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ÚVOD 

Náplní této bakalářské práce je návrh vytápění objektu s restaurací 

v Nasavrkách. Objekt je dvoupodlažní s restaurací a penzionem ukončen 

plochou střechou se solárními panely. Celá práce je rozdělena na tři části. 

Teoretická část představuje tepelná čerpadla. V této části se seznámíme se 

základními informacemi, historií a vznikem, princem fungování a základním 

rozdělením tepelných čerpadel. Podrobnější popis a informace o tepelném 

čerpadle typu země/voda. 

Výpočtovou část tvoří kompletní návrh vytápění objektu a návrh přípravy 

teplé vody. Navržena otopná soustava s podlahovým vytápěním a vytápěním 

s deskovými a trubkovými tělesy. Jako tepelný zdroj je navrženo tepelné 

čerpadlo země/voda se svislými vrty. Objekt větrán v prvním nadzemním podlaží 

nuceně dvěma vzduchotechnickými jednotkami a  v druhém přirozeně. Příprava 

teplé vody ve dvou zásobnících pro předehřev a dohřev teplé vody. V letních 

měsících předehřev teplé vody termickými solárními kolektory. 

Projektovou část obsahuje technická zpráva sepsaná dle předchozího 

výpočtu a samostatnou přílohou pro realizaci je výkresová dokumentace. 
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A TEORETICKÁ ČÁST – TEPELNÁ ČERPADLA
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A.1 Historie a vznik tepelných čerpadel 

První hlavní myšlenku týkající se chodu tepelného čerpadla vyslovil v roce 

1852 William Thomson (Lord Kevin) ve své druhé větě termodynamické. 

Přispěvatelem do tohoto oboru se v roce 1881 stal mladý německý vynálezce 

Emil Warbug. Avšak první prototyp tepelného čerpadla sestrojil ke konci 40. let 

minulého století americký vynálezce Robert C. Webber. Stalo se tak, když 

prováděl pokusy s hlubokým zamražením a svojí neopatrností se dlaní dotkl 

výstupního potrubí a popálil se. Jeho popálenina se tedy stala prvním podnětem 

k myšlence o další funkci chladícího zařízení a vděčíme ji za odhalení funkce 

tepelného čerpadla. Webber propojil mrazák se zásobníkem teplé vody a za 

pomoci potrubní smyčky a větráku vháněl přebytečné teplo do domu. Následně 

zkusil čerpat teplo ze země pomocí zemních kolektorů a byl úspěšný. V průmyslu 

se první realizace objevila až po roce 1927 a hlavním rozvojem tepelných 

čerpadel se stalo období energetické krize.[6] 

A.1.1 Vývoj instalací tepelných čerpadel v ČR 

Jen několik málo kusů tepelných čerpadel u nás bylo instalováno před 

rokem 1990. Až po roce 1990 se začala objevovat tepelná čerpadla skutečná, a 

to především ze zemí, kde už měli zkušenosti (Švédsko, Německo, Rakousko). 

Pořád se ale jednalo pouze o desítky instalací ročně, které se postupně dostaly 

na stovky instalací ročně. K velkému rozvoji došlo až po roce 2000, viz graf. 

 

Obrázek 1Vývoj počtu instalací tepelných čerpadel v ČR v minulých letech [7] 
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Pomalý rozvoj v prvních deseti letech souvisel s ekonomikou provozu, která 

je navázána na cenu paliv a energie. Cena paliv a energie byla v té době velmi 

nízká a tepelná čerpadla tím pádem ušetřila 50 až 70% energie, ale návratnost 

investice do zařízení byla dlouhá až 20 let. Z ekonomického hlediska nebyl důvod 

k pořizování tepelných čerpadel. Po roce 2000 kdy došlo k zvyšování cen energií. 

To mělo za příčinu i vliv na ekonomickou návratnost tepelného čerpadla, která 

klesla pod 10 let. Rok 2000 se tedy stal z hlediska instalací tepelných čerpadel 

tzv. rokem 0. [7] 

 

A.2 Princip tepelného čerpadla 

Princip tepelného čerpadla můžeme přirovnat k principu chladničky. 

Chladnička odebírá teplo potravinám (chladí) a v zadní části lednice topí. Tepelné 

čerpadlo funguje na opačném principu s větším výkonem. Odebírá teplo vodě, 

vzduchu nebo zemi a teplo vytváří za pomocí otopných těles nebo podlahového 

vytápění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základními částmi jsou kondenzátor, kompresor, výparník a expanzní ventil. 

Chladivo (pracovní látka) je v kompresoru stlačená a v kondenzátoru ochlazená 

látka. Průchodem expanzním ventilem do prostředí s menším tlakem se ve 

výparníku odpařuje při poměrně malé teplotě. Zároveň odebírá tepelnou energii 

okolnímu prostředí přes stěnu výparníku. Odpařením vzniklé páry jsou chladiva 

s malým tlakem nasávány do kompresoru, stlačeny na vysoký tlak a při tom jejich 

Obrázek 2: Schéma funkce tepelného čerpadla [9] 
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teplota stoupne. V tomto stavu se chladivo přivede do kondenzátoru, kde je přes 

stěnu tepelná energie odebírána. Teplota chladiva klesne, kondenzuje a z páry 

vzniká kapalina. Poté pod vysokým tlakem putuje zkapalněné chladivo do 

expanzního ventilu a tento děj se opakuje.[8,9,10] 

 

A.3 Přehled základních komponentů tepelného čerpadla 

A.3.1 Kompresor 

U kompresoru dochází k zvětšení tlaku odpařovaného chladiva z tlaku 

odpovídajícího výparné teplotě na tlak odpovídající kondenzační teplotě 

v kondenzátoru. Nejčastěji bývá poháněn elektrickou energií, které se po 

odečtení ztrát uloží do chladícího média. V současné době nejvíce používáme 

kompresory rotační nebo pístové. Musíme zabránit úniku chladiva přes spojovací 

těsnění. Kompresor s elektrickým motorem je uložen v jedné tlakově uzavíratelné 

nádobě. Nazýváme tzv. hermetický kompresor.[11] 

A.3.2 Kondenzátor 

Chladící médium předává teplo do otopné soustavy. Tento děj probíhá za 

vysokého tlaku a vysoké teplotě, kdy chladivo kondenzuje a odevzdává teplo. 

Zhotovené jako letované desky nebo jako trubkové. [11] 

A.3.3 Výparník 

Ve výparníku dochází k předání odebraného tepla kapalnému chladivu. Při 

malém tlaku a teplotě se může chladivo vypařovat a získávat teplo i při velmi 

malých teplotách. Pro kapaliny letované deskové výměníky a pro vzduch 

trubkové žebrované výměníky.[11]  

Obrázek 4: Rozebíratelný deskový výměník tepla [12] 

Obrázek 3:Trubkový výměník tepla [12] 
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A.3.4 Expanzní ventil 

Úkolem expanzního ventilu je udržovat rozdíl mezi vysokotlakou a 

nízkotlakou stranou oběhu. Redukuje průtok chladiva z kondenzátoru do 

výparníku. Díky expanznímu ventilu je zaručeno, že do kompresoru vstupuje 

chladivo zcela vypařeno. Ventily termostatické, automatické nebo elektronicky 

řízené. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4 Efektivita tepelných čerpadel 

Energetickou efektivitu zařízení posuzuje podle účinnosti. Jedná se o 

poměr mezi energií přivedenou a mezi energií získanou. U tepelných čerpadel 

efektivitu vyjadřuje topný faktor značený COP (Coefficient of Performance).[21] 

A.4.1 Topný faktor COP 

Nejdůležitější parametr u tepelných čerpadel. Číslo COP vyjadřuje 

spotřebu vstupní energie k množství získaného tepla. Tento faktor je vždy větší 

než hodnota 1, většinou 2 až 5. Můžeme tedy říct, že „účinnost“ tepelného 

čerpadla je větší jak 100%.Čím vyšší hodnota COP , tím vyšší bude efektivita 

provozu a účinnosti tepelného čerpadla. 

COP = Q / E, kde: Q …. teplo dodané do vytápění [kWh] 

E …. energie pro pohon tepelného čerpadla[kWh] [21] 

A.4.2  Sezónní topný faktor SCOP 

Značí sezónní koeficient výkonu a je to poměr celkového množství 

vyrobeného tepla a celkové spotřeby elektrické energie tepelného čerpadla. 

Stanoven pro celou otopnou sezónu.  Čím vyšší hodnota SCOP, tím vyšší 

účinnost tepelného čerpadla. SCOP nových tepelných čerpadel má většinou 

hodnotu  v rozmezí 3,4 až 5,5. [26] 

Obrázek 5: Elektronický expanzní ventil [13] Obrázek 6:Termostatický expanzní ventil [12] 
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A.4.3 Provozní způsoby tepelných čerpadel 

Čtyři způsoby provozu tepelných čerpadel. Monovalentní, alternativně-

bivalentní, paralelně-bivalentní a částečně paralelně-bivalentní provoz. 

A.4.3.1 Monovalentní provoz 

Jediným zdrojem tepla pro objekt je tepelné čerpadlo. Vhodnější pro 

nízkoteplotní systém vytápění s otopnou vodou do teploty 60 °C.[3] 

A.4.3.2 Alternativně-bivalentní provoz 

Pouze pro část topné sezóny pracuje tepelné čerpadlo a v největších 

mrazech je odstaveno. Po odstavení teplo dodává další zdroj například kotel. 

Vhodné pro otopné soustavy s otopnou vodou do teploty 90°C. [3] 

A.4.3.3 Paralelně-bivalentní provoz 

Tepelné čerpadlo pracuje po celou dobu topné sezóny i za nízkých teplot. 

Pokud jeho výkon nestačí připojuje se další zdroje teple například kotel. Poté 

tepelné čerpadlo i kotel pracují společně.[3] 

A.4.3.4 Částečně paralelně-bivalentní provoz 

Pouze pro část topné sezóny pracuje tepelné čerpadlo a v největších 

mrazech je odstaveno. Teplo potom dodává další zdroj například kotel, ale před 

odstavením tepelného čerpadla pracují oba zdroje po určitou dobu společně. 

Vhodné pro otopné soustavy s otopnou vodou do teploty 60°C. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8:Monovalentní [3] Obrázek 7:Alternativně-bivalentní [3] 

Obrázek 9:Paralelně-bivalentní [3] Obrázek 10:Částečně Paralelně-bivalentní [3] 
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A.5 Chladiva pro tepelná čerpadla 

Chladivo je nositelem energie v tepelném čerpadle, bez něho by systém 

nemohl fungovat. Dříve používaná chladiva CFC – plně halogenované 

uhlovodíky a HCFC – částečně halogenované uhlovodíky, které jsou v dnešní 

době zakázány. V současné době jsou používaná chladiva HFC – fluorované 

uhlovodíky a jejich směsi. Tato chladiva nahradila chladiva zakázaná, protože 

jejich složení nenarušuje ozónovou vrstvu. Nejpoužívanějšími chladivy pro 

tepelná čerpadla jsou R407c, R410a, R134a.[12,14] 

A.5.1 Chladivo R407c 

Směs R32, R125 a R134a v poměru 23:25:52.K velkému rozptylu chladiva 

dochází při vypařovací teplotě. Stabilní látka, není nebezpečná pro životní 

prostředí ani pro lidský organismus. 

Bezbarvý plyn s lehkým pachem, teplota varu -43,9 °C, při teplotě 21,1 °C 

je relativní hustota 1,16 g/cm3 a tlak páry je 10,769 hPa.[14] 

A.5.2 Chladivo R410a 

Směs R125 a R32. V porovnání s ostatními má vyšší chladivost a 

energetickou efektivnost. Vysoký potenciál zvyšování teploty klimatu, z tohoto 

důvodu se předpokládá omezení výroby. 

Bezbarvý, nehořlavý plyn, při teplotě 20 °C kapalný. Teplota varu -51,6 °C, 

při teplotě 25 °C relativní hustota 1,062 g/cm3. [14] 

A.5.3 Chladivo R134a 

Nejvyužívanější chladivo, jednosložkové, velmi dobré termodynamické 

vlastnosti, pro chlazení středních a vysokých teplot. 

Bezbarvý plyn se slabým zápachem, bod varu -26,3 °C při 1013 mbar, 

v plynné formě vysoká hustota, nízká hustota v kapalné formě, kritická teplota -

101,1 °C a kritický tlak 40,6 bar. [14] 

 

A.6 Rozdělení tepelných čerpadel podle zdroje tepla 

Podle zdroje rozdělujeme tepelná čerpadla na čtyři základní typy. 

