový průtok vzduchu přiváděný do zóny qv,sup,z m3/h 175,0 0,0 

objemový průtok vzduchu odváděný ze zóny qv,exh,z m3/h 175,0 0,0 

objemový průtok pro spalovacího zařízení qv,comb,z m3/h 0,0 0,0 

objemový průtok přiváděný velkými otvory qv,open,z m3/h 0,0 0,0 

objemový průtok dodatečnou infiltrací qv,inf-add,z m3/h 85,6 10,3 

objemový průtok přiváděný koncovými zař. qv,ATD,z m3/h 28,5 0,0 

návrhový průtok koncovými zařízeními qv,ATD,deign,z m3/h 175,0 0,0 

autorita koncových zařízení aATD,z - 0,3 0,0 

 

Po zjištění potřebných informacích o větrané zóně můžeme přejít k zjištění objemového 

průtoku infiltrací obálkou do jednotlivých místností.  

 

 

Kde: 

qv,env,i objemový průtok přiváděný do místnosti obálkou budovy m3/h 

qv,inf,add,z objemový průtok dodatečnou infiltrací do zóny m3/h 

qv,env,z objemový průtok přiváděný do zóny obálkou budovy m3/h 

qv,open,z objemový průtok přiváděný do zóny velkými otvory m3/h 

qv,leak+ATD,i objemový průtok přiváděný netěsnostmi a koncovkami m3/h 

fdir,z činitel orientace zóny = 2 - 

qv,open,i objemový průtok přiváděný do místnosti velkými otvory m3/h 

 

Přičemž: 

Kde: 

qv,leak+ATD,i objemový průtok přiváděný netěsnostmi a koncovkami m3/h 

qv,leak,z objemový průtok přiváděný do zóny podle rovnice 10 m3/h 

Aenv,i obálka místnosti m2 

Aenv,z obálka zóny m2 

qv,ATD,z objemový průtok přiváděný do zóny podle rovnice 11 m3/h 

qv,ATD,design,i návrhový objemový průtok koncovými zařízeními do (i) m3/h 

qv,ATD,design,z návrhový objemový průtok koncovými zařízeními do (z) m3/h 

𝑞𝑣,𝑒𝑛𝑣𝑖,𝑖 =
𝑞𝑣,𝑖𝑛𝑓,𝑎𝑑𝑑,𝑧

𝑞𝑣,𝑒𝑛𝑣,𝑧
∙ 𝑚𝑖𝑛(𝑞𝑣,𝑒𝑛𝑣,𝑧; 𝑞𝑣,𝑙𝑒𝑎𝑘+𝐴𝑇𝐷,𝑖 ∙ 𝑓𝑑𝑖𝑟,𝑧) + 

 m3/h (14) 

+
𝑞𝑣,𝑒𝑛𝑣,𝑧 − 𝑞𝑣,𝑖𝑛𝑓,𝑎𝑑𝑑,𝑧

𝑞𝑣,𝑒𝑛𝑣,𝑧
∙ 𝑞𝑣,𝑙𝑒𝑎𝑘+𝐴𝑇𝐷,𝑖 

𝑞𝑣,𝑙𝑒𝑎𝑘+𝐴𝑇𝐷,𝑖 = 𝑞𝑣,𝑙𝑒𝑎𝑘,𝑧 ∙
𝐴𝑒𝑛𝑣,𝑖

𝐴𝑒𝑛𝑣,𝑧
+ 𝑞𝑣,𝐴𝑇𝐷,𝑧 ∙

𝑞𝑣,𝐴𝑇𝐷,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛,𝑖

𝑞𝑣,𝐴𝑇𝐷,𝑑𝑒𝑠𝑢𝑔𝑛,𝑧
 m3/h (15) 
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Minimální větrací objem vzduchu závisí na objemu místnosti a minimální intenzitě vě-

trání. Intenzita větrání je popsána v kapitole 2.2. Při výpočtu se postupuje podle rovnice (16). 

 

Kde: 

qv,min,i minimální objemový průtok vzduchu místností m3/h 

nmin,i minimální intenzita větrání místnosti h-1 

Vi vnitřní objem místnosti m3 

 

 

Poslední údaj, který nám schází, abychom mohli spočítat tepelné ztráty větráním, je vý-

sledný objemový průtok vzduchu, který je přiváděný do místnosti pro technické účely. 

 

Kde: 

qv,tech,i objemový průtok vzduchu pro technické účely m3/h 

qv,sup,i objemový průtok vzduchu přiváděný do místnosti m3/h 

qv,transfer,ij objemový průtok vzduchu přestupující z vedlejší místnosti m3/h 

qv,exh,i objemový průtok vzduchu odváděný z místnosti m3/h 

qv,comb,i objemový průtok vzduchu přiváděného pro spalování  m3/h 

 

Nyní podle rovnice (18) dopočítáme tepelné ztráty způsobené větráním pro jednotlivé 

vytápěné místnosti. 

 

 

Tepelné ztráty dané zóny se vypočítají podle rovnice (19). Celkové ztráty budovy způ-

sobené větráním vzniknou sečtením ztrát zónových, rovnice (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑞𝑣,𝑚𝑖𝑛,𝑖 = 𝑛𝑚𝑖𝑛,𝑖 ∙ 𝑉𝑖 m3/h (16) 

𝑞𝑣,𝑡𝑒𝑐ℎ,𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(𝑞𝑣,𝑠𝑢𝑝,𝑖 + 𝑞𝑣,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟,𝑖𝑗; 𝑞𝑣,𝑒𝑥ℎ,𝑖 + 𝑞𝑣,𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑖) m3/h (17) 

𝛷𝑉,𝑖 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑚𝑎𝑥(𝑞𝑣,𝑒𝑛𝑣,𝑖 + 𝑞𝑣,𝑜𝑝𝑒𝑛,𝑖; 𝑓𝑖∙𝑧 ∙ 𝑞𝑣,𝑚𝑖𝑛,𝑖 − 𝑞𝑣,𝑡𝑒𝑐ℎ,𝑖)

∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒) + 𝑞𝑣,𝑠𝑢𝑝,𝑖 ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑟𝑒𝑐,𝑧)

+ 𝑞𝑣,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟,𝑖𝑗 ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟,𝑖𝑗)) 

W (18) 

𝛷𝑉,𝑧 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∑ (𝑚𝑎𝑥(𝑞𝑣,𝑙𝑒𝑎𝑘+𝐴𝑇𝐷,𝑖 + 𝑞𝑣,𝑜𝑝𝑒𝑛,𝑖; 𝑓𝑖∙𝑧 ∙ 𝑞𝑣,𝑚𝑖𝑛,𝑖

− 𝑞𝑣,𝑡𝑒𝑐ℎ,𝑖) ∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒) + 𝑞𝑣,𝑠𝑢𝑝,𝑖

∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑟𝑒𝑐,𝑧) + 𝑞𝑣,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟,𝑖𝑗

∙ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟,𝑖𝑗)) 

W (19) 
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Kde: 

ΦV,i/z/build tepelná ztráta větráním místnosti/zóny/budovy W 

ρ hustota vzduchu kg/m3 

cp měrná tepelná kapacita vzduchu Wh/kgK 

qv,env,i objemový průtok přiváděný do místnosti obálkou budovy m3/h 

qv,leak+ATD,i objemový průtok přiváděný netěsnostmi a koncovkami m3/h 

qv,open,i objemový průtok přiváděný do místnosti velkými otvory m3/h 

fi-z poměr mezi minimálním průtokem do místnosti součástí 

zóny a průtokem celé zóny = 0,5 

- 

qv,min,i minimální objemový průtok vzduchu místností m3/h 

qv,tech,i objemový průtok vzduchu pro technické účely m3/h 

θint,i vnitřní teplota v místnosti °C 

θe venkovní výpočtová teplota °C 

qv,sup,i objemový průtok vzduchu přiváděný do místnosti m3/h 

θrec,z teplota vzduchu přiváděného do zóny °C 

qv,transfer,ij objemový průtok vzduchu přestupující z vedlejší místnosti m3/h 

θtransfer,ij teplota vzduchu přiváděného z vedlejší místnosti °C 

 

Podrobná tabulka, ve které jsou vypsány jednotlivé hodnoty dílčích výsledků pro větrá-

ní místnosti, je uvedena v příloze B. 

3.3 Souhrn tepelných ztrát 

Dílčí tepelné ztráty jednotlivých místností a zároveň návrhový tepelný výkon pro otopná těle-

sa v jednotlivých místnostech vypisuje tabulka 19 a tabulka 20. Jelikož se uvažuje, že bude 

budova kontinuálně vytápěna, tak zátopový výkon bude nulový.  

Tabulka 19 - Souhrnné tepelné ztráty místností s nuceným rovnotlakým větráním 
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vnitřní výpočtová teplota θint,i °C 22 18 20 20 20 18 22 22 

tepelná ztráta prostupem ΦT,i W 588 217 657 692 466 350 350 649 

tepelná ztráta větráním ΦV,i W 467 120 356 432 136 57 271 396 

zátopový výkon Φhu,i W 0 0 0 0 0 0 0 0 

trvalé tepelné zisky Φgain,i W 0 0 0 0 0 0 0 0 

návrhový tepelný výkon ΦHL,i W 1056 335 1014 1124 602 172 615 1040 

 

 

 

𝛷𝑉,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 = ∑(𝛷𝑉,𝑧) W (20) 
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Tabulka 20 - Souhrnné tepelné ztráty místností bez nuceného rovnotlakého větrání 

   prádelna 1.02 WC 1.03 koupelna 1.06 

vnitřní výpočtová teplota θint,i °C 20 20 24 

tepelná ztráta prostupem ΦT,i W 313 21 229 

tepelná ztráta větráním ΦV,i W 122 16 52 

zátopový výkon Φhu,i W 0 0 0 

trvalé tepelné zisky Φgain,i W 0 0 0 

návrhový tepelný výkon ΦHL,i W 434 37 282 

 

Celkový tepelný výkon, který musí být pokryt zdrojem tepla, se vypočítá sečtením veš-

kerých tepelných ztrát prostupem do venkovního prostředí a z tepelné ztráty větráním. To se 

provede podle rovnice (21). 

 

 

Kde: 

ΦHL,build návrhový tepelný výkon budovy W 

Ʃ(ΦT,ie+ΦT,iae+ΦT,ig) součet tepelných ztrát prostupem do venkovního prostředí W 

ΦV,build tepelná ztráta větráním celé budovy W 

Ʃ(Φhu,i) součet zátopových tepelných výkonu W 

Ʃ(Φgain,i) součet trvalých tepelných zisků W 

 

Pro výpočet návrhového tepelného výkonu pro budovu si tedy ještě musíme určit tepel-

nou ztrátu větráním celé budovy. Nejprve si tedy vyjádříme tepelné ztráty jednotlivých zón 

podle rovnice (19). 

Tabulka 21 - Tepelná ztráta větracích zón 

   rovnotlaké 

větrání 

bez rovnotlakého 

větrání 

tepelná ztráta větráním jednotlivé zóny ΦV,z W 1216 124 

 

Z toho podle rovnice (20) dopočítáme celkovou ztrátu větráním pro budovu. Poté už 

můžeme podle rovnice (21) dopočítat návrhový tepelný výkon pro budovu. 

 

Tabulka 22 - Návrhový tepelný výkon budovy a celková tepelná ztráta větráním 

tepelná ztráta větráním celé budovy ΦV,build W 1340 

návrhový tepelný výkon budovy ΦHL,build W 5514 

 

𝛷𝐻𝐿,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 = ∑(𝛷𝑇,𝑖𝑒 + 𝛷𝑇,𝑖𝑎𝑒 + 𝛷𝑇,𝑖𝑔) + 𝛷𝑉,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑

+ ∑(𝛷ℎ𝑢,𝑖) − ∑(𝛷𝑔𝑎𝑖𝑛,𝑖) 
W (21) 
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4 Návrh vytápění 
Pro vytápění domu byla zvolena desková otopná tělesa. Jako zdroj tepla je využita kombinace 

plynového kondenzačního kotle a kotle na kusové dřevo. Pro přitápění v přechodném období 

bude využíván plynový kotel, zatímco pro vytápění v zimě bude primárně využíván kotel na 

kusové dřevo. Nicméně i plynový kotel lze využít pro hlavní topnou sezónu. Kotel na dřevo je 

propojen s akumulační nádrží, která zajišťuje odběr přebytečného tepla z kotle. Díky tomu se 

prodlouží doba, kdy je k dispozici teplá voda pro vytápění i bez přikládání paliva do kotle, 

čímž se zajistí větší komfort obsluhy vytápění. 

Systém je navržen tak, že kotel na dřevo tvoří jeden samostatný zdroj a plynový kotel 

tvoří druhý samostatný zdroj. Při topení v kotli na dřevo dojde k natopení akumulační nádrže 

na 80 °C. Za akumulační nádrží bude umístěn třícestný ventil, který bude směšovat natopenou 

vodu z akumulační nádrže a zpětnou vodu do nádrže v takovém poměru, aby do otopné sou-

stavy vtékala voda pouze o teplotě 55 °C. Pokud zdrojem tepla bude plynový kondenzační 

kotel, tak bude vodu ohřívat rovnou na 55 °C. 

Nynější potrubí vede pod podlahou. Jelikož se jedná o rekonstrukci především otopné 

soustavy, a aby tedy nemuselo dojít k rozbití veškerých podlah, tak nový potrubní systém 

bude veden kolem zdí nad podlahou. Vedení bude provedeno takovým stylem, že je bude 

možno zakrýt soklovou lištou a nebude vidět. Z důvodu umístění soklové lišty bude připojení 

na otopné těleso z rozvodného potrubí provedeno tvarovkou, která je k tomu přímo určena 

(obrázek 8). 

Části potrubí, které vedou ve sklepním prostoru, budou zaizolovány izolací Tubolit DG 

30 od firmy Armacell. Ostatní potrubí, které vede již ve vytápěném prostoru, bude umístěno 

bez izolace. 

 

 

Obrázek 8 T-tvarovka pro připojení otopných těles [14] 

4.1 Zdroj tepla 

4.1.1 Kotel na kusové dřevo 

Pro spalování kusového dřeva je navržen ocelový teplovodní kotel H416 EKO-D od firmy 

OPOP. Jedná se o zplyňovací kotel o jmenovitém výkonu 16 kW, který je primárně určen na 

spalování kusového dřeva. Tento kotel byl certifikován Strojním zkušebním ústavem v Brně 

podle normy ČSN EN 303-5, podle které splňuje nejpřísnější emisní kritéria. Může být tedy 

zařazen do 5. emisní třídy, a navíc splňuje taktéž ekodesign standard [15]. 

Kotel disponuje horním plnícím otvorem. Po otevření dvířek je možné do kotle vkládat 

polena o maximální délce 33 cm. Po naplnění celé palivové šachty, která má 42 l, je doba 

hoření více než 4 h [15]. Doba hoření závisí především na typu dřeva, jeho vlhkosti a množ-
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ství přiváděného spalovacího vzduchu. Výrobce doporučuje spalovat tvrdé dřevo, které obsa-

huje maximálně 20 % vody [15]. 

Vzduch je do kotle nasáván přes primární a sekundární klapky. Primární klapka je umís-

těna na přední straně kotle a sekundární jsou umístěny po stranách kotle. Primární klapka za-

jišťuje správný výkon kotle a sekundární klapka reguluje zbytkový kyslík v kotli. Množství 

zbytkového kyslíku má vliv na tvorbu oxidu uhelnatého a oxidů dusíku [15]. Vzduch se nasá-

vá do násypné šachty, odkud proudí do trysky ve spalovací komoře. Zde dochází k dopálení 

zbytkového popílku v proudu vzduchu, který díky tomu neputuje dále do komínové cesty. 

Mezi spalovací komorou a komínem se nachází deskový výměník tepla. Pro lepší přestup 

tepla mezi spalinami, které mají kolem 137 °C a výměníkem jsou na zadní straně umístěny 

vířiče vzduchu. Ideální spalování téměř za všech podmínek zajišťuje odtahový ventilátor, kte-

rý je umístěn na konci spalinové cesty kotle. Ventilátor je řízen pomocí řídící jednotky, která 

je umístěna na přední části kotle. Jelikož nedochází ke kondenzaci vody ve spalinách, tak nej-

sou na komín kladeny žádné speciální nároky [15]. 

Kotel je před přehřátím chráněn chladicí smyčkou. Pokud se teplota vody v kotli dosta-

ne na 95 °C, tak se začne otevírat pojistný ventil [15]. Chladná voda z řádu proudí do pojist-

ného výměníku, kde odebere přebytečné teplo a je vypouštěna z kotle do kanalizace. 

Naopak pro ochranu před mrazem lze kotel vybavit topnou spirálou. Tato topná spirála 

slouží pouze jako ochrana proti zamrznutí vody v kotli [15]. Toto však v našem případě ne-

hrozí, a proto topná spirála v kotli nebude umístěna. 

 

 

 

 

Obrázek 9 Kotel na kusové dřevo H416 EKO-D [16]  
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4.1.2 Kondenzační plynový kotel 

Vytápění spalováním zemního plynu je řešeno pomocí závěsného kondenzačního kotle Ge-

pard Condens 12 MKO-A od firmy Protherm. Výkon kotle je plynule regulovatelný od 4,3 do 

12,7 kW [17].  

