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ABSTRAKT  

Bakalářská práce řeší návrh vytápění rekreačního objektu ve Vysokém Mýtě pomocí 

tepelného čerpadla. Teoretická část se věnuje problematice přípravy teplé vody. 

Výpočtová část bakalářské práce obsahuje návrh vytápění rekreačního objektu 

pomocí teplovodního podlahového vytápění. Zdrojem tepla je navrženo tepelné 

čerpadlo vzduch-voda. Součástí výpočtu je také příprava teplé vody a návrh všech 

potřebných zařízení systému. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Rekreační objekt, vytápění, tepelné čerpadlo, podlahové vytápění, dimenzování 

otopné soustavy, příprava teplé vody, zabezpečovací zařízení otopné soustavy. 

ABSTRACT  

The bachelor thesis deals with the design of heating a recreational building in Vysoké 

Mýto using a heat pump. The theoretical part deals with the topic of hot water 

design. The computational part of the bachelor thesis contains a design for heating 

a recreational building using hot water underfloor heating. The heat source is an air-

to-water heat pump. The calculation also includes the preparation of hot water and 

the design of all necessary system equipment. 

 

KEYWORDS  

Recreational object, heating, heat pump, underfloor heating, dimensioning of the 

heating system, preparation of hot water, heating system security equipment. 
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ÚVOD 
Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění rekreačního objektu za pomoci tepelného 

čerpadla vzduch-voda, s požitím podlahového vytápění, a návrh přípravy teplé vody. 

 

V teoretické části jsem se věnoval přípravě teplé vody. Rozebral jsem zde, proč je tématika 

přípravy teplé vody v dnešní době závažnější nežli dříve, popsal jsem různé způsoby 

přípravy teplé vody, přičemž jsem se snažil u každého systému uvést jeho pro a proti a 

kde je vhodné ten daný systém využít. Dále jsem v teoretické části popsal různé 

konstrukční typy ohřívačů teplé vody a popsal postup návrhu přípravy teplé vody. Na 

závěr jsem se zmínil o bakterii Legionelly, která s přípravou teplé vody úzce souvisí. 

 

Ve výpočtové části jsem provedl výpočet součinitelů prostupu tepla jednotlivými 

konstrukcemi objektu, výpočet tepelných ztrát objektu, návrh podlahového vytápění, 

návrh otopných deskových těles a elektrických topných žebříků a návrh potrubí včetně 

jednotlivých armatur a zabezpečovacích zařízení. Dále je navržen zdroj tepla, a to tepelné 

čerpadlo vzduch-voda spolu s vyrovnávacím zásobníkem topné vody a akumulačním 

zásobníkem pro přípravu teplé vody, a to včetně elektrických topných jednotek.  Součástí 

výpočtové části je i štítek energetické náročnosti budovy a návrh blokové úpravny vody. 

 

V projektové části jsem vypracoval technickou zprávu a zpracoval všechny potřebné 

výkresy na úrovni prováděcí dokumentace 
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A.1. ÚVOD 

Jedním z nejdůležitějších technických zařízení většiny budov je příprava teplé vody. 

Teplou vodou se rozumí zdravotně nezávadná voda v kvalitě vody určené pro lidskou 

potřebu. Tato voda není určena k pití a vaření, ale pro osobní očistu, praní a umývání.  

 

Teplá voda by měla mít teplotu mezi 50°C a 55°C, výjimečně může mít 60°C a 

krátkodobě v čase odběrové špičky i 45°C. Distribuce teplé vody musí být navržena tak, 

aby u každého odběrného místa při úplném otevření armatury vytékala teplá voda 

požadované teploty nejpozději do 30. sekund.  

 

Kvalita teplé vody podléhá přísným pravidlům a musí splňovat chemická, 

bakteriologická a biologická kritéria daná vyhláškou ministerstva zdravotnictví ČR 

č.252/2004 Sb. v platném znění, která stanový hygienické požadavky na pitnou a teplou 

vodu, četnost a rozsah kontrol pitné a teplé vody. [1] 

A.2. ENERGETICKÁ NÁROČNOST OHŘEVU TEPLÉ VODY 

V průběhu let se energetická náročnost na různé činnosti a potřeby v domácnosti mění. 

Dříve byla největší část energie dodané do objektu spotřebována na vytápění. Množství 

energie potřené pro přípravu teplé vody bylo dříve v porovnání právě s množstvím 

energie spotřebované na vytápění velmi malé, dalo by se říct, i zanedbatelné. 

 

Díky stále zvyšujícím se požadavkům na snížení energetické náročnosti budov, a to 

převážně s důrazem na tepelněizolační vlastnosti obálky budovy, se podíl množství 

potřebné energie pro vytápění razantně snížil. Oproti tomu potřeba množství teplé vody 

se spolu s rostoucí životní úrovní ve společnosti spíše zvyšuje.   

 

Na obrázku č. 01 je znázorněn příklad změny podílu potřeby energie na vytápění a 

přípravu teplé vody, například při zateplení daného objektu. Například u pasivních nebo 

nízkoenergetických domů a u budov ve standardu NZEB bude podíl potřebné energie na 

vytápění ještě nižší. V těchto případech může podíl energie na přípravu teplé vody 

přesáhnout 60 %.  [2] 

 

 
Obrázek 01 – Poměrná teplota spotřeby energie v domácnostech [2] 
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S přípravou teplé vody je proto nezbytně nutné uvažovat při návrhu zdroje tepla pro 

vytápění. Při návrhu zdroje tepla pro vytápění se musíme rozhodnout, zda tento zdroj 

bude spolu s vytápěním objektu zajišťovat i ohřev teplé vody, nebo zda se teplá voda bude 

připravovat ve vlastním odděleném ohřívači teplé vody.  

 

Množství energie potřebné pro přípravu teplé vody je ovlivněno mnoha faktory. Pro 

snížení množství energie potřebné pro ohřev teplé vody je potřeba vhodně navrhnout 

systém přípravy teplé vody, a to vždy s ohledem na specifikace daného objektu.  

 

Náklady na přípravu teplé vody ovlivňuje například typ zdroje tepla, který může být 

elektrický, plynový, na tuhá paliva, na topný olej nebo využívat obnovitelných zdrojů, jako 

jsou například solární panely nebo tepelná čerpadla. Dále velmi záleží na tom, jaký systém 

přípravy teplé vody zvolíme. Můžeme zvolit například ohřev místní, skupinový, dálkový, 

centrální bez cirkulace, nebo s cirkulací. Dle typu budovy můžeme také zvolit, zda budeme 

teplou vodu připravovat v zásobníkovém, nebo v průtokovém ohřívači teplé vody. 

Důležité je také správně tepelně zaizolovat potrubí teplé vody. [2] 

 

V současné době se pro snížení nákladů na ohřev teplé vody začíná využívat zpětného 

získávání tepla z odpadní vody. Tento systém funguje na jednoduchém principu předání 

tepelné energie z odpadní vody (například ze sprchy), za pomocí výměníku, do přiváděné 

studené vody, která následně putuje do ohřívače teplé vody již předehřátá a v ohřívači 

teplé vody se pouze dohřeje na požadovanou teplotu. [3] 

 

 
Obrázek 02 – Princip zpětného získávání tepla z odpadní vody [3] 

 

Za největší úsporu teplé vody jsou však stále zodpovědní uživatelé objektu. I při 

navržení sebelepšího a sebeúspornějšího systému přípravy a distribuce teplé vody se 

úspora nemusí dostavit, pokud je s teplou vodou a s vodou obecně přehnaně plýtváno. 
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A.3. ZPŮSOBY PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY DLE UMÍSTĚNÍ OHŘÍVAČE 

Způsob přípravy teplé vody dle umístění ohřívače můžeme rozdělit do čtyř základních 

kategorií. 

 

A.3.1. Místní příprava teplé vody 
 

Místní, nebo také lokální, ohřev vody je charakterizován tím, že každé místo odběru 

teplé vody je vybaveno vlastním ohřívačem teplé vody. Tento ohřívač může být buď 

průtočný, nebo zásobníkový.  

Tento systém se využívá například při dodatečných úpravách, při kterých vzniká nové 

odběrné místo teplé vody a je obtížné, neekonomické, nebo nemožné, toto nové odběrné 

místo napojit na stávající rozvody teplé vody.  

Místní příprava teplé vody se také využívá spolu s jinými systémy, pokud je například 

odběrné místo teplé vody vzdáleno od ostatních odběrných míst a od hlavního zdroje 

teplé vody. V tomto případě se pro toto vzdálené odběrné místo využije místní příprava 

teplé vody. Jako příklad lze uvést třeba kuchyňský dřez v rodinném domě, který je 

vzdálený od koupelny natolik, že pouze kvůli němu by bylo nutné přistoupit například 

k cirkulaci teplé vody, pak je výhodné pro toto odběrné místo zřídit právě místní přípravu 

teplé vody. 

Pro místní přípravu teplé vody může být využito beztlakových nebo tlakových ohřívačů 

teplé vody. 

Výhodou tohoto systému je, že nevyžaduje žádné rozvody teplé vody (kromě zpravidla 

velmi krátkého připojovacího potrubí od ohřívače k odběrnému místu) s čímž souvisí také 

to, že teplá voda je v místě odběru k dispozici ihned po jejím puštění, bez případného 

odpouštění vychladlé vody z potrubí.  

Nevýhodou místního systému přípravy teplé vody je nutnost umístění ohřívače teplé 

vody u každého odběrného místa. [4] 
 

 
Obrázek 03 – Místní příprava teplé vody [4] 
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A.3.2. Skupinová příprava teplé vody 
Skupinovou přípravou teplé vody se nazývá systém přípravy teplé vody pro zásobování 

několika odběrných míst jedním ohřívačem v rámci části objektu (například pro jeden byt). 

Při krátkém rozvodu teplé vody ve tento systém výhodnější než místní příprava teplé vody.  

Tento systém je využíván především u bytů v domech bez ústřední přípravy teplé vody, 

některých rodinných domech a v budovách s malou spotřebou teplé vody, kde by byl 

rozvod teplé vody při její ústřední přípravě velmi rozsáhlí a jeho provoz by díky tomu byl 

nehospodárný.  