Vzduch/voda, vzduch/vzduch, voda/voda, země/voda 
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A.6.1 Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Energie je odebírána z venkovního vzduchu a získané teplo následně 

používáno pro ohřev vody v otopném systému nebo zásobníku teplé vody. 

Nejfrekventovanější druh tepelných čerpadel v současnosti. Nejvhodnější 

varianta pro rodinné domy s malými pozemky. 

Výhody: jednoduchá a rychlá instalace, nižší investiční i provozní náklady, 

bezúdržbové a bezpracné vytápění. 

Nevýhody: vyšší spotřeba elektřiny proti čerpadlu země/voda, hlučnost 

venkovní jednotky, snížený výkon při nízké venkovní teplotě.[15]  

 

 

 

 

 

 

 

A.6.2 Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch 

Založeno na systému, kdy odebírá teplo z venkovního vzduchu a ohřívá 

vzduch uvnitř objektu. Ohřívá vnitřní vzduch přímo. V porovnání s ostatními 

čerpadly dosahuje vyššího topného faktoru. 

Výhody: nejnižší pořizovací cena, rychlá a jednoduchá instalace, většinou 

vybaveno i funkcí pro chlazení. 

Nevýhody: nelze ohřívat teplou vodu, hlučnost vnitřní jednotky, není 

vhodný pro objekt s malými místnostmi. [16] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Tepelné čerpadlo vzduch/voda [15] Obrázek 11:Tepelné čerpadlo vzduch/voda [15] 

Obrázek 12:Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch [16] 



23 

A.6.3 Tepelné čerpadlo voda/voda 

Teplo je odebírané ze spodní nebo geotermální vody. Voda ze studny je 

čerpána do výměníku čerpadla a po ochlazení se vrací zpět do země. 

Výhody: Dosahuje nejvyššího topného faktoru, nižší investiční náklady, 

využití odpadního tepla, nižší nároky na prostor. 

Nevýhody: pouze s dostatkem vody, nižší životnost komponentů. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.6.4 Tepelné čerpadlo země/voda – vodní plocha 

Teplo odebírané z vodní plochy. Plastové hadice naplněné nemrznoucí 

směsí leží na dvě rybníka, řeky nebo jiné vodní plochy a přenášejí teplo mezi 

vodou a tepelným čerpadlem. 

Výhody: nízké náklady vybudování kolektoru, nízké provozní náklady, 

bezhlučné, bezúdržbové, dlouhodobá životnost. 

Nevýhody: v blízkosti vodní plochy, povolení správců povodí. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13:Tepelné čerpadlo voda/voda [17] 

Obrázek 14:Tepelné čerpadlo země/voda-vodní plocha [18] 
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A.6.5 Tepelné čerpadlo země/voda – vrty 

Teplo odebírané z velké hloubky pod povrchem země. Ve vrtu plastová 

sonda s nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. 

Dle podmínek se vrty provádějí o hloubce 80 až 250 m. 

Výhody: stabilní výkon a vysoký topný faktor, nízká spotřeba elektřiny, 

dlouhá životnost, bezhlučnost, využitelnost vrtů pro chlazení domu. 

Nevýhody: vysoké investiční náklady-pořízení vrtů, stavební povolení. [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.6.6 Tepelné čerpadlo země/voda – plošný kolektor 

Teplo odebírané z plochy zahrady. Plošný kolektor do hloubky 2 m 

s nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. 

Nejvhodnější varianta pro rodinné domy s vhodnými pozemky. 

Výhody: nízká spotřeba elektřiny, nízké investiční náklady, dlouhá 

životnost, bezhlučné, bezúdržbové. 

Nevýhody: dostatečný pozemek 200 až 400 m2, rozmístění dalších staveb 

potřeba znát předem. [20]  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15:Tepelné čerpadlo země/voda-vrty [19] 

Obrázek 16:Tepelné čerpadlo země/voda-plošný kolektor [20] 
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A.7 Tepelné čerpadlo typu ZEMĚ/VODA 

Tepelné čerpadlo země/voda získává tepelnou energii ze země, teplo 

předává otopné vodě a výrazně šetří náklady na vytápění. Tento typ čerpadla 

patří k nejúčinnějším a je vhodný do oblastí s mrazivým klimatem. [21] 

A.7.1 Zemský povrch jako zdroj tepla 

Teplo ze země získáváme dvěma způsoby. Prostřednictvím odběru 

akumulované energie slunečního záření z povrchu nebo hloubky země. Plošné 

kolektory položeny blízko povrchu země nebo vrty pronikající až do hloubky 

několika desítek metrů.[ 1] 

 

 

 

 

 

A.7.2 Princip tepelného čerpadla země/voda 

Okruh země/voda se skládá z vnitřní jednotky a zemních kolektorů 

(primární okruh). Vnější okruh (potrubí) naplněno nejčastěji nemrznoucí 

glykolovou směsí. 

Teplo ze země ohřeje nemrznoucí kapalinu , která proudí potrubím do 

výměníku tepelného čerpadla. Teplo se poté předá chladivu vnitřního okruhu. 

Teplo chladiva stlačí kompresor a zvětší teplotu. Chladivo předá energii do 

otopné vody a cyklus se opakuje. [21] 

A.7.3 Životnost tepelného čerpadla země/voda 

Životnost tepelného čerpadla ovlivňuje především životnost samotného 

kompresoru. Vše záleží na kvalitě, značce a počtu startů tepelného čerpadla. 

Zjednodušeně můžeme říct, že kvalitní a dobře nadimenzované tepelné 

čerpadlo typu země/voda vydrží i více než 20 let. Dále se může provést celková 

oprava a čerpadlo je možné provozovat dalších mnoho let.  

Obrázek 17:Způsoby získávání tepla [22] 
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Životnost dále také může ovlivnit kvalita použitého potrubí, geotermálních 

sond, rozdělovačů a sběračů a dalšího potřebného příslušenství k používání 

tepelného čerpadla.[26] 

A.7.4 Zemní plošný kolektor 

Zemní plošný kolektor je na realizace a finance nejméně náročný. Pro 

realizaci stačí pouze ohlášení stavby. Podmínkou pro zhotovení plošných 

kolektorů je zapotřebí dostatečně velký pozemek v okolí objektu. [4] 

 

 

 

 

 

 

A.7.4.1 Odběr tepla 

Můžeme zanedbat geotermický proud tepla 0,1 W/m2. Kolektor využívá 

proud tepla přichází shora a je přijímán svrchní vrstvou země nad ním z přímé 

nebo nepřímé sluneční energie. Při plánování instalace jsou rozhodující termické 

vlastnosti půdy a poloha místa.[4] 

A.7.4.2 Uložení zemního kolektoru 

Kolektor z polyethylenového potrubí, který se ukládá do nezámrzné 

hloubky (u nás doporučeno 1,2-1,5 m). Ideální délka jednotlivých okruhů kvůli 

snížení tlakových ztrát je doporučena na 100 až 300 m. 

Potrubí se sbíhá ve venkovní šachtě, kde je umístěn rozdělovač a sběrač 

s možností uzavření jednotlivých smyček. Ke konci topného období může teplota 

v kolektoru klesnout pod bod mrazu a může se stát, že chlad ovlivní funkčnost 

vedení kolektoru. 

Plošné kolektory se umisťují do bezpečné vzdálenosti, a to minimálně 

1,5m od základů objektu. Dimenze potrubí používané na zhotovení kolektorů jsou 

25,32 a 40 mm

Obrázek 18:Zemní plošný kolektor [29] 
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Příklady uložení: spirálové uložené (1) do lokalit, kde je prostorové 

omezené, uložení do meandru (2) ideální v případě skrývky a klasické uložení (3) 

je potrubí, které rovnoměrně čerpá energii z plochy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkon tepla získaný ze země kolísá vlivem vlastností a druhu půdy. 

Přiřazení předpokládaného výkonu můžeme provést dle tabulky. [4,23] 

A.7.4.3 Způsoby pokládky plošného kolektoru 

Kompletní skrývka – provádí se tam, kde budou terénní úpravy nebo 

navážka, tento způsob pokládky umožňuje uspořádání kolektoru do meandru. 

Klasický výkop bagrem – provádí se na šířku lžíce 0,6-0,8 m do kterého 

se pokládá smyčka kolektoru. 

Drážky pro kolektor zemním rýhovačem – potrubí vkládané do drážky o 

šířce 10-15 cm, výkop prováděn do konečné hloubky ukládky. [4]

Obrázek 19:Způsoby uložení plošných kolektorů [18] 

Obrázek 20:Tabulka měrné odběrové tepelné toky plošného kolektoru[18] 
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A.7.5 Vrty – geotermální vertikální sondy 

Tradiční zdroj energie pro tepelná čerpadla. V ČR nejrozšířenějším 

způsobem získání geotermální nízkopotenciální energie. Investice do 

geotermálních vertikálních vrtů není nejnižší, ale tento typ tepelného čerpadla 

země/voda s vrty patří k nejstabilnějším a nejspolehlivějším zdrojům vytápění i 

z důvodu nezávislosti na vlivu počasí.  

Do předem zhotoveného vrtu se vkládá potrubí, kterým proudí nemrznoucí 

směs. Po instalaci potrubí je následně vrt zainjektován směsí betonu a cementu. 

Počet vrtů a hloubka záleží na požadovaném výkonu tepelného čerpadla. [4,24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.7.5.1 Hloubka a počet vrtů  

Vliv na hloubku a daný počet vrtů má proudění spodní vody, tepelná 

vodivost zeminy a použité technologie vrtání. Hloubka vrtů se pohybuje v rozmezí 

50 až 120 m, kdy při větším počtu vrtů se celková délka rozdělí na více vrtů o 

stejné délce. Vzdálenost vrtů od sebe by měla být minimálně 5 m. Během roku je 

průměrná teplota zeminy v hloubce 2 m +10 °C a směrem do hloubky narůstá o 

3 °C na každých 100 m hloubky.[4] 

A.7.5.2 Technologie provádění vrtů 

Při provádění vrtů používáme meotodu rotačně příklepového vrtání. Vrtné 

kladivo popohání stlačený vzduch, který zároveň vyndává vyvrtanou zeminu 

z otvoru. Nastane-li případ, že tato metoda nelze použít nasazuje se vrtání 

s výplachem, kdy vzduch nahrazuje voda s příměsemi. Vrtné stroje jsou 

umístěny na podvozku nákladního vozu nebo na pásovém podvozku. 

Kompresor, který pohání vzduch může být umístěn na vzdálenější ploše.[4]

Obrázek 21:Hlubinný vrt [28] 
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A.7.5.3 Zásady dimenzování 

Potřebnou hloubku vrtů stanoví hydrogeolog podle hydrogeologických 

map s charakterem podloží. Celková délka vrtů je vztažená ke složení podloží 

dané lokality, kde se vrty provádějí. 

Nutné je co nejpřesnější dimenzování. Vlivem poddimenzování může díky 

velkému odběru tepla dojít k ochlazení země a vytvoření zamrznutí kolem vrtu a 

dojde k zmenšení výkonnosti tepelného čerpadla. 

Přiřazovací hodnoty určíme z tabulky, kdy chladící výkon je vztažený na 

1m hloubky geotermálního vrtu. Tyto hodnoty platí pro samotný vrt nebo vrty 

v lince, pro uvedené provozní hodnoty, do 30kW výkonu zařízení. Tepelná 

čerpadla o výkonu větším než 30 kW vyžadují přístup s nasazením techniky na 

měření výkonů vrtů.[4] 

Obrázek 22:Tabulka měrné odběrové tepelné toky vrtů [29] 
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A.7.5.4 Konstrukce hlubinného vrtu pro tepelné čerpadlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Tlakové injektování vrtu – Společně s kolektorem se do vrtu zavádí injekční 

potrubí, které slouží k injektování vrtu. Vrt se tlakově vyplní od spodu nahoru 

speciální injektážní směsí. 

Obrázek 23:Konstrukce hlubinného vrtu [30] 
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2 – Redukce počtu větví z PE 100 – Pokud je instalace s větším počtem vrtů, 

můžeme redukovat  tak, že vrt z potrubí 4x32 mm svedeme do potrubí na 2x40 

mm. Vnitřní kanály redukce jsou navrženy pro minimální hydraulické ztráty a 

dlouholetý provoz. 