Kotel lze zároveň využít pro ohřev teplé vody. Výkon pro ohřev teplé vody je od 4 do 

15 kW. K tomuto kotli lze také připojit zásobník teplé vody B60Z, FE 120 BM nebo FE 150 

BM [17]. V základním návrhu se se zásobníkem ani s průtočným ohřevem vody nepočítá, 

nicméně kdyby do budoucna došlo ke změně, tak by se dalo uvažovat nad umístěním pou-

ze 60 litrového zásobníku B60Z. Větší zásobník by se už do místnosti nevešel. 

Přívod spalovacího vzduchu, respektive odvod spalin je řešen koaxiálním potrubím 

průměru 60/100 mm. Potrubí je vyvedeno vodorovně na venkovní stěnu budovy. 

Kondenzační kotel je na přední straně vybaven panelem pro snadné ovládání. Tento pa-

nel je osazen podsvíceným digitálním displejem [17]. 

4.2 Akumulační nádrž 

Pokud je v systému akumulační nádrž, tak kotel může pracovat celou dobu na svůj jmenovitý 

výkon. Díky tomu z kotle dostaneme jeho nejvyšší účinnost při nejnižším uvolňování znečiš-

ťujících látek. Zároveň dostaneme možnost uložit přebytečné množství tepelné energie, kte-

rou využijeme později. Nemusíme tedy v kotli topit nepřetržitě. Stačí, aby se natopila akumu-

lační nádrž a poté již vytápění domu probíhá automaticky. To uživatelsky zpříjemňuje a uleh-

čuje proces vytápění. 

 Kotel na dřevo H416 EKO-D, který je navržen pro vytápění objektu, je nutné provozo-

vat v kombinaci s akumulační nádrží, protože výrobce předpokládá pouze provoz 

na jmenovitý výkone kotle. Při snížení výkonu by již výrobce nemohl garantovat kvalitu 

emisních látek ve spalinách [15]. 

Aby celý proces správně fungoval, tak je zapotřebí navrhnout akumulační nádrž o do-

statečném objemu. Z prostorových důvodů byla ovšem navržena nádrž, která akorát splňuje 

normu dle ČSN EN 303-5. Tato velikost nádrže byla spočtena podle rovnice (22) [18]. 

 

Kde: 

VSP objem akumulační nádrže l 

TB doba hoření paliva při jmenovitém výkonu h 

QN jmenovitý výkon kotle kW 

QH výpočtová tepelná ztráta budovy kW 

Qmin minimální garantovaný výkon kotle kW 

 

 

Po dosazení do rovnice (22) nám vyjde: 

Do systému tedy byla navržena akumulační nádrž ATTACK S1000K se stratifikací vo-

dy od firmy Attack (obrázek 10). Tato nádrž disponuje objemem vody 891 litrů. Celá nádrž je 

pokryta izolací o tloušťce 100 mm.  

 

𝑉𝑆𝑃 = 15 ∙ 𝑇𝐵 ∙ 𝑄𝑁 (1 − 0,3
𝑄𝐻

𝑄𝑚𝑖𝑛
) l (22) 

𝑉𝑆𝑃 = 15 ∙ 4 ∙ 16 ∙ (1 − 0,3 ∙
5,4

16
) = 862,8 l  
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1 – stoupačka kotel na dřevo 

2 – volně k dispozici 

3 – elektrická topná spirála 

4 – volně k dispozici 

5 – zpátečka topného okruhu 

6 – stoupačka topného okruhu (radiátory) 

7 – stoupačka topného okruhu (podlahovka) 

8 – zpátečka plynový, olejový, peletový kotel 

9 – zpátečka kotel na dřevo 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Otopná tělesa 

Pro vytápění jednotlivých místností byla zvolena desková otopná tělesa radik ventil kompakt 

od firmy Korado a pro koupelnu trubkové otopné těleso koralux linear comfort taktéž od fir-

my Korado. 

Při návrhu teplotního spádu otopné vody musíme brát v potaz také velikost okna. Jeli-

kož se otopné těleso umísťuje převážně pod okna, tak musí být schopno vykompenzovat jeho 

chladné sálání a proudy, které v místnosti vytvářejí lokální tepelnou nepohodu [20]. Těleso by 

tedy mělo být dlouhé alespoň 80 % z délky okna. Následně musí mít takovou minimální tep-

lotu, aby dokázalo vykompenzovat toto chladné sálání okna [21]. Teplota okna se spočte pod-

le rovnice (23) a střední teplotu otopné vody následně zjistíme podle rovnice (24) [21]. 

 

Kde: 

UOK součinitel prostupu tepla oknem W/m2K 

ti vnitřní výpočtová teplota °C 

te venkovní výpočtová teplota °C 

αi,OK součinitel přestupu tepla W/m2K 

tok teplota povrchu okna ne vnitřní straně °C 

 

Můžeme si předvést vzorový výpočet například na kuchyni, protože je to jedna 

z místností, podle které se určí výsledná teplota otopné vody. 

Pro výpočet minimální střední teploty otopného tělesa vycházíme z rovnice (24) [21]. 

 

 

 

𝑈𝑂𝐾 ∙ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑒) = 𝛼𝑖,𝑂𝐾 ∙ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑜𝑘)  (23) 

𝑡𝑂𝐾 = −
𝑈𝑂𝐾 ∙ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑒)

𝛼𝑖,𝑂𝐾
+ 𝑡𝑖 = −

1,3 ∙ (22 − (−15))

8
+ 22 = 16 °C 

Obrázek 10 Akumulační nádrž 

ATTACK S1000K [19] 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Kde: 

LOT délka otopného tělesa m 

HOT výška otopného tělesa m 

ttm střední teplota otopného tělesa °C 

ti vnitřní výpočetní teplota °C 

LOK délka okna m 

HOK výška okna m 

tok teplota vnitřní strany okna °C 

 

Po upravení vzorce a dosazení hodnot pro kuchyň dostaneme minimální střední teplotu 

otopného tělesa. Je počítáno s délkou otopného tělesa odpovídajícímu 80 % délky okna. 

Střední teplota otopného tělesa tedy musí být alespoň 39 °C. V našem případě je však 

střední teplota navržena na 50 °C. Tedy přívodní voda do tělesa má 55 °C a zpátečka 45 °C. 

Je to především z důvodu rozměrů otopných těles. Čím teplejší voda je do tělesa přivedena, 

tím může mít těleso menší rozměry. 

Aby bylo dosaženo vnitřní návrhové teploty v jednotlivých místnostech, tak je zapotřebí 

pokrýt tepelné ztráty místností při venkovní návrhové teplotě. Reálný výkon otopného tělesa 

by tedy měl být vyšší než tepelná ztráta místnosti. Ve výkonových tabulkách otopných těles, 

které udává výrobce, jsou uvedeny normalizované hodnoty. Tyto hodnoty se vztahují pro 

konkrétní teplotní spád a teplotu místnosti. Pokud výrobce neuvádí i hodnoty pro jiné teploty, 

tak je zapotřebí vypočítat přepočet výkonu otopného tělesa. Přepočet se zjistí následovně 

[21]: 

 

Kde: 

c rozdílový ukazatel (opravný součinitel na teplotní rozdíl) - 

tw2 teplota zpátečky °C 

tw1 teplota přívodní vody °C 

ti vnitřní výpočetní teplota °C 

 

Pokud rozdílový teplotní součinitel vyjde větší nebo roven 0,7, tak se dále postupuje 

podle rovnice (26). Pokud je součinitel menší, tak se postupuje podle rovnice (28). 

 

Kde: 

QT přepočtený výkon W 

QN výkon daný výrobcem při nominálních teplotách W 

Δt aritmeticky určený rozdíl teplot °C 

Δtn aritmeticky určený rozdíl nominálních teplot °C 

n teplotní exponent tělesa (viz tabulka 24) - 

𝐿𝑂𝑇 ∙ 𝐻𝑂𝑇 ∙ (𝑡𝑡𝑚 − 𝑡𝑖) ≥ 𝐿𝑂𝐾 ∙ 𝐻𝑂𝐾 ∙ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑜𝑘)  (24) 

𝑡𝑡𝑚 ≥
𝐿𝑂𝐾 ∙ 𝐻𝑂𝐾 ∙ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑜𝑘)

𝐿𝑂𝑇 ∙ 𝐻𝑂𝑇
+ 𝑡𝑖 =

1,35 ∙ 1,35 ∙ (22 − 16)

1,35 ∙ 0,8 ∙ 0,6
+ 22 ≐ 39 °C 

𝑐 =
(𝑡𝑤2 − 𝑡𝑖)

(𝑡𝑤1 − 𝑡𝑖)
 - (25) 

𝑄𝑇 = 𝑄𝑁 ∙ (
𝛥𝑡

𝛥𝑡𝑛
)

𝑛

 W (26) 
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Aritmeticky určený rozdíl teplot se spočte podle rovnice (27). 

 

Kde: 

Δt aritmeticky určený rozdíl teplot °C 

tw1 teplota přívodní vody °C 

tw2 teplota zpátečky °C 

ti vnitřní výpočetní teplota °C 

 

Pro teplotní rozdílový součinitel, který je menší než 0,7, se využije rovnice (28). 

 

Kde: 

QT přepočtený výkon W 

QN výkon daný výrobcem při nominálních teplotách W 

Δtln logaritmicky určený rozdíl teplot °C 

Δtln,n logaritmicky určený rozdíl nominálních teplot °C 

n teplotní exponent tělesa (viz tabulka 24) - 

 

Logaritmický rozdíl teplot se spočte podle rovnice (29). 

 

Kde: 

Δtln logaritmicky určený rozdíl teplot °C 

tw1 teplota přívodní vody °C 

tw2 teplota zpátečky °C 

ti vnitřní výpočetní teplota °C 

 

Teplotní exponent n se určuje experimentálně. Vypočte se z hodnot, které jsou naměře-

ny v experimentální komoře pro jednotlivé druhy otopných těles [22]. Přibližné hodnoty pro 

jednotlivé druhy vytápění uvádí tabulka 23.  

Tabulka 23 Orientační hodnoty exponentu n [22] 

typ otopného prvku hodnota exponentu n 

podlahová otopná plocha 1,10 

desková otopná tělesa 1,26 až 1,36 

trubková koupelnová otopná tělesa 1,20 až 1,30 

článková otopná tělesa 1,22 až 1,30 

konvektory bez ventilátoru 1,30 až 1,50 

konvektory s ventilátorem 1,05 až 1,2 

 

𝛥𝑡 =
(𝑡𝑤1 + 𝑡𝑤2)

2
− 𝑡𝑖 °C (27) 

𝑄𝑇 = 𝑄𝑁 ∙ (
𝛥𝑡𝑙𝑛

𝛥𝑡𝑙𝑛,𝑛
)

𝑛

 W (28) 

𝛥𝑡𝑙𝑛 =
(𝑡𝑤1 − 𝑡𝑤2)

ln [
𝑡𝑤1 − 𝑡𝑖

𝑡𝑤2 − 𝑡𝑖
]
 °C (29) 
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Pro desková otopná tělesa uvádí firma Korado podrobný rozpis koeficientů n. Tento ko-

eficient se mění v závislosti na typu deskového tělesa, počtu otopných ploch, konvekčních 

plechů a na výšce tělesa. Podrobný rozpis koeficientů udává tabulka 24. 

Tabulka 24 Hodnota koeficientu n pro tělesa radik VK [23] 

typ 
výška těles 

200 300 400 500 600 700 900 

10 - 1,3319 1,3193 1,3068 1,2942 1,2989 1,3083 

11 - 1,3156 1,3140 1,3123 1,3107 1,3140 1,3206 

20 - - - 1,3005 1,3014 1,3192 - 

21 - 1,3197 1,3238 1,3278 1,3319 1,3405 1,3578 

22 1,2560 1,3297 1,3316 1,3334 1,3353 1,3427 1,3574 

33 1,2668 1,2977 1,31229 1,3282 1,3434 1,3498 1,3626 

 

Po přepočtu tedy zjistíme výkon, který bude těleso mít při využívání navržených hodnot 

přívodní a zpětné vody a při návrhových teplotách v jednotlivých místnostech. Do skutečného 

výkonu ovšem zasahuje ještě několik opravných součinitelů. Jedná se o opravný součinitel na 

připojení těles, součinitel na úpravu okolí, součinitel na počet článků a součinitel umístění 

tělesa v místnosti. Jelikož jsou navržena desková otopná tělesa, tak se nás opravný součinitel 

na počet článků netýká. 

• Opravný součinitel na způsob připojení těles φ 

o Za jmenovité připojení se považuje zapojení shora – dolů u deskových těles 

a zdola – dolů u koupelnových trubkových těles [24]. Ostatní zapojení jsou ko-

rigována pomocí opravného součinitele obrázek 11.  

 

Obrázek 11 Opravný součinitel na připojení těles [21] 

 

• Opravný součinitel na úpravu okolí z1 

o Opravný součinitel se vypočte podle vzorce (30) 

o Vzdálenost horního okraje tělesa od spodního okraje parapetu má zejména 

u deskových těles nezanedbatelný vliv na výkon tělesa. Toto se projevuje pře-

devším u vícedeskových těles, které mají tuto vzdálenost menší než 100 mm 

[24]. Viz obrázek 12. 

 =1 pro L 3H 
 =1 pro L 3H  =1 pro L 3H  =0,9

 =1 pro VK 

pravá, levá,

středová

 =1 pro koupelnová 

tělesa (zdola - dolů)
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o Pro výkon je taktéž důležitá vzdálenost mezi podlahou a dolním okrajem otop-

ného tělesa. Pokud je tato vzdálenost menší než 100 mm, tak dochází ke sníže-

ní výkonu tělesa [24]. Toto ukazuje obrázek 13. 

o Jelikož se přesnost měření otopných výkonů v komoře pohybuje do 4 %, tak je 

vliv zastínění záclonou nebo závěsem zanedbatelný [24]. 

Kde: 

z1 opravný součinitel na úpravu okolí - 

 

 

 
 

• Opravný součinitel na umístění tělesa v místnosti z2 

o Pokud umístíme těleso k neochlazované stěně, tak se změní teplotní a rych-

lostní pole v místnosti. Toto má vliv na výkon otopného tělesa [24]. Rozdíly 

v umístění znázorňuje obrázek 14. 

𝑧1 = 1 −
𝑜𝑑𝑒č𝑡𝑒𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

100
 - (30) 

Obrázek 12 Graf sníženi výkonu na vzdále-

nosti od parapetu [24] 
Obrázek 13 Graf snížení výkonu na vzdá-

lenosti od podlahy [24] 
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Obrázek 14 Opravný součinitel na umístění tělesa v prostoru [24] 

 

Všechna otopná tělesa v domě jsou umístěna 100 mm nad zemí a vzdálenost mezi horní 

stranou těles a spodní stranou parapetů je více než 100 mm. Zároveň ani parapety nezakrývají 

celé otopné těleso, proto byl opravný součinitel na úpravu okolí zanedbán, respektive odpoví-

dá hodnotě jedna. 

Skutečný tepelný výkon otopného tělesa se tedy vypočte podle rovnice (31).  

 

Kde: 

QTskut skutečný výkon tělesa W 

QT výkon tělesa pro navrhnuté podmínky W 

φ opravný součinitel na způsob připojení těles - 

z1 opravný součinitel na úpravu okolí - 

z2 opravný součinitel na umístění tělesa v místnosti - 

 

Rozpis navržených otopných těles v jednotlivých místnostech a jejich skutečné výkony 

udává tabulka 25. Na záchodě sice bylo původně plánováno otopné těleso, ale s ohledem na 

malé ztráty místnosti zde nakonec umístěno nebude. 

 

 

 

𝑄𝑇𝑠𝑘𝑢𝑡 = 𝑄𝑇 ∙ 𝜑 ∙ 𝑧1 ∙ 𝑧2 W (31) 
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Tabulka 25 Navržená otopná tělesa v jednotlivých místnostech 

místnost 

vnitřní 

výpočtová 

teplota 

návrhový te-

pelný výkon 
typ otopného tělesa 

výkon otopného 

tělesa 75/65/20 

výkon otopného 

tělesa 55/45/ti 
opravný součinitel 

skutečný tepelný 

výkon 

 ti ΦHL,i  QN QT φ z1 z2 QTskut 

 °C W - °C °C - - - W 

prádelna 1.02 20 434 22VK-600x600 1007 505 1 1 1 505 

záchod 1.03 20 37 - - - - - - - 

koupelna 1.06 24 282 KLT-1500x500 687 298 1 1 0,95 284 

kuchyň 1.07 22 1038 33VK-600x1000 2406 1103 1 1 1 1103 

schodiště 1.08 18 335 11VK-600x700 701 388 1 1 0,9 349 

ložnice 1.09 20 997 21VK-600x900 1159 582 1 1 1 582 

   21VK-600x900 1159 582 1 1 1 582 

ob. pokoj 1.10 20 1101 11VK-600x700 701 356 1 1 1 356 

   11VK-600x700 701 356 1 1 1 356 

   11VK-600x1100 1102 560 1 1 1 560 

ob. pokoj 1.11 20 602 11VK-600x1400 1403 713 1 1 1 713 

komora 2.2 18 172 10VK-600x600 362 202 1 1 0,9 182 

pokoj 2.3 22 603 22VK-600x900 1511 690 1 1 1 690 

pokoj 2.4 22 1029 22VK-600x1400 2351 1073 1 1 1 1073 
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4.4 Ztráty v potrubí 

Rozvodný systém mezi zdrojem tepla, respektive akumulační nádrží a otopnými tělesy je tvo-

řen měděným potrubím, které je spojováno lisováním. 