Při návrhu skupinové přípravy teplé vody je vhodné umístit zdroj teplé vody tak, aby 

rozvodné potrubí k jednotlivým odběrným místům bylo co možná nejkratší, neboť 

skupinová příprava teplé vody se z pravidla navrhuje bez užití cirkulace teplé vody. Objem 

teplé vody v potrubí od ohřívače k nejvzdálenějšímu odběrnému místu nesmí být větší 

než 3l. [4] 

 
Obrázek 04 – Skupinová příprava teplé vody [4] 

 

A.3.3. Dálková příprava teplé vody 
Dálková příprava teplé vody je systém ohřevu teplé vody, kde se teplá voda připravuje 

mimo zásobovaný objekt a je do něho přiváděna pomocí tepelně zaizolovaného potrubí.  

Nevýhodou tohoto systému je dlouhý a komplikovaný rozvod teplé vody, kde dochází 

k velkým tepelným a tlakovým ztrátám.  

 

 
Obrázek 05 – Dálková příprava teplé vody 
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A.3.4. Centrální příprava teplé vody 
U centrální neboli ústřední příprava teplé vody jsou všechna odběrná místa napojena 

pomocí rozvodného potrubí teplé vody na jeden společný (centrální) ohřívač teplé vody 

umístěný například v technické místnosti či v kotelně.  

U tohoto systému je třeba dbát na to, aby byla dodržena podmínka podle ČSN 06 0320 

(požadavek ČSN EN 806-2) o zajištění teplé vody na výtoku i u nejvzdálenějšího odběrného 

místa. Tohoto lze u dlouhých rozvodů teplé vody docílit například doplněním soustavy o 

cirkulační rozvody, nebo o samoregulační topný kabel. 

Rozvody teplé vody musí být tepelně izolovány pro snížení tepelných ztrát. 

Pro centrální přípravu teplé vody se v současnosti nejvíce využívá tlakových 

akumulačních zásobníků ohřívaných topnou vodou a případně elektrickou topnou 

jednotkou, nebo průtokových tlakových ohřívačů v podobě akumulačního zásobníku 

topné vody se spirálou (výměníkem) pro teplou vodu. Dále se můžeme setkat se 

samostatnými plynovými či elektrickými ohřívači teplé vody a se solárními panely.  

Výhodou tohoto systému je potřeba pouze jednoho ohřívače teplé vody. [4] 

 

 
Obrázek 06 – Centrální příprava teplé vody [4] 
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A.4. KONSTRUKČNÍ TYPY OHŘÍVAČŮ TEPLÉ VODY [4] 

 

A.4.1. Zásobníkové ohřívače teplé vody 
Zásobníkové ohřívače teplé vody patří k tradičnímu způsobu přípravy teplé vody. 

Výhodou zásobníkové přípravy teplé vody, v porovnání s průtočnými ohřívači teplé vody, 

je menší výkon potřebný pro přípravu teplé vody, protože odběrové špičky jsou kryty 

objemem teplé vody v zásobníku. Zásobníkové ohřívače mají malou tlakovou ztrátu, díky 

čemuž je rozdíl tlaku teplé a studené vody ve směšovací baterii téměř totožný. Nevýhodou 

zásobníkového ohřevu teplé vody je především vyšší počáteční investice financí, relativně 

nízký výkon jejich topných vložek a možnost množení bakterie Legionella. 

Zásobníkové ohřívače dělíme na přímo ohřívané, nepřímo ohřívané a kombinované. 

Zásobníky mohou být ohřívány pomocí topné vody, elektřiny, plynu či solárních panelů.  

U zásobníkových ohřívačů ohřívaných pomocí topné vody se doporučuje tento zásobník 

doplnit například o elektrickou topnou jednotku, pro přípravu teplé vody mimo topnou 

sezónu. Rovněž zásobníky ohřívané solárními panely je vhodné doplnit o tuto elektrickou 

jednotku pro dny, kdy je špatné počasí (zataženo) a solární panely by samy nebyli schopny 

dodat požadovaný výkon pro ohřev teplé vody. Je také možné připravovat teplou vodu 

v zásobnících s více výměníky, které mohou být ohřívány více zdroji. Například běžnou 

kombinací ohřevu teplé vody je využití solárních panelů, topné vody a elektrické topné 

jednotky.  

 

 

 
 

Obrázek 07 – Zásobníkový ohřívač teplé vody s elektrickou topnou jednotkou  
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A.4.2. Průtokové ohřívače teplé vody 
Průtočný ohřev teplé vody znamená okamžité ohřívání vody v okamžik její potřeby přes 

výměník tepla umístěný v ohřívači. Tento výměník může být ohříván přímo například 

elektřinou či plynem, nebo nepřímo pomocí topné vody.  

Při nepřímém ohřevu teplé vody pomocí topné vody nastává problém mimo otopnou 

sezónu, kdy je třeba zajistit alternativní způsob přípravy teplé vody. 

Výhodou průtokových ohřívačů teplé vody je příprava teplé vody pouze v okamžik její 

potřeby, s čím však přímo souvisí i nevýhoda tohoto ohřevu spočívající v tom, že zdroj 

tepla pro ohřev vody musí mít vysoký výkon, aby dokázal zajistit ohřev teplé vody dle 

aktuální požadované potřeby. Výhodou průtokového ohřívače teplé vody jsou také menší 

počáteční náklady, kdy ze systému odpadá zásobník a nabíjecí čerpadla. Rovněž podmínky 

pro množení bakterií Legionelly se u tohoto typu ohřívačů minimalizují. Nevýhodou 

průtokových ohřívačů je velká tlaková ztráta výměníku, která může způsobit velký pokles 

přetlaku teplé vody před směšovací baterií.  

Výměník je nutné dimenzovat na odběrovou špičku teplé vody. Výpočtový průtok pro 

určení tlakové ztráty výměníku se stanoví pomocí ČSN 75 5455. 

 

 
Obrázek 08 – Průtokový ohřívač teplé vody přímý  
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A.4.3. Beztlakové ohřívače teplé vody 
Beztlakové či otevřené ohřívače vody mají neustále otevřený výtok teplé vody a mohou 

na ně být instalovány pouze speciální směšovací baterie. Voda ohřívaná v beztlakovém 

zásobníkovém ohřívači teplé vody zvětšuje svůj objem a pro snížení tlaku v zásobníku 

ohřívače, je díky speciální baterii vodě umožněno odkapávání přes tuto baterii do 

zařizovacího předmětu. 

 
Obrázek 09 – Beztlakový ohřívač teplé vody 

 

A.4.4. Tlakové ohřívače teplé vody 
Tlakové ohřívače teplé vody mohou být kombinovány s běžnou směšovací baterií. 

Tlakové zásobníkové ohřívače teplé vody musí být vždy na vodovodní potrubí napojeny 

přes zpětný a pojistný ventil s odtokem vyústěným, přes pachovou uzávěrku, do 

kanalizace, případně do zařizovacího předmětu. 

 

 
 

Obrázek 10 – Tlakový ohřívač teplé vody 
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A.4.5. Přímý ohřev teplé vody 
Teplo je v tomto případě předáváno přímo teplé vodě. Přímý ohřev teplé vody může 

být prováděn pomocí elektrické energie, spalování zemního plynu, tuhých paliv nebo 

topného oleje. 

 
Obrázek 11 – Přímý ohřev teplé vody v zásobníkovém ohřívači 

 

 

A.4.6. Nepřímý ohřev teplé vody 
V tomto případě je teplo předáno nejprve teplonosné látce, která následně předá toto 

teplo teplé vodě. Přenos tepla mezi teplonosnou látkou a teplou vodou probíhá ve 

výměnících, například pomocí trubkového výměníku, nebo díky dvojitým stěnám pláště 

zásobníku teplé vody. 

 

 
Obrázek 12 – Nepřímý ohřev teplé vody v zásobníkovém ohřívači 
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A.5. NÁVRH PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY [5] 

 

A.5.1. Množství teplé vody 
Stanovení potřeby teplé vody je základem pro správný návrh přípravy teplé vody. 

Výpočet potřeby teplé vody, za účelem návrhu ohřívače teplé vody, se provádí dle 

ČSN 06 0320 pomocí vztahu:  

 

V2p = Vo + Vn + Vu = (ni * ∑ (nd,i * V3,i * τd,i * pd,i)) + nn * Vn + nu * Vu 

 

kde: 

Vo potřeba teplé vody pro mytí osob [m³/den] 

ni  počet uživatelů [-] 

nd  počet dávek [-] 

V3  objemový průtok teplé vody při teplotě t3 do výtoku [m3/h] 

τd  doba dodávky [h] 

pd  součinitel prodloužení doby dávky [-] 

Vn  potřeby teplé vody pro mytí nádobí [m3/jídlo] 

nn  počet jídel [jídlo/den] 

Vu  potřeba teplé vody pro úklid a pro mytí podlah [m3/m2] 

nu  výměra ploch [m2/den] 

 

 

Výpočet potřeby teplé vody pro energetické hodnocení systému na přípravu teplé vody, 

se provádí dle ČSN EN 15 316-3 pomocí vztahu a tabulky: 

 

V2p = V2p,f * f 

 

V ̇2p  celková potřeba teplé vody [m3/den] 

V ̇2p,f  specifická potřeba teplé vody [m3/měrná jednotka.den] 

f  počet měrných jednotek [-] 

 

Tabulka 01 – Specifická spotřeba teplé vody 

Druh budovy 
V ̇2p,f  

[m3/měrná jednotka.den] 
Měrná jednotka 

Rodinný dům 0,04 až 0,05 osoba 

Bytový dům 0,04 osoba 

Ubytovací zařízení 0,028 lůžko 

Čtyřhvězdičkový hotel 

s prádelnou 
0,132 lůžko 

Restaurace 0,01 až 0,02 jídlo 

Nemocnice s prádelnou 0,088 lůžko 

Administrativní budova 0,01 až 0,015 osoba 
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A.5.2. Potřeba tepla pro přípravu teplé vody 
Pro návrh systému ohřevu teplé vody je nutné sestavit křivku odběru teplé vody, která 

udává potřebu tepla pro přípravu teplé vody během daného časového úseku, který bývá 

zpravidla 24 hodin. Potřebu tepla potřebného pro ohřev teplé vody během 24 hodin lze 

spočítat pomocí vztahu:  

 

Q2p = Q2z + Q2t = Q2t * z + c * V2p * (Θ1 - Θ2) 

 

kde: 

Q2p teplo odebrané z ohřívače TV [kWh/den] 

Q2t teoretické teplo odebrané z ohřívače TV [kWh/den] 

Q2z teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV [kWh/den] 

z poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci TV [-] 

V2p celková potřeba teplé vody [m³/den] 

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

Θ1 teplota studené vody [°C] 

Θ2 teplota teplé vody [°C] 

 

Poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci teplé vody (z) je bezrozměrný součinitel a 

je závislý na konstrukci zařízení, tepelné izolaci, velikosti zásobníku tepla, na délce 

rozvodů, jejich stupni tepelné izolace, na době provozu cirkulace během dne a roku atd. 