3- Vymezovací díl – Slouží k vymezení vzdáleností mezi potrubím ve vrtu. Může 

zvýšit výkon vrtu až o 15%. 

4 – Centrifix – V horších geologických podmínkách musíme vystrojení trubek 

zatlačovat za pomoci trubek vrtné kolony. Aplikujeme tzv. centrifix, o který vrtná 

kolona opře injektážní trubky a zatlačí vystrojení do vrtu. 

5 – Vratné koleno tvaru U – Nejdůležitější prvek celého vystrojení vrtu. 

6 – Závaží pro kolektor – Závaží o hmotnosti 12,5-24 kg slouží pro snadnější 

instalaci PE kolektoru do vrtu. Olovnicovým efektem směřuje kolektor ke dnu 

vrtu.[30] 

A.7.6 Geotermální energetické koše pro tepelná čerpadla 

Tento způsob je vhodný v případě, když není prostor pro zemní plošný 

kolektor nebo v případě, když není možné provádět hlubinné vrty. Zajímavá 

ekonomická varianta pro využití geotermální energie. Ve vrchních geologických 

vrstvách, kde dochází k regeneraci slunečním zářením a vsakováním povrchové 

vody se realizuje odběr zemního tepla, popřípadě chladu. 

Tento systém umožňuje využívat pasivní chlazení bez kompresoru 

tepelného čerpadla. Lze používat pro rodinné domy a objekty s vysokým 

energetickým požadavkem. [31] 

Obrázek 25: Geotermální energetický koš  [31] 

Obrázek 24:Geotermální energetický koš v praxi [31] 
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B VÝPOČTOVÁ ČÁST
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B.1 Analýza objetu 

Novostavba restaurace s penzionem na okraji města Nasavrky 

v Pardubickém kraji. Dvoupodlažní budova ukončená plochou střechou se 

solárními kolektory. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace a 

kuchyně se zázemím. Ve druhém nadzemním podlaží penzion. 

Vstupem z jižní strany se dostaneme do restaurace, která je kapacitně 

určena pro 40 osob. Na restauraci navazují toalety a bar. Dále je zde kuchyně, 

šatna, sklady, úklidová místnost, strojovna VZT a technická místnost.  

Vstup pro hosty penzionu je z východní strany pozemku, kudy se po 

jednoramenném schodišti dostanou do druhého nadzemního podlaží. Penzion 

tvoří pět dvoulůžkových pokojů a jeden větší čtyřlůžkový pokoj. Každý pokoj má 

svoji samostatnou koupelnu s toaletou, sprchovým koutem a umyvadlem. 

Obvodové stěny z keramických tvárnic Porotherm zatepleny fasádním 

polystyrenem systému ETICS. Vnitřní nosné stěny a příčky z keramických tvárnic 

Porotherm. Příčky tloušťky 100 mm ze sádrokartonových desek. Stropní 

konstrukce monolitické železobetonové. Okna a dveře plastová. 

Budova vytápěna pomocí tepelného čerpadla země/voda. Do restaurace 

navrženo podlahové vytápění kolem obvodové stěny s okny. Ve zbylé části 

prvního podlaží navržena desková otopná tělesa firmy Korado typu Radik VKU. 

V druhém podlaží v každém pokoji navržen rozdělovač a sběrač GIACOMINII, 

který má na starost regulaci teploty každého pokoje zvlášť. V pokojích desková 

otopná tělesa typu Radik VKU a v koupelnách trubková tělesa typu Koralux linear 

max. Vytápění rozděleno do tří větví. Pro podlahové vytápění, otopná tělesa 

prvního podlaží a větev pro vytápění druhého podlaží. Čtvrtou a pátou větev tvoří 

větve vzduchotechniky pro nucené větrání restaurace a kuchyně. Navrženy dvě 

jednotky. První pro restauraci s přívodem vzduchu 20°C a druhá pro kuchyň a 

zázemí s přívodem 18°C. Šestá větev slouží pro přípravu teplé vody. Ohřev teplé 

vody ve dvou zásobnících sloužících pro předehřev a dohřev teplé vody. V letních 

měsících z důvodu regenerace vrtů navržen termický solární systém pro ohřev 

teplé vody s šestnácti solárními kolektory na ploché střeše. 
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B.2 Výpočet tepelného výkonu 

B.2.1 Součinitel prostupu tepla 

Výpočet součinitele prostupu tepla proveden dle normy ČSN 73 0540 -

2:2001 Tepelná ochrana budov-část 2: Požadavky. 

B.2.1.1 Postup výpočtu součinitele prostupu tepla 

Tepelný odpor R [m2·K·W-1] 

Ri =
ⅆi

λi
  R = ∑Ri 

Ri tepelný odpor i-té vrstvy konstrukce [m2·K·W-1] 

di tloušťka i-té vrstvy konstrukce [m] 

λi  součinitel tepelné vodivosti materiálu [W·m-1·K·-1] 

 

Součinitel prostupu tepla U [W·m-2·K·-1] 

U =
1

Rsi + ∑
ⅆi

λi
+ Rse

=
1

RT
 

Rsi odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2·K·W-1] 

Rse odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2·K·W-1]  

RT celkový odpor konstrukce při přestupu tepla [m2·K·W-1] 

 

Posouzení dle ČSN 73 0540 na doporučené a požadované hodnoty. 

U ≤ UN,20 UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W·m-2·K·-1] 

U ≤ Urec,20 Urec,20  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W·m-2·K·-1] 

B.2.1.2 Výpočet a posouzení navržených konstrukcí 

Obvodová konstrukce stěna 
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Vnitřní nosná stěna tl. 300 mm 

Vnitřní nosná stěna tl. 200 mm 

Vnitřní nenosná stěna tl. 150 mm 

 

 

 

 

Vnitřní nenosná SDK příčka tl. 100 mm 

 

 

 

 

 

Podlaha na terénu 

 

 

 

 

 

 

Podlaha 2.NP – Keramická dlažba 
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Podlaha 2.NP – Vinylová podlaha 

Konstrukce ploché střechy 

Plastová okna s izolačním trojsklem 

U = 0,71 W·m-2·K·-1   < UN,20 = 1,5 W·m-2·K·-1 VYHOVUJE 

    < Urec,20 = 1,2 W·m-2·K·-1 VYHOVUJE 

Plastové vchodové dveře  

U = 1,10 W·m-2·K·-1   < UN,20 = 1,7 W·m-2·K·-1 VYHOVUJE 

    < Urec,20 = 1,2 W·m-2·K·-1 VYHOVUJE 

Vnitřní dřevěné interiérové dveře 

U = 2,00 W·m-2·K·-1   < UN,20 = 3,5 W·m-2·K·-1 VYHOVUJE 

    < Urec,20 = 2,3 W·m-2·K·-1 VYHOVUJE 

B.2.1.3 Přehled konstrukcí a jejich součinitelů tepla 

ST1 stěna ochlazovaná obvodová   U = 0,14 W·m-2·K-1 

ST2 stěna neochlazovaná, 300 mm    U = 0,50 W·m-2·K-1 

ST3 stěna neochlazovaná, 200 mm    U = 1,07 W·m-2·K-1 

ST4 stěna neochlazovaná, 150 mm    U = 1,22 W·m-2·K-1 

ST5 stěna neochlazovaná, 100 mm    U = 0,39 W·m-2·K-1 

P1 podlaha na zemině      U = 0,32 W·m-2·K-1 

P2 podlaha v 2.NP – keramická dlažba   U = 0,41 W·m-2·K-1 

P3 podlaha v 2.NP – vinylová podlaha   U = 0,40 W·m-2·K-1 

SCH konstrukce ploché střechy     U = 0,14 W·m-2·K-1
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B.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností objektu 

Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností proveden dle normy ČSN 

EN 12831 Tepelné soustavy v budovách. 

Venkovní teplota pro lokalitu Nasavrky, okres Chrudim, kraj Pardubicky  

te = -12 °C 

B.2.2.1 Postup výpočtu teplených ztrát pro jednotlivé místnosti 

Celková tepelná ztráta místnosti ΦHL,i [W] 

ΦHL,i = ΦT,i + ΦV,i 

ΦT,i  tepelná ztráta prostupem [W]  

ΦV,i  tepelná ztráta větráním [W] 

Tepelná ztráta prostupem 

ФT,i = (HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig)·( θi- θe) [W] 

HT,ie   měrná tepelná ztráta do venkovního prostředí  

  HT,ie = ΣAk·(Uk+ΔU)·ek [W·K-1] 

  Ak plocha stavební konstrukce  [m2] 

  Uk součinitel prostupu tepla konstrukce [W·m-2·K-1] 

  ΔU korekce součinitele prostupu tepla  

  ek korekční činitel klimatických podmínek [-] 

HT,iue   měrná tepelná ztráta nevytápěným prostorem 

  HT,iue = ΣAk·(Uk+ΔU)·bu [W·K-1] 

  Ak plocha stavební konstrukce  [m2] 

  Uk součinitel prostupu tepla konstrukce [W·m-2·K-1] 

  ΔU korekce součinitele prostupu tepla  

  bu součinitel redukce teploty [-] 

  bu = 
θint,i−θu

θint,i−θe
 θint,i výpočtová vnitřní teplota [°C] 

    θu teplota nevytápěného přilehlého prostoru [°C] 

    θe výpočtová venkovní teplota [°C] 

HT,ij   měrná tepelná ztráta z/do vytápěného prostoru s různou teplotou 

  HT,ij = ΣAk·Uk·fij [W·K-1] 

  Ak plocha stavební konstrukce  [m2] 

  Uk součinitel prostupu tepla konstrukce [W·m-2·K-1]  

  fij součinitel redukce teploty [-] 



38 

  fij = 
θint,i−θj

θint,i−θe
 θint,i výpočtová vnitřní teplota [°C] 

    θj teplota přilehlého prostoru [°C] 

    θe výpočtová venkovní teplota [°C] 

HT,ig  měrná tepelná ztráta prostupem do zeminy 

  HT,ig = (ΣAk·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw [W·K-1] 

  Ak  plocha stavební konstrukce  [m2] 

Uequiv,k ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební části v 

kontaktu se zeminou [W·m-2·K-1] 

 podle hodnot B' a součinitele prostupu tepla U 

 B' = 
Ag

0,5·P
  

Ag plocha uvažované podlahové konstrukce [m2] 

P obvod uvažované podlahové konstrukce [m] 

fg1 opravný součinitel uvažující vliv roční změny průběhu 

venkovní teploty – 1,45 [-] 

fg2 opravný teplotní součinitel  

  fg2 = 
θint,i−θm,e

θint,i−θe
  θint,i výpočtová vnitřní teplota [°C] 

     θm,e teplota zeminy [°C] 

     θe výpočtová venkovní teplota [°C] 

Gw korekční součinitel hloubky hladiny podzemní vody 

pod úrovní podlahy [-] 

Tepelná ztráta větráním-přirozené větrání 

ФV,i = Hv,i·(θint,i- θe) [W] 

Hv,i  celková měrná tepelná ztráta větráním [W·K-1]  

θint,i  výpočtová vnitřní teplota [°C]  

θe  výpočtová venkovní teplota [°C] 

Hv,i = 0,34·Vi  Vi  množství vzduchu – max z [Vmin,i;Vinf,i] 

Hygienická výměna vzduchu Vmin,i [m3/h] 

Vmin,i = nmin·V  nmin násobnost výměny vzduchu [-] 

   V  objem místnosti [m3] 

Infiltrace pláštěm budovy Vinf,i [m3/h] 
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Vinf,i = 2·V·n50·ei·εi  V  objem místnosti [m3] 

n50 hodnota intenzity výměny vzduchu [-] 

ei stínící součinitel, podle polohy budovy [-] 

εi korekční součinitel výšky úrovně terénu [-] 

Tepelná ztráta větráním-nucené větrání 

ФV,i = Hv,i,n·(θint,i- θe)+ Hv,i,inf·(θint,i- θp) [W] 

Hv,i,n  celková měrná tepelná ztráta nuceným větráním [W·K-1]  

Hv,i,inf  celková měrná tepelná ztráta větráním [W·K-1]  

θint,i  výpočtová vnitřní teplota [°C]  

θe  výpočtová venkovní teplota [°C] 

θp  teplota přiváděného vzduchu [°C] 

Hv,i,n = 0,34·Vi  Vi  množství vzduchu – max z [Vmin,i;Vinf,i] 

Hv,i,inf = 0,34·Vinf,i Vinf,i  množství vzduchu infiltrací pláště, stejné jako 

přirozené větrání 
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B.2.2.2 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místnost
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B.2.2.3 Celkové tepelné ztráty  
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B.3 Energetický štítek obálky budovy 
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B.4 Návrh výkonu pro VZT jednotky 

Nucené větraní pomocí VZT jednotek v 1.NP objektu. Navrženy dvě 

vzduchotechnické jednotky, které jsou vybaveny výměníkem pro zpětné 

získávání tepla (ZZT) s účinností 60 %. Teplota přiváděného vzduchu do 

restaurace s toaletami je 20 °C (VZT1), a teplota přiváděného vzduchu do zázemí 

kuchyně je 18 °C (VZT2). 