Pro určení dimenze potrubí musíme nejdříve určit, jak velký výkon musí daný potrubní 

úsek přenést. Toto množství se určí z výkonu jednotlivých otopných těles tak, že sečteme 

veškeré výkony otopných těles, ke kterým daný úsek dopravuje otopnou vodu [25]. 

Po určení přenesených výkonů každého úseku se dopočítá hmotnostní průtok vody, kte-

rá daným úsekem proteče. Toto se provede podle rovnice (32) [25]. 

 

Kde: 

m hmotnostní průtok  kg/h 

Q výkon přenesený daným úsekem W 

cp měrná tepelná kapacita vody = 1,135 Wh/kgK 

tw1 teplota přívodní vody °C 

tw2 teplota zpátečky °C 

 

Následně je třeba navrhnout rychlost proudění vody v potrubí podle rovnice (33) [26]. 

Kde: 

w rychlost proudění m/s 

m hmotnostní průtok  kg/h 

ρ hustota kapaliny, viz rovnice (34) kg/m3 

A průtočný průřez m2 

D vnitřní průměr potrubí m 

 

Přičemž hustota kapaliny se vypočte podle rovnice (34) [27]. 

 

Kde: 

ρ hustota kapaliny kg/m3 

t teplota vody °C 

 

Jelikož se jedná o potrubí s nuceným oběhem vody, které je umístěno v obytné budově, 

tak se rychlost navrhuje mezi 0,2 až 1 m/s [25].  

Po návrhu průměru potrubí a jeho materiálu je zapotřebí napočítat tlakové ztráty jednot-

livých úseků. Tlakové ztráty se dělí na délkové a místní. Délkové tlakové ztráty znázorňují 

tlakovou ztrátu, která je způsobena třením v rovném potrubí. Tato hodnota je vypočtena po-

mocí rovnice (35) [27]. 

 

 

 

𝑚 =
𝑄

𝑐𝑝 ∙ (𝑡𝑤1 − 𝑡𝑤2)
 kg/h (32) 

𝑤 =
𝑚

𝜌 ∙ 𝐴
=

𝑚

𝜌 ∙
𝜋 ∙ 𝐷2

4

 
m/s (33) 

𝜌 = 1000 − (𝑡 − 4) ∙ [0,097 + 0,0036 ∙ (𝑡 − 4)] kg/m3 (34) 
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Kde: 

pzt tlaková ztráta třením Pa 

λ součinitel tření - 

ρ hustota kapaliny kg/m3 

w rychlost proudění m/s 

D vnitřní průměr potrubí m 

L délka potrubí m 

 

Součinitel tření λ se počítá různě pro různé situace. Záleží, jaký typ proudění se 

v daném úseku potrubí vyskytuje [27]: 

• Laminární proudění (Re ≤ 2320) 

 

• Přechodná oblast (2320   Re   4000) 

 

• Turbulentní proudění (Re ≥ 4000) 

Kde: 

λ součinitel tření - 

Re Reynoldsovo číslo - 

λ2320 součinitel tření při Re = 2320 - 

λ4000 součinitel tření při Re = 4000 - 

k absolutní hydraulická drsnost potrubí  

(pro měď 14·10-7) [26] 

m 

D vnitřní průměr potrubí m 

 

Reynoldsovo číslo vyjadřuje charakter proudění v potrubí [26]. Jak je již zmíněno výše, 

podle Reynoldsova čísla se proudění rozděluje na laminární a turbulentní. Než se proudění 

změní z laminárního na plně vyvinuté turbulentní proudění, tak je mezi těmito dvěma oblast-

mi vložena ještě přechodová oblast. Reynoldsovo číslo zjistíme z rovnice (39) [27]. 

 

 

 

 

 

 

𝑝𝑧𝑡 =
𝜆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑤2

2 ∙ 𝐷
∙ 𝐿 Pa (35) 

𝜆 =
64

𝑅𝑒
 - (36) 

𝜆 = 𝜆2320 +
𝜆4000 − 𝜆2320

4000 − 2320
∙ (𝑅𝑒 ∙ 2320) - (37) 

1

√𝜆
= − 2log (

2,51

𝑅𝑒 ∙ √𝜆
+

𝑘

3,71 ∙ 𝐷
) - (38) 
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Kde: 

Re Reynoldsovo číslo - 

w rychlost proudění m/s 

D vnitřní průměr potrubí m 

ν kinematická viskozita m2/s 

 

Kinematickou viskozitu dostaneme ze vzorce (40). Tento vzorec platí pro teploty 

v intervalu od 0 do 100 °C [27]. 

 

Kde: 

ν kinematická viskozita m2/s 

t teplota vody °C 

 

Druhý typ tlakových ztrát jsou místní tlakové ztráty. Tyto ztráty jsou způsobené míst-

ními prvky, jako jsou armatury, tvarovky, nádoby atd. [26]. Výpočet se provede podle rovnice 

(41) [25].  

 

Kde: 

Z místní tlaková ztráta Pa 

Ʃξ součet součinitelů vřazených odporů - 

ρ hustota kapaliny kg/m3 

w rychlost proudění m/s 

 

Hodnoty součinitelů vřazených odporů ξ pro T-kusy byly vzaty z tabulek [28]. Je to po-

drobnější výpočet, kde záleží na průměrech a hmotnostních průtocích jednotlivých částí T-

kusu. Hodnoty tvarovek byly určeny taktéž z tabulek [29]. Součinitele pro radiátory poté uvá-

dí výrobce [23].  

Výsledná tlaková ztráta jednotlivých úseků je dána součtem místních a délkových ztrát, 

rovnice (42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑅𝑒 =
𝑤 ∙ 𝐷

𝜈
 - (39) 

𝜈 =
1,79 ∙ 10−6

1 + 0,0337 ∙ 𝑡 + 0,000221 ∙ 𝑡2
 m2/s (40) 

𝑍 = ∑ 𝜉 ∙ 𝜌 ∙
𝑤2

2
 Pa (41) 
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Kde: 

Δp celková tlaková ztráta Pa 

pzt tlaková ztráta třením Pa 

Z místní tlaková ztráta Pa 

λ součinitel tření - 

ρ hustota kapaliny kg/m3 

w rychlost proudění m/s 

D vnitřní průměr potrubí m 

L délka potrubí m 

Ʃξ součet součinitelů vřazených odporů - 

 

Příklad tlakových ztrát v úsecích, které se nacházejí ve větvi k tělesu v kuchyni, znázorňu-

je tabulka 26. Orientační rozložení úseků poté ukazuje obrázek 15 Podrobný rozpis pro 

ostatní větve otopné soustavy je uveden v příloze C. 

Tabulka 26 Tlakové ztráty ve větvi k tělesu v kuchyni 

úsek výkon průtok délka průměr rychlost 
délkové 

ztráty 

odpor 

tvarovek 

místní 

ztráty 

celkové 

ztráty 

  Q m L D w pzt ξ Z Δp 

  W kg/h m mm m/s Pa - Pa Pa 

1 7334,4 630,6 2,3 20 0,56 469 3,0 472 941 

2 1891,5 162,6 2,9 13 0,34 429 21,0 1231 1660 

3 1102,9 94,8 0,7 13 0,20 41 17,5 349 390 

3‘ 1102,9 94,8 0,7 13 0,20 41 9,7 193 234 

2‘ 1891,5 162,6 2,9 13 0,34 429 19,0 1114 1543 

1‘ 7334,4 630,6 3,5 20 0,56 469 6,0 944 1413 

 

 

Obrázek 15 Očíslování úseků do kuchyně 

𝛥𝑝 = 𝑝𝑧𝑡 + 𝑍 =
𝜆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑤2

2 ∙ 𝐷
∙ 𝐿 + ∑ 𝜉 ∙ 𝜌 ∙

𝑤2

2
 Pa (42) 
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4.5 Tlakové vyvážení otopných těles 

Jelikož má každá smyčka na jednotlivá otopná tělesa jinou tlakovou ztrátu, tak se musí pro-

vést tlakové vyvážení. Kdyby k tomuto vyvážení nedošlo, tak by prvním tělesem protékalo 

více vody, než kolik požadujeme a průtok nejvzdálenějším tělesem by byl naopak menší, než 

požadujeme. Vyvážení se provede nastavením termostatického ventilu na jednotlivých otop-

ných tělesech. 

Pro správné vyvážení je zapotřebí znát celkovou tlakovou ztrátu smyčky k jednotlivým 

otopným tělesům. Tyto tlakové ztráty znázorňuje tabulka 27. 

Následně vybereme smyčku s nejvyšší tlakovou ztrátou a přičteme k ní tlakovou ztrátu 

ventilu při plném otevření, tedy při nastavení na hodnotu 8. Poté již ze zjištěných hodnot, kte-

ré uvádí tabulka 27, navrhneme nastavení ventilů jednotlivých otopných těles. Tento návrh 

provedeme podle grafu od výrobce, který znázorňuje obrázek 16. 

 

Tabulka 27 Regulace otopných těles 

umístění tělesa 
hmotnostní 

tok 

celková 

tlaková 

ztráta 

regulační 

tlak 

přídavná 

ztráta ven-

tilu 

stupeň 

nastavení 

ventilu 

 m Δp Δpmax Δpr - 

 kg/h Pa Pa Pa - 

prádelna 1.02 43 5938  2624 3 

koupelna 1.06 24 5764  2799 1 

kuchyň 1.07 95 6182  2381 7 

schodiště 1.08 30 3804  4758 1 

ložnice 1.09 50 8143 8563 420 8 

 50 8064  498 8 

obývací pokoj 1.10 31 7750  813 3 

 31 7295  1268 3 

 48 6588  1975 3 

obývací pokoj 1.11 61 5465  3097 4 

komora 2.2 16 7813  749 2 

pokoj 2.3 59 7871  692 7 

pokoj 2.4 92 7243  1319 8 
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Obrázek 16 Stupeň nastavení termostatického ventilu [23] 

4.6 Pojistné prvky 

V otopné soustavě může být i několik stovek litrů vody. Když se voda zahřeje, tak zvětší svůj 

objem. Aby se zabránilo poškození otopné soustavy, tak každá otopná soustava musí obsaho-

vat pojistné prvky. Jedná se o expanzní nádobu a pojistný ventil. 

4.6.1 Expanzní nádoba 

Pokud se otopná soustava zahřeje a voda zvětší svůj objem, tak se tento přebytečný objem 

uschová v expanzní nádobě. Jakmile se voda ochladí, tak se z expanzní nádoby opět vrátí do 

otopné soustavy [30]. Tím je soustava chráněna před přetlakem i podtlakem. Díky expanzní 

nádobě je tedy zajištěno, že je otopná soustava neustále naplněna vodou. 

V dnešní době se používají převážně uzavřené expanzní nádoby, kdy je nádoba rozděle-

na na dvě části. V jedné části je uchovávána přebytečná voda. Tato část je buďto v samostat-

ném vaku, nebo je oddělena membránou od druhé části, ve které se nachází plyn.  
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Aby systém správně fungoval, tak musí být navržena expanzní nádoba o správném ob-

jemu. Tento objem se navrhne podle vypočteného objemu z rovnice (43), který se porovná 

s výrobní škálou nádob [31]. Pro instalaci se tedy určí alespoň první větší vyráběný objem 

nádoby než potřebný vypočtený objem nádoby. 

Kde: 

Vet objem expanzní nádoby l 

Vo objem vody v otopné soustavě l 

n součinitel zvětšení objemu (tabulka 28) - 

η stupeň využití expanzní nádoby - 

 

Stupeň využití expanzní nádoby zjistíme z rovnice (44): 

 

Kde: 

η stupeň využití expanzní nádoby - 

ph,dov,A nejvyšší dovolený absolutní tlak kPa 

pd,dov,A nejnižší dovolený absolutní tlak kPa 

 

Přičemž nejnižší dovolený absolutní tlak v soustavě je z rovnice (45): 

 

Kde: 

pd,dov,A nejnižší dovolený absolutní tlak kPa 

ρ hustota vody kg/m3 

g tíhové zrychlení m/s2 

h výška vodního sloupce nad expanzní nádobou m 

pB barometrický tlak kPa 

 

Tabulka 28 Součinitel zvětšení objemu [31] 

 Δt = tmax – 10 [K] 

 30 40 45 50 55 60 65 70 

n [-] 0,00749 0,01169 0,01413 0,01672 0,01949 0,02243 0,02551 0,02863 

 

Jelikož je v našem případě rozdělena otopná soustava na dva samostatné okruhy, tak je 

zapotřebí navrhnou expanzní nádobu pro každý okruh zvlášť, podle jeho parametrů. Výsledné 

hodnoty uvádí tabulka 29. 

Jejich orientační připojovací rozměr se spočte podle rovnice (46). 

 

 

 

 

 

𝑉𝑒𝑡 = 1,3 ∙ 𝑉𝑜 ∙ 𝑛 ∙
1

𝜂
 l (43) 

𝜂 =
𝑝ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴 − 𝑝𝑑,𝑑𝑜𝑣,𝐴

𝑝ℎ,𝑑𝑜𝑣,𝐴
 - (44) 

𝑝𝑑,𝑑𝑜𝑣,𝐴 = 1,1 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ ∙ 10−3 + 𝑝𝐵 kPa (45) 
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Kde: 

dv průměr potrubí (voda) mm 

QP pojistný výkon = QN kW 

QN jmenovitý výkon zdroje kW 

 

Tabulka 29 Výsledné hodnoty výpočtu expanzní nádoby 

   kotel na dřevo kotel na plyn 

hustota vody ρ kg/m3 976,5 987,9 
výška vodního sloupce nad EN h m 6,0 2,9 
barometrický tlak pB kPa 100,0 100,0 
výkon kotle QN kW 16,0 12,0 
pojistný výkon QP kW 16,0 12,0 
objem vody v potrubí Vp l 27,5 21,2 
objem vody v tělesech Vt l 62,0 62,0 
objem vody v kotli Vk l 33,0 3,8 
objem vody v celé otopné soustavě Vo l 1013,5 87,0 
nejvyšší teplota v soustavě tmax °C 80,0 55,0 
součinitel zvětšení objemu n - 0,02863 0,01413 
nejvyšší dovolený absolutní tlak ph,dov,A kPa 300,0 400,0 
nejnižší dovolený absolutní tlak pd,dov,A kPa 163,2 130,9 
stupeň využití η - 0,5 0,7 

objem EN Ve l 82,7 2,4 

připojovací potrubí dv mm 12,4 12,1 

navržená EN Vex l 100,0 
8,0 

(součástí kotle) 

 

4.6.2 Pojistný ventil 

Pojistný ventil je armatura, která se v případě překročení nastaveného tlaku otopné soustavy 

samočinně otevře. Otevřením ventilu dojde k propojení otopné soustavy s atmosférou, do kte-

ré se odvede přebytečný tlak, čímž se tlak v soustavě sníží. Po poklesu tlaku na bezpečnou 

hodnotu se opět samočinně uzavře [30]. 

Výpočet pro pojistný ventil se liší podle toho, jestli je zdrojem tepla kotel nebo pouze 

výměník tepla [32]. V našem případě se jedná o kotle, tedy zdroje, kde může dojít k vytvoření 

páry. Jelikož má pára větší objem než voda, tak musí mít pojistný ventil větší průřez sedla, 

než kdyby se jednalo o vodu. Výpočet průměru sedla se provede podle rovnice (47). 

 

Kde: 

S0 průřez sedla pojistného ventilu mm2 

QP pojistný výkon = QN kW 

αw výtokový součinitel [33] - 

K konstanta závislá na stavu syté vodní páry (tabulka 30) kW/mm2 

pot otevírací přetlak pojistného ventilu kPa 

𝑑𝑣 = 10 + 0,6√𝑄𝑃 mm (46) 

𝑆0 =
𝑄𝑃

𝛼𝑤 ∙ 𝐾
 mm2 (47) 
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Tabulka 30 Hodnota konstanty K [32] 

pot  [kPa] 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

K  [kW/mm2] 0,67 0,82 0,97 1,12 1,26 1,41 1,55 1,69 1,83 

 

Otevírací přetlak pojistného ventilu se volí podle nejslabšího článku v otopné soustavě. 

V tomto případě jsou oním nejslabším článkem otopná tělesa, která jsou navržena na maxi-

mální provozní přetlak 200 kPa [23].  

Připojovací potrubí musí mít dostatečný průřez, aby zvládlo přenést pojistný výkon. 

Tento průměr se opět liší, jestli uvažujeme, že v potrubí bude moci proudit pouze voda nebo 

bude moci docházet ke vzniku páry. Pro zjištění alespoň orientačního rozměru připojovacího 

potrubí se postupuje podle rovnice (48). 

 

Kde: 

dp průměr potrubí (pára) mm 

QP pojistný výkon = QN kW 

QN jmenovitý výkon zdroje kW 

 

Tabulka 31 Návrh pojistného ventilu 

   kotel na dřevo kotel na plyn 

otevírací přetlak pot kPa 200,00 200,00 

pojistné potrubí dp mm 20,60 19,80 

konstanta syté vodní páry K kW/mm2 0,97 0,97 

výtokový součinitel* αw - 0,58 0,58 

spočtený průřez sedla S0 mm2 28,40 21,30 

namontovaný průřez sedla S0p mm2 177,00 177,00 
* Výtokový součinitel je určen výrobcem [33] 

 

Pro kondenzační kotel by šlo vypočítat orientační průřez pojistného potrubí podle rov-

nice (46), protože se u něj nepředpokládá, že by mohlo dojít k vytvoření páry v potrubí. Poté 

by stačil přípojný rozměr velikosti DN 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑑𝑝 = 15 + 1,4√𝑄𝑃 mm (48) 
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4.7 Čerpadlo 

Pro docílení navržených průtoků otopné vody je zapotřebí navrhnout odpovídající oběhové 

čerpadlo, které zajistí dopravu teplé vody od zdroje tepla do otopných těles. 