U bytových domů s řízenou cirkulací se tento součinitel pohybuje kolem hodnoty 0,5. U 

rodinných domů bez cirkulace se tato hodnota volí v rozmezí 0,2 až 0,3. 

 

 

Roční potřeba tepla pro přípravu teplé vody se stanoví pomocí vztahu: 

 

Q2p,r = Q2p * D  

 

kde: 

Q2p,r teplo odebrané z ohřívače TV za rok [kWh/rok] 

Q2p teplo odebrané z ohřívače TV za den [kWh/den] 

D počet dní v roce, kdy je soustava přípravy teplé vody v provozu (obvykle 365 

dní v roce) [den] 

 

 

Jmenovitý výkon pro ohřev teplé vody, který je nutno zajistit se určí pomocí vztahu: 

 

PZ = (Q1 / t)  

 

kde:  

PZ tepelný výkon zdroje tepla [W] 

Q1/t maximální sklon křivky dodávky tepla během periody [W] 
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A.5.3. Návrh ohřívače teplé vody 
Při návrhu ohřívače teplé vody je nutné zohlednit zdroj tepla a předpokládaný odběr 

tepla. V ČR se používá několik metod pro návrh zásobníku teplé vody. Jedná se o návrh 

pomocí křivky dodávky a odběru tepla, návrh dle DIN 4708, návrh, který přednostně 

zohledňuje přípravu teplé vody před přípravou topné vody se společným zdrojem tepla, 

nebo návrh zohledňující špičky v odběru teplé vody. 

Objem zásobníku teplé vody můžeme spočítat pomocí vztahu:  
 

Vz = ΔQmax / (c * (Θ1 - Θ2)) 

 
kde:  

VZ objem zásobníku TV [m³] 

ΔQmax maximální rozdíl tepla mezi křivkou dodávky Q1 a odběru tepla Q2 [kWh]. 

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

Θ1 teplota studené vody [°C] 

Θ2 teplota teplé vody [°C] 
 

Pro sestavení křivky odběru a dodávky tepla musíme mít na paměti, že křivka odběru 

tepla se musí nacházet pod křivdou dodávky tepla a to, že teplo dodané zdrojem tepla do 

teplé vody se musí rovnat teplu odebranému ze zdroje tepla. 

Pro sestavení křivky dodávky tepla rozlišujeme dva způsoby přípravy teplé vody. 

Prvním způsobem je nepřetržitá dodávka tepla do zásobníku teplé vody. Druhý způsob 

spočívá v časově omezených dodávkách tepla. 
 

 
Obrázek 13 – Křivka odběru a dodávky tepla s nepřetržitou dodávkou tepla 

 

 
Obrázek 14 – Křivka odběru a dodávky tepla s časově omezenou dodávkou tepla 
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A.6. BAKTERIE LEGIONELLA 

Při přípravě teplé vody musíme uvažovat s možností výskytu bakterie legionelly. Tato 

bakterie přežívá pouze ve vodním roztoku a je pro člověka nebezpečná v případě, že se 

mu dostane do plic, což se může stát například vdechnutím vodní páry s touto bakterií. 

V plicích člověka může tato bakterie způsobit nemoc zvanou legionelóza. Velkým 

nebezpečím této nemoci je fakt, že průběh legionelózy je podobný jako zápal plic, přičemž 

úspěšné léčení legionelózy je závislé na jejím včasném diagnostikování.  

 

V přírodě se tato bakterie běžně vyskytuje například v povrchových vodách. Zde je však 

její koncentrace zanedbatelná. Ideální podmínky pro množení bakterie legionelly nastávají 

při teplotách od 35°C do 42°C. Pro eliminaci těchto bakterií je potřeba dosáhnout teploty 

minimálně 60°C, při které do 2 minut bakterie legionelly umírají. 

 

Z těchto informací vyplívá, že systém teplé vody je pro množení bakterie legionelly 

ideálním místem.  

 

Možností, jak snížit nebo odstranit bakterie legionelly je více.  

 

Z pohledu prevence proti výskytu a množení bakterie legionelly patří například:  

- vhodně zvolený materiál vodovodní sítě 

- dostatečná tepelná izolace rozvodného potrubí teplé vody proti ochlazení a 

sálání tepla k potrubí studené vody 

- pravidelné odkalování soustavy 

- pravidelné čištění filtrů před vodoměrem 

- optimalizace hydraulického stavu distribuční sítě 

 

Mezi základní technická opatření pro eliminaci bakterie legionelly patří: 

- termická dezinfekce 

- použití ionizace pomocí elektrod 

- použití UV zářičů 

- použití biocidů, anolytu s obsahem chlóru, oxidu chloričitého, peroxidu 

vodíku, nebo kyseliny peroctové. 

 

Vyskytne-li se bakterie legionelly i po zavedení těchto opatření je nezbytně nutné provést 

technická opatření na straně dodávané vody, která nemá odpovídající kvalitu. 

 

Pro hygienické zabezpečení soustavy pro přípravu teplé vody je více možností a také různé 

požadavky. Zatímco pro nemocnice s imunosuprimovanými pacienty je třeba trvale 

zabezpečovat hodnotu bakterie legionelly na nule, pro ostatní ubytovací zařízení je dle 

vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č.252/2004 Sb., příloha 2 „doporučená hodnota 100 

KTJ na 100 ml“. [4] 
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B.1. ANALÝZA OBJEKTU 

 
Obrázek 15 – Průčelí objektu 

 

Objekt je situován na pozemek parc. č. 4019/3 v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je dopravně 

přístupný z ulice Kpt. Poplera, ve které se nacházejí i veškeré inženýrské sítě. Pozemek je 

rovinný a v současné době slouží jako louka. Pozemek je v nadmořské výšce 278 m.n.m. 

(B.p.v.). 

 

Jedná se o novostavbu rekreačního objektu, která bude sloužit pro krátkodobé ubytování 

osob a pro stravování. Objekt je navržen jako dvoupodlažní s jedním podzemním 

podlažím. V podzemním podlaží se nachází salonek, technická místnost, hygienické 

zázemí pro návštěvníky a sklad pro salonek. V 1.NP se nachází jídelna, kuchyň, kancelář, 

hygienické zázemí pro hosty, zázemí pro zaměstnance a sklady pro potřebu kuchyně. Ve 

2.NP jsou navrženy 4 pokoje s koupelnami pro krátkodobé ubytování a sklad sloužící pro 

potřeby pokojů. Ve všech podlažích se nachází úklidová komora. 

 

Objekt je konstrukčně řešen stěnovým systémem z keramických broušených tvárnic tl. 

500 mm. Stěny suterénu jsou řešeny pomocí tvárnic ztraceného bednění tl. 400 mm, které 

je zatepleno kontaktním EPS tl. 140 mm. Stavba je založena na betonových základových 

pasech. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými předem předpjatými panely. 

Střecha objektu je sedlová, tvořená dřevěnými sbíjenými vazníky s krytinou z pálených 

keramických tašek. Okna jsou navržena plastová s izolačními trojskly. Veškeré konstrukce 

splňují doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U. 

 

V celém objektu je navrženo teplovodní podlahové vytápění. V místnostech koupelen 

bude teplovodní podlahové vytápění doplněno o elektrické topné žebříky. Místnost 

kuchyně bude vytápěna kromě podlahového vytápění také třemi vertikálními deskovými 

otopnými tělesy. 
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Jako zdroj tepla v objektu je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda, které bude umístěno 

vně objektu a bude napojeno na vyrovnávací zásobník doplněný elektrickou topnou 

jednotkou. Teplotní spád otopné vody je 35/25°C. Teplá voda bude připravována 

v samostatném zásobníkovém ohřívači, který bude rovněž napojen na tepelné čerpadlo a 

bude dohříván elektrickou topnou jednotkou. Teplota TV je navržena na 55°C.  Venkovní 

návrhová teplota pro danou oblast je -15°C. Vnitřní návrhové teploty jsou 15°C v hale a na 

chodbě u kuchyně, 20°C v salonku, kuchyni, jídelně, kanceláři, šatně personálu, 

v jednotlivých pokojích a v hygienických zázemích a 24°C v koupelnách. Ostatní místnosti 

v objektu, jako například sklady a úklidové komory, nejsou vytápěny a jejich nejnižší vnitřní 

teplota v době venkovní teploty -15°C je spočítána a uvedena ve výkresech.  
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B.2. VÝPOČET TEPELNÉHO VÝKONU 

B.2.1. Výpočet součinitele prostupu tepla 
 

Vstupní data: 

Skladby konstrukcí. 

Technické listy použitých materiálů. 

ČSN 73 0540-3 - Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování. 

Tabulka tepelných odporů při přestupu. 

 

Tabulka 02 – tepelný odpor při přestupu 

Odpor při přestupu 

tepla [m²·K/W] 

Směr tepelného toku 

Nahoru Vodorovně Dolů 

Rsi 0,10 0,13 0,17 

Rse 0,04 0,04 0,04 

 

Výpočet: 

Výpočet součinitele prostupu tepla U [W/m∙K] je dán vztahem: 

U =
1

Rsi + ∑
dj
λj

n
1 + Rse

 

kde:  

λ  součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m∙K] 

d  tloušťka vrstvy v konstrukci [m] 

Rsi  tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m²/K∙W] 

Rse  tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně [m²/K∙W] 

 
 

Výpočet součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí je proveden v softwaru firmy 

PROTECH spol. s.r.o dle ČSN 73 0540-2:2011 a ČSN EN ISO 6946:2008 a je umístěn 

v příloze č.1. 