B.4.1 Postup výpočtu výkonu pro VZT jednotky 

Teplota za výměníkem tZZT  [°C] 

η

100
=

(tZZT − te)

(tp − te)
 

η účinnost ZZT [%]  

te výpočtová venkovní teplota [°C]  

tp teplota přiváděného vzduchu [°C] 

Výkon pro jednotku VZT QVZT [W] 

QVZT = 
Vp,i

3600
∙ ρ ∙ c ∙ (tp − tZZT) 

Vp,i  přiváděného vzduchu do místnosti [m3/h] 

  hustota vzduchu [kg/m3] 

c  měrná tepelná kapacita vzduchu [J/kg·K] 

tp  teplota přiváděného vzduchu [°C] 

tZZT  teplota za výměníkem ZZT [°C] 
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B.4.2 Vypočítaný výkon pro VZT jednotky 

Výkon pro VZT jednotku č. 1 Restaurace QVZT = 11 075 W 

Výkon pro VZT jednotku č. 2 Kuchyně  QVZT = 3 880 W 
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B.5 Návrh podlahového vytápění 

Podalhové vytápění navrženo na teplotní spád 35/30 °C od firmy Rehau 

pomocí systému s Varionovou deskou bez tepelné izolace. Potrubí z materiálu 

PE-Xa typu REHAUTHERM S 17x2 mm. Použita dilatační okrajová páska 

REHAU a dilatační profily pro vymezení dilatačních úseků. Pět topných okruhů 

napojeno na sestavu rozdělovač/sběrač IVAR.CS 553 DVP. Topné potrubí zalito 

do betonové mazaniny. Dilatační celky oddilatovány pomocí okrajové dilatační 

pásky Rehau a dilatačního profilu. Potrubí vedeno skrz dilatace bude chráněno 

PE chráničkou. 

B.5.1 Postup výpočtu podlahového vytápění 

Součinitel přestupu tepla na příslušné straně desky [W·m-2·K-1] 

UA =
1

1

αA
+∑  

an
λn

n
1

   UB =
1

1

αB
+∑  

bn
λn

n
1

 

α součinitel přestupu tepla na příslušné straně desky [W·m-2·K-1]  

a, b tloušťky vrstev stejných tepelně technických vlastností na příslušné straně 

desky [m] 

λa,b tepelná vodivost materiálu příslušné vrstvy a strany ve směru vedení tepla 

[W·m-2·K-1] 

Součinitel m – deska se zabetonovanými trubkami [-] 

m =  √
2 ∙ (UA + UB)

π2 ∙ λ ∙ ⅆ
 

UA tepelná propustnost vrstev na stranu A (směrem do vytápěného prostoru) 

[W·m-2·K-1] 

UB  tepelná propustnost vrstev na stranu B (směrem do nevytápěného 

prostoru) [W·m-2·K-1] 

λ  tepelná vodivost vrstvy, do níž jsou uloženy otopné trubky [W·m-2·K-1] 

d  vnější profil potrubí [m] 

Střední teplota v rovině proložené osami zdrojů tepla [°C] 

tS = ti + (tm − ti).
tgh (m

L
2)

m
L
2

−
Ub

Ub + UA
(1 −

tgh (m
L
2)

m
L
2

) . (ti − tiB) 

ti  vnitřní výpočtová teplota [°C 
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tm průměrná teplota vložených zdrojů tepla (potrubí) [°C] 

L osová vzdálenost potrubí (rozteč potrubí) [m] 

m součinitel charakteristiky desky [-] 

Průměrná vytápěná teplota na vytápěnou stranu [°C] 

tpA =
UA

αA

(ts − ti) + ti =
UA

αA

(ts − ti)
tgh (m ⋅

L
2)

m ⋅
L
2

+ ti 

Průměrná vytápěná teplota na nevytápěnou stranu [°C] 

V tomto případě teplota zeminy 

Měrný tepelný tok směrem nahoru [W·m-2] 

qA = UA ∙ (ts– ti) = αA. (tpA– ti) 

UA tepelná propustnost vrstev na stranu A [W·m-2·K-1] 

ts střední teplota v rovině os potrubí [°C] 

ti vnitřní výpočtová teplota [°C]  

Měrný tepelný tok směrem dolu (zemina) [W·m-2] 

qB = UB ∙ (ts– ti,B.e) = αB. (tpB– ti,B,e) 

UB tepelná propustnost vrstev na stranu B [W·m-2·K-1] 

ts střední teplota v rovině os potrubí [°C] 

ti,B,e teplota zeminy [°C]  

Měrný tepelný příkon [W·m-2] 

q = qA · qB 

qA měrný tepelný tok směrem nahoru [W·m-2] 

qB měrný tepelný tok směrem dolu (zemina) [W·m-2] 

Tepelný výkon [W] 

QA = qA · A 

Tepelný příkon [W] 

Q = QA + QB = (qA + qB) ∙ A 
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B.5.2 Výpočet podlahového vytápění v restauraci 

 

B.5.3 Výpočet podlahového vytápění na toaletách 
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B.6 Dimenzování a regulace podlahového vytápění 
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B.6.1 Regulace podlahového vytápění 

Zregulování topných okruhů podlahového vytápění na sestavě rozdělovač/ 

sběrač IVAR CS 553 DVP 

 

B.6.2 Návrh trojcestného ventilu podlahového vytápění 

K regulaci teploty otopné vody navržen na větvi pro podlahové vytápění 

trojcestný směšovací ventil Regulus LK 840 Cu 18 -  KVS = 2,5 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26:Hydraulické charak. rozdělovače [36] 

Obrázek 27: Trojcestný směšovací ventil [37] 
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B.7 Návrh otopných těles 

Vytápění otopnými tělesy je navrženo na teplotní spád 50/40 °C. Navržena 

desková otopná tělesa firmy Korado typu Radik VKU 22 a Radik VKU 33 

připojena levým nebo pravým přímým šroubením. V koupelnách trubková tělesa 

Koralux linear max se spodním připojením. Tělesa vybavena termostatickými 

hlavicemi. Rozvody z měděného potrubí v 1.NP vedeny v podlaze. Ve 2.NP  

rozvody potrubí vedeny v podlaze a tělesa napojena jednotlivě do rozdělovačů a 

sběračů plastovým potrubím PE-Xa typu Rehautherm S 17x2 mm. Každý pokoj 

samostatně napojen na rozdělovač/sběrač GIACOMINI R553D. 

B.7.1 Skutečný výkon tělesa 

QTskut = Qt · z1 · z2 · z3 ·φ  [W] 

Qt  výkon tělesa pro návrhové podmínky (teplota interiéru, teplota přívodu a 

vratu navrhované soustavy) [W]  

φ  součinitel na způsob připojení těles [-]  

z1  součinitel na úpravu okolí (zákryt, umístění pod parapetem atd.) [-]  

z2  součinitel na počet článků (desková otopná tělesa = 1) [-]  

z3  součinitel na umístění tělesa v místnosti [-] 
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B.7.2 Navržená otopná tělesa v objektu 
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B.7.3 Technické listy navržených otopných těles 

 

Obrázek 28: Technický list Korado Radik VKU [38] 
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Obrázek 29: Technický list Korado Koralux linear max [39] 
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B.8 Dimenzování a regulace otopných těles 

B.8.1 Dimenzování větve 1.NP 

B.8.1.1 Návrh trojcestného ventilu 1.NP 

Na větvi číslo tři k otopným tělesům 1.NP navržen trojcestný směšovací 

ventil Regulus LK 840  -  KVS = 1,6 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30:Trojcestný směšovací ventil [37] 
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B.8.1.2  Návrh vyvažovacího ventilu.1.NP 

Na větvi číslo tři k otopným tělesům 1.NP navržen vyvažovací ventil od 

firmy IMI Hydronic typu STAD-PN 25. 

 

 

 

B.8.1.3 Regulace deskových otopných těles 1.NP 

Desková tělesa typu ventil kompakt s integrovaným 8-stupňovým 

nastavením termostatického ventilu. Tlaková ztráta a nastavení termostatického 

ventilu zjištěna z průtokového diagramu od výrobce otopných těles Korado.

Obrázek 31:Přednastavení stupně TRV [40] 
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B.8.2 Dimenzování větve 2.NP 
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B.8.2.1 Návrh trojcestného ventilu 2.NP 

Na větvi číslo dva k otopným tělesům 2.NP navržen trojcestný směšovací 

ventil Regulus LK 840 Cu 22  -  KVS = 2,5 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.8.2.2  Návrh vyvažovacích ventilů.2.NP 

Na větvi číslo dva k otopným tělesům 2.NP navržen u každého 

rozdělovače GIACOMINI R553D vyvažovací ventil od firmy IMI Hydronic typu 

STAD-PN 25. 

 

 

 

Obrázek 32:Trojcestný směšovací ventil [37] 
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B.8.2.3 Regulace deskových otopných těles 2.NP 

Desková tělesa typu ventil kompakt s integrovaným 8-stupňovým 

nastavením termostatického ventilu. Tlaková ztráta a nastavení termostatického 

ventilu zjištěna z průtokového diagramu od výrobce otopných těles Korado. 

B.8.2.4 Regulace trubkových těles 2.NP 

Pro regulaci trubkových otopných těles v koupelnách penzionu použit 

termostatický ventil V-exact II od firmy IMI Hydronic Engineering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33:Přednastavení stupně TRV-2.NP [40] 

Obrázek 34:Přednastavení V-exact II [41] 
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B.9 Návrh přípravy teplé vody 

Stanovení dle ČSN 06 0320 

B.9.1 Potřeba teplé vody 

B.9.1.1  Potřeba TV pro restauraci + zázemí restaurace 

40 osob hosté, 8 personál   ni= 48 osob 

100 jídel    nj= 100 osob 

uvažovaná plocha pro úklid nu= 200 m2 

Objem dávky teplé vody v dané periodě Vd [m3] 

 umyvadlo  Vd = 0,002 m3/osoba 

 mytí nádobí  Vd = 0,003 m3/osoba 

 úklid    Vd = 0,02 m3/100 m2 

Potřeba teplé vody pro mytí osob (umyvadlo) Vo [m3] 

Vo = ni·Vd·n = 40·0,002·2+8·0,002·5 = 0,24 m3 

n násobnost použití 

Potřeba teplé vody pro mytí nádobí Vj [m3] 

Vj = nj·Vd = 100·0,003 = 0,3 m3 

Potřeba teplé vody pro mytí a úklid podlah Vu [m3] 

Vu = nu·Vd = 2·0,02 = 0,04 m3 

Celková potřeba teplé vody V2p [m3/den] 

V2p1 =Vo+Vj+Vu = 0,24+0,3+0,04 = 0,58 m3 = 580 l 

B.9.1.2 Potřeba TV pro penzion 

14 osob    ni= 14 osob 

uvažovaná plocha pro úklid nu= 215 m2 

Objem dávky teplé vody v dané periodě Vd [m3] 

 umyvadlo  Vd = 0,002 m3/osoba 

 sprcha  Vd = 0,06 m3/osoba 

 úklid    Vd = 0,02 m3/100 m2 

Potřeba teplé vody pro mytí osob (umyvadlo + sprcha) Vo [m3] 

Vo = ni·Vd·n = 14·0,002·2+14·0,002·1 = 0,896 m3 

n násobnost použití 
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Potřeba teplé vody pro mytí a úklid podlah Vu [m3] 

Vu = nu·Vd = 2,15·0,02 = 0,043 m3 

Celková potřeba teplé vody V2p [m3/den] 

V2p2 =Vo+ Vu = 0,896+0,043 = 0,939 m3 = 939 l 

B.9.1.3 Potřeba teplé vody pro celý objekt 

V2p1+ V2p2 = 0,58 + 0,939 = 1,519 m3 = 1519 l 

B.9.2  Stanovení potřeby tepla 

Teplo odebrané z ohřívače Q2t [kWh] 

Q2t = 1,163·V2p·(θ2-θ1) = 1,163·1,519·(55-10) = 79,50 kWh 

Ztracené teplo Q2t [kWh] 

Q2z = Q2z·z = 79,50·0,5 = 39,75 kWh 

Celkové teplo dodané do ohřívače Q2P [kWh] 

Q2P = Q2t+Q2z = 79,50+39,75 = 79,50 kWh 

B.9.3 Stanovení křivky odběru tepla 

 

Obrázek 35: Křivka odběru TV 
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B.9.4 Návrh zásobníkového ohřívače teplé vody 

Objem zásobníku Vz [m3] 

Vz =
∆Qmax

1,163∙(θ2−θ1)
 = 

49,7

1,163∙(55−10)
= 0,95 m3 

Jmenovitý výkon pro zásobníkový ohřev Q1n [kW] 

Doba provozu ohřívače 12 hodin 

Q1n =
Q1

t
 = 

132,85

12
= 11,07 kW 

Potřebná teplostěnná plocha (50/40) 

∆𝑡 =  
(𝑇1 − 𝑡2) − (𝑇2 − 𝑡1)

𝑙𝑛
(𝑇1 − 𝑡2)
(𝑇2 − 𝑡1)

=
(50 − 45) − (40 − 10)

𝑙𝑛
(50 − 45)
(40 − 10)

= 13,95 °𝐶 

𝐴 =  
𝑄1𝑛

𝑈 ∙ ∆𝑡
=

11070

420 ∙ 13,95
= 2,44 𝑚2 

Navržen nepřímotopný stacionární zásobník firmy Dražice typu OKC 1000 

NTR/HP o objemu 930 litrů. 