Abychom mohli čerpadlo navrhnout, tak potřebujeme znát průtok otopné vody, který 

bude přes čerpadlo protékat. Ten vypočteme podle rovnice (49) [26]. 

 

Kde: 

qv objemový tok m3/h 

Φ tepelný tok W 

cp měrná tepelná kapacita Wh/kgK 

ρ hustota kg/m3 

tw1 teplota přívodní vody °C 

tw2 teplota zpátečky °C 

 

Dalším důležitým parametrem, podle kterého se čerpadlo navrhuje, je dopravní výška 

čerpadla. Jelikož je otopná soustava uzavřený celek, tak se do výtlačné výšky započítávají 

pouze celkové tlakové ztráty potrubí. Tento výpočet se provede podle rovnice (50) [26]. 

 

Kde: 

H dopravní výška čerpadla m 

Δp celková tlaková ztráta Pa 

ρ hustota kg/m3 

g tíhové zrychlení m/s2 

 

V tomto otopném systému se budou nacházet tři oběhová čerpadla. První čerpadlo bude 

mezi kotlem na dřevo a akumulační nádrží. Toto čerpadlo bude v provozu v momentě, kdy se 

bude topit v kotli. Druhé čerpadlo bude dopravovat vodu z akumulační nádrže do otopných 

těles. V provozu bude tehdy, když se objekt bude vytápět nahřátou vodou z akumulační nádr-

že, nikoli plynovým kotlem. Třetí čerpadlo se nachází v plynovém kotli, a bude tedy 

v provozu v momentě, kdy se bude objekt vytápět právě a pouze plynovým kotlem. 

Každé z čerpadel bude mít tedy lehce odlišné pracovní podmínky. Je proto zapotřebí 

zvážit jejich potřebný průtok a dopravní výšku. Výsledky výpočtu těchto hodnot ukazuje ta-

bulka 32. 

Tabulka 32 Návrh čerpadla 

   kotel na dřevo 

(1. čerpadlo) 

kotel na plyn 

(2. čerpadlo) 

otopná soustava 

(3. čerpadlo) 

celková tlaková ztráta pz Pa 1739 11767 8563 

objemový tok qv m3/h 0,94 0,47 0,47 

dopravní výška čerpadla H m 0,18 1,21 0,88 

 

Jako 1. a 3. čerpadlo je navrženo čerpadlo Wilo-Yonos PICO 25/1-4 od firmy Wilo. Pro 

provoz se nastaví přímo spočtená dopravní výška čerpadla. Po nastavení si čerpadlo dokáže 

𝑞𝑣 =
𝛷

𝑐𝑝 ∙ 𝜌 ∙ (𝑡𝑤1 − 𝑡𝑤2)
 m3/h (49) 

𝐻 =
∑ 𝛥𝑝

𝜌 ∙ 𝑔
 m (50) 
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samo korigovat dopravní výšku, tedy když dojde ke snížení potřebného průtoku soustavou, 

tak čerpadlo samo sníží dopravní výšku na polovinu [34]. Tím dochází k úspoře energie 

a zároveň se sníží rychlost v potrubí, tudíž se předejde zvýšení hluku od proudící kapaliny. 

Pracovní oblast tohoto čerpadla s variabilní dopravní výškou znázorňuje obrázek 17. 

 

 

Obrázek 17 Charakteristika čerpadla Wilo-Yonos PICO 25/1-4 [35] 

 

Čerpadlo 2, které bude v provozu při využívání plynového kotle, je již v kotli namonto-

váno. Proto se nebude navrhovat, ale pouze dojde ke kontrole, jestli bude schopno pracovat 

v této otopné soustavě. Charakteristiku čerpadla znázorňuje obrázek 18. Z grafu je patrné, že 

čerpadlo požadavky splňuje. Čerpadlo bude nastaveno na křivku 3, tedy na minimální otáčky 

při nastavení by-passu z výroby. 
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Obrázek 18 Čerpadlo v plynovém kondenzačním kotli [36]  

  

4.8 Regulace 

Soustava je dimenzována na nejnižší venkovní teplotu. Počet dní s touto teplotou je ovšem 

nepatrný a po zbytek otopného období bude tedy soustava předimenzovaná. Aby následně 

nedocházelo k přetápění vnitřních prostor, je nutné správně navrhnout regulaci otopné sousta-

vy. Provedení regulace se dělí na dva základní způsoby, a to regulace zdroje a regulace otop-

ných těles [37]. V praxi se tyto dva typy kombinují, aby se docílilo co nejlepšího výsledku. 

U kotle na tuhá paliva je zapotřebí kontrolovat také teplotu vody, která se vrací do kotle. 

Pokud je tato teplota vody pod rosným bodem spalin, tak na výměníku kondenzuje voda, tu-

díž se zde ve větší míře usazují nečistoty a dochází k nízkoteplotní korozi [15]. Aby se tomu 

zamezilo, je potřeba zajistit teplotu vratky nad rosným bodem spalin. Toho se docílí vytvoře-

ním malého okruhu. Voda proudící v tomto okruhu cirkuluje pouze v kotli, čímž se rychleji 

nahřeje a tím se zkrátí čas kondenzace spalin na výměníku. Jakmile se voda zahřeje nad 

65 °C, tak se začne otevírat třícestný ventil a začne směšovat nahřátou vodu z malého okruhu 

se studenou vodou z velkého okruhu. V našem případě se jedná o termostatický ventil TSV5B 

od firmy Regulus, který nepotřebuje elektrický pohon [38]. 

Hlavním řídícím mozkem celého systému je poté regulátor CS-i-2 od firmy TECH Con-

trollers [39]. Do řídící jednotky jsou zapojena veškerá teplotní čidla, čerpadla, plynový kotel 

a trojcestný směšovací ventil za akumulační nádrží. Díky tomu regulační jednotka dokáže 

podle obdržených údajů z teplotních čidel korigovat teplotu otopné vody. Hlavní údaje, podle 

kterých jednotka řídí celý systém, jsou teploty z pokojového termostatu a ekvitermního čidla.  

Pokojový termostat je umístěn v kuchyni. Sice je to místnost až s druhou nejvyšší tepel-

nou ztrátou, ale je to nejpoužívanější místnost. Proto je požadavkem, aby v této místnosti byla 

neustále ideální požadovaná teplota. Jedná se o termostat RI-1 od firmy TECH Controllers, 
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který je zkonstruován přímo pro regulační jednotku CS-i-2 [40]. Termostat disponuje funkcí 

den a noc. Tato funkce umožňuje vytápět na dvě teploty. Jedna se zadá pro denní období 

a druhá pro noční. Zároveň se nastaví i jejich hystereze, tedy dovolená odchylka od nastavené 

hodnoty [40]. V našem případě bude nastavena denní teplota na 22 °C a noční teplota na 

20 °C. Obě teploty budou mít hysterezi 0,5 °C. Poté se nastaví časové období, které má ter-

mostat považovat za den a časové období, kdy je noc. Podle těchto teplot se bude určovat, kdy 

bude otopná soustava zapnutá a kdy bude vypnutá. 

 

 

Pro doplňující informace o venkovní teplotě bude soustava využívat ekvitermní čidlo. 

Toto čidlo bude umístěno na severozápadní straně, aby nedocházelo k jeho osvitu sluncem. 

Pokud se zvýší venkovní teplota, tak dojde ke snížení tepelných ztrát. Tím pádem se sníží 

požadavky na dodání tepla do objektu, tedy bude stačit otopná voda o nižší teplotě [41]. Díky 

tomu dojde k úspoře energií. Pro určení potřebné teploty otopné vody při určitých venkovních 

teplotách je zapotřebí pro danou místnost navrhnout ekvitermní křivku (obrázek 21). 

K tomuto byl využit návrhový program ze stránek TZB-info [41]. Vybrané body se posléze 

zadají do regulátoru a ten si již dopočítá potřebnou teplotu otopné vody pro jednotlivé ven-

kovní teploty. 

 

Obrázek 19 Regulátor CS-i-2 [39] 

Obrázek 20 Pokojový termostat RI-1 

[40] 
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Obrázek 21 Ekvitermní křivka [41] 

Aby se dosáhlo požadované teploty podle ekvitermní regulace, tak je za akumulační ná-

drží vytvořen obtok s trojcestným ventilem. Ventil smíchá teplou vodu z akumulační nádrže 

se studenou vodou, která se do nádrže vrací, a tím se dostane na požadovanou teplotu. Za ven-

tilem a následným čerpadlem je umístěn snímač teploty. Tuto teplotu regulátor vyhodnocuje 

a upravuje podle ní otevření ventilu tak, aby došlo ke shodě potřebné teploty s teplotou 

v otopné soustavě. 

Další teplotní čidlo je umístěno v akumulační nádrži. Pokud je v nádrži dostatečně teplá 

voda, tak regulátor podle potřeby zapíná a vypíná čerpadlo za akumulační nádrží. Zdrojem 

tepla pro soustavu je tedy akumulační nádrž. Jakmile však regulátor vyhodnotí, že v nádrži 

není dostatečně teplá voda, tak čerpadlo za nádrží vypne a spustí záložní zdroj, což je konden-

zační kotel. Teplotu výstupní vody z kondenzačního kotle opět kontroluje podle ekvitermní 

křivky. Jelikož se u plynového kotle jednodušeji reguluje výstupní teplota vody, tak zde již 

není umístěn obtok s trojcestným ventilem. 

Každá místnost má rozdílné požadavky na dodané teplo. Proto i při snížení teploty 

otopné vody může docházet k přetápění místností. Aby k tomu nedocházelo, tak bude každé 

těleso kromě kuchyně osazeno termostatickou radiátorovou hlavicí TRCD07. Hlavice zvládne 

regulovat teplotu od 6 °C do 28 °C, popřípadě úplně těleso uzavřít [42]. Zařídí, že jakmile se 

teplota v místnosti dostane na požadovanou teplotu, tak uzavře přívod vody do daného radiá-

toru. 
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5 Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie 
Pro vytápění objektu se zůstalo u možnosti vytápění dřevem. Faktor primární energie 

z neobnovitelných zdrojů pro kusové dřevo je 0,1 [43]. To znamená, že ani dřevo není čistě 

obnovitelný zdroj. Pro jeho zpracování je zapotřebí využít jistý podíl z neobnovitelných zdro-

jů. Konkrétně tedy můžeme říci, že dřevo je z 90 % obnovitelný zdroj a zbylá 10% složka je 

dodaná neobnovitelná energie pro zpracování. Díky výměně starého kotle na uhlí a dřevo, 

který byl zařazen do 1. emisní třídy, za nový kotel na dřevo, který splňuje 5. emisní třídu, 

dojde k výraznému snížení emisí. V rámci dalšího snížení dopadu na životní prostředí by bylo 

vhodné dům vybavit i jinými zdroji obnovitelné energie. Hlavní potenciál obnovitelné energie 

je ve sluneční energii. Tím se naskýtá možnost využít fotovoltaické nebo fototermické panely.  

Jelikož zůstane zachován nynější způsob ohřevu teplé vody, tedy ohřev pomocí elek-

trické energie v boileru, tak využití fototermických panelů postrádá využití. V zimě by nedo-

kázaly dodávat potřebné množství teplé vody pro výpomoc ohřátí otopné soustavy a v létě by 

naopak pro tuto teplou vodu nebylo žádné využití. Proto se jako možnost využití sluneční 

energie jeví využití fotovoltaických panelů. 

5.1 Fotovoltaické panely 

Elektrická energie z fotovoltaických panelů (FV) se využije na pokrytí spotřeby domu. Insta-

lovaný výkon fotovoltaických panelů bude navržen podle letního výkonu, který bude možno 

spotřebovat v budově bez propojení s elektrickou sítí. Pravidelný odběr elektrické energie 

dokáže zajistit vzduchotechnická jednotka a ohřev teplé užitkové vody v bojleru. Pokud 

v objektu nebude v provozu jiné elektrické zařízení, tak odběr zajistí právě tyto dva spotřebi-

če. Návrh výkonu fotovoltaiky tedy bude provede na maximální schopnost využití energie 

v těchto dvou zařízeních. 

Pro ohřev teplé vody je v domě umístěn boiler o objemu 125 l. potřebná energie pro na-

hřátí vody na požadovanou teplotu se vypočte podle rovnice (51) [44]. 

Kde: 

E potřeba energie Wh 

m hmotnost vody kg 

cp měrná tepelná kapacita Wh/kgK 

t1 teplota výstupní vody °C 

t2 teplota vstupní vody °C 

 

Když bychom pro zjednodušení uvažovali, že se voda bude ohřívat pouze jedenkrát 

denně, a to z 10 °C na 60 °C, tak po dosazení do rovnice (51) dostaneme denní spotřebu elek-

trické energie boileru. 

Spotřeba rekuperační jednotky je uvedena v kapitole 2.5, kde je uvedeno, že jednotka 

spotřebuje 0,15 W/m3/h. Při dopravě 175 m3 vzduchu za hodinu tedy její spotřeba elektrické 

energie za den bude:  

Přibližnou měsíční spotřebu elektrické energie poté získáme sečtením těchto dvou hod-

not a vynásobením počtu dní v měsíci: 

𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑡1 − 𝑡2) Wh (51) 

𝐸𝑏𝑜𝑖𝑙𝑒𝑟 = 125 ∙ 1,163 ∙ (60 − 10) = 7,3 kWh  

𝐸𝑟𝑒𝑘𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑒 = 0,15 ∙ 175 ∙ 24 = 630 Wh  

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑘 = (7,3 + 0,63) ∙ 30 = 238 kWh  
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Dále je zapotřebí zjistit, kolik elektrické energie lze ze solárních panelů získat během 

jednotlivých měsíců. Toto je provedeno pomocí programu PVGIS [45]. Množství vyrobené 

energie se bude lišit podle orientace natočení fotovoltaických panelů a jejich úhlu od vodo-

rovné polohy. Pro umístění FV panelů jsou přijatelné dvě plochy střech. První je orientovaná 

na jihovýchod se sklonem 20° a druhá je orientovaná na jihozápad se sklonem střechy 41°. 

Jako optimální polohu pro danou oblast program udává polohu azimutu 3° od jihu směrem na 

jihozápad a sklon panelu 37° od vodorovné polohy. K těmto ideálním podmínkám se více 

blíží střecha orientovaná na jihozápad se sklonem 41°, proto budou panely umístěny zde. Vět-

ší sklon panelů způsobuje zvýšení využití zimního oslunění, avšak v letních dnech nedojde 

k maximálnímu využití slunečního záření, protože nedopadá kolmo na panely. Tím dojde ke 

snížení dodávaného výkonu v létě, kdy není elektrická energie tolik zapotřebí a k mírnému 

nárůstu využití v zimě, kdy je naopak zapotřebí více elektrické energie. 

Po porovnání různých instalovaných výkonů a jejich následný dodaný výkon během 

jednotlivých měsíců v roce, bylo navrženo umístit FV panely o instalovaném výkonu 2 kWp 

(obrázek 22).  

 

 

Obrázek 22 Výkon FV během roku [45] 

Při použití panelů JW-S60P od výrobce Jolywood, které mají výkon 325 Wp, bude nut-

né na střechu nainstalovat 6 panelů. Jedná se o monokrystalické panely s účinností až 19,5 % 

[46]. Plocha této části střechy je 39 m2, přičemž fotovoltaické panely budou ve výsledku po-

krývat 10 m2. 

Další možností do budoucna by bylo rozšířit instalovaný výkon FV panelů v kombinaci 

se systémem bateriového uložiště. Podrobné zpracování fotovoltaického systému by však již 

zpracovala odborná firma. 
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6 Závěr 
 

Cílem této práce bylo navrhnout systém vytápění a větrání pro rekonstruovaný rodinný dům. 

Zároveň bylo úkolem zhodnotit možnosti využití obnovitelných zdrojů energie. 

Větrání bylo navrženo rovnotlaké s centrální rekuperační jednotkou. Při stavbě tohoto 

domu se nepočítalo s umístěním vzduchotechnického potrubí, takže zde pro něj není příliš 

místa. Proto byl navržen hvězdicový rozvod, kdy je do jednotlivých přívodních míst vedeno 

samostatné potrubí. Díky tomu může být zvoleno potrubí o menším průřezu a zároveň nedo-

chází k nežádoucím přeslechům mezi místnostmi. Typ rekuperační jednotky byl zvolen Flair 

325 od firmy Brink. Jednotka disponuje velmi nízkou spotřebou energie. Proti mrazu je chrá-

něna modulárním předehřevem, díky kterému nedochází ke zbytečnému přehřívání přívodní-

ho vzduchu. Pro letní období je jednotka vybavena bypassovou klapkou, která zajistí, že pří-

vodní vzduch obteče výměník tepla a nedojde tím k jeho předehřátí odpadním vzduchem. 