 

Výsledky: 
 

 



35 

 

 
 

 
 

 



36 

 

 
 

 
 

 



37 

 

 
 

 
 

 



38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



39 

 

B.2.2. Výpočet tepelné ztráty 
 

Vstupní data: 

Návrhová vnější teplota Θe v zimním období pro město Vysoké Mýto je -15 °C 

 

Navržené vnitřní teploty Θi jsou uvedeny v tabulce: 

 

Tabulka 03 – Navržené teploty v jednotlivých místnostech 

Místnost Θi [°C] 

Hala, Chodba ke skladům v 1.NP 15 

Salonek, Jídelna, Kuchyně, Kancelář, Šatna, Pokoje, Hygienická zázemí  20 

Koupelny 24 

Technická místnost, Úklidové komory, Sklady nevytápěno 

 

Výpočet: 

Celkový návrhový tepelný výkon místnosti [W]: 

ϕHLm = ϕTm+ ϕVm  

 

kde:  

ϕHLm celkový návrhový tepelný výkon místnosti [W] 

ϕTm návrhová tepelná ztráta místnosti prostupem tepla [W] 

ϕVm návrhová tepelná ztráta místnosti větráním [W] 

 

Celkový návrhový tepelný výkon místnosti [W]: 

 Qcm = ϕHLm + Qz 

 

kde:  

Qcm celková tepelná ztráta místnosti [W] 

Qz tepelné zisky [W] 

 

 

Výpočet tepelné ztráty jednotlivých místností byl proveden v softwaru firmy PROTECH 

spol. s.r.o dle ČSN EN 12831 a je umístěn v příloze č.2. 
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Výsledky: 
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B.3. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

(zpracovaný podle ČSN 73 0540-2/2011)  

 

Identifkační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Rekreační objekt 

Vysoké Mýto, ulice Kpt. Poplera, 566 01 

parc. č. 4019/3 v k.ú Vysoké Mýto 

Radek Sokol 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. 

stavebník  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Telefon / E-mail 

Radek Sokol 

Horky 67, 570 01 Litomyšl 

Tel.: 604 924 156  

Email: 197026@vutbr.cz 

 

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, 

nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 

4559,1 m3 

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných 

konstrukcí ohraničujících objem budovy 

1911,8 m2 

Geometrická charakteristika budovy A / V 0,42 m2/m3 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im  

Vnější návrhová teplota v zimním období e 

20 °C 

-15,0 °C 
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Měrná tepelná ztráta a průměrná součinitel prostupu tepla 

  Referenční budova (stanovení požadavku) Hodnocená budova 

Konstrukce Plocha 

Součinitel 

prostupu 

tepla 

Re-

dukční 

činitel 

Měrná 

ztráta 

prostupem 

tepla 

Plocha 

Součinitel 

prostupu 

tepla 

Re-

dukční 

činitel 

Měrná 

ztráta 

prostu-

pem tepla 

  A U b HT A U b HT 

  

  

(požadovaná 

hodnota 

podle ČSN 

73 0540-

2/2011)   

     

  

  

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

Stěna suterénu 171,105 0,45 0,43 33,109 171,105 0,240 0,43 17,658 

Stěna obvodová 410,856 0,30 1,00 123,257 410,856 0,133 1,00 54,644 

Podlaha v 

suterénu 
156,23 0,45 0,43 30,231 156,23 0,218 0,43 14,645 

Podlaha 1.NP na 

terénu 
64,10 0,45 0,43 12,403 64,10 0,218 0,43 6,009 

Strop nad 2.NP 220,33  0,30 1,00  66,099 220,33 0,230 1,00  50,676 

Okna 47,00 1,50 1,00 70,500 47,00 0,770 1,00 36,190 

Dveře  5,75 1,70 1,00 9,775 5,75 0,910 1,00 5,233 

Celkem 1075,371     345,373 1075,371     185,054 

Tepelné vazby 1075,371*0,02 21,507 1075,371*0,02 21,507 

Celková měrná ztráta 

prostupem tepla 
  366,88   206,56 

Průměrný součinitel 

prostupu tepla podle 5.3.4 a 

tabulky 5 

max. Uem pro A/V 

0,42 

požadovaná 

hodnota: 

206,561/1075,371 

  

366,88/1075,371= 0,34 0,19 

75% z požadované 

hodnoty 

0,341*0,75= 

doporučená 

hodnota: vyhovuje 

0,26 

Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C 0,19 /0,34 = 0,56 Třída B – Úsporná 
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 206,56 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m2·K) 0,19 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m2·K) 0,26 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m2·K) 0,34 

 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních 

tříd 

Klasifikační ukazatel 

CI pro hranice 

klasifikačních tříd 

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

Obecně Pro hodnocenou budovu 

A  0,50 0,5. Uem,N 0,17 

B  0,75 0,75. Uem,N 0,26 

C 1,0 1. Uem,N 0,34 

D 1,5 1.5. Uem,N 0,51 

E 2,0 2. Uem,N 0,68 

 F 2,5 2,5. Uem,N 0,85 

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

 

 

Klasifikace: B - Úsporná 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 04.03.2021 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Radek Sokol 

IČO: 04677765 

Zpracoval:          Radek Sokol                                         

 

..……………….. 

 

Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu 

a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2/2011 a podle 

projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

 Rekreační objekt 

 parc. č. 4019/3 v k.ú. Vysoké Mýto 

Hodnocení obálky 

budovy 

 Celková podlahová plocha Ac = 429,9 m2 stávající doporučení 

 CI              Velmi úsporná 

  

 

  0,5 

    

 

  0,75 

 

 

  1,0 

 

 

  1,5 

 

 

  2,0 

 

 

  2,5 

   . 

                  Mimořádně nehospodárná 

 

 

 

 

 

 

 

 

  klasifikace B  

  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  

  Uem ve W/(m2.K)                                                     Uem = HT/A 
0,19 - 

  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky  

  budovy podle ČSN 730540-2  Uem,N ve W/(m2.K)                                                      
0,34 - 

  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  

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

Uem 0,17 0,26 0,34 0,51 0,68 0,85 

Platnost štítku do  Datum  04.03.2031 

Štítek vypracoval  Radek Sokol 

0,56 B

C

D

E

F

G

A
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B.4. NÁVRH OTOPNÝCH PLOCH 

V celém objektu je navrženo teplovodní podlahové vytápění. V místnostech koupelen 

bude teplovodní podlahové vytápění doplněno o elektrické topné žebříky. Místnost 

kuchyně bude vytápěna kromě podlahového vytápění také deskovým otopným tělesem. 

 

B.4.1. Návrh podlahového vytápění 
Rozdělovač je umístěn dle výkresů ve stěně pod omítkou. Systém podlahového vytápění 

bude proveden stavebnicovým systémem plošného vytápění. Podlahový systém se skládá 

ze systémových izolačních desek a potrubí HR-PB 20x2,0 mm. Podlahové vytápění je ke 

kotli napojeno pomocí podlahového rozdělovače. Teplotní spád nízkoteplotního vytápění 

je 10°C, tj. 35/25°C. Systém byl navržen tak, aby teplota povrchů nepřesáhla hygienické 

požadavky. 

 

 

Vstupní data: 

Tabulka 04 – Vstupní data 

 
 

 

Výpočet: 

Výpočet byl proveden v softwaru firmy ASTRA MS Software s.r.o. dle ČSN 06 0315 EN 1264 

a je umístěn v příloze č.3. 
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Výsledky: 

Teplota přívodu:  35,0 °C 

Střední teplota zpátečky: 25,5 °C 

Max. tlaková ztráta:  4752 Pa 

Celkový výkon vytápění: 12925 W 

Celkový průtok:  1514,2 kg/hod 

Objem topného média:  337 l 

 

Tabulka 05 – Přehled rozdělovačů 

 
 

 

Tabulka 06 – Bilance jednotlivých okruhů podlahového vytápění 
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B.4.2. Návrh otopných deskových těles 
V místnosti kuchyně je teplovodní podlahové vytápění, z důvodu zajištění požadovaného 

výkonu pro vytápění dané místnosti, doplněno o tři desková otopná tělesa. Teplotní spád 

je navržen shodný s tepelným spádem teplovodního podlahového vytápění a to 35/25 °C. 

Pro pokrytí tepelné ztráty místnosti je zapotřebí celkového tepelného výkonu deskových 

otopných těles 1000 W. 

 

Navrhuji 3x vertikální deskové otopné těleso Radik premium 22 (2200/700) 

 

Tabulka 07 – Návrh otopných těles 

č.m. 
Účel 

místnosti 

ti ΦHL,i 
Typ tělesa 

Tep. výkon 

pro tep. spád 
z1 z2 z3 ϕ 

Qtskut 

75/65 35/25 

[°C] [W] [W] [W] [W] 

105 Kuchyň 20 

1000 

3    

=333,3 

Radik 

premium 

22 

(2200/700) 

3588 370 1 1 0,9 1 333 

 

B.4.3. Návrh elektrických topných žebříků 
Do místností koupelen u pokojů ve 2.NP a koupelny pro personál v 1.NP navrhuji 

elektrická trubková otopná tělesa (žebříky). Všechny koupelny jsou vytápěny pomocí 

teplovodního podlahového vytápění, které má dostatečný výkon pro vytopení těchto 

místností. Elektrické otopné žebříky zde budou sloužit pouze pro účely sušení mokrých 

ručníků.  