Obrázek 36: Specifikace OKC 1000 NTR/HP [45] 
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Pro předehřev teplé vody solárním systémem je navržen druhý zásobník teplé 

vody. Výrobce Regulus a typ zásobníku RBC 1000 o objemu 887 litrů. 

 

Obrázek 37: Specifikace RBC 1000 [46] 

 



102 

B.10 Návrh zdroje tepla 

Vstupní hodnoty Qz = 10,4 kW 

   QTV = 11,07 kW 

   QVZT = 15 kW 

B.10.1 Potřebný výkon zdroje 

Q = Qz·0,9 + QTV·1,0 + QVZT·1,0 = 10,4·0,9 + 11,07·1,0 + 15·1,0 = 35,43 kW 

Navrhuji tepelné čerpadlo země/voda Stiebel-eltron WPF 35. 

Pro venkovní teplotu te=-12°C a teplotě zeminy tz=8°C výkon čerpadla 40,9 kW 

Obrázek 38:Specifikace Stiebel-eltron WPF35 [47] 
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B.10.2 Tepelný výkon a příkon tepelného čerpadla 
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B.10.3 Návrh vrtů pro tepelné čerpadlo 

Topný faktor COP [-] 

COP =
QHP

P
 

QHP Topný výkon [kW] 

P Příkon [kW] 

Pro teplotu zeminy 0°C COP =
35

10,96
= 3,19 

Pro teplotu zeminy 10°C COP =
43

11,19
= 3,84 

Pro teplotu zeminy 8°C COP =
40,9

11,18
= 3,66 

Chladící výkon QCHL [kW] 

QCHL = QHP - P 

QHP Topný výkon [kW] 

P Příkon [kW] 

Pro teplotu zeminy 0°C QCHL = 35 – 10,96 = 24,04 kW 

Pro teplotu zeminy 10°C QCHL = 47 – 11,19 = 35,81 kW 

Pro teplotu zeminy 8°C QCHL = 40,9 – 11,18 = 29,72 kW 

Hloubka vrtů H [m] 

H =
QCHL

q
 

QCHL Chladící výkon [kW] 

q Měrný výkon jímání 50 W/m 

Pro teplotu zeminy 0°C H =
24040

50
= 480,8 m 

Pro teplotu zeminy 10°C H =
35810

50
= 716,2 m 

Pro teplotu zeminy 8°C H =
29720

50
= 594,4 m 

 

Navrhuji 6 vrtů po 100 metrech. (6x100 m). 
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B.10.4 Návrh akumulační nádrže 

Objem akumulační nádrže navrhuji jako 15 – 20 l/kW 

VAN = 15·40,9 = 613,5 l 

VAN = 20·40,9 = 818 l 

Navržena akumulační nádrž REFLEX PFH 800/1 o objemu 750 litrů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.10.5 Konstrukční skupina WPSB 

Zařízení zdroje tepla pro primární okruh s nástěnným držákem. Obsahuje  

oběhové čerpadlo na solanku, uzavírací kohouty, expanzní nádobu o objemu 25 

litrů, manometr, pojistný ventil o 250 kPa, plnící a vypouštěcí ventil. 

Obrázek 39:Specifikace REFLEX PFH 800/1 [48] 

Obrázek 40:Specifikace skupina WPSB [49] 
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B.11 Návrh termické solární soustavy 

Předehřev teplé vody v zásobníku Regulus RBC 1000 o objemu 887 litrů. 

Navrženy solární kolektory CosmoSOL 8253. 

 

B.11.1 Účinnost kolektorů 

Střední teplota v době slunečního svitu tes [°C] pro Nasavrky stanovena 

z Topenářské příručky 3. Pro hodnoty uvažuji nejbližší město Hradec Králové. 

Střední intenzita slunečního záření GT,stř [W·m-2] pro venkov, solární kolektory na 

jih se sklonem 45°. 

B.11.1.1 Postup výpočtu účinnosti kolektorů 

Účinnost kolektorů ηk [%] 

ηk = η0 − a1 ∙
tm − te

GT,stř
− a2 ∙

(tm − te)2

GT,stř
 

η0  účinnost kolektorů daná výrobcem [%] 

a1  lineární koeficient tepelné ztráty kolektoru [W·m-2·K-1] 

tm  střední teplota teplonosné látky [°C] 

te  venkovní teplota [°C] 

GT,stř  střední intenzita slunečního záření [W·m-2] 

a2  kvadratický koeficient tepelné ztráty kolektoru [W·m-2·K-1] 

Obrázek 41:Specifikace 
CosmoSOL 8253 [50] 
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B.11.1.2 Výpočet účinnosti kolektorů 

 

B.11.2 NÁVRH SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ 

B.11.2.1 Postup výpočtu návrhu solárních kolektorů 

Denní potřeba tepla pro přípravu teplé vody [kWh] 

QTV,ⅆen = (1 + z) ∙
VTV,ⅆen ∙ ρ ∙ c ∙ (tTV − tSV)

3,6 ∙ 106
 

z  přirážka na tepelné ztráty při přípravě a provozu teplé vody [-] 

VTV,den  denní potřeba teplé vody [l] 

  hustota vody [kg·m-3] 

c  měrná teplená kapacita vody [J·kg-1·K-1] 

tTV  teplota teplé vody [°C] 

tSV  teplota studené vody [°C] 

Denní dávka ozáření na plochu dané orientace a sklonu HT,den [kWh·m-2·den] 

HT,den = r·HT,den,teor +(1-r)·r·HT,den,dif  

r  poměrná doba slunečního svitu [-] 

HT,den,teor možná teoretická dávka ozáření [kWh·m-2] 

HT,den,dif možná dávka difuzního ozáření [kWh·m-2] 
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Denní měrný tepelný zisk qk [kWh·m-2·den] 

qk = ηk ·HT,den 

ηk  účinnost kolektorů pro daný měsíc [%] 

Aperturní plocha (solárně účinná) Ak [m2] 

Ak =
(1 + p) ∙ QTV,ⅆen

qk
 

p  ztráta solární soustavy, volím 0,1 [-] 

Počet kolektorů Pk [ks] 

Pk =
Ak

A1k
 

A1k  aperturní plocha jednoho kolektoru [m2] 

Skutečná aperturní plocha Aks [m2] 

Aks = A1k ·Pk 

Pk   počet kolektorů [ks] 

Střední teplota absorbéru tk,m [°C] 

tk,m = 25 + 11000 ∙
Ak

Qp,c
 

Qp,c  roční potřeba tepla pro krytí solární soustavou [kWh] 

Ztráta solární soustavy p [-] 

𝑝 =
0,26

Ak
+ 100 ∙

Ak

Qp,c
 

Měsíční teoretický využitelný tepelný zisk kolektorové plochy Qk,u [kWh] 

Qk,u = 0,9·ηk ·HT,den·Aks·(1-p) 

Využitelné tepelné zisky solární soustavy Qss,u [kWh] 

Qss,u = min·(Qk,u; Qp,c) 

Solární pokrytí (solární podíl) za rok f [%] 

𝑓 = 100 ∙
Σ1

12 ∙ 𝑄𝑠𝑠,𝑢

Σ1
12 ∙ 𝑄𝑝,𝑐

 



109 

B.11.2.2 Výpočet návrhu solárních kolektorů 
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B.11.2.3  Bilance energií graficky 

B.11.3 Dimenzování solárních kolektorů 

Nejvyšší účinnost v měsíci srpnu. 

η = 69 % 

GT,stř = 565 W/m2 

GT,max = 900 W/m2 

1 blok kolektorů 4·2,31 = 9,24 m2 

Výkon předaný do teplonosné kapaliny jedním blokem v srpnu 

565·0,69·9,24 = 3,60 kW 

Výkon předaný do teplonosné kapaliny všemi bloky v srpnu 

3,60·4 = 14,41 kW 

Maximální výkon předaný do teplonosné kapaliny jedním blokem 

900·0,69·9,24 = 5,74 kW 

Maximální výkon předaný do teplonosné kapaliny všemi bloky 

5,74·4 = 22,95 kW 

O kolik stupňů se ohřeje teplonosná látka při průtoku okruhem přes jeden blok 

Malý průtok  15 l/hm2  rozdíl teplot  40K 

Velký průtok  50 l/hm2  rozdíl teplot  12K 

Volím průtok  40 l/hm2  rozdíl teplot  15K 
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Potřebná teplostěnná plocha výměníku (80/65) 

∆t =  
(T1 − t2) − (T2 − t1)

ln
(T1 − t2)
(T2 − t1)

=
(80 − 55) − (65 − 15)

ln
(80 − 55)
(62 − 15)

= 36,07 °C 

A =  
Q

U ∙ ∆t
=

22950

420 ∙ 36,07
= 1,51 m2 

Zásobník Regulus RBC 1000 o objemu 887 litrů a ploše výměníku 3,5 m2. 

 

Obrázek 43:Tlaková ztráta kolektoru [50] 

Obrázek 42:Vyvažovací ventil Tacosetter [52] 

Obrázek 45:Tlaková ztráta čerpadlové skupiny [51] Obrázek 44:Tlaková ztráta výměníku [46] 
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B.11.3.1 Oběhové čerpadlo 

Oběhové čerpadlo pro solární kolektory součástí čerpadlové skupiny  

CSE SOL W P.  

Průtok   1478,4 l/h 

Tlaková ztráta  33,5 kPa (3,35 m)  => Willo PARA ST 25/7-50/ iPWM2 

 

Obrázek 46:Tlaková ztráta čerpadla PARA ST 25/7-50/iPWM2 [51] 

B.11.4 Expanzní nádoba 

Nejvyšší výška hs = 6,7 m 

Nejnižší přetlak v kolektorech pd = 20 – 150 kPa 

Nejnižší provozní přetlak 

po = hs··g + pd + (pč) = 6,7·1·9,81+33,5+20 = 119,2 kPa 

                                   = 6,7·1·9,81+33,5+150 = 249,2 kPa 

 volím po = 200 kPa 

Otevírací přetlak 

pot < pk-(hm··g) = 600-(1·1·9,81) = 590 kPa 

 volím pot = 550 kPa 

Nejvyšší provozní přetlak 

pe = 0,9·pot = 0,9·550 = 495 kPa 

Objem nemrznoucí kapaliny 

VEN = (VS + V ∙ β + Vk) ∙
pe+100

pe − po
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VS = 0,2·V = 0,2·99,4 = 2,0 l 

V = Vtr + Vk + Vzař é 52,11+28,32+19 = 99,4 l 

Objem v trubkách Vtr =52,11 l 

 

 

 

 

 

 

 

Objem v kolektorech Vk = 28,32 l 

Objem ve výměníku Vzař = 19 l 

VEN = (2 + 99,4 ∙ 0,1 + 28,32) ∙
495+100

495−200
 = 81,2 l 

Průměr expanzního potrubí 

dp = 10+0,6∙Qp
0,5 =10+0,6∙22,950,5 = 12,87 mm        Navrhuji potrubí DN 15x1 mm 

 

Navržena expanzní nádoba REFLEX S 100/100 o objemu 100 litrů. 