Tlakové vyrovnání jednotlivých větví je provedeno vsazením omezovače průtoku do každé 

větve v rozvodné skříni. Následné doregulování je zajištěno koncovými ventily v jednotlivých 

místech odběru. Proudění vzduchu mezi přívodem a odvodem přes dveře je zajištěno dveřní 

akustickou mřížkou, která dovolí proudění vzduchu, ale zabraňuje přenosu hluku z jedné 

místnosti do druhé. Koupelna se záchodem nejsou zařazeny do centrální rekuperace z důvodu 

svého umístění v rámci domu. Jsou proto odvětrávány místními ventilátory. Ventilátory jsou 

vybaveny samočinnou krycí mřížkou, která zabraňuje proudění vzduchu při nečinnosti venti-

látoru. Dále jsou vybaveny časovým doběhem a ventilátor v koupelně navíc obsahuje hygro-

skopické čidlo, které kontroluje vlhkost v místnosti. Pokud relativní vlhkost překročí nastave-

nou hranici, tak se ventilátor automaticky rozběhne a větrá do doby, než vlhkost v místnosti 

opět poklesne. Přívod vzduchu je řešen nadokenní mřížkou, která pracuje na principu změny 

tlaku. Pokud dojde k zapnutí ventilátoru, tak poklesne tlak, mřížka se otevře a začne dovnitř 

proudit čerstvý vzduch. Odhad celkové pořizovací ceny za materiál vzduchotechnického sys-

tému vychází přibližně na 150.000 Kč. 

Vytápění domu zajišťuje teplovodní otopná soustava. Soustava je tvořena z měděného 

potrubí spojovaného lisováním. Potrubí je vedeno podél zdí, aby celá rekonstrukce proběhla 

s co nejmenšími stavebními zásahy. Takto uložené potrubí bude možno překrýt krycí soklo-

vou lištou, takže nepůjde vidět. Za otopná tělesa byla vybrána desková otopná tělesa radik 

ventil kompakt od firmy Korado a v koupelně je umístěno trubkové otopné těleso typu ko-

ralux linear comfort taktéž od firmy Korado. Vytápění je tvořeno kombinací dvou samostat-

ných zdrojů tepla, a to kotle na kusové dřevo H416 EKO-D od firmy OPOP a plynového kon-

denzačního kotle Condens 12 MKO-A od firmy Protherm. Kotel na dřevo je propojen 

s akumulační nádrží ATTACK S1000K se stratifikací vody od firmy Attack. Kondenzační 

kotel je napojen přímo na otopnou soustavu, tedy bez propojení s akumulační nádrží. Akumu-

lační nádrž bude natápěna na 80 °C. Za nádrží se bude voda směšovat pomocí trojcestného 

ventilu s vratnou chladnější vodou na 55 °C. Jako pojistný prvek je v systému umístěna ex-

panzní nádoba, která zabraňuje deformaci prvků při teplotní roztažnosti vody. Nádoba musí 

zohledňovat taktéž množství vody v akumulační nádrži, a proto je navržena expanzní nádoba 

o objemu 100 litrů. Jako další pojistný prvek je do systému zařazen pojistný ventil. Cirkulaci 

vody zajišťují dvě čerpadla. Jedno je umístěno mezi kotlem na tuhá paliva a akumulační nádr-

ží. Toto čerpadlo zajišťuje přepravu teplé vody z kotle do akumulační nádrže. Proti nízkotep-

lotní korozi je kotel chráněn malou smyčkou s třícestným termostatickým ventilem. Druhé 

čerpadlo je umístěno za akumulační nádrží a zajišťuje přísun vody do celé otopné soustavy. 

Jedná se o čerpadla Wilo-Yonos PICO 25/1-4 od firmy Wilo. Pokud je systém vytápěn pomo-

cí kondenzačního kotle, tak pojistné prvky s čerpadlem jsou již součástí kotle. Regulace otop-
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né soustavy je zajištěna regulátorem CS-i-2 od firmy TECH Controllers. Na tuto řídící jed-

notku jsou připojena čerpadla, směšovací ventil a teplotní čidla, podle kterých je systém řízen. 

Jednotka pracuje také s informacemi o venkovní teplotě pomocí ekvitermního čidla a 

s informacemi o vnitřní teplotě v referenční místnosti pomocí pokojového termostatu RI-1 

taktéž od firmy TECH Controllers. Podle těchto údajů je poté zajišťován provoz čerpadel. 

Podle vytvořené ekvitermní křivky regulátor koriguje otevření směšovacího ventilu, čímž 

upravuje teplotu otopné vody. Zároveň regulační jednotka kontroluje teplotu vody 

v akumulační nádrži a pokud není dostatečně nahřátá, tak odpojí čerpadlo za akumulační ná-

drží a zapne plynový kotel. Tím dojde k automatické změně zdroje bez jakéhokoli zásahu 

uživatele. Pro udržení požadované teploty v ostatních místnostech jsou otopná tělesa vybave-

na termostatickou regulační hlavicí TRCD07. Celková cena otopného systému včetně regula-

ce, vychází přibližně na 230.000 Kč. 

Pro využití dalšího obnovitelného zdroje, než je pouze biomasa, se nabízí sluneční 

energie. Pro fototermické panely by nebylo přílišné využití, protože v zimních měsících by 

nezvládly dodat dostatečné teplo na výpomoc vytápění a v letních měsících by byl naopak 

přebytek teplé vody, která by neměla využití. Je to dáno především tím, že ohřev teplé vody je 

zanechán původní, tedy elektrickou energií v boileru. Z toho důvodu se jako varianta nabízejí 

fotovoltaické panely. Nejlepším místem pro umístění těchto panelů je jihozápadní střecha se 

sklonem 41°. Veškerá energie vyrobená fotovoltaickými panely bude spotřebována v domě. 

Návrh instalovaného výkonu byl zvolen podle zaručených odběrů elektrické energie, což je 

vzduchotechnickou jednotkou a ohřevem teplé vody. Z tohoto vychází jako ideální instalova-

ný výkon 2 kWp. V budoucnu by se dalo uvažovat o rozšíření fotovoltaického systému 

s využitím bateriového uložiště. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

A plocha stavební části m2 

A průtočný průřez m2 

aATD,z autorita koncových vzduchotechnických zařízení - 

Aenv,i obálka místnosti m2 

Aenv,z obálka větrací zóny m2 

c rozdílový ukazatel (opravný součinitel na teplotní roz-

díl) 

- 

cp měrná tepelná kapacita vzduchu Wh/kgK 

D počet dnů otopného období - 

D vnitřní průměr potrubí m 

d tloušťka m 

dp průměr potrubí (pára) mm 

dv průměr potrubí (voda) mm 

E potřeba energie Wh 

fdir,z činitel orientace zóny - 

fe,z opravný činitel zohledňující nerovnotlaké větrání - 

fie teplotní opravný činitel - 

fix 
teplotní opravný činitel mezi místností (i) a jiným pro-

středím (x) 
- 

fi-z poměr mezi minimálním průtokem do místnosti součástí 

zóny a průtokem celé zóny 

- 

fqv,z činitel objemového průtoku - 

fu opravný činitel zohledňující povětrnostní vlivy - 

g tíhové zrychlení m/s2 

H nadmořská výška m. n. m. 

h výška vodního sloupce nad expanzní nádobou m 

H dopravní výška čerpadla m 

HOK výška okna m 

HOT výška otopného tělesa m 

HT,ia měrný tepelný tok prostupem z vytápěného do vytápě-

ného prostředí 

W 

HT,iae měrný tepelný tok prostupem z vytápěného do nevytá-

pěného prostředí 

W 

HT,iBE měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru do 

funkční části 

W 

HT,ie 
měrný tepelný tok prostupem z vnitřního prostoru do 

venkovního 
W/K 

HT,ig měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru do W 
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zeminy 

k absolutní hydraulická drsnost potrubí  m 

K konstanta závislá na stavu syté vodní páry kW/mm2 

L délka potrubí m 

LOK délka okna m 

LOT délka otopného tělesa m 

m hmotnostní průtok  kg/h 

mCO2 produkce škodliviny CO2 l/h 

n teplotní exponent tělesa - 

n součinitel zvětšení objemu - 

nmin,i minimální intenzita větrání místnosti h-1 

pB barometrický tlak kPa 

pd,dov,A nejnižší dovolený absolutní tlak kPa 

ph,dov,A nejvyšší dovolený absolutní tlak kPa 

pot otevírací přetlak pojistného ventilu kPa 

pz celková tlaková ztráta Pa 

pzt tlaková ztráta třením Pa 

Q výkon přenesený daným úsekem W 

qenv,50 měrná průvzdušnost obálky m3/m2h 

QH výpočtová tepelná ztráta budovy kW 

Qmin minimální garantovaný výkon kotle kW 

QN jmenovitý výkon kW 

QP pojistný výkon kW 

QT přepočtený výkon - 

QTskut skutečný výkon tělesa W 

Qv průtok vzduchu m3/h 

qv objemový tok m3/h 

qv,ATD,50,z objemový průtok přiváděný koncovými vzduchotech-

nickými zařízeními při rozdílu tlaku 50 Pa 

m3/h 

qv,ATD,design,i návrhový objemový průtok koncovými zařízeními do (i) m3/h 

qv,ATD,design,z  návrhový objemový průtok vzduchu koncovými vzdu-

chotechnickými zařízeními 

m3/m2h 

qv,ATD,z objemový průtok koncovými zařízeními m3/h 

qv,comb,i objemový průtok vzduchu přiváděného pro spalování  m3/h 

qv,comb,z objemový průtok potřebný pro spalovací zařízení m3/h 

qv,env,i objemový průtok přiváděný do místnosti obálkou budo-

vy 

m3/h 

qv,env,z objemový průtok přiváděný do zóny obálkou budovy m3/h 

qv,exh,i objemový průtok vzduchu odváděný z místnosti m3/h 

qv,exh,z objemový průtok větracího vzduchu odváděný ze zóny m3/h 
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qv,inf,add,z objemový průtok vzduchu dodatečnou infiltrací m3/h 

qv,leak,z objemový průtok venkovního vzduchu netěsnostmi m3/h 

qv,leak+ATD,i objemový průtok přiváděný netěsnostmi a koncovkami m3/h 

qv,min,i minimální objemový průtok vzduchu místností m3/h 

qv,open,i objemový průtok přiváděný do místnosti velkými otvory m3/h 

qv,open,z objemový průtok přiváděný do zóny velkými otvory m3/h 

qv,sup,i objemový průtok vzduchu přiváděný do místnosti m3/h 

qv,sup,z objemový průtok vzduchu přiváděný do zóny m3/h 

qv,tech,i objemový průtok vzduchu pro technické účely m3/h 

qv,transfer,ij objemový průtok vzduchu přestupující z vedlejší míst-

nosti 

m3/h 

R tepelný odpor m2K/W 

Re Reynoldsovo číslo - 

Rse odpor při přestupu tepla na vnější straně m2K/W 

Rsi odpor při přestupu tepla na vnitřní straně m2K/W 

S0 průřez sedla pojistného ventilu mm2 

t teplota vody °C 

TB doba hoření paliva při jmenovitém výkonu h 

te venkovní výpočtová teplota °C 

ti vnitřní výpočtová teplota °C 

tmax nejvyšší teplota v soustavě °C 

tok teplota vnitřní strany okna °C 

ttm střední teplota otopného tělesa °C 

tw1 teplota přívodní vody °C 

tw2 teplota zpátečky °C 

U součinitel přestupu tepla W/m2K 

UOK součinitel prostupu tepla oknem W/m2K 

Vet objem expanzní nádoby l 

Vex navržená EN l 

Vi vnitřní objem místnosti m3 

Vk objem vody v kotli l 

vleak tlakový exponent netěsnosti - 

Vo objem vody v otopné soustavě l 

Vp objem vody v potrubí l 

VSP objem akumulační nádrže l 

Vt objem vody v tělesech l 

w rychlost proudění m/s 

Z místní tlaková ztráta Pa 

z1 opravný součinitel na úpravu okolí - 

z2 opravný součinitel na umístění tělesa v místnosti - 
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αi,OK součinitel přestupu tepla W/m2K 

αw výtokový součinitel - 

Δp tlaková ztráty Pa 

ΔpATD,design,z návrhový rozdíl tlaků koncových vzduchotechnických 

zařízení 

Pa 

Δpm měrná tlaková ztráta Pa/m 

Δpmax regulační tlak Pa 

Δpo tlaková ztráta omezovače Pa 

Δpr tlak pro regulaci Pa 

Δpv tlaková ztráta ventilu Pa 

Δt aritmeticky určený rozdíl teplot °C 

Δtln logaritmicky určený rozdíl teplot °C 

Δtln,n logaritmicky určený rozdíl nominálních teplot °C 

Δtn aritmeticky určený rozdíl nominálních teplot °C 

ΔUTB přirážka na vliv tepelných vazeb W/m2K 

η stupeň využití expanzní nádoby - 

ηrec,z účinnost zpětného získávání tepla - 

θe venkovní výpočtová teplota °C 

Θe,m průměrná venkovní teplota za otopné období °C 

θexh,z teplota vzduchu odváděného ze zóny °C 

θint,i vnitřní výpočtová teplota prostoru (i) °C 

θrec,z teplota vzduchu přiváděného do zóny °C 

θtransfer,ij teplota vzduchu přiváděného z vedlejší místnosti °C 

θx teplota sousedního prostoru (x) °C 

λ tepelná vodivost W/m·K 

λ2320 součinitel tření při Re = 2320 - 

λ4000 součinitel tření při Re = 4000 - 

ν kinematická viskozita m2/s 

ξ místní tlaková ztráta Pa 

Ʃ(Φgain,i) součet trvalých tepelných zisků W 

Ʃ(Φhu,i) součet zátopových tepelných výkonu W 

Ʃ(ΦT,ie+ΦT,iae+ΦT,ig) součet tepelných ztrát prostupem do venkovního pro-

středí 

W 

ƩR součet odporů m2K/W 

Ʃξ součet součinitelů vřazených odporů - 

ρ hustota kg/m3 

φ opravný součinitel na způsob připojení těles - 

Φ tepelný tok W 

Φgain,i trvalé tepelné zisky W 

ΦHL,build návrhový tepelný výkon budovy W 
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ΦHL,i návrhový tepelný výkon místnosti W 

Φhu,i zátopový výkon W 

ΦT,i celková návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného 

prostoru 

W 

ΦV,i/z/build tepelná ztráta větráním místnosti/zóny/budovy W 

Ψe koncentrace škodliviny ve venkovním prostředí ppm 

Ψmax požadovaná mezní koncentrace škodliviny v interiéru ppm 

 

 

 

 

 

Zkratka vysvětlení  

CO2 oxid uhličitý  

DB rozvodný box  

DN jmenovitý průměr potrubí  

EXT exteriér  

FV fotovoltaika  

VZTJ vzduchotechnická jednotka  

ZZT zpětné získávání tepla  
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11 Přílohy 

A Tepelné ztráty prostupem tepla 

A.01  Prádelna 1.02 

PRÁDELNA 1.02 

návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného prostoru (i) ΦT,i 312,9 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) ΦT,ie 110,6 W 

ztráta prostupem z (i) do sousedního vytápěného prostoru (a) ΦT,ia -17,5 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí přes nevyt. prost. ΦT,iae 219,8 W 

ztráta prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) ΦT,iaBE 0,0 W 

ztráta prostupem z (i) do zeminy (g) ΦT,ig 0,0 W 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) HT,ie 3,2 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousedního vyt. prostor (a) HT,ia -0,5 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prost. přes nevyt. prost. HT,iae 6,3 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) HT,iaBE 0,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do zeminy (g) HT,ig 0,0 W/K 

vnitřní výpočtová teplota θint,i 20,0 °C 

 

venkovní stěna – přední 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,14 0,038 3,68 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,37 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,22 W/m2K  

plocha A 1,27 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,41 W/K  
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okno 

součinitel prostupu tepla U 1,30 W/m2K 

plocha A 1,01 m2 

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K 

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 - 

teplotní opravný činitel fie 1,00 - 

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 1,42 W/K 

 

stěna s dílnou 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,15 0,78 0,19 

fasádní polystyren 0,12 0,038 3,16 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 3,37 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,28 W/m2K  

plocha A 9,22 m2  

teplotní opravný činitel fiae 0,60 -  

teplota sousedního prostoru θx -1,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 1,52 W/K  

 

dveře do dílny 

součinitel prostupu tepla U 1,50 W/m2K 

plocha A 1,58 m2 

teplotní opravný činitel fiae 0,60 - 

teplota sousedního prostoru θx -1,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 1,42 W/K 
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venkovní stěna – zadní 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,16 0,036 4,44 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,81 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K  

plocha A 4,44 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 1,34 W/K  

 

stěna se spíží 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,10 0,78 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,15 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,43 W/m2K  

plocha A 2,88 m2  

teplotní opravný činitel fiae 0,06 -  

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,40 W/K  

 

stěna s chodbou 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,10 0,78 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,15 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,43 W/m2K  

plocha A 0,94 m2  

teplotní opravný činitel fiae 0,00 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K  
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stěna s koupelnou 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,10 0,78 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,15 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,43 W/m2K  

plocha A 1,80 m2  

teplotní opravný činitel fia -0,11 -  

teplota sousedního prostoru θx 24,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT -0,50 W/K  