 

Navrhuji elektrické trubkové otopné těleso KD-E 450 x 960 o příkonu 300 W 

 

Tabulka 08 – Specifikace elektrického trubkového otopného tělesa [6] 
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B.4.4. Regulace otopné soustavy 
V objektu se nacházejí 4 rozdělovače pro podlahové teplovodní vytápění. Zregulování 

jednotlivých topných okruhů na rozdělovači je navrženo v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 09 – Zregulování topných okruhů na rozvaděči RP1 

Kód okruhu 
M 

[kg/h] 

ΔpDIS 

[Pa] 
Nastavení otáček 

204/A 
49,3 541 

0,25 
3121 – 541 = 2580 

205/A 
31,0 112 

0,15 
3121 – 112 = 3009 

206/A 
104,0 2421 

2,5 
2421 + 700 = 3121 

207/A 
21,2 53 

0,20 
3121 – 53 = 3068 

208/A 
59,0 732 

0,33 
3121 – 732 = 2389 

 

 

Tabulka 10 – Zregulování topných okruhů na rozvaděči RP2 

Kód okruhu 
M 

[kg/h] 

ΔpDIS 

[Pa] 
Nastavení otáček 

201/A 
103,0 2079 

2,5 
2079 + 700 = 2779 

209/A 
22,3 62 

0,15 
2779 – 62 = 2717 

210/A 
48,6 579 

0,25 
2779 – 579 = 2200 

211/A 
43,2 420 

0,25 
2779 – 420 = 2359 

212/A 
31,0 112 

0,20 
2779 – 112 = 2667 

213/A 
88,6 1475 

0,75 
2779 – 1475 = 1304 
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Tabulka 11 – Zregulování topných okruhů na rozvaděči RP3 

Kód okruhu 
M 

[kg/h] 

ΔpDIS 

[Pa] 
Nastavení otáček 

102/A 
83,9 1281 

0,33 
6752 – 1281 = 5471 

104/A 
41,0 457 

0,15 
6752 – 457 = 6295 

104/B 
55,8 1065 

0,20 
6752 – 1065 = 5687 

105/A 
172,8 4752 

2,5 
4752 + 2000 = 6752 

109/A 
60,5 956 

0,20 
6752 – 956 = 5796 

112/A 
46,8 600 

0,15 
6752 – 600 = 6152 

113/A 
43,6 526 

0,15 
6752 – 526 = 6226 

101/A 
49,7 305 

0,15 
6752 – 305 = 6447 

 

 

Tabulka 12 – Zregulování topných okruhů na rozvaděči RP4 

Kód okruhu 
M 

[kg/h] 

ΔpDIS 

[Pa] 
Nastavení otáček 

001/A 
75,6 1430 

0,33 
4928 – 1430 = 3498 

005/A 
65,2 1039 

0,25 
4928 – 1039 = 3889 

005/B 
88,6 2461 

0,50 
4928 – 2461 = 2467 

007/A 
129,6 3928 

2,5 
3928 + 1000 = 4928 
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B.5. NÁVRH ZDROJE TEPLA 

Potřebný tepelný výkon pro vytápění: 

QVYT =  13,491 kW 

 

Potřebný tepelný výkon pro přípravu TV: 

QTV =  3,172 kW 

 

Výkon zařízení pro výrobu tepla: 

QPŘÍPOJ1 = 0,7 * QVYT + 0,7 * QVĚT+ QTV = 0,7 * 13,491 + 0,7 * 0 + 3,172 = 12,616 kW 

QPŘÍPOJ2 = QVYT + QVĚT = 13,491 + 0 = 13,491 kW 

 

QPŘÍPOJ = max {QPŘÍPOJ1 ; QPŘÍPOJ2} = max {12,616 ; 13,491} = 13,491 = 13,5 kW 

 

kde: 

QVYT teplo potřebné pro vytápění [kW] 

QVĚT teplo potřebné pro pokrytí ztráty větráním (zahrnuto v QVYT) [kW] 

QTV teplo potřebné pro ohřev teplé vody [kW] 

 

 

B.5.1. Návrh tepelného čerpadla 
Jako zdroj tepla navrhuji tepelné čerpadlo vzduch-voda: Vitocal 350-A - AWHO 351.A14 

 

Jmenovitý tepelný výkon: 14,5 kW (A2/W35) 
Topný faktor (COP):  3,5 

 

Z výkonového diagramu pro průměrnou interiérovou teplotu 20 °C, návrhovou venkovní 

teplotu -15 °C a potřebný výkon 13,5 kW vyplívá:  

  

Bod bivalence:   -9 °C 

Tepelný výkon při -15 °C: 10,2 kW 

 

Pro pokrytí potřeby tepla při venkovních teplotách nižších než je bod bivalence (-9 °C), 

bude navržené tepelné čerpadlo bivalentně doplněno o další zdroj tepla, jímž bude 

elektrická topná jednotka, osazená ve vyrovnávacím zásobníku topné vody. Z výkonového 

diagramu tepelného čerpadla vyplívá, že při návrhové teplotě -15 °C je mezi požadovaným 

tepelným výkonem (13,5 kW) a výkonem tepelného čerpadla (10,2 kW) rozdíl 3,3 kW. 

Z toho vyplívá že navržená elektrická topná jednotka ve vyrovnávacím zásobníku musí mít 

výkon minimálně 3,3 kW. 
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Obrázek 16 – Výkonový diagram tepelného čerpadla [7] 
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Tabulka 13 – Charakteristiky tepelného čerpadla [7] 
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Obrázek 17 – Rozměry tepelného čerpadla [7] 
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B.5.2. Hladina akustického tlaku tepelného čerpadla 
Vstupní data: 

Tepelné čerpadlo bude umístěno v exteriéru u severozápadní strany budovy 

v odpovídající vzdálenosti od objektu. 

 

Tabulka 14 – Hladina akustického výkonu tepelného čerpadla LW [7] 
 

 
 

 

 
Obrázek 18 – Určení směrového faktoru [7] 
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Výpočet: 

Hladina akustického tlaku [dB (A)]: 

LP = LW + 10 * log ( Q / (4 * π * r² ) 

 

kde:  

LP hladina akustického tlaku [dB (A)]  

LW hladina akustického výkonu u zdroje hluku [dB (A)] 

Q směrový faktor 

r vzdálenost od zdroje hluku 

 

Výsledky: 

V následující tabulce jsou spočítané jednotlivé hodnoty hladiny akustického tlaku ve 

vzdálenostech 1. až 15. metrů pro stupeň ventilátoru 2 (noční režim) a pro stupeň 

ventilátoru 3 (maximální výkon). Směrový faktor je Q= 8. 

 

Tabulka 15 – Hladina akustického tlaku LP 

Stupeň 

ventilátoru 

Vzdálenost od zdroje hluku [m] 

1 2 4 5 6 8 10 12 15 

Hladina akustického tlaku LP [dB (A)] 

2 55 49 43 41 39,5 37 35 33,5 31,5 

3 57 51 45 43 41,5 39 37 35,5 33,5 

 

Tabulka 16– Povolené hladiny akustického tlaku 

 
 

Závěr: 

Umístění tepelného čerpadla je s ohledem na směrné imisní hodnoty akustického tlaku 

přípustné. Tepelné čerpadlo nebude mít zásadní negativní vliv na obyvatele rekreačního 

objektu ani na okolní obyvatele. 
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B.6. NÁVRH PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY 

Teplá voda bude připravována v samostatném akumulačním zásobníku, který bude 

ohříván tepelným čerpadlem a elektrickou topnou jednotkou, která bude součástí tohoto 

zásobníku. Tento akumulační zásobník bude umístěn v technické místnosti.  

Výpočet je proveden dle ČSN 06 0320  

 

B.6.1. Denní potřeba TV 
Vstupní data: 

Počet osob:  

Restaurace:  100 os/den 

Salonek:  25 os/den 

Pokoje:  12 os 

Zaměstnanci:  6 os   

CELKEM:  143 os 

 

Tabulka 17 – Charakteristiky dodávek TV podle ČSN 06 0320 [8] 
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Tabulka 18 – Tabulka součinitelů současnosti (s) [9] 

 
 

 

Výpočet: 

Denní potřeba TV pro mytí rukou: 

V1 = ni * ∑Vdi = (100+25+12*3+6*3)*0,002*1,0 = 0,358 m³ 

 

Denní potřeba TV pro sprchu: 

V2 = ni * ∑Vdi = (12+6)*0,025*1,0  = 0,450 m³ 

 

Denní potřeba TV pro mytí nádobí (vaření + výdej): 

V3 = ni * ∑Vdi = 100*0,002*1,0  = 0,200 m³ 
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Denní potřeba TV pro mytí nádobí (salonek): 

V4 = ni * ∑Vdi = 25*0,001*1,0  = 0,025 m³ 
 

Denní potřeba TV pro mytí podlahy a úklid: 

V5 = ni * ∑Vdi = (429,9/100)*0,02*1,0  = 0,086 m³ 

 

Celková denní spotřeba TV: 

V2p = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 = 0,358 + 0,450 + 0,200 + 0,025 + 0,086 = 1,119 m³ 

 

kde: 

Vi potřeba teplé vody pro mytí osob [m³/den] 

Vdi objem dávky v dané periodě [m³] 

ni počet uživatelů [-] 

 

 

B.6.2. Potřeba tepla pro přípravu TV 
Vstupní data: 

Teplota studené vody Θ1 je uvažována 10 °C 

Teplota teplé vody Θ2 je navržena 55 °C 

Poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci TV je uvažována 0,3  

 

Výpočet: 

Teplo odebrané z ohřívače během den: 

Q2t = c * V2p * (Θ1 - Θ2) = 1,163 * 1,119 * (55 – 10) = 58,563 kWh 

 

Teplo ztracené při distribuci: 

Q2z = Q2t * z = 58,563 * 0,3 = 17,569 kWh 

 

Teplo celkem: 

Q2p = Q2z + Q2t = 58,563 + 17,569 = 76,132 kWh 

 

kde: 

Q2p teplo odebrané z ohřívače TV [kWh/den] 

Q2t teoretické teplo odebrané z ohřívače TV [kWh/den] 

Q2z teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV [kWh/den] 

z poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci TV [-] 

V2p celková potřeba teplé vody [m³/den] 

c měrná tepelná kapacita vody ( c = 1,163 J/(kg.K) ) 

Θ1 teplota studené vody [°C] 

Θ2 teplota teplé vody [°C] 
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B.6.3. Křivka odběru TV 
 

Tabulka 19 – Předpokládané rozdělení potřeby TV v průběhu den 

Čas (h) Podíl odběru (%) 
Množství odebraného 

tepla (kWh) 

Množství celkového 

tepla (kWh) 

07 - 09 5 2,928 3,807 

09 - 12 10 5,856 7,613 

12 - 14 20 11,713 15,226 

14 - 18 5 2,928 3,807 

18 - 20 40 23,425 30,453 

20 - 24 20 11,713 15,226 
 

 

 

 
Obrázek 19 – Křivka odběru a dodávky TV 

 

 

B.6.4. Návrh zásobníku TV 
Z křivky odběru a dodávky TV vyplývá, že maximální rozdíl mezi odběrem TV a dodávkou 

TV je ve 12hod a je 20,498 kWh = (ΔQmax) a že pro přípravu TV je potřeba výkon 

76,132 kWh/den = (Q1). 
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Velikost zásobníku: 

Vz = ΔQmax / (c * (Θ1 - Θ2)) = 20,498 / (1,163 * (55-10)) = 0,392 m³  

 
kde:  

VZ objem zásobníku TV [m³] 

ΔQmax maximální rozdíl tepla mezi křivkou dodávky Q1 a odběru tepla Q2 [kWh]. 