 

Obrázek 47: Expanzní nádoba Reflex S 100/10 [53]



114 

B.12 Návrh technické místnosti 

B.12.1 Návrh rozdělovače a sběrače 

Hmotnostní průtoky jednotlivých větví 

Větev č. 1 - Podlahové vytápění   418,13 kg/h 

Větev č. 2 -  2.NP     682,92 kg/h 

Větev č. 3 - 1.NP     242,48 kg/h 

Větev č. 4 - VZT 1 Restaurace   952,28 kg/h 

Větev č. 5 - VZT 2 Kuchyň    333,62 kg/h 

Větev č. 6 - Ohřívač TV    951,85 kg/h 

Celkem      3582,28 kg/h 

Objemový průtok   3,58 m3/h 

Navrhuji kombinovaný rozdělovač/sběrač ETL RS KOMBI modul 120 

 

B.12.2 Dimenzování technické místnost

Obrázek 48:Rozdělovač a sběrač ETL [54] 
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B.12.3 Návrh trojcestného ventilu u VZT jednotek 

Před vzduchotechnickou jednotkou regulační uzel s trojcestným 

směšovacím ventilem. Vzduchotechnická jednotka č. 1 trojcestný směšovací 

ventil  IVAR MIX 3 - KVS = 11,57 m3/h. Vzduchotechnická jednotka č. 2 trojcestný 

směšovací ventil  IVAR MIX 3 - KVS = 4,24 m3/h. 

 

 

 

B.12.4 Návrh vyvažovacích ventilů 

Na větvích vzduchotechnických jednotek a větvi k ohřívači teplé vody 

navrženy vyvažovací ventily od firmy IMI Hydronic. Vyvažovací ventil typu  

STAD-PN 25. 

 

Obrázek 50:IVAR MIX 3 - KVS = 4,24 m3/h [56] Obrázek 49:IVAR MIX 3 - KVS = 11,57 m3/h [56] 
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B.12.5 Návrh oběhových čerpadel 

Oběhová čerpadla navržena od firmy GRUNDFOS a WILLO.  

B.12.5.1 Větev č. 1 podlahové vytápění 

Hmotnostní průtok   417,60 l/h 

Tlaková ztráta  12,2 kPa 

Navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.12.5.2 Větev č. 2 vytápění tělesy 2.NP 

Hmotnostní průtok   684 l/h 

Tlaková ztráta  17,65 kPa 

Navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 180 
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B.12.5.3 Větev č. 3 vytápění tělesy 1.NP 

Hmotnostní průtok   240 l/h 

Tlaková ztráta  7,5 kPa 

Navrženo oběhové čerpadlo WILLO YONOS PICO 15/1-4 

 

 

B.12.5.4 Větev č. 4 VZT 1 

Hmotnostní průtok   952 l/h 

Tlaková ztráta  6,7 kPa 

Navrženo oběhové čerpadlo WILLO YONOS PICO 30/1-4 
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B.12.5.5 Větev č. 5 VZT 2 

Hmotnostní průtok   334 l/h 

Tlaková ztráta  6,6 kPa 

Navrženo oběhové čerpadlo WILLO YONOS PICO 15/1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.12.5.6 Větev č. 6 ohřívač 

Hmotnostní průtok   952 l/h 

Tlaková ztráta  6,9 kPa 

Navrženo oběhové čerpadlo WILLO YONOS PICO 30/1-4 



119 

B.12.5.7 Mezi tepelným čerpadlem a akumulační nádrží 

Hmotnostní průtok   3582 l/h 

Tlaková ztráta  15,9 kPa 

Navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-80 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.13  Návrh zabezpečovacího zařízení 

Návrh expanzní nádoby a pojistných ventilu dle ČSN 06 0830 Tepelné 

soustavy v budovách-Zabezpečovací zařízení. 

B.13.1 Návrh expanzní nádoba 

B.13.1.1 Objem vody v soustavě 



120 

 

B.13.1.2 Návrh expanzní nádoby 

Objem vody v otopné soustavě  Vo = 1247,40 l 

Jmenovitý výkon zdroje tepla  Qp = 40,9 kW 

Výška otopné soustavy   h = 4,5 m 

Výška manometrické roviny  hMR = 1 m 

Maximální teplota otopné vody   tmax = 50 °C 

Koeficient tepelné roztažnosti  n = 0,0175 

Expanzní objem 

Ve = 1,3·Vo·n = 1,3·1247,40·0,0175 = 28,38 l 

Nejnižší dovolený přetlak soustavy 

pddov ≥ 1,1·h∙∙g∙10-3  = 1,1∙4,5∙1000∙9,81∙10-3 = 48,56 kPa 

 volím pd = 80 kPa 

Nejvyšší dovolený přetlak soustavy 

phdov < pk - (hMR∙∙g∙10-3)  = 600 - (1∙1000∙9,81∙10-3) = 590 kPa 

 volím ph = 300 kPa 

Předběžný objem expanzní nádrže 

𝑉𝑒𝑝 =  𝑉𝑒 ∙
𝑝ℎ + 100

𝑝ℎ − 𝑝𝑑
= 28,38 ∙

300 + 100

300 − 80
= 51,60 𝑙 

Průměr expanzního potrubí 

dp = 10+0,6∙Qp
0,5 = 10 +0,6∙40,90,5 = 13,84 mm  Navrhuji potrubí DN 15x1  

 

Navržena expanzní nádrž REFLEX NG 80/6 o objemu 80 litrů. 
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Obrázek 51:Expanzní nádoba Reflex NG 80/6 [59] 

B.13.2 Návrh pojistných ventilů 

B.13.2.1 Pojistný ventil pro tepelné čerpadlo 

Jmenovitý výkon zdroje   Qp = 40,9 kW 

Otevírací přetlak    pot = 300 kPa 

Zaručený výtokový součinitel  w = 0,684 

Součinitel zvětšení sedla   a = 1,23 

Konstanta stavu syté páry   K = 1,26 

Průřez sedla pojistného ventilu 

Ao =
Qp

(αw ∙ K)
=

40,9

(0,684 ∙ 1,26)
= 47,46 m2 

Ideální průřez sedla 

ⅆi = 2 ∙ (
Ao

π
)

0,5

= 2 ∙ (
47,46

π
)

0,5

= 7,50 mm 

Průměr sedla skutečného ventilu 

do = a·di = 1,23·7,50 = 9,23 mm 

Průměr pojistného potrubí 

dp =15+1,4·Qp
0,5 = 15+1,4*40,90,5 = 23,95 mm   Navrhuji potrubí DN25 

Navrhuji pojistný ventil IVAR PV KD 1‘‘ x 5/4‘‘, otevírací přetlak 300 kPa 
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Obrázek 52:Pojistný ventil IVAR PV KD [60] 

B.13.2.2 Pojistný ventil pro ohřívač TV 

Jmenovitý výkon zdroje   Qp = 11,07 kW 

Otevírací přetlak    pot = 600 kPa 

Zaručený výtokový součinitel  w = 0,58 

Součinitel zvětšení sedla   a = 1,32 

Konstanta stavu syté páry   K = 2,1 

Průřez sedla pojistného ventilu 

Ao =
Qp

(αw ∙ K)
=

11,07

(0,58 ∙ 2,1)
= 9,09 m2 

Ideální průřez sedla 

ⅆi = 2 ∙ (
Ao

π
)

0,5

= 2 ∙ (
9,09

π
)

0,5

= 3,40 mm 

Průměr sedla skutečného ventilu 

do = a·di = 1,32·3,40 = 4,49 mm 

Průměr pojistného potrubí 

dp =15+1,4·Qp
0,5 = 15+1,4*11,070,5 = 19,66 mm  Navrhuji potrubí DN20 

Navrhuji pojistný ventil IVAR PV KB 3/4‘‘ x 1‘‘, otevírací přetlak 600 kPa 

 

 

 

Obrázek 53:Pojistný ventil IVAR PV KB [61] 
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B.14 Návrh tepelné izolace potrubí 

Izolace potrubí ROCKWOOL PIPO ALS. Tloušťky tepelné izolace stanoveny dle 

vyhlášky číslo 193/2007.  

B.14.1 Cu – 15x1,0 

Obrázek 54:Specifikace tepelné izolace potrubí 15x1 [62] 
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B.14.2 Cu – 18x1,0 

 

Obrázek 55:Specifikace tepelné izolace potrubí 18x1 [62] 
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B.14.3 Cu – 22x1,0 

 

Obrázek 56:Specifikace tepelné izolace potrubí 22x1 [62] 
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B.14.4 Cu – 28x1,5 

 

Obrázek 57:Specifikace tepelné izolace potrubí 28x1,5 [62] 
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B.14.5 Cu – 35x1,5 

 

Obrázek 58:Specifikace tepelné izolace potrubí 35x1,5 [62] 
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B.14.6 Cu – 42x1,5 

 

Obrázek 59:Specifikace tepelné izolace potrubí 42x1,5 [62] 
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B.14.7 Cu – 54x1,5 

 

Obrázek 60:Specifikace tepelné izolace potrubí 54x2 [62] 
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B.14.8 Izolace solárního systému 

B.14.8.1 Cu – 22x1,0 

 

Obrázek 61:Specifikace tepelné izolace potrubí solární soustavy 22x1 [62] 
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B.14.8.2 Cu – 28x1,5 

 

Obrázek 62:Specifikace tepelné izolace potrubí solární soustavy 28x1,5 [62] 
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B.14.8.3 Cu – 35x1,5 

 

Obrázek 63:Specifikace tepelné izolace potrubí solární soustavy 35x1,5 [62] 
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B.15 Roční potřeba tepla a spotřeba elektrické energie 

Vstupní údaje 

Lokalita    Nasavrky 

Venkovní teplota   -12 °C 

Počet dnů otopné sezóny  d = 238 

Průměrná vnitřní teplota  20°C 

Střední venkovní teplota v době topné sezóny  tes = 4,1 °C 

B.15.1 Příprava teplé vody 

Spotřeba teplé vody  1,519 m3/den 

Vstupní teplota vody v zimě t1 = 10°C 

Vstupní teplota vody v létě  15°C 

Výstupní teplota vody   t2 = 55°C 

Teplo pro ohřev vody  

ETV,d = V·c·(t2-t1) = 1,519·1,163·(55 - 10) = 79,5 kWh/dne 

Korekce na proměnlivou vstupní teplotu 

kt =
ttv − tsv,L

ttv − tsv,Z
=

55 − 15

55 − 10
= 0,89 

Roční potřeba tepla 

ETV = ETV,d·d+kt·ETV,d·(350-d) = 79,5·238+0,89·79,5·(350-238) =26,85 MWh/rok 

 

Spotřeba energie 

Roční potřeba tepla pro přípravu teplé vody ETV = 26,85 MWh/rok 

Sezonní topný faktor tepelného čerpadla  

SCOP = f·COP = 0,555·4,3 = 2,39 

f = 0,555 COP = 4,3 

Roční spotřeba elektrické energie TČ pro přípravu teplé vody 

ETV,SK =
ETV

SCOP
=

26,85

2,39
= 11,23 MWh/rok 

Spotřeba energie se zahrnutím solárního pokrytí 

ETV,SK+K = ETV,SK·(1-f) = 11,23·(1-0,6208) = 4,26 MWh/rok 

Solární pokrytí f= 62,08 % 
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B.15.2 Vytápění 

Tepelná ztráta prostupem a  větráním QT = 10,4 kW 

Měrná tepelná ztráta prostupem a větráním 

HT =
QT

∆t
=

10400

32
= 325 W/K 

Součinitel vyjadřující snížení vliv přerušovaného vytápění v noci  e=0,8 

Součinitel vyjadřující nesoučasnost infiltrace během roku   ε= 0,8 

Počet provozních hodin denně 16 h 

Počet denostupňů 

Dv = d·(ti − tes) = 238·(20-4,1) = 3784 

Roční potřeba tepla pro vytápění 

EUT = e·ε·h·Dv·HT = 0,8·0,8·16·3784·325 = 12,59 MWh/rok 

 