 

stěna se záchodem 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,10 0,78 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,15 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,43 W/m2K  

plocha A 4,10 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,00 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K  

 

dveře na záchod 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,18 m2 

teplotní opravný činitel fia 0,00 - 

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K 
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podlaha se sklepem 

skladba podlahy 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

dlažba 0,01 1,01 0,01 

beton 0,10 1,3 0,08 

škvára 0,16 0,21 0,76 

hurdis 0,08 0,6 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 0,99 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,75 W/m2K  

plocha A 7,15 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,29 -  

teplota sousedního prostoru θx 10,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 1,53 W/K  

 

strop na novou půda 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

škvára 0,05 0,21 0,24 

dřevo 0,02 0,18 0,11 

polystyren 0,14 0,038 3,68 

dřevo 0,02 0,18 0,11 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 4,16 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,23 W/m2K  

plocha A 7,15 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,86 -  

teplota sousedního prostoru θx -10,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 1,41 W/K  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energetický ústav 

FSI VUT v Brně 

Bc. Michal Nejerál 

Návrh vytápění a větrání pro rekonstruovaný rodinný dům 

  

 

77 

 

A.02 WC 1.03 

ZÁCHOD 1.03 

návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného prostoru (i) ΦT,i 20,9 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) ΦT,ie 35,1 W 

ztráta prostupem z (i) do sousedního vytápěného prostoru (a) ΦT,ia -28,0 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí přes nevyt. prost. ΦT,iae 13,8 W 

ztráta prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) ΦT,iaBE 0,0 W 

ztráta prostupem z (i) do zeminy (g) ΦT,ig 0,0 W 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) HT,ie 1,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousedního vyt. prostor (a) HT,ia -0,8 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prost. přes nevyt. prost. HT,iae 0,4 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) HT,iaBE 0,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do zeminy (g) HT,ig 0,0 W/K 

vnitřní výpočtová teplota θint,i 20,0 °C 

 

venkovní stěna 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,14 0,038 3,68 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,37 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,22 W/m2K  

plocha A 1,56 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,50 W/K  

 

okno 

součinitel prostupu tepla U 1,30 W/m2K 

plocha A 0,36 m2 

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K 

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 - 

teplotní opravný činitel fie 1,00 - 

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 0,50 W/K 
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stěna s prádelnou 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,10 0,78 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,15 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,43 W/m2K  

plocha A 3,62 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,00 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K  

 

dveře do prádelny 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,18 m2 

teplotní opravný činitel fia 0,00 - 

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K 

 

stěna s koupelnou 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,10 0,78 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,15 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,43 W/m2K  

plocha A 2,88 m2  

teplotní opravný činitel fia -0,11 -  

teplota sousedního prostoru θx 24,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT -0,80 W/K  
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podlaha se sklepem 

skladba podlahy 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

dlažba 0,01 1,01 0,01 

beton 0,10 1,3 0,08 

škvára 0,16 0,21 0,76 

hurdis 0,08 0,6 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 0,99 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,75 W/m2K  

plocha A 0,96 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,29 -  

teplota sousedního prostoru θx 10,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,21 W/K  

 

strop na novou půda 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

škvára 0,05 0,21 0,24 

dřevo 0,02 0,18 0,11 

polystyren 0,14 0,038 3,68 

dřevo 0,02 0,18 0,11 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 4,16 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,23 W/m2K  

plocha A 0,96 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,86 -  

teplota sousedního prostoru θx -10,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,19 W/K  
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A.03  Koupelna 1.06 

KOUPELNA 1.06 

návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného prostoru (i) ΦT,i 230,7 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) ΦT,ie 66,1 W 

ztráta prostupem z (i) do sousedního vytápěného prostoru (a) ΦT,ia 101,7 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí přes nevyt. prost. ΦT,iae 63,0 W 

ztráta prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) ΦT,iaBE 0,0 W 

ztráta prostupem z (i) do zeminy (g) ΦT,ig 0,0 W 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) HT,ie 1,7 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousedního vyt. prostor (a) HT,ia 2,6 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prost. přes nevyt. prost. HT,iae 1,6 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) HT,iaBE 0,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do zeminy (g) HT,ig 0,0 W/K 

vnitřní výpočtová teplota θint,i 24,0 °C 

 

venkovní stěna 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,14 0,038 3,68 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,37 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,22 W/m2K  

plocha A 3,72 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 1,19 W/K  

 

okno 

součinitel prostupu tepla U 1,30 W/m2K 

plocha A 0,36 m2 

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K 

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 - 

teplotní opravný činitel fie 1,00 - 

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 0,50 W/K 
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stěna se záchodem 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,10 0,78 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,13 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,56 W/m2K  

plocha A 2,88 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,10 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,76 W/K  

 

stěna s prádelnou 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,10 0,78 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,15 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,43 W/m2K  

plocha A 1,80 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,10 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,45 W/K  

 

stěna s chodbou 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,10 0,78 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,15 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,43 W/m2K  

plocha A 2,42 m2  

teplotní opravný činitel fiae 0,10 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,60 W/K  
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dveře na chodbu 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,18 m2 

teplotní opravný činitel fiae 0,10 - 

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 0,24 W/K 

 

stěna s kuchyní 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,10 0,78 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,15 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,43 W/m2K  

plocha A 4,44 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,05 -  

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,55 W/K  

 

podlaha se sklepem 

skladba podlahy 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

dlažba 0,01 1,01 0,01 

beton 0,10 1,3 0,08 

škvára 0,16 0,21 0,76 

hurdis 0,08 0,6 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 0,99 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,75 W/m2K  

plocha A 3,44 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,36 -  

teplota sousedního prostoru θx 10,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,93 W/K  
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strop na novou půda 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

škvára 0,05 0,21 0,24 

dřevo 0,02 0,18 0,11 

polystyren 0,14 0,038 3,68 

dřevo 0,02 0,18 0,11 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 4,16 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,23 W/m2K  

plocha A 3,44 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,87 -  

teplota sousedního prostoru θx -10,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,69 W/K  

 

A.04  Kuchyň 1.07 
KUCHYŇ 1.07 

návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného prostoru (i) ΦT,i 588,5 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) ΦT,ie 200,6 W 

ztráta prostupem z (i) do sousedního vytápěného prostoru (a) ΦT,ia 36,4 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí přes nevyt. prost. ΦT,iae 351,5 W 

ztráta prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) ΦT,iaBE 0,0 W 

ztráta prostupem z (i) do zeminy (g) ΦT,ig 0,0 W 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) HT,ie 5,4 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousedního vyt. prostor (a) HT,ia 1,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prost. přes nevyt. prost. HT,iae 9,5 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) HT,iaBE 0,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do zeminy (g) HT,ig 0,0 W/K 

vnitřní výpočtová teplota θint,i 22,0 °C 
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venkovní stěna 

skladba stěny 

 d λ R 

 [m] W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,14 0,038 3,68 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,37 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,22 W/m2K  

plocha A 1,61 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,52 W/K  

 

okno 

součinitel prostupu tepla U 1,30 W/m2K 

plocha A 1,82 m2 

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K 

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 - 

teplotní opravný činitel fie 1,00 - 

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 2,55 W/K 

 

stěna s koupelnou 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,10 0,78 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,15 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,43 W/m2K  

plocha A 4,44 m2  

teplotní opravný činitel fia -0,05 -  

teplota sousedního prostoru θx 24,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT -0,58 W/K  
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stěna na chodbu 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,10 0,78 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,15 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,43 W/m2K  

plocha A 0,94 m2  

teplotní opravný činitel fiae 0,05 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,12 W/K  

 

dveře na chodbu 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,58 m2 

teplotní opravný činitel fiae 0,05 - 

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 0,17 W/K 

 

stěna se spíží 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,10 0,78 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,15 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,43 W/m2K  

plocha A 2,88 m2  

teplotní opravný činitel fiae 0,11 -  

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,76 W/K  
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venkovní stěna – zadní  

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,16 0,038 4,21 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,90 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K  

plocha A 7,92 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 2,35 W/K  

 

stěna se schodištěm 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,60 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,16 W/m2K  

plocha A 5,98 m2  

teplotní opravný činitel fiae 0,11 -  

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,75 W/K  

 

dveře na schodiště 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,58 m2 

teplotní opravný činitel fiae 0,11 - 

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 0,34 W/K 
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stěna s obývacím pokojem 1.11 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,60 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,16 W/m2K  

plocha A 2,88 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,05 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,18 W/K  

 

stěna s předsíní 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,60 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,16 W/m2K  

plocha A 1,90 m2  

teplotní opravný činitel fiae 0,41 -  

teplota sousedního prostoru θx 7,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,90 W/K  

 

dveře do předsíně 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,58 m2 

teplotní opravný činitel fiae 0,41 - 

teplota sousedního prostoru θx 7,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 1,28 W/K 
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podlaha se sklepem 

skladba podlahy 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

PVC 0,002 0,25 0,01 

beton 0,10 1,3 0,08 

škvára 0,16 0,21 0,76 

hurdis 0,08 0,6 0,13 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 0,99 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,75 W/m2K  

plocha A 14,85 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,32 -  

teplota sousedního prostoru θx 10,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 3,62 W/K  

 

strop na novou půda 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

škvára 0,05 0,21 0,24 

dřevo 0,02 0,18 0,11 

polystyren 0,14 0,038 3,68 

dřevo 0,02 0,18 0,11 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 4,16 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,23 W/m2K  

plocha A 14,85 m2  

teplotní opravný činitel fiae 0,86 -  

teplota sousedního prostoru θx -10,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 2,95 W/K  
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A.05 Schodiště 1.08 

SCHODIŠTĚ 1.08 

návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného prostoru (i) ΦT,i 214,8 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) ΦT,ie 270,2 W 

ztráta prostupem z (i) do sousedního vytápěného prostoru (a) ΦT,ia -172,1 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí přes nevyt. prost. ΦT,iae 10,6 W 

ztráta prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) ΦT,iaBE 0,0 W 

ztráta prostupem z (i) do zeminy (g) ΦT,ig 106,2 W 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) HT,ie 8,2 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousedního vyt. prostor (a) HT,ia -5,2 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prost. přes nevyt. prost. HT,iae 0,3 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) HT,iaBE 0,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do zeminy (g) HT,ig 3,2 W/K 

vnitřní výpočtová teplota θint,i 18,0 °C 

 

venkovní stěna – zadní 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,16 0,038 4,21 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,90 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K  

plocha A 16,75 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 4,98 W/K  

 

dveře do ložnice 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,58 m2 

teplotní opravný činitel fia -0,06 - 

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT -0,19 W/K 
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stěna s ložnicí 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,30 0,78 0,38 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,41 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,50 W/m2K  

plocha A 6,61 m2  

teplotní opravný činitel fia -0,06 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT -0,60 W/K  

 

stěna s obývacím pokojem 1.11 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,15 0,78 0,19 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,22 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,11 W/m2K  

plocha A 6,48 m2  

teplotní opravný činitel fia -0,06 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT -0,83 W/K  

 

dveře do obývacího pokoje 1.11 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,58 m2 

teplotní opravný činitel fia -0,06 - 

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT -0,19 W/K 

 

dveře do kuchyně 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,58 m2 

teplotní opravný činitel fia -0,12 - 

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT -0,38 W/K 
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stěna s kuchyní 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,60 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,16 W/m2K  

plocha A 5,98 m2  

teplotní opravný činitel fia -0,12 -  

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT -0,84 W/K  

 

stěna s komorou 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,30 0,78 0,38 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,41 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,50 W/m2K  

plocha A 4,94 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,00 -  

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K  

 

stěna s pokojem 2.3 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,30 0,78 0,38 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,41 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,50 W/m2K  

plocha A 2,32 m2  

teplotní opravný činitel fia -0,12 -  

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT -0,42 W/K  
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dveře do pokoje 2.3 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,58 m2 

teplotní opravný činitel fia -0,12 - 

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT -0,38 W/K 

 

stěna s pokojem 2.4 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,15 0,78 0,19 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,22 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,11 W/m2K  

plocha A 5,40 m2  

teplotní opravný činitel fia -0,12 -  

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT -1,38 W/K  

 

venkovní stěna – boční 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,16 0,038 4,21 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,90 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K  

plocha A 5,25 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 1,56 W/K  
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podlaha se zeminou 

skladba podlahy 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

koberec 0,01 0,07 0,14 

beton 0,10 1,3 0,08 

celkový odpor stropu R 0,22 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,79 W/m2K  

teplotní opravný činitel fig 0,45 -  

plocha podlahové desky AG 9,76 m2  

nechráněný obvod P 3,10 m  

geometrický parametr B´ 6,30 m  

hloubka podlahy z 0,00 m  

opravný činitel spodní vody fGW 1,00 -  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

ekvivalentní součinitel přest. Uequiv 0,50 W/m2K  

vliv změny venkovní teploty fθann 1,45 -  

teplota sousedního prostoru θe,m 3,10 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 3,22 W/K  

 

strop se starou půda 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

polystyren 0,12 0,038 3,16 

dřevo 0,14 0,18 0,78 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 3,95 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,24 W/m2K  

plocha A 3,67 m2  

teplotní opravný činitel fiae 0,36 -  

teplota sousedního prostoru θx 6,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,32 W/K  
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strop se střecha 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

střešní krytina 0,04 1,3 0,03 

polystyren 0,20 0,038 5,26 

sádrokarton 0,01 0,21 0,06 

celkový odpor stropu R 5,35 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,18 W/m2K  

plocha A 9,10 m2  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 1,65 W/K  

 

A.06 Ložnice 1.09 

LOŽNICE 1.09 

návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného prostoru (i) ΦT,i 656,9 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) ΦT,ie 344,3 W 

ztráta prostupem z (i) do sousedního vytápěného prostoru (a) ΦT,ia 21,7 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí přes nevyt. prost. ΦT,iae 0,0 W 

ztráta prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) ΦT,iaBE 0,0 W 

ztráta prostupem z (i) do zeminy (g) ΦT,ig 290,9 W 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) HT,ie 9,8 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousedního vyt. prostor (a) HT,ia 0,6 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prost. přes nevyt. prost. HT,iae 0,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) HT,iaBE 0,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do zeminy (g) HT,ig 8,3 W/K 

vnitřní výpočtová teplota θint,i 20,0 °C 

 

okno 

součinitel prostupu tepla U 1,30 W/m2K 

plocha A 1,35 m2 

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K 

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 - 

teplotní opravný činitel fie 1,00 - 

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 1,89 W/K 
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okno 

součinitel prostupu tepla U 1,30 W/m2K 

plocha A 1,35 m2 

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K 

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 - 

teplotní opravný činitel fie 1,00 - 

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 1,89 W/K 

 

venkovní stěna – boční 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,16 0,038 4,21 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,90 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K  

plocha A 7,90 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 2,35 W/K  

 

stěna s obývacím pokojem 1.10 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,15 0,78 0,19 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,22 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,11 W/m2K  

plocha A 12,48 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,00 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K  
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stěna s obývacím pokojem 1.11 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,30 0,78 0,38 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,41 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,50 W/m2K  

plocha A 2,02 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,00 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K  

 

stěna se schodištěm 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,30 0,78 0,38 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,41 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,50 W/m2K  

plocha A 5,18 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,06 -  

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,44 W/K  

 

dveře na schodiště 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,58 m2 

teplotní opravný činitel fia 0,06 - 

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 0,18 W/K 
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venkovní stěna – zadní 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,16 0,038 4,21 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,90 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K  

plocha A 12,48 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 3,71 W/K  

 

podlaha se zeminou 

skladba podlahy 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

koberec 0,01 0,07 0,14 

beton 0,10 1,3 0,08 

celkový odpor stropu R 0,22 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,79 W/m2K  

teplotní opravný činitel fig 0,48 -  

plocha podlahové desky AG 19,56 m2 R 

nechráněný obvod P 8,90 m m2K/W 

geometrický parametr B´ 4,40 m 0,14 

hloubka podlahy z 0,00 m  

opravný činitel spodní vody fGW 1,00 -  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

ekvivalentní součinitel přest. Uequiv 0,61 W/m2K  

vliv změny venkovní teploty fθann 1,45 -  

teplota sousedního prostoru θe,m 3,10 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 8,31 W/K  
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strop s komorou 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

koberec 0,01 0,07 0,14 

beton 0,15 1,3 0,12 

dřevo 0,14 0,18 0,78 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 1,05 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,72 W/m2K  

plocha A 9,12 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,06 -  

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,38 W/K  

 

strop s pokojem 2.3 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

koberec 0,01 0,07 0,14 

beton 0,15 1,3 0,12 

dřevo 0,14 0,18 0,78 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 1,05 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,72 W/m2K  

plocha A 9,24 m2  

teplotní opravný činitel fia -0,06 -  

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT -0,38 W/K  
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A.07 Obývací pokoj 1.10 

OBÝVACÍ POKOJ 1.10 

návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného prostoru (i) ΦT,i 692,2 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) ΦT,ie 427,7 W 

ztráta prostupem z (i) do sousedního vytápěného prostoru (a) ΦT,ia -26,4 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí přes nevyt. prost. ΦT,iae 0,0 W 

ztráta prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) ΦT,iaBE 0,0 W 

ztráta prostupem z (i) do zeminy (g) ΦT,ig 290,9 W 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) HT,ie 12,2 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousedního vyt. prostor (a) HT,ia -0,8 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prost. přes nevyt. prost. HT,iae 0,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) HT,iaBE 0,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do zeminy (g) HT,ig 8,3 W/K 

vnitřní výpočtová teplota θint,i 20,0 °C 

 

venkovní stěna – boční 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,16 0,038 4,21 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,90 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K  

plocha A 7,90 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 2,35 W/K  

 

okno 

součinitel prostupu tepla U 1,30 W/m2K 

plocha A 1,35 m2 

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K 

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 - 

teplotní opravný činitel fie 1,00 - 

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 1,89 W/K 

 