c měrná tepelná kapacita vody ( c = 1,163 J/(kg.K) ) 

Θ1 teplota studené vody [°C] 

Θ2 teplota teplé vody [°C] 

 

Jmenovitý výkon pro ohřev TV:  

PZ = (Q1 / t)max = 76,132 / 24 = 3,172 kW 

 

kde:  

PZ tepelný výkon zdroje tepla [W] 

Q1/t maximální sklon křivky dodávky tepla během periody [W] 

 

Zvolený zásobník:  

Navrhuji nepřímotopný stacionární zásobník teplé vody OKC 500 NTR/HP o objemu 469l 

s elektrickou topnou jednotkou TJ G 6/4“ - 3,3 o výkonu 3,3 kW 

 

Tabulka 20 – specifikace zásobníku OKC 500 NTR/HP [10] 

Objem 469 l 

Třída energet. účinnosti ohřevu TV C 

Max. provozní tlak 10 bar 

Max. provozní tlak výměníku 10 bar 

Max. provozní teplota 110 °C 

Statická ztráta 105 W 

Frekvence 50 Hz 

Průměr 700 mm 

Výška 1914 mm 

Hmotnost 223 kg 

Objem výměníku 39 l 

Plocha výměníku 6,4 m² 

 

 

Tabulka 21 – specifikace topné jednotky TJ G 6/4“ – 3,3 [10] 

Výkon  3,3 kW 

Napětí  400 V 

Frekvence 50 Hz 

Krytí IP 44 

Rozsah nastavitelné teploty 5 – 74 °C 

Zástavbová délka 325 mm 

Hmotnost 1,7 kg 

Připojení G 6/4 
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B.7. DIMENZOVÁNÍ A HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ POTRUBÍ, 

NÁVRH OBĚHOVÝCH ČERPADEL 
 

B.7.1. Dimenzování a hydraulické posouzení potrubí 
V objektu se nachází čtyři rozdělovače podlahového vytápění a tři otopná tělesa. Otopná 

tělesa budou škrcena pomocí termostatických 8stupňových ventilů KOMPAKT. 

Rozdělovače podlahového vytápění, kromě rozdělovače RP3, který se nachází na úplném 

konci základního okruhu s nejvyšší tlakovou ztrátou, budou osazeny vyvažovacími ventily 

D 9505 DN25, pomocí kterých bude soustava vyvážena. 

 

Vstupní data: 

Teplotní spád otopné vody je 35/25°C 

Optimální rychlost otopné vody v potrubí otopné soustavy je 0,15 – 0,6 m/s 

Jako materiál potrubí je zvolena měď. 

Výpočet celkových průtoků a tlakových ztrát na jednotlivých rozdělovačích podlahového 

vytápění byl proveden v softwaru firmy ASTRA MS Software s.r.o. dle 

ČSN 06 0315 EN 1264 a je umístěn v příloze č.3. 

 

Tabulka 22 – Přehled rozdělovačů 

 
 

Stanovení stupně přednastavení termostatických a vyrovnávacích ventilů byl určen 

pomocí diagramu od výrobce na základě vypočtených hmotnostních průtoků a potřebné 

tlakové ztrátě. 
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Obrázek 20– Schéma postupu dimenzování otopného systému 

 

 

 
Obrázek 21 – Schéma potrubí od tepelného čerpadla do zásobníků 
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Obrázek 22 – Nastavení termostatického ventilu [11] 

 

 

 
Obrázek 23 – Termostatický 8stupňový ventil KOMPAKT [11] 
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Obrázek 24 – Nastavení vyvažovacího ventilu [12] 

 

 

 
Obrázek 25 – Vyvažovací ventil D 9505 [12] 
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Výpočet: 

Hmotnostní průtok:  

M= Q/(1,163. Δt) 

kde:  

 M hmotnostní průtok [kg/h] 

 Q výkon [W] 

c měrná tepelná kapacita vody ( c = 1,163 J/(kg.K) ) 

Δt teplovodní spád otopné vody ( Δt = 35 – 25 = 10°C ) 

 

Tvarovky úseků:  

Σξ1 = (rozdělovač vstup a výstup + 2 * koleno + 2 * KK) =  

2 + 1 + 2 * 1,3 + 2 * 0,5 = 6,6  

Σξ2 = (odbočka rozdělení, spojení + 2 * koleno) =  

0,3 + 0,6 + 2 * 1,3 = 3,5 

Σξ3 = (odbočka rozdělení, spojení) =  

0,3 + 0,6 = 0,9 

Σξ4 = (odbočka rozděl., spojení + 5 * koleno + 4 * KK + filtr + ZK + 2 * VK) =  

0,3 + 0,6 + 5 * 1,3 + 4 * 0,5 + 0,5 + 4,5 + 2 * 0,5) = 15,4 

Σξ5 =  (rozdělovač vstup a výstup + 4 * koleno + 2 * KK) =  

2 + 1 + 4 * 1,3 + 2 * 0,5 = 9,2  

Σξ6 = (odbočka rozdělení, spojení + 4 * koleno + zúžení a rozšíření) = 

0,3 + 0,6 + 4 * 1,3 + 0,3 = 6,4 

Σξ7 =  (rozdělovač vstup a výstup + 4 * koleno + 2 * KK) =  

2 + 1 + 4 * 1,3 + 2 * 0,5 = 9,2  

Σξ8 =  (1 * OT + 2 * koleno) =  

1 * 3 + 2 * 1,3 = 5,6 

Σξ9 =  (odbočka rozdělení, spojení + zúžení a rozšíření) =  

0,3 + 0,6 + 0,3 = 1,2 

Σξ10 = (odbočka rozdělení, spojení + zúžení a rozšíření) =  

0,3 + 0,6 + 0,3 = 1,2 

Σξ11 = (1 * OT + 2 * koleno) =  

1 * 3 + 2 * 1,3 = 5,6 

Σξ12 = (1 * OT + 2 * koleno + zúžení a rozšíření) =  

1 * 3 + 2 * 1,3 + 0,3 = 5,9 

Σξ13 = (rozdělovač vstup a výstup + 4 * koleno + 2 * KK zúžení a rozšíření) =  

2 + 1 + 4 * 1,3 + 2 * 0,5 + 0,3 = 9,5  

 

ΣξX = (14 * koleno + 2 * VK + 12 * KK + odbočka spojení + ZK + filtr) =  

14 * 1,3 + 2 * 0,5 + 12 * 0,5 + 0,3 + 0,6 + 4,5 + 0,5 = 31,1 
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Výsledky: 

 

Tabulka 23 – Dimenzování otopné soustavy 

č. Q M I DN R w R*I Σξ Z ΔpRV R*I+Z+ΔpRV ΔpDIS 

ú. (W) (kg/h) (m) Dxt (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) 

Dimenzování základního okruhu  

1 4619 554,00 1,2 35x1,5 19,2 0,19 23 6,6 119,13 RZ3 = 4752 Pa 4894,17 4894,17 

2 5618 639,90 2,4 35x1,5 24,8 0,22 60 3,5 84,70 0 144,22 5038,39 

3 11084 1241,1 5,2 35x1,5 81,0 0,43 421 0,9 83,21 0 504,41 5542,80 

4 13924 1600,0 2,4 42x1,5 48,3 0,37 116 15 1054,1 TSV1 = 2550,56 3720,61 9263,41 

Dimenzování vedlejších okruhů 

5 2428 264,60 7,0 28x1,5 17,5 0,15 123 9,2 103,50 
RZ1 = 2421 Pa              
*VV (1,75) 824 

3471,27 3471,27 

6 5466 601,20 16,4 28x1,5 73,0 0,34 1197 6,4 369,9 0 1567,12 5038,39 

  

7 3038 336,60 1,6 28x1,5 26,3 0,19 42 9,2 166,06 
RZ2 = 2079 Pa             
*VV(1,75) 1184 

3471,27 3471,27 

  

8 333 28,63 4,4 10x1 64,5 0,16 284 5,6 71,68 **TRV (2) 1585 1940,35 1940,35 

9 666 57,27 7,0 10x1 222,8 0,32 1560 1,2 61,44 0 1621,04 3561,39 

10 999 85,90 6,6 12x1 193,2 0,31 1275 1,2 57,66 0 1332,78 4894,17 

  

11 333 28,63 6,6 10x1 55 0,16 363 5,6 71,68 **TRV (2) 1506 1940,35 1940,35 

  

12 333 28,63 6,6 10x1 55 0,16 363 5,9 75,52 **TRV (1) 3123 3561,39 3561,39 

  

13 2840 358,90 2,2 28x1,5 28,8 0,20 63 9,5 190,00 
RZ4 = 3929 Pa              
*VV (1,6) 1360 

5542,80 5542,80 

  

* VV (X) X  =  Vyrovnávací ventil D 9505 (hodnota přednastavení) tlaková ztráta 

** TRV (X) X  =  Termostatický 8stupňový ventil kompakt (stupeň nastavení) tlaková ztráta 

 

 

Tabulka 24 – Dimenzování potrubí od TČ do zásobníků 

č. Q M I D R w R*I Σξ Z ΔpRV R*I+Z+ΔpRV ΔpDIS 

ú. (W) (kg/h) (m) mm (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) 

Dimenzování základního okruhu  

X 14500 1247 9,5 40 31,4 0,29 298 31,1 1307,8 
TČ = 7740 Pa      
TSV2 = 2429,96 

11776,02 11776,02 
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B.7.2. Návrh trojcestných směšovacích ventilů 
 

Trojcestné směšovací ventily byli navrženy v programu firmy LDM, spol. s r.o. 