Spotřeba energie 

Roční potřeba tepla pro vytápění EUT = 12,59 MWh/rok 

Sezonní topný faktor tepelného čerpadla  

SCOP = f·COP = 0,88·4,3 = 3,78 

f = 0,88 COP = 4,3 

Roční spotřeba elektrické energie TČ pro vytápění 

EUT,SK =
EUT

SCOP · nⅆistr ∙ nsⅆíl
=

12,59

3,78 ∙ 0,92 ∙ 0,85
= 4,26 MWh/rok 

B.15.3 Vzduchotechnika 

Tepelný výkon ohřívačů ve VZT jednotkách QVZT = 15 kW 

Měrná tepelná ztráta prostupem a větráním 

HT =
QVZT

∆t
=

15000

32
= 468,75 W/K 

Součinitel vyjadřující snížení vliv přerušovaného vytápění v noci  e=0,8 

Počet provozních hodin denně 16 h 

Počet denostupňů 

Dv = d·(ti − tes) = 238·(20-4,1) = 3784 

Roční potřeba tepla pro nucené větrání 

EVZT = e· h·Dv·HT = 0,8·16·3784·468,75 = 22,7 MWh/rok 
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Spotřeba energie 

Roční potřeba tepla pro nucené větrání EVZT = 22,7 MWh/rok 

Sezonní topný faktor tepelného čerpadla  

SCOP = f·COP = 0,88·4,3 = 3,78 

f = 0,88 COP = 4,3 

Roční spotřeba elektrické energie TČ pro nucené větrání 

EVZT,SK =
EVZT

SCOP · nⅆistr
=

22,7

3,78 ∙ 0,97
= 6,19 MWh/rok 

B.15.4 Celková roční spotřeba 

B.15.4.1 Celková roční potřeba tepla 

Erok = ETV + EUT + EVZT = 26,85 + 12,59 + 22,70 = 62,14 MWh/rok 

B.15.4.2 Celková roční spotřeba elektrické energie 

ESK,rok = ETV,SK + EUT,SK + EVZT,SK = 4,26 + 4,26 + 6,19 = 14,71 MWh/rok 
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C PROJEKT-TECHNICKÁ ZPRÁVA
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C.1 Úvod 

C.1.1 Umístění a popis objektu 

Novostavba objektu restaurace s penzionem se nachází v Nasavrkách na 

parcele 497/17 v katastrálním území Nasavrky v Pardubickém kraji. Objekt má 

dvě nadzemní podlaží a je ukončen plochou střechou. V prvním nadzemním 

podlaží se nachází restaurace a následně ve druhém nadzemním podlaží 

penzion. Vstup do restaurace z jižní strany, do penzionu z východní a vstup pro 

zaměstnance a zásobování ze severní strany pozemku. Obvodové stěny a vnitřní 

nosné stěny z keramických tvárnic Porotherm. Příčky z keramických tvárnic 

Porotherm a sádrokartonových desek. Stropy monolitické železobetonové, okna 

a dveře plastová s izolačním trojsklem.  

C.1.2 Provoz objektu 

Objekt pro stravování a ubytování. V prvním nadzemním podlaží 

restaurace určená pro 40 návštěvníku najednou. První podlaží rozděleno na dvě 

části. První část zázemí restaurace, baru a toalet. Druhá část je zázemí určeno 

pro zaměstnance. Kuchyně, šatna, technické místnosti. Z východní strany 

budovy přístup do druhého nadzemního podlaží po jednoramenném schodišti do 

prostoru penzionu. Penzion o kapacitě pro čtrnáct hostů v šesti pokojích. Každý 

pokoj vybaven lůžkem, sedací soupravou, skříní. V každém pokoji samostatná 

koupelna se sprchovým koutem a toaletou. Výstup na plochou střechu jen 

v technických případech po žebříku na západní straně. 

C.2 Podklady 

C.2.1 Výkresová dokumentace 

Podkladem pro zpracování projektu byla studie půdorysů, řezů a pohledů. 

C.2.2 Použité normy a vyhlášky 

Vyhláška MMRČR č.499/2009 Sb. o dokumentaci staveb  

Vyhláška MMRČR č. 78/2013 Sb., kterou se stanoví energetická náročnost 

budov  

Vyhláška MMRČR č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti užití energie a 

chladu  

ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy budovách - Výpočet tepelného výkonu  



138 

ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov - Požadavky  

ČSN 73 0540 - 3 Tepelná ochrana budov - Společná ustanovení  

ČSN 73 0334 – Typické hodnoty pro výpočet energetické náročnosti budov  

ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž  

ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody  

Technická pravidla H - 132 98 Ohřívání užitkové vody - Zásady pro navrhování 
ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení  

ČSN EN 12828 – Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních 

otopných soustav  

C.3 Tepelné ztráty a potřeby tepla 

C.3.1 Klimatické podmínky 

Lokalita:     Nasavrky, okres Chrudim, kraj Pardubický 

Nadmořská výška:    455,00 m n.m., B.p.v.  

Venkovní výpočtová teplota:  -12 °C 

C.3.2 Vnitřní návrhové teploty 

1.NP 

Sklad baru, Sklad, Hrubá zelenina       10°C 

Vstup restaurace, Vstup penzion       15°C 

Úschovna, Strojovna VZT, Technická místnost, Úklidová místnost  15°C 

Restaurace + bar, Kuchyň, Chodba       20°C 

WC, WC muži, Předsíň muži, Předsíň ženy, WC ženy , WC imobilní  20°C 

Šatna zaměstnanci          22°C 

2.NP 

Chodba, Pokoj 1, Pokoj 2,Pokoj 3,Pokoj 4,Pokoj 5,Pokoj 6   20°C 

Koupelna 1, Koupelna 2, Koupelna 3      24°C 

Koupelna 4, Koupelna 5, Koupelna 6     24°C 

C.3.3 Tepelně-technické vlastnosti konstrukcí 

Konstrukce jsou navrženy na doporučené hodnoty Urec,20 a požadované hodnoty 

UN,20, dle ČSN 73 0540- 2:2011. 

ST1 – stěna ochlazovaná obvodová  U = 0,14 W·m-2·K-1 

ST2 – stěna neochlazovaná, 300 mm   U = 0,50 W·m-2·K-1 

ST3 – stěna neochlazovaná, 200 mm   U = 1,07 W·m-2·K-1 
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ST4 – stěna neochlazovaná, 150 mm   U = 1,22 W·m-2·K-1 

ST5 – stěna neochlazovaná, 100 mm   U = 0,39 W·m-2·K-1 

P1 – podlaha na zemině     U = 0,32 W·m-2·K-1 

P2 – podlaha v 2.NP - dlažba    U = 0,41 W·m-2·K-1 

P3 – podlaha v 2.NP – vinyl    U = 0,40 W·m-2·K-1 

SCH– plocha střecha      U = 0,14 W·m-2·K-1 

C.3.4 Tepelné ztráty objektu 

Tepelná ztráta prostupem:  5,975 kW  

Tepelná ztráta větráním:   4,387 kW  

Celková tepelná ztráta:   10,362 KW 

C.3.5 Potřebné výkony 

Potřebný výkon pro teplou vodu:    11,07 kW  

Potřebný výkon pro vytápění:    10,4 kW  

Potřebný výkon pro vzduchotechniku:   15 kW  

C.3.6 Potřeba tepla pro ohřev teplé vody 

Potřeba tepla na ohřev teplé vody:    26,85 MWh/rok  

Solární pokrytí:       62,08 %  

Spotřeba energie se zahrnutím solárního pokrytí:  4,26 MWh/rok 

C.3.7 Potřeba tepla pro vytápění 

Potřeba tepla:      12,59 MWh/rok  

Spotřeba energie:     4,26 MWh/rok 

C.3.8 Potřeba tepla pro nucené větrání 

Dvě vzduchotechnické jednotky s výměníkem ZZT o účinnosti 60% 

Potřeba tepla:      22,70 MWh/rok  

Spotřeba energie:     6,19 MWh/rok 

C.4 Zdroj tepla 

C.4.1 Zdroj tepla pro vytápění 

Zdrojem tepla je navrženo tepelné čerpadlo země-voda Stiebel-eltron 

WPF 35. Tepelné čerpadlo v kombinaci s 6 svislými kolektory (vrty) o hloubce 

6x100 metrů. Topný výkon tepelného čerpadla při te = -12 °C a tz = 8 °C je 40,9 
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kW. Z důvodů této kombinace tepelného čerpadla země/voda bude kvůli 

regeneraci zeminy ve vrtech přes letní období používán termický solární systém 

s šestnácti solárními kolektory pro ohřev teplé vody. 

Tepelné čerpadlo bude umístěno uvnitř budovy v technické místnosti 112. 

Na topný okruh bude napojeno pomocí flexi hadic. Použita sada WPSB pro 

připojení na primární okruh. Sada WPSB obsahuje vysoce účinné oběhové 

čerpadlo na solanku včetně uzavíracích kohoutů, expanzní nádoby odolné vůči 

solance s objemem 25 litrů a nástěnného držáku, manometru, pojistného ventilu 

o 250 kPa, plnicího a vypouštěcího kohoutu, včetně izolačního krytu proti chladu 

pro vysoce účinné oběhové čerpadlo na solanku. Zemní vrty budou napojeny 

pomocí rozdělovače WPSV 25-6 pro 6 okruhů. Rozdělovač umístěn v šachtě 

1,0x1,4x1,5m (šxdxh) s poklopem 0,6x0,6 m za obvodovou stěnou technické 

místnosti. Pro otopnou vodu navržena akumulační nádrž REFLEX PFH 800/1 o 

objemu 800 litrů.  

C.4.2 Zabezpečovací a expanzní zařízení 

Před překročením nejvyššího dovoleného přetlaku, a také podtlaku bude 

otopnou soustavu chránit zabezpečovací zařízení. Navržena expanzní nádoba 

REFLEX NG 80/6 o objemu 80 litrů. Napojení expanzní nádoby pomocí potrubí 

DN 15 na vrat otopné vody. Pro tepelné čerpadlo Stiebel-eltron WPF 35 navržen 

pojistný ventil IVAR PV KD 1‘‘ x 5/4‘‘ s průměrem pojistného potrubí DN25, 

otevírací přetlak 300 kPa. 

C.5 Tepelná soustava 

V objektu restaurace s penzionem je navrženo podlahové vytápění 

v restauraci a vytápění pomocí otopných těles v zázemí restaurace a v penzionu. 

C.5.1 Otopná soustava podlahového vytápění 

Podlahové vytápění navrženo na teplotní spád 35/30 °C. Z hlavního 

rozdělovače a sběrače ETL RS kombi 120 v technické místnosti je vedeno pod 

stropem měděné potrubí DN 22, tepelně izolované k rozdělovači IVAR.CS 553 

DVP, z kterého je napojeno 5 topných okruhů podlahového vytápění. V místnosti 

102-Restaurace jsou 4 topné okruhy. V místnostech 115,116,117,118 a 120 vede 

jeden topný okruh zajišťující vytápění na toaletách. Použitý systém od firmy 

Rehau. Deska Varionova bez tepelné izolace a plastové potrubí PE-Xa typu 
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Rehautherm S 17x2 mm. Topné potrubí zalito do betonové mazaniny. Dilatační 

celky oddilatovány pomocí okrajové dilatační pásky Rehau a dilatačního profilu. 

Potrubí vedeno skrz dilatace bude chráněno PE chráničkou. 

C.5.2 Otopná soustava s otopnými tělesy 1.NP 

Vytápění otopnými tělesy je navrženo na teplotní spád 50/40 °C. 

Z hlavního rozdělovače a sběrače ETL RS kombi 120 v technické místnosti vede 

měděné potrubí k otopným tělesům, tepelně izolováno a vedeno v podlaze. 

Otopná tělesa jsou výškově umístěna 150 mm nad úroveň čisté podlahy a jsou 

napojena pomocí přímého šroubení. Navržená tělesa od firmy Korado typu Radik 

VKU 22, vybavena termostatickými hlavicemi pro regulaci teploty v místnosti. 

C.5.3 Otopná soustava s otopnými tělesy 2.NP 

Vytápění otopnými tělesy je navrženo na teplotní spád 50/40 °C. 