 



Energetický ústav 

FSI VUT v Brně 

Bc. Michal Nejerál 

Návrh vytápění a větrání pro rekonstruovaný rodinný dům 

  

 

100 

 

okno 

součinitel prostupu tepla U 1,30 W/m2K 

plocha A 1,35 m2 

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K 

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 - 

teplotní opravný činitel fie 1,00 - 

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 1,89 W/K 

 

venkovní stěna – přední 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,16 0,038 4,21 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,90 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K  

plocha A 10,32 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 3,07 W/K  

 

stěna s obývacím pokojem 1.11 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,30 0,78 0,38 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,41 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,50 W/m2K  

plocha A 9,02 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,00 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K  
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okno 

součinitel prostupu tepla U 1,30 W/m2K 

plocha A 2,16 m2 

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K 

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 - 

teplotní opravný činitel fie 1,00 - 

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 3,02 W/K 

 

stěna s ložnicí 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,15 0,78 0,19 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,22 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,11 W/m2K  

plocha A 12,48 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,00 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K  

 

podlaha se zeminou 

skladba podlahy 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

koberec 0,01 0,07 0,14 

beton 0,10 1,3 0,08 

celkový odpor stropu R 0,22 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,79 W/m2K  

teplotní opravný činitel fig 0,48 -  

plocha podlahové desky AG 19,56 m2 R 

nechráněný obvod P 8,90 m m2K/W 

geometrický parametr B´ 4,40 m 0,14 

hloubka podlahy z 0,00 m  

opravný činitel spodní vody fGW 1,00 -  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

ekvivalentní součinitel přest. Uequiv 0,61 W/m2K  

vliv změny venkovní teploty fθann 1,45 -  

teplota sousedního prostoru θe,m 3,10 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 8,31 W/K  
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strop s pokojem 2.3 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

koberec 0,01 0,07 0,14 

beton 0,15 1,3 0,12 

dřevo 0,14 0,18 0,78 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 1,05 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,72 W/m2K  

plocha A 9,24 m2  

teplotní opravný činitel fia -0,06 -  

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT -0,38 W/K  

 

strop s pokojem 2.4 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

koberec 0,01 0,07 0,14 

beton 0,15 1,3 0,12 

dřevo 0,14 0,18 0,78 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 1,05 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,72 W/m2K  

plocha A 9,10 m2  

teplotní opravný činitel fia -0,06 -  

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT -0,37 W/K  
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A.08 Obývací pokoj 1.11 

OBÝVACÍ POKOJ 1.11 

návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného prostoru (i) ΦT,i 465,9 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) ΦT,ie 210,0 W 

ztráta prostupem z (i) do sousedního vytápěného prostoru (a) ΦT,ia 78,7 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí přes nevyt. prost. ΦT,iae 0,0 W 

ztráta prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) ΦT,iaBE 0,0 W 

ztráta prostupem z (i) do zeminy (g) ΦT,ig 177,2 W 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) HT,ie 6,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousedního vyt. prostor (a) HT,ia 2,2 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prost. přes nevyt. prost. HT,iae 0,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) HT,iaBE 0,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do zeminy (g) HT,ig 5,1 W/K 

vnitřní výpočtová teplota θint,i 20,0 °C 

 

venkovní stěna – přední 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,16 0,038 4,21 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,90 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K  

plocha A 5,90 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 1,75 W/K  

 

okno 

součinitel prostupu tepla U 1,30 W/m2K 

plocha A 2,16 m2 

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K 

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 - 

teplotní opravný činitel fie 1,00 - 

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 3,02 W/K 
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venkovní stěna – boční 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,12 0,038 4,21 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 3,85 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,25 W/m2K  

plocha A 3,50 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 1,22 W/K  

 

stěna s předsíní 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,60 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,16 W/m2K  

plocha A 4,94 m2  

teplotní opravný činitel fiae 0,37 -  

teplota sousedního prostoru θx 7,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 2,13 W/K  

 

stěna s kuchyní 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,60 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,16 W/m2K  

plocha A 3,12 m2  

teplotní opravný činitel fia -0,06 -  

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT -0,21 W/K  
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stěna se schodištěm 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,15 0,78 0,19 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,22 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,11 W/m2K  

plocha A 6,48 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,06 -  

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,78 W/K  

 

dveře na schodiště 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,58 m2 

teplotní opravný činitel fia 0,06 - 

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 0,18 W/K 

 

stěna s ložnicí 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,30 0,78 0,38 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,41 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,50 W/m2K  

plocha A 1,95 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,00 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K  
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stěna s obývacím pokojem 1.10 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,30 0,78 0,38 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,41 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,50 W/m2K  

plocha A 9,02 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,00 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K  

 

podlaha se zeminou 

skladba podlahy 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

koberec 0,01 0,07 0,14 

beton 0,10 1,3 0,08 

celkový odpor stropu R 0,22 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,79 W/m2K  

teplotní opravný činitel fig 0,48 -  

plocha podlahové desky AG 15,50 m2 R 

nechráněný obvod P 4,30 m m2K/W 

geometrický parametr B´ 7,21 m 0,14 

hloubka podlahy z 0,00 m  

opravný činitel spodní vody fGW 1,00 -  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

ekvivalentní součinitel přest. Uequiv 0,47 W/m2K  

vliv změny venkovní teploty fθann 1,45 -  

teplota sousedního prostoru θe,m 3,10 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 5,06 W/K  
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strop s pokojem 2.4 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

koberec 0,01 0,07 0,14 

beton 0,15 1,3 0,12 

dřevo 0,14 0,18 0,78 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 1,05 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,72 W/m2K  

plocha A 15,50 m2  

teplotní opravný činitel fia -0,06 -  

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT -0,64 W/K  

 

A.09 Komora 2.2 
KOMORA 2.2 

návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného prostoru (i) ΦT,i 114,3 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) ΦT,ie 186,3 W 

ztráta prostupem z (i) do sousedního vytápěného prostoru (a) ΦT,ia -87,2 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí přes nevyt. prost. ΦT,iae 15,1 W 

ztráta prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) ΦT,iaBE 0,0 W 

ztráta prostupem z (i) do zeminy (g) ΦT,ig 0,0 W 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) HT,ie 5,6 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousedního vyt. prostor (a) HT,ia -2,6 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prost. přes nevyt. prost. HT,iae 0,5 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) HT,iaBE 0,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do zeminy (g) HT,ig 0,0 W/K 

vnitřní výpočtová teplota θint,i 18,0 °C 

 

okno – luxfer  

součinitel prostupu tepla U 2,34 W/m2K 

plocha A 0,45 m2 

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K 

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 - 

teplotní opravný činitel fie 1,00 - 

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 1,10 W/K 
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venkovní stěna – zadní 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,16 0,038 4,21 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,90 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K  

plocha A 10,39 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 3,09 W/K  

 

venkovní stěna – boční 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,16 0,038 4,21 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,90 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K  

plocha A 1,90 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,56 W/K  

 

dveře do pokoje 2.3 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,58 m2 

teplotní opravný činitel fia -0,12 - 

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT -0,38 W/K 

 

 

 



Energetický ústav 

FSI VUT v Brně 

Bc. Michal Nejerál 

Návrh vytápění a větrání pro rekonstruovaný rodinný dům 

  

 

109 

 

stěna s pokojem 2.3 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,25 0,78 0,32 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,34 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,66 W/m2K  

plocha A 9,26 m2  

teplotní opravný činitel fia -0,12 -  

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT -1,86 W/K  

 

stěna se schodištěm 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,30 0,78 0,38 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,41 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,50 W/m2K  

plocha A 4,94 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,00 -  

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K  

 

podlaha s ložnicí 

skladba podlahy 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

koberec 0,01 0,07 0,14 

beton 0,15 1,3 0,12 

dřevo 0,14 0,18 0,78 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 1,05 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,72 W/m2K  

plocha A 9,12 m2  

teplotní opravný činitel fia -0,06 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT -0,40 W/K  
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strop se starou půdou 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

polystyren 0,12 0,038 3,16 

dřevo 0,14 0,18 0,78 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 3,95 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,24 W/m2K  

plocha A 5,22 m2  

teplotní opravný činitel fiae 0,36 -  

teplota sousedního prostoru θx 6,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,46 W/K  

 

strop se střechou 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

střešní krytina 0,04 1,3 0,03 

polystyren 0,20 0,038 5,26 

sádrokarton 0,01 0,21 0,06 

celkový odpor stropu R 5,35 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,18 W/m2K  

plocha A 4,94 m2  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,89 W/K  

 

A.10 Pokoj 2.3 

POKOJ 2.3 

návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného prostoru (i) ΦT,i 342,9 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) ΦT,ie 169,2 W 

ztráta prostupem z (i) do sousedního vytápěného prostoru (a) ΦT,ia 114,0 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí přes nevyt. prost. ΦT,iae 59,8 W 

ztráta prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) ΦT,iaBE 0,0 W 

ztráta prostupem z (i) do zeminy (g) ΦT,ig 0,0 W 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) HT,ie 4,6 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousedního vyt. prostor (a) HT,ia 3,1 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prost. přes nevyt. prost. HT,iae 1,6 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) HT,iaBE 0,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do zeminy (g) HT,ig 0,0 W/K 

vnitřní výpočtová teplota θint,i 22,0 °C 
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venkovní stěna  

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,16 0,038 4,21 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,90 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K  

plocha A 6,20 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 1,84 W/K  

 

okno 

součinitel prostupu tepla U 1,30 W/m2K 

plocha A 1,35 m2 

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K 

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 - 

teplotní opravný činitel fie 1,00 - 

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 1,89 W/K 

 

stěna s pokojem 2.4 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,25 0,78 0,32 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,34 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,66 W/m2K  

plocha A 15,89 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,00 -  

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K  
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dveře do pokoje 2.4 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,58 m2 

teplotní opravný činitel fia 0,00 - 

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K 

 
stěna se schodištěm 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,30 0,78 0,32 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,41 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,50 W/m2K  

plocha A 2,32 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,11 -  

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,38 W/K  

 

dveře na schodiště 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,58 m2 

teplotní opravný činitel fia 0,11 - 

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 0,34 W/K 

 

stěna s komorou 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,25 0,78 0,32 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,34 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,66 W/m2K  

plocha A 7,26 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,11 -  

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 1,30 W/K  
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dveře do komory 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,58 m2 

teplotní opravný činitel fia 0,11 - 

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 0,34 W/K 

 

podlaha s obývacím pokojem 1.10 

skladba podlahy 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

koberec 0,01 0,07 0,14 

beton 0,15 1,3 0,12 

dřevo 0,14 0,18 0,78 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 1,05 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,72 W/m2K  

plocha A 9,24 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,05 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,36 W/K  

 

podlaha s ložnicí 

skladba podlahy 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

koberec 0,01 0,07 0,14 

beton 0,15 1,3 0,12 

dřevo 0,14 0,18 0,78 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 1,05 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,72 W/m2K  

plocha A 9,24 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,05 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,36 W/K  
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strop se starou půdou 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

polystyren 0,12 0,038 3,16 

dřevo 0,14 0,18 0,78 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 3,95 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,24 W/m2K  

plocha A 15,50 m2  

teplotní opravný činitel fiae 0,43 -  

teplota sousedního prostoru θx 6,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 1,62 W/K  

 

strop se střechou 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

střešní krytina 0,04 1,3 0,03 

polystyren 0,20 0,038 5,26 

sádrokarton 0,01 0,21 0,06 

celkový odpor stropu R 5,35 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,18 W/m2K  

plocha A 4,63 m2  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,84 W/K  

 

A.11 Pokoj 2.4 

POKOJ 2.4 

návrhová tepelná ztráta prostupem vytápěného prostoru (i) ΦT,i 643,5 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) ΦT,ie 514,3 W 

ztráta prostupem z (i) do sousedního vytápěného prostoru (a) ΦT,ia 87,9 W 

ztráta prostupem z (i) do venkovního prostředí přes nevyt. prost. ΦT,iae 41,3 W 

ztráta prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) ΦT,iaBE 0,0 W 

ztráta prostupem z (i) do zeminy (g) ΦT,ig 0,0 W 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prostředí (e) HT,ie 13,9 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousedního vyt. prostor (a) HT,ia 2,4 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do venkovního prost. přes nevyt. prost. HT,iae 1,1 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do sousední funkční části budovy (aBE) HT,iaBE 0,0 W/K 

měrný tep. tok prostupem z (i) do zeminy (g) HT,ig 0,0 W/K 

vnitřní výpočtová teplota θint,i 22,0 °C 
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venkovní stěna – boční  

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,16 0,038 4,21 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,90 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K  

plocha A 1,90 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,56 W/K  

 

venkovní stěna – přední 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,16 0,038 4,21 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,90 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K  

plocha A 19,03 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 5,66 W/K  

 

okno 

součinitel prostupu tepla U 1,30 W/m2K 

plocha A 2,30 m2 

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K 

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 - 

teplotní opravný činitel fie 1,00 - 

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 3,21 W/K 
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venkovní stěna – boční do dvora 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,45 0,78 0,58 

fasádní polystyren 0,16 0,038 4,21 

omítka perlitová 0,01 0,1 0,10 

celkový odpor stěny R 4,90 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K  

plocha A 4,65 m2  

vliv tepelných vazeb ΔUTB 0,10 W/m2K  

opravný činitel povětrnosti fu 1,00 -  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 1,38 W/K  

 

stěna se schodištěm 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,15 0,78 0,19 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,22 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 2,11 W/m2K  

plocha A 6,42 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,11 -  

teplota sousedního prostoru θx 18,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 1,46 W/K  

 

stěna s pokojem 2.3 

skladba stěny 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

cihla pálená 0,25 0,78 0,32 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stěny R 0,34 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 1,66 W/m2K  

plocha A 18,70 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,00 -  

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K  
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dveře s pokojem 2.3 

součinitel prostupu tepla U 2,00 W/m2K 

plocha A 1,58 m2 

teplotní opravný činitel fia 0,00 - 

teplota sousedního prostoru θx 22,00 °C 

měrný tepelný tok prostupem HT 0,00 W/K 

 

podlaha s obývacím pokojem 1.11 

skladba podlahy 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

koberec 0,01 0,07 0,14 

beton 0,15 1,3 0,12 

dřevo 0,14 0,18 0,78 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 1,05 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,72 W/m2K  

plocha A 14,40 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,05 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,56 W/K  

 

podlaha s obývacím pokojem 1.10 

skladba podlahy 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

koberec 0,01 0,07 0,14 

beton 0,15 1,3 0,12 

dřevo 0,14 0,18 0,78 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 1,05 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,72 W/m2K  

plocha A 9,10 m2  

teplotní opravný činitel fia 0,05 -  

teplota sousedního prostoru θx 20,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 0,35 W/K  
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strop se starou půdou 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

polystyren 0,12 0,038 3,16 

dřevo 0,14 0,18 0,78 

omítka vápenná 0,01 0,88 0,01 

celkový odpor stropu R 3,95 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,24 W/m2K  

plocha A 10,70 m2  

teplotní opravný činitel fiae 0,43 -  

teplota sousedního prostoru θx 6,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 1,12 W/K  

 

strop se střechou 

skladba stropu 

 d λ R 

 m W/m·K m2K/W 

střešní krytina 0,04 1,3 0,03 

polystyren 0,20 0,038 5,26 

sádrokarton 0,01 0,21 0,06 

celkový odpor stropu R 5,35 m2K/W  

součinitel prostupu tepla U 0,18 W/m2K  

plocha A 17,03 m2  

teplotní opravný činitel fie 1,00 -  

teplota sousedního prostoru θx -15,00 °C  

měrný tepelný tok prostupem HT 3,08 W/K  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energetický ústav 

FSI VUT v Brně 

Bc. Michal Nejerál 

Návrh vytápění a větrání pro rekonstruovaný rodinný dům 

  

 

119 

 

B Tepelná ztráta větráním jednotlivých místností 

 