 

 

 
Obrázek 26– Technické údaje trojcestného směšovacího ventilu č.1 
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Obrázek 27 – Technické údaje trojcestného směšovacího ventilu č.2 

 

B.7.3. Návrh oběhových čerpadel 
Čerpadla jsou navržena v internetové aplikaci firmy Grundfos. [13] 

 

Oběhové čerpadlo č.1  

Průtok vody:   1600 kg/h 

Tlaková ztráta: 9263 Pa 
 

Navrhuji oběhové čerpadlo: Grunfos Magna3 25-60 

 

Oběhové čerpadlo č.2  

Průtok vody:   1247 kg/h 

Tlaková ztráta: 11776 Pa 
 

Navrhuji oběhové čerpadlo: Grundfos Magna3 25-40 



69 

 

 

 

 
Obrázek 28 – Pracovní diagram oběhového čerpadla Grundfos Magna3 25-60 [13] 

 

 
Obrázek 29 – Pracovní diagram oběhového čerpadla Grundfos Magna3 25-40 [13] 
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Obrázek 30 – Oběhové čerpadlo Grundfos Magna3 [13] 

 

 

 

 
Obrázek 31 – Rozměry oběhového čerpadla Grundfos Magna3 [13] 
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B.8. NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

 

B.8.1. Návrh expanzní tlakové nádoby 
Vstupní data: 

Objem vody v potrubí: 

Tabulka 25– Objem vody v potrubí 

DN [mm] Celková délka [m] Objem 1m [l] Celkový objem [l] 

10x1 24,6 0,050 1,230 

12x1 6,6 0,079 0,521 

28x1,5 27,2 0,491 13,355 

35x1,5 8,8 0,804 7,075 

42x1,5 11,9 1,195 14,221 

Celkový objem všech potrubí: Vpotrubí = 36,40 l 

 

Objem vody v otopných tělesech: 

VOT = VOT1 + VOT2 = 42,21 + 337,0 = 379,21 l  

 

V objektu se nacházejí tři otopná tělesa Radik Premium 22 o objemu 14,07 l. 

VOT1 = 3 * 14,07 = 42,21 l   

 

Objem vody v podlahovém vytápění: 

VOT2 = 337,0 l 

 

Objem vody v ostatních zařízeních soustavy: 

Vostatní = Vvyrov.zásob. + Vtč = 265 + 5,5 = 270,5 l 

 

Objem vody v otopné soustavě: 

Vo = Vpotrubí + VOT + Vostatní = 36,40 + 379,21 + 270,50 ≅ 690 l 

 

Výpočet expanzní nádoby: 

Expanzní objem: 

Vet = 1,3 * Vo * n = 1,3 * 690 * 0,012 = 10,76 l 

 

kde: 

Vet objem expanzní tlakové nádoby [l] 

Vo objem vody v otopné soustavě [l] 

n  koeficient tepelné roztažnosti (pro ∆tm=40 °C = 0,012) 

 

Rezerva výšky vodního sloupce: 

∆h = max (0,1 * hs ; 2) = max (0,1 * 6,0 ; 2) = max (0,6 ; 2) = 2,0 m 

kde: 

∆h rezerva výšky vodního sloupce [m] 

hs výška otopné soustavy [m] 
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Provozní přetlak: 

Nejnižší: 

Pddov ≥ 1,1 * h * ρ * g * 10-3 = 1,1 * 6,0 * 1000 * 9,81 * 10-3 ≥ 64,68 => volím 75 kPa 

 

Nejvyšší:  

Phdov < pk – (hmr * ρ * g * 10-3) = 300 – (1 * 1000 * 9,81 * 10-3) = 290,19 => volím 275 kPa 

 

kde: 

Pddov nejnižší provozní přetlak [kPa] 

Phdov nejvyšší provozní přetlak [kPa] 

ρ hustota vody = 1000 kg/m3 

g tíhové zrychlení = 10 m/s2 

h výška vodního sloupce nad EN [m] 

1,1 bezpečnostní součinitel 10 % pro plné zavodnění a natlakování soustavy 

 pk konstrukční přetlak soustavy [kPa] 

hmr výška manometrické hladiny 

 

Objem expanzní nádoby: 

Vep = Vet * (Phdov + 100) / (Phdov – Pddov) = 10,76 * (250 + 100) / (250 – 50) = 18,83 l 

 

kde: 

Vep objem expanzní tlakové nádoby [l] 

Vet objem expanzní tlakové nádoby [l] 

Pddov nejnižší provozní přetlak [kPa] 

Phdov nejvyšší provozní přetlak [kPa] 

 

Průměr expanzního potrubí: 

dp = 10 + 0,6 * Qp
0,5 = 10 + 0,6 * 14,50,5 = 12,28 mm => navrhuji potrubí DN 20x1 

 

kde: 

dp průměr expanzního potrubí [mm] 

Qp maximální výkon otopného systému [kW] 

 

Návrh expanzní nádoby: 

Navrhuji expanzní tlakovou nádobu: Reflex NG 25/6 o objemu 25 l. 
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Obrázek 32 – Specifikace expanzní tlakové nádoby Reflex NG 25/6 [14] 
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B.8.2. Návrh pojistného ventilu 
Výpočet byl proveden dle ČSN 06 0830 

 

Výpočet: 

Minimální vnitřní průměr pojistného potrubí: 

dv = 15 + 1,4 * Qpoj
0,5 = 15 + 1,4 * 14,50,5 = 20,33 mm 

 

kde: 

dv minimální vnitřní průměr pojistného potrubí [mm] 

Qpoj pojistný výkon [kW] 

 

Tabulka 26 – Stanovení nejmenšího jmenovitého průměru pojistného ventilu 

 
 

Návrh: 

Navrhuji pojistný ventil HERZ Pojistný ventil DN 25, 3 bar 

Navrhuji pojistné potrubí o průměru DN 25*1 

 

 
Obrázek 33 – Pojistný ventil HERZ DN 25, 3 bar [15] 
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Tabulka 27 – Parametry pojistného ventilu HERZ DN 25, 3 bar [15] 

 
 

 

Tabulka 28 – Parametry syté vodní páry v závislosti na otev. přetlaku pojist. Ventilu [16] 

 
 

 

Ověření návrhu: 

Průřez sedla ventilu: 

S0 = Qpoj / (αv * K) = 14,5 / (0,106 * 1,26) = 108,565 mm2 < 346,36 mm2 => VYHOVUJE 

 

kde: 

S0 průřez sedla ventilu [mm2] 

Qpoj pojistný výkon [kW] 

αv  výtokový součinitel pojistného ventilu [-] 

K  konstanta syté vodní páry při otvíracím přetlaku pojist. ventilu [kW/mm2] 
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B.9. NÁVRH VÝŠE NESPECIFIKOVANÝCH ZAŘÍZENÍ 

V objektu je k tepelnému čerpadlu potřeba navrhnout vyrovnávací zásobník topné vody. 

Akumulace topné vody ve vyrovnávacím zásobníku snižuje počet startů kompresoru 

tepelného čerpadla, díky čemuž se výrazně prodlužuje jeho životnost. Teplá 

naakumulovaná voda ve vyrovnávacím zásobníku bude, v případě potřeby, využívána pro 

odmrazení výparníku v tepelném čerpadle pomocí reverzace systému. 

 

B.9.1. Návrh vyrovnávací zásobníku topné vody 
Vstupní data: 

Jmenovitý topný výkon tepelného čerpadla při podmínkách A2/W35 je 14,5 kW. 

Z výkonového diagramu tepelného čerpadla vyplívá, že při návrhové teplotě -15 °C je mezi 

požadovaným tepelným výkonem (13,5 kW) a výkonem tepelného čerpadla (10,2 kW) 

rozdíl 3,3 kW. Z toho vyplívá že navržená elektrická topná jednotka ve vyrovnávacím 

zásobníku musí mít výkon minimálně 3,3 kW. 

 

Výpočet: 

Aktivní objem topné vody v otopném systému 

Va = k * Qz = 15 * 14,5 = 218 l  

 

kde: 

Va aktivní objem topné vody ve vytápěcím systému [l] 

k konstanta (minimální doporučená hodnota 15-20) [-] 

Qz jmenovitý topný výkon tepelného čerpadla při podmínkách A2/W35 [kW] 

 

Závěr: 

Navrhuji vyrovnávací zásobník NAD 250v1 o objemu 265 l s elektrickou topnou jednotkou 

TJ G 6/4“ - 3,75 o výkonu 3,75 kW 

 

 

Tabulka 29– specifikace topné jednotky TJ G 6/4“ – 3,75 [17] 

Výkon  3,75 kW 

Napětí  400 V 

Frekvence 50 Hz 

Krytí IP 45 

Rozsah nastavitelné teploty 5 – 74 °C 

Zástavbová délka 350 mm 

Hmotnost 2,1 kg 

Připojení G 6/4 
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Obrázek 34 – specifikace zásobníku NAD 250v1 [18] 
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B.9.2. Návrh blokové úpravny vody [19] 
V technické místnosti bude umístěna bloková úpravna vody. 

 

Navrhuji blokovou úpravnu vody AQUA BUV150 

 

Popis: 

Bloková úpravna vody BUV je komplexním zařízením na úpravu vody, určeným k plnění a 

doplňování vody uzavřených chladících okruhů a teplovodních nebo horkovodních 

kotelen. V souladu s ČSN 07 7401 umožňuje změkčit vodu na změkčovacím filtru s ruční 

regenerací a upravit ji ručním přidáním inhibitorů koroze prostřednictvím dávkovací 

nádoby.  

V rámu svařeném z ocelových profilů jsou instalovány, funkčně propojeny a tlakově 

odzkoušeny provozně technologické prvky úpravny vody:  

 

1. změkčovací filtr ZV, ovládaný ručně obsluhujícím  

2. solná nádoba na rozpouštění regenerační soli  

3. dávkovací nádoba na ruční přidání inhibitorů  

koroze do systému  

4. sestava obtokových ventilů  

5. vodoměr na měření množství protečené vody  

6. manometr na měření výstupního tlaku za ZV  

7. vstup a výstup - přímé šroubení vnitřní závit G ¾“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 35 – Bloková úpravna vody  

 

 
Obrázek 36 – Specifikace blokové úpravny vody AQUA BUV150 



79 

 

 
Obrázek 37 – Schéma blokové úpravny vody AQUA BUV150 
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B.10. ROČNÍ POTŘEBA TEPLA 

 

Roční potřeba tepla byla stanovena pomocí online výpočtu na stránkách tzb-info.cz [20] 

 

 
Obrázek 38 – Roční potřeba tepla [20] 
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C.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

C.1.1. Úvod 
- Předmětem této technické zprávy je popis řešení vytápění novostavby rekreačního 

objektu. 

 

Umístění objektu 

- Objekt je situován na pozemek parc. č. 4019/3 v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je dopravně 

přístupný z ulice Kpt. Poplera, ve které se nacházejí i veškeré inženýrské sítě. Pozemek 

je rovinný a v současné době slouží jako louka. Pozemek je v nadmořské výšce 278 

m.n.m. (B.p.v.). 