Z hlavního rozdělovače a sběrače ETL RS kombi 120 v technické místnosti vede 

pod stropem měděné potrubí, tepelně izolované k jednotlivým rozdělovačům a 

sběračům v 2.NP. Předmontovaný rozdělovač a sběrač s přesnou regulací 

GIACOMINI R553D v každém pokoji. Ruční hlavice nahrazeny termoelektrickými 

hlavicemi R478 pro regulaci teploty v místnosti. Z rozdělovačů a sběračů 

GIACOMINI R553D je vedeno plastové potrubí PE-Xa typu Rehautherm S 17x2 

mm ke každému tělesu. Otopná tělesa v pokojích jsou výškově umístěna 150 

mm nad úroveň čisté podlahy a jsou napojena pomocí přímého šroubení. 

Trubková tělesa v koupelnách se spodním připojením. Navržená tělesa od firmy 

Korado typu Radik VKU 22, Radik VKU 33 a Koralux linear max.  

C.5.4 Ohřev teplé vody 

Ohřev teplé vody probíhá ve dvou zásobnících. První zásobník Regulus 

RBC 1000 o objemu 887 l a ploše výměníku 3,5 m2 je připojen na studenou vodu 

a slouží pro předehřev teplonosné látky ze solární soustavy. Předehřátá voda 

následně odtéká do zásobníku Dražice OKC 1000 NTR/HP o objemu 930 l, kde 

se dohřívá na požadovanou teplotu 55°C. Navržen pojistný ventil IVAR PV KB 

3/4‘‘ x 1‘‘ s průměrem pojistného potrubí DN20, otevírací přetlak 600 kPa. 
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C.5.5 Vzduchotechnika 

Pro nucené větrání 1.NP jsou v objektu navrženy dvě vzduchotechnické 

jednotky, které jsou vybaveny výměníkem pro zpětné získávání tepla (ZZT) s 

účinností 60 %. Teplota přiváděného vzduchu do restaurace s toaletami je 20 °C 

(VZT1), teplota za ZZT 7,2°C a výkonu 11,075 kW. Teplota přiváděného vzduchu 

do zázemí kuchyně je 18 °C (VZT2), teplota za ZZT 6°C a výkonu3,88 kW.  

C.5.6 Oběhová čerpadla 

Oběh otopné vody zajišťují oběhová čerpadla Grundfos a Willo 

Větev PDL - podlahové vytápění   GRUNDFOS ALPHA2 25-40 180 

Větev 2.NP – otopná tělesa  GRUNDFOS ALPHA2 25-40 180 

Větev 1.NP – otopná tělesa  WILO YONOS PICO 15/1-4 

Větev VZT1     WILO YONOS PICO 30/1-4 

Větev VZT2     WILO YONOS PICO 15/1-4 

Větev ohřívače TV    WILO YONOS PICO 30/1-4 

Větev TČ – akumulační nádrž  GRUNDFOS ALPHA2 25-80 180 

C.5.7 Plnění a vypouštění otopné soustavy 

Doplňování vody do systému bude ručně přes vypouštěcí kohouty v 

technické místnosti. První plnění upravenou vodou. Vypouštění soustavy bude 

prováděno vypouštěcími kohouty a kulovými kohouty s vypouštěním v nejnižších 

místech soustavy. Odvzdušnění v nejvyšších místech soustavy. 

C.5.8 Regulace a měření otopné soustavy 

Teplota topné vody bude řízena v závislosti na venkovní teplotě. Tepelné 

čerpadlo bude řízeno pomocí regulátoru WPM 3.Třícestné směšovací ventily na 

větvích pro vytápění řízeny v závislosti na venkovní teplotě. Třícestný směšovací 

ventil na větvi pro vzduchotechniku bude součástí dodávky ohřívače. Regulace 

otopných deskových a trubkových těles se provádí termostatickým ventilem. 

Regulace jednotlivých okruhů mezi sebou se řeší na soupravách rozdělovač / 

sběrač. Hydraulické seřízení těchto souprav zajišťují vyvažovací ventily. 
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C.5.9 Tepelná izolace potrubí 

Izolace potrubí ROCKWOOL PIPO ALS. Tloušťky izolace stanoveny dle vyhlášky 

číslo 193/2007. 

DN 15   tl. 25 mm  

DN 18   tl. 30 mm  

DN 22   tl. 30 mm  

DN 28   tl. 40 mm  

DN 35   tl. 50 mm  

DN 42   tl. 30 mm 

DN 54   tl. 40 mm 

C.6 Termická solární soustava 

Termický solární systém slouží pro předehřev teplé vody. Navrženy 

kolektory CosmoSOL 8253 s plochou apertury 2,31 m2 a účinností 78%. 

Instalovány na ploché střeše s orientací na jih a sklonem 45°. Navrženo 16 

solárních kolektorů zapojených do čtyř bloků po čtyřech kolektorech. Solární 

pokrytí činí 62,08%.  

C.6.1 Čerpadlová skupina  

Čerpadlová skupina Regulus CSE SOL W P zajišťuje oběh kapaliny 

v solární soustavě. Skupina se skládá z čerpadla Willo Para ST 25/7-50/iPWM2, 

zpětného a pojistného ventilu, dvou kulových kohoutů, ukazatele průtoku, 

tlakoměru, teploměru, montážní sady a izolace.  

C.6.2 Zabezpečovací zařízení 

Pojišťovací ventil součástí čerpadlové skupiny s otevíracím tlakem 600 

kPa. V případě překročení otevíracího tlaku je vytékající kapalina svedena do 

nádoby na podlaze. Expanzní nádoba navrženy typu REFLEX S 100/10 o objemu 

100 litrů. Napojení expanzní nádoby pomocí potrubí DN 15. 

C.6.3 Tepelná izolace solární soustavy 

Izolace potrubí ROCKWOOL PIPO ALS. Tloušťky izolace stanoveny dle vyhlášky 

číslo 193/2007. 

DN 22   tl. 30 mm  

DN 28   tl. 40 mm  

DN 35   tl. 50 mm  
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C.7 Požadavky na další profese 

C.7.1 Stavební práce 

Zhotovení prostupů pro potrubí a v místě nosných stěn osazeny chráničky 

potrubí. Po úspěšné tlakové zkoušce měděného potrubí, které je vedeno 

v podlaze zalít betonovou mazaninou. Potrubí podlahového vytápění, které je 

osazeno v systémových deskách zalít betonovou mazaninou po úspěšné tlakové 

zkoušce. 

Tepelné čerpadlo země/voda Stiebel-eltron WPF 35 umístit v technické 

místnosti na antivibrační elastickou tlumící rohož tl. 30 mm. Kotvení bude 

provedeno dle požadavků výrobce. Zhotovit prostupy z technické místnosti skrz 

obvodovou u stěnu do šachty pro R+S WPSV primárního okruhu.  

C.7.2 Zdravotechnika 

Do technické místnosti musí být zajištěn přívod studené vody pro napojení 

zásobníku teplé vody Regulus RBC 1000 a pro doplňování otopné vody do 

soustavy. Propojit mezi sebou zásobníky na teplou vodu, na zásobník Regulus 

RBC 1000 napojit potrubí cirkulace a na zásobník Dražice OKC 1000 NTR/HP 

napojit teplou vodu. V technické místnosti a strojovně VZT podlahová vpusť. 

Zajistit odvod kondenzátu z tepelného čerpadla do kanalizace. 

C.7.3 Elektroinstalace 

Tepelné čerpadlo napojit na elektrickou síť s třífázovým napětím 400 V,  

50 Hz. Instalovat zásuvky s napětím 230 V. Spotřebiče je možné napojit pouze 

na elektroinstalaci s provedenou revizí. 

C.8 Montáž a uvedení do provozu 

C.8.1 Zdroj 

Instalaci a uvedení zařízení do provozu musí provést osoba s odpovídající 

kvalifikací vlastnící osvědčení o kvalifikaci a oprávnění k činnosti odpovídající 

rozsahu. Před uvedením zařízení do provozu je nutno zajistit revizi 

elektroinstalace. Návod na uvedení zařízení do provozu je uveden v technické 

dokumentaci k zařízení. 
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C.8.2 Otopná soustava 

Instalace a uvedení otopné soustavy do provozu podle ČSN 06 0310. 

Instalaci prvků soustavy musí provádět osoba mající odpovídající osvědčení k 

vykonávání této činnosti. Seřizovací armatury soustavy je před uvedením do 

provozu nutné seřídit a nastavit na hodnoty dle projektu. 

C.8.3 Zkouška zařízení – soustava otopných těles 

Soustavu otopných těles naplníme na nejvyšší dovolený provozní přetlak. 

U potrubí, které je vedeno v podlaze, zkoušku musíme provést před zalitím 

betonovou mazaninou. Soustavu odvzdušníme a necháme napuštěnou 

minimálně 6 hodin, po kterých provedeme vizuální kontrolu netěsnosti. Zkouška 

zařízení je úspěšná v případě, že se při kontrole neobjeví žádná netěsnost a 

v expanzní nádobě se neprojeví výrazný pokles hladiny.  

Topná zkouška se provádí v průběhu topného období po provedení 

tlakové zkoušky. Topná zkouška se provádí za účelem nastavení a seřízení 

zařízení. 

C.8.4 Zkouška zařízení – soustava podlahového vytápění 

U podlahového vytápění musíme provést tlakovou zkoušku před zalitím 

potrubí betonovou mazaninou. Tlak v soustavě bude dvojnásobný normálnímu 

provoznímu tlaku. Pokud je výsledek zkoušky pozitivní lze provést zalití 

betonovou mazaninou. Po celou dobu provádění betonové mazaniny je zapotřebí 

dodržovat tlak v soustavě. Uvedení podlahového vytápění do provozu je možné 

po 21 dnech zalitím betonovou mazaninou. První zatopení probíhá při maximálně 

teplotě přívodní vody 25°C. Po 3 dnech může být maximální teplota dle teplotního 

spádu 35/30 °C. Maximální teplotu přívodu dle teplotního spádu je potřeba 

udržovat bez nočního poklesu minimálně 4 dny. 

C.8.5 Způsob obsluhy a ovládání 

Provozovatel (majitel) objektu má povinnost zajistit obsluhující osobu. 

Obsluhující osoba musí být seznámena s bezpečnostními a provozními 

podmínkami zařízení, zacvičena k obsluze a má k dispozici návody a pokyny k 

obsluze zařízení. 
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C.9 Ochrana zdraví a životního prostředí 

C.9.1 Vliv na životní prostředí 

Instalace systému a následný provoz nemá negativní dopad na životní 

prostředí. Jediné nebezpečí spojené s únikem chladiva do životního prostředí je 

ve svislých zemních sondách, případně kontaminace spodní vody kvůli špatně 

utěsněnému vrtu. Nutná velká opatrnost a správné provedení instalace tohoto 

systému vytápění. 

C.9.2 Hospodaření s odpady 

Při instalaci zařízení i jeho provozu je nutno plnit požadavky na 

hospodaření s odpady dle zákona 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

C.10 Bezpečnost a požární ochrana 

C.10.1 Požární ochrana 

Při instalaci a provozu zařízení nejsou kladeny zvláštní požadavky na 

požární ochranu. 

C.10.2 Bezpečnost při realizaci díla 

Bezpečnost při realizací díla zajišťuje zhotovitel ve smyslu zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

požadavky bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Veškeré práce mohou 

provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací.  

C.10.3 Bezpečnost při provozu a užívání zařízení 

Při provozu zařízení může zařízení obsluhovat pouze pověřená a 

zaškolená osoba. Je nutné dodržovat postupy uvedené v návodech k obsluze 

zařízení a pokynech pro obsluhu zařízení. 
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ZÁVĚR 

Náplní této bakalářské práce bylo vytápění objektu s restaurací. Objekt byl 

navržen dvoupodlažní jako restaurace s penzionem. 

V teoretické části jsem se zaměřila na tepelná čerpadla a seznámila  

s jejich základními informacemi, historii, principem fungování, rozdělením 

tepelných čerpadel a podrobnějšími informacemi o typu tepelného čerpadla 

země/voda. 

Ve výpočtové části jsem navrhla vytápění objektu se zdrojem tepla 

tepelného čerpadla země/voda se svislými vrty. Otopnou soustavu s podlahovým 

vytápěním a otopnými deskovými a trubkovými tělesy. Návrh přípravy teplé vody 

a návrh termické solární soustavy pro ohřev teplé vody v letních měsících. Návrh 

vzduchotechnických jednotek pro nucené větrání restaurace a kuchyně se 

zázemím. 

V projektové části sepsána technická zpráva dle uvedených výpočtů a 

zpracovaná výkresová dokumentace, která je součástí přílohy této bakalářské 

práce. 
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