Hodnoty pro místnosti     P
R
Á
D
E
L
N
A
 1
.0
2
 

W
C

 1
.0

3
 

C
H

O
D

B
A

 1
.0

5
 

K
O

U
P

E
L

N
A

 1
.0

6
 

K
U
C
H
Y
Ň
 1
.0
7
 

S
C
H
O
D
IŠ
T
Ě
 1
.0
8
 

teplota vnitřního vzduchu místnosti θ*
int,i °C 20,0 20,0 20,0 24,0 22,0 18,0 

teplota vzduchu přestupujícího do místnosti ze sousední místnosti θtransfer,ij °C 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

minimální objemový průtok vzduchu do místnosti qv,min,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 14,8 

objemový průtok venkovního vzduchu přiváděný do místnosti obálkou budovy qv,env,i m3/h 10,3 1,4 2,8 3,9 30,6 16,0 

objemový průtok venkovního vzduchu přiváděného netěsnostmi a koncovými zařízeními qv,leak+ATD,i m3/h 6,3 0,7 1,4 2,0 15,3 8,0 

objemový průtok přiváděný do místnosti pro technické systémy qv,techn,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 85,0 

objemový průtok přiváděný do místnosti qv,sup,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

objemový průtok vzduchu přestupující do místnosti ze sousední místnosti qv,transfer,ij m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 85,0 

objemový průtok vzduchu odváděný z místnosti qv,exh,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 65,0 

objemový průtok spalovacího vzduchu odváděného z vytápěného prostoru qv,comb,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

objemový průtok venkovního vzduchu přiváděný do místnosti velkými otvory v obálce 

budovy qv,open,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

návrhový objemový průtok vzduchu koncovými vzduchotechnickými zařízeními qv,ATD,deign,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

minimální intenzita větrání místnosti nmin,i h-1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 

součet ploch povrchů náležících do místnosti oddělující prostor od venkovního prostředí 

a od nevytápěných prostor Aenv,i m2 34,9 3,8 7,6 11,0 48,7 44,5 

vnitřní objem místnosti Vi m3 17,2 2,3 4,3 8,3 35,6 49,4 

tepelná ztráta větráním místnosti Φv,i W 121,5 16,3 32,3 51,7 467,9 120,6 
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Hodnoty pro místnosti     L
O
Ž
N
IC
E
1
.0
9
 

O
B

. 
P

O
K

O
J 

1
.1

0
 

O
B

. 
P

O
K

O
J 

1
.1

1
 

K
O

M
O

R
A

 2
.2

 

P
O

K
O

J 
2
.3

 

P
O

K
O

J 
2
.4

 

teplota vnitřního vzduchu místnosti θ*
int,i °C 356,7 432,1 136,1 57,8 271,8 396,8 

teplota vzduchu přestupujícího do místnosti ze sousední místnosti θtransfer,ij °C 20,0 20,0 20,0 18,0 22,0 22,0 

minimální objemový průtok vzduchu do místnosti qv,min,i m3/h 0,0 0,0 20,0 22,0 0,0 0,0 

objemový průtok venkovního vzduchu přiváděný do místnosti obálkou budovy qv,env,i m3/h 15,3 15,3 12,1 0,0 14,1 15,6 

objemový průtok venkovního vzduchu přiváděného netěsnostmi a koncovými zaříze-

ními qv,leak+ATD,i m3/h 26,8 31,7 11,6 8,2 18,1 28,2 

objemový průtok přiváděný do místnosti pro technické systémy qv,techn,i m3/h 13,4 15,8 5,8 4,1 9,1 14,1 

objemový průtok přiváděný do místnosti qv,sup,i m3/h 35,0 50,0 50,0 25,0 25,0 25,0 

objemový průtok vzduchu přestupující do místnosti ze sousední místnosti qv,transfer,ij m3/h 35,0 50,0 0,0 0,0 25,0 25,0 

objemový průtok vzduchu odváděný z místnosti qv,exh,i m3/h 0,0 0,0 50,0 25,0 0,0 0,0 

objemový průtok spalovacího vzduchu odváděného z vytápěného prostoru qv,comb,i m3/h 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 

objemový průtok venkovního vzduchu přiváděný do místnosti velkými otvory v obálce 

budovy qv,open,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

návrhový objemový průtok vzduchu koncovými vzduchotechnickými zařízeními qv,ATD,deign,i m3/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

minimální intenzita větrání místnosti nmin,i h-1 35,0 50,0 0,0 0,0 25,0 25,0 

součet ploch povrchů náležících do místnosti oddělující prostor od venkovního pro-

středí a od nevytápěných prostor Aenv,i m2 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 

vnitřní objem místnosti Vi m3 42,7 42,7 32,1 22,9 27,7 55,6 

tepelná ztráta větráním místnosti Φv,i W 50,9 50,9 40,3 14,3 47,0 51,9 
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C Tlakové ztráty vytápění – podrobně 
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těleso v prádelně 1.2 

úsek 

výkon průtok délka průměr rychlost délkové ztráty odpor tvarovek místní ztráty celkové ztráty 

Q m L D w pzt ξ Z pzt + Z 

W kg/h m mm m/s Pa - Pa Pa 

1 7334,4 630,6 2,3 20 0,56 469 3,0 472 941 

2 1891,5 162,6 2,9 13 0,34 429 21,0 1231 1660 

4 788,54 67,8 0,3 13 0,14 8 8,6 88 96 

6 505,01 43,4 4,1 13 0,09 39 21,3 89 128 

6‘ 505,01 43,4 4,1 13 0,09 39 13,3 56 95 

4‘ 788,54 67,8 0,3 13 0,14 8 5,3 54 62 

2‘ 1891,5 162,6 2,9 13 0,34 429 19,0 1114 1543 

1‘ 7334,4 630,6 3,5 20 0,56 469 6,0 944 1413 

 
těleso v koupelně 1.6 

úsek 

výkon průtok délka průměr rychlost délkové ztráty odpor tvarovek místní ztráty celkové ztráty 

Q m L D w pzt ξ Z pzt + Z 

W kg/h m mm m/s Pa - Pa Pa 

1 7334,4 630,6 2,3 20 0,56 469 3,0 472 941 

2 1891,5 162,6 2,9 13 0,34 429 21,0 1231 1660 

4 788,54 67,8 0,3 13 0,14 8 8,6 88 96 

5 283,53 24,4 1,4 13 0,05 7 15,2 20 28 

5‘ 283,53 24,4 1,4 13 0,05 7 9,7 13 20 

4‘ 788,54 67,8 0,3 13 0,14 8 5,3 54 62 

2‘ 1891,5 162,6 2,9 13 0,34 429 19,0 1114 1543 

1‘ 7334,4 630,6 3,5 20 0,56 469 6,0 944 1413 
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těleso v kuchyni 1.7 

úsek 

výkon průtok délka průměr rychlost délkové ztráty odpor tvarovek místní ztráty celkové ztráty 

Q m L D w pzt ξ Z pzt + Z 

W kg/h m mm m/s Pa - Pa Pa 

1 7334,4 630,6 2,3 20 0,56 469 3,0 472 941 

2 1891,5 162,6 2,9 13 0,34 429 21,0 1231 1660 

3 1102,9 94,8 0,7 13 0,20 41 17,5 349 390 

3‘ 1102,9 94,8 0,7 13 0,20 41 9,7 193 234 

2‘ 1891,5 162,6 2,9 13 0,34 429 19,0 1114 1543 

1‘ 7334,4 630,6 3,5 20 0,56 469 6,0 944 1413 

 
těleso na schodišti 1.8 

úsek 

výkon průtok délka průměr rychlost délkové ztráty odpor tvarovek místní ztráty celkové ztráty 

Q m L D w pzt ξ Z pzt + Z 

W kg/h m mm m/s Pa - Pa Pa 

1 7334,4 630,6 2,3 20 0,56 469 3,0 472 941 

7 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 4,7 407 637 

8 349,26 30,0 0,7 13 0,06 5 41,1 82 87 

8‘ 349,26 30,0 0,7 13 0,06 5 94,8 190 194 

7‘ 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 3,5 303 533 

1‘ 7334,4 630,6 3,5 20 0,56 469 6,0 944 1413 
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těleso 1 v ložnici 1.9 

úsek 

výkon průtok délka průměr rychlost délkové ztráty odpor tvarovek místní ztráty celkové ztráty 

Q m L D w pzt ξ Z pzt + Z 

W kg/h m mm m/s Pa - Pa Pa 

1 7334,4 630,6 2,3 20 0,56 469 3,0 472 941 

7 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 4,7 407 637 

9 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,0 228 808 

11 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,2 11 185 

12 2436,3 209,5 3,4 16 0,29 292 3,9 165 457 

14 1876,6 161,4 2,4 13 0,34 351 0,7 40 391 

16 1520,6 130,7 2 13 0,28 203 0,7 27 230 

18 1164,5 100,1 2,1 13 0,21 135 0,7 16 150 

20 582,26 50,1 2,1 13 0,11 26 17,4 97 123 

20‘ 582,26 50,1 2,1 13 0,11 26 7,0 39 65 

18‘ 1164,5 100,1 2,1 13 0,21 135 0,7 16 150 

16‘ 1520,6 130,7 2 13 0,28 203 0,6 23 226 

14‘ 1876,6 161,4 2,4 13 0,34 351 0,7 40 391 

12‘ 2436,3 209,5 3,4 16 0,29 292 2,4 102 394 

11‘ 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,4 22 196 

9‘ 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,6 273 854 

7‘ 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 3,5 303 533 

1‘ 7334,4 630,6 3,5 20 0,56 469 6,0 944 1413 
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těleso 2 v ložnici 1.9 

úsek 

výkon průtok délka průměr rychlost délkové ztráty odpor tvarovek místní ztráty celkové ztráty 

Q m L D w pzt ξ Z pzt + Z 

W kg/h m mm m/s Pa - Pa Pa 

1 7334,4 630,6 2,3 20 0,56 469 3,0 472 941 

7 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 4,7 407 637 

9 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,0 228 808 

11 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,2 11 185 

12 2436,3 209,5 3,4 16 0,29 292 3,9 165 457 

14 1876,6 161,4 2,4 13 0,34 351 0,7 40 391 

16 1520,6 130,7 2 13 0,28 203 0,7 27 230 

18 1164,5 100,1 2,1 13 0,21 135 0,7 16 150 

19 582,26 50,1 0,1 13 0,11 1 15,4 86 87 

19‘ 582,26 50,1 0,1 13 0,11 1 3,8 21 22 

18‘ 1164,5 100,1 2,1 13 0,21 135 0,7 16 150 

16‘ 1520,6 130,7 2 13 0,28 203 0,6 23 226 

14‘ 1876,6 161,4 2,4 13 0,34 351 0,7 40 391 

12‘ 2436,3 209,5 3,4 16 0,29 292 2,4 102 394 

11‘ 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,4 22 196 

9‘ 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,6 273 854 

7‘ 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 3,5 303 533 

1‘ 7334,4 630,6 3,5 20 0,56 469 6,0 944 1413 
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těleso 1 v obývacím pokoji 1.10 

úsek 

výkon průtok délka průměr rychlost délkové ztráty odpor tvarovek místní ztráty celkové ztráty 

Q m L D w pzt ξ Z pzt + Z 

W kg/h m mm m/s Pa - Pa Pa 

1 7334,4 630,6 2,3 20 0,56 469 3,0 472 941 

7 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 4,7 407 637 

9 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,0 228 808 

11 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,2 11 185 

12 2436,3 209,5 3,4 16 0,29 292 3,9 165 457 

14 1876,6 161,4 2,4 13 0,34 351 0,7 40 391 

16 1520,6 130,7 2 13 0,28 203 0,7 27 230 

17 356,05 30,6 0,1 13 0,06 1 46,9 97 98 

17‘ 356,05 30,6 0,1 13 0,06 1 -1,6 -3 -3 

16‘ 1520,6 130,7 2 13 0,28 203 0,6 23 226 

14‘ 1876,6 161,4 2,4 13 0,34 351 0,7 40 391 

12‘ 2436,3 209,5 3,4 16 0,29 292 2,4 102 394 

11‘ 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,4 22 196 

9‘ 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,6 273 854 

7‘ 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 3,5 303 533 

1‘ 7334,4 630,6 3,5 20 0,56 469 6,0 944 1413 
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těleso 2 v obývacím pokoji 1.10 

úsek 

výkon průtok délka průměr rychlost délkové ztráty odpor tvarovek místní ztráty celkové ztráty 

Q m L D w pzt ξ Z pzt + Z 

W kg/h m mm m/s Pa - Pa Pa 

1 7334,4 630,6 2,3 20 0,56 469 3,0 472 941 

7 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 4,7 407 637 

9 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,0 228 808 

11 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,2 11 185 

12 2436,3 209,5 3,4 16 0,29 292 3,9 165 457 

14 1876,6 161,4 2,4 13 0,34 351 0,7 40 391 

15 356,05 30,6 0,1 13 0,06 1 46,9 97 98 

15‘ 356,05 30,6 0,1 13 0,06 1 -1,6 -3 -3 

14‘ 1876,6 161,4 2,4 13 0,34 351 0,7 40 391 

12‘ 2436,3 209,5 3,4 16 0,29 292 2,4 102 394 

11‘ 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,4 22 196 

9‘ 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,6 273 854 

7‘ 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 3,5 303 533 

1‘ 7334,4 630,6 3,5 20 0,56 469 6,0 944 1413 
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těleso 3 v obývacím pokoji 1.10 

úsek 

výkon průtok délka průměr rychlost délkové ztráty odpor tvarovek místní ztráty celkové ztráty 

Q m L D w pzt ξ Z pzt + Z 

W kg/h m mm m/s Pa - Pa Pa 

1 7334,4 630,6 2,3 20 0,56 469 3,0 472 941 

7 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 4,7 407 637 

9 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,0 228 808 

11 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,2 11 185 

12 2436,3 209,5 3,4 16 0,29 292 3,9 165 457 

13 559,73 48,1 0,1 13 0,10 1 32,1 165 166 

13‘ 559,73 48,1 0,1 13 0,10 1 0,7 4 5 

12‘ 2436,3 209,5 3,4 16 0,29 292 2,4 102 394 

11‘ 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,4 22 196 

9‘ 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,6 273 854 

7‘ 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 3,5 303 533 

1‘ 7334,4 630,6 3,5 20 0,56 469 6,0 944 1413 
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těleso v obývacím pokoji 1.11 

úsek 

výkon průtok délka průměr rychlost délkové ztráty odpor tvarovek místní ztráty celkové ztráty 

Q m L D w pzt ξ Z pzt + Z 

W kg/h m mm m/s Pa - Pa Pa 

1 7334,4 630,6 2,3 20 0,56 469 3,0 472 941 

7 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 4,7 407 637 

9 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,0 228 808 

10 712,61 61,3 0,1 13 0,13 2 37,7 314 316 

10‘ 712,61 61,3 0,1 13 0,13 2 -4,6 -38 -36 

9‘ 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,6 273 854 

7‘ 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 3,5 303 533 

1‘ 7334,4 630,6 3,5 20 0,56 469 6,0 944 1413 
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těleso v komoře 2.2 

úsek 

výkon průtok délka průměr rychlost délkové ztráty odpor tvarovek místní ztráty celkové ztráty 

Q m L D w pzt ξ Z pzt + Z 

W kg/h m mm m/s Pa - Pa Pa 

1 7334,4 630,6 2,3 20 0,56 469 3,0 472 941 

7 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 4,7 407 637 

9 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,0 228 808 

11 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,2 11 185 

21 1944,7 167,2 2,9 13 0,35 451 3,7 229 680 

23 871,49 74,9 9,2 13 0,16 335 8,9 111 446 

25 181,71 15,6 4,8 13 0,03 16 48,0 26 42 

25‘ 181,71 15,6 4,8 13 0,03 16 30,0 16 33 

23‘ 871,49 74,9 9,2 13 0,16 335 6,0 75 410 

21‘ 1944,7 167,2 2,9 13 0,35 451 3,0 186 636 

11‘ 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,4 22 196 

9‘ 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,6 273 854 

7‘ 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 3,5 303 533 

1‘ 7334,4 630,6 3,5 20 0,56 469 6,0 944 1413 
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těleso v pokoji 2.3 

úsek 

výkon průtok délka průměr rychlost délkové ztráty odpor tvarovek místní ztráty celkové ztráty 

Q m L D w pzt ξ Z pzt + Z 

W kg/h m mm m/s Pa - Pa Pa 

1 7334,4 630,6 2,3 20 0,56 469 3,0 472 941 

7 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 4,7 407 637 

9 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,0 228 808 

11 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,2 11 185 

21 1944,7 167,2 2,9 13 0,35 451 3,7 229 680 

23 871,49 74,9 9,2 13 0,16 335 8,9 111 446 

24 689,78 59,3 0,1 13 0,13 2 13,0 101 103 

24‘ 689,78 59,3 0,1 13 0,13 2 3,5 27 29 

23‘ 871,49 74,9 9,2 13 0,16 335 6,0 75 410 

21‘ 1944,7 167,2 2,9 13 0,35 451 3,0 186 636 

11‘ 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,4 22 196 

9‘ 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,6 273 854 

7‘ 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 3,5 303 533 

1‘ 7334,4 630,6 3,5 20 0,56 469 6,0 944 1413 
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těleso v pokoji 2.4 

úsek 

výkon průtok délka průměr rychlost délkové ztráty odpor tvarovek místní ztráty celkové ztráty 

Q m L D w pzt ξ Z pzt + Z 

W kg/h m mm m/s Pa - Pa Pa 

1 7334,4 630,6 2,3 20 0,56 469 3,0 472 941 

7 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 4,7 407 637 

9 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,0 228 808 

11 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,2 11 185 

21 1944,7 167,2 2,9 13 0,35 451 3,7 229 680 

22 1073,2 92,3 0,1 13 0,20 6 14,8 279 285 

22‘ 1073,2 92,3 0,1 13 0,20 6 3,7 70 75 

21‘ 1944,7 167,2 2,9 13 0,35 451 3,0 186 636 

11‘ 4381,1 376,7 2,1 20 0,34 174 0,4 22 196 

9‘ 5093,7 438,0 5,4 20 0,39 581 3,6 273 854 

7‘ 5442,9 468,0 1,9 20 0,42 229 3,5 303 533 

1‘ 7334,4 630,6 3,5 20 0,56 469 6,0 944 1413 

 