 

Popis objektu 

- Jedná se o novostavbu rekreačního objektu, která bude sloužit pro krátkodobé ubytování 

osob a pro stravování. Objekt je navržen jako dvoupodlažní s jedním podzemním 

podlažím. V podzemním podlaží se nachází salonek, technická místnost, hygienické 

zázemí pro návštěvníky a sklad pro salonek. V 1.NP se nachází jídelna, kuchyň, kancelář, 

hygienické zázemí pro hosty, zázemí pro zaměstnance a sklady pro potřebu kuchyně. Ve 

2.NP jsou navrženy 4 pokoje s koupelnami pro krátkodobé ubytování a sklad sloužící pro 

potřeby pokojů. Ve všech podlažích se nachází úklidová komora. 

 

- Objekt je konstrukčně řešen stěnovým systémem z keramických broušených tvárnic tl. 

500 mm. Stěny suterénu jsou řešeny pomocí tvárnic ztraceného bednění tl. 400 mm, 

které je zatepleno kontaktním EPS tl. 140 mm. Stavba je založena na betonových 

základových pasech. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými předem 

předpjatými panely. Střecha objektu je sedlová, tvořená dřevěnými sbíjenými vazníky 

s krytinou z pálených keramických tašek. Okna jsou navržena plastová s izolačními 

trojskly. Veškeré konstrukce splňují doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U. 

 

Seznam vstupních podkladů 

- katastrální mapa daného území 

- územní plán obce 

- zadání a požadavky investora 

- výškové zaměření pozemku 

- hydrogeologický průzkum 

- radonový průzkum 

- pedologický průzkum 

- vyjádření DOSS 

- příslušné ČSN a OTP 
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C.1.2. Tepelné ztráty a potřeba tepla 
 

Klimatické poměry 

- Lokalita:      Vysoké Mýto 

- Nadmořská výška:     278 m.n.m. (B.p.v.) 

- Návrhová venkovní teplota:   -15 °C 

 

Vnitřní návrhové teploty 

- Sklady, úklidové komory, technická místnost: nevytápěno (+5 °C) 

- Komunikace:     15 °C 

- Koupelny:       24 °C 

- Pobytové a s nimi související místnosti:  20 °C 

 

Tepelně technické parametry konstrukcí: 

- Všechny stavební konstrukce tvořící obálku budovy splňují doporučené hodnoty 

součinitelů prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011.  

 

Potřeba tepla: 

- Tepelná ztráta objektu    13,49 kW 

- Roční potřeba energie na vytápění:  116,2 GJ/rok, tj. 32,3 MWh/rok 

- Potřebný výkon na ohřev TV:    3,17 kW 

- Roční potřeba energie na ohřev TV:  88,8 GJ/rok, tj. 24,7 MWh/rok 

- Roční potřeba energie na vytápění a ohřev TV: 205,0 GJ/rok, tj. 56,9 MWh/rok 

 

C.1.3. Zdroj tepla 
 

Zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV 

- Jako zdroj tepla v objektu je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda Vitocal 350-A - 

AWHO 351.A14, které bude umístěno vně objektu a bude napojeno na vyrovnávací 

zásobník NAD 250v1 o objemu 265 l s elektrickou topnou jednotkou TJ G 6/4“ - 3,75 o 

výkonu 3,75 kW. Teplotní spád otopné vody je 35/25°C.  

 

- Teplá voda bude připravována v samostatném nepřímotopném stacionárním zásobníku 

teplé vody OKC 500 NTR/HP o objemu 469l, který bude napojen na tepelné čerpadlo a 

bude dohříván elektrickou topnou jednotkou TJ G 6/4“ - 3,3 o výkonu 3,3 kW. 

 

Zabezpečovací a expanzní zařízení 

- Zabezpečovací zařízení bude chránit otopnou soustavu před překročením nejvyššího 

dovoleného přetlaku či podtlaku. Systém vytápění je zabezpečen expanzní nádobou 

Reflex NG 25/6 o objemu 25 l. Expanzní nádoba je napojena potrubím DN 20x1 na vrat 

otopné vody.  

- Pro tepelné čerpadlo je navrhnut pojistný ventil HERZ Pojistný ventil DN 25, 3 bar, 

otevírací přetlak 300 kPa. 
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C.1.4. Topná soustava 
 

Podlahové vytápění 

- V celém objektu je navrženo teplovodní podlahové vytápění. V místnostech koupelen 

bude teplovodní podlahové vytápění doplněno o elektrické topné žebříky. Místnost 

kuchyně bude vytápěna kromě podlahového vytápění také deskovým otopným tělesem. 

- Rozdělovač je umístěn dle výkresů ve stěně pod omítkou. Systém podlahového vytápění 

bude proveden stavebnicovým systémem plošného vytápění. Podlahový systém se 

skládá ze systémových izolačních desek a potrubí HR-PB 20x2,0 mm. Podlahové vytápění 

je ke kotli napojeno pomocí podlahového rozdělovače. Teplotní spád nízkoteplotního 

vytápění je 10°C, tj. 35/25°C. Systém byl navržen tak, aby teplota povrchů nepřesáhla 

hygienické požadavky. 

 

Otopná desková tělesa 

- V místnosti kuchyně je teplovodní podlahové vytápění, z důvodu zajištění požadovaného 

výkonu pro vytápění dané místnosti, doplněno o tři desková otopná tělesa Radik 

premium 22 (2200/700). Teplotní spád je navržen shodný s tepelným spádem 

teplovodního podlahového vytápění a to 35/25 °C.  

 

Elektrické topné žebříky 

- Do místností koupelen u pokojů ve 2.NP a koupelny pro personál v 1.NP navrhuji 

elektrická trubková otopná tělesa KD-E 450 x 960 o příkonu 300 W. Všechny koupelny 

jsou vytápěny pomocí teplovodního podlahového vytápění, které má dostatečný výkon 

pro vytopení těchto místností. Elektrické otopné žebříky zde budou sloužit pouze pro 

účely sušení mokrých ručníků.  

 

Čerpací technika 

- Nucený oběh teplonosného média v topné soustavě je zajištěn čerpadlem Grunfos 

Magna3 25-60. Nucený oběh teplonosného média mezi tepelným čerpadlem a 

taktovacím zásobníkem zajišťuje čerpadlo Grundfos Magna3 25-40. 

  

Plnění a vypouštění topné soustavy 

- Plnění topné soustavy bude prováděno pitnou vodou z domovního vodovodu, která 

bude upravována v blokové úpravně vody AQUA BUV150. 

- Vypouštění topné soustavy bude prováděno vypouštěcími kohouty v nejnižší části 

soustavy. 

 

Regulace a měření otopné soustavy  

- Teplota topné vody bude řízena v závislosti na venkovní teplotě. Chod tepelného 

čerpadla, oběhových čerpadel a třícestných směšovacích ventilů bude řízen ekvitermní 

regulací, jež je součástí dodávky tepelného čerpadla. 

 

Ohřev teplé vody 

- Teplá voda bude připravována v samostatném nepřímotopném stacionárním zásobníku 

teplé vody OKC 500 NTR/HP o objemu 469l, který bude napojen na tepelné čerpadlo a 

bude dohříván elektrickou topnou jednotkou TJ G 6/4“ - 3,3 o výkonu 3,3 kW. 
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C.1.5. Požadavky na ostatní profese 
 

Stavební práce  

- Rozvody otopné soustavy budou v 1.NP a v 2.NP osazeny do systémové desky a zality 

cementovým potěrem. Tepelné čerpadlo bude umístěno na betonovém základě o výšce 

100 mm nad zeminu a půdorysných rozměrech 1050x1050 mm. Hloubka betonového 

základu bude sahat do nezámrzné hloubky. Kotvení tepelného čerpadla bude 

provedeno dle technických podkladů výrobce. Veškeré prostupy konstrukcemi budou 

obaleny izolací, zabraňující přenáší chvění. Potrubí z tepelného čerpadlo bude umístěno 

v nezámrzné hloubce, užito bude předizolovaného potrubí Rauthermex. Potrubí bude 

vedeno skrze obvodovou zeď podzemního podlaží do technické místnosti. 

 

Zdravotní technika 

- Bloková úpravna vody musí být napojena na vnitřní rozvody pitné vody. V technické 

místnosti bude osazena podlahová vpust. Dále zde bude vytvořeno odpadní potrubí pro 

odvod kondenzátu. 

 

Elektroinstalace 

- V technické místnosti bude zřízen samostatně jištěný rozvod el. energie, zakončený 

zásuvkami s proudem 230 V. K jednotce tepelného čerpadla bude přiveden samostatně 

jištěný okruh s proudem 400 V. 

 

C.1.6. Montáž, uvedení do provozu a provoz 
 

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. Postup uvedení 

zařízení do provozu bude uveden v dodavatelské dokumentaci zařízení. 

 

Topná soustava 

- Montáž a uvedení topné soustavy do provozu se řídí ČSN 06 0310. Montážní práce musí 

provádět osoba s osvědčením o zácviku vystaveným gestorem použitého systému. Před 

uvedením do provozu musí být provedeno veškeré nastavení seřizovacích armatur na 

hodnoty stanovené projektem 
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Zkoušky zařízení – soustava podlahového vytápění  

- Tlaková zkouška podlahové vytápění bude provedena před zalitím topného hadu 

betonovou mazaninou. Topné okruhu bude naplněn vodou na dvojnásobek provozního 

tlaku (nejméně však 0,6 MPa). Tlak v potrubí bude udržován i během provádění roznášecí 

vrstvy. Před zahájením topné zkoušky musí být provedena jak tlaková zkouška, tak 

zaregulování systému. Všechny potěry musejí být před položením podlahových krytin 

ohřáty. U cementového potěru bude možno začít s ohřevem nejdříve 21 dní u 

anhydritového potěru nejdříve 7 dní (příp. dle údajů výrobce) po dokončení potěrů. První 

zátop bude probíhat s počáteční teplotou na přívodu 25 °C. Maximální hodnoty teploty 

na přívodu může být dosaženo nejdříve po třech dnech. Maximální projektovanou 

teplotu přívodu bude třeba udržovat bez nočního poklesu minimálně 4 dny. 

 

Způsob obsluhy a ovládání 

- Zařízení je určeno pro občasnou obsluhu jednou osobou, spočívající v kontrole funkce 

zařízení a korekci nastavených uživatelských parametrů. Osoba obsluhující zařízení musí 

být prokazatelně seznámena s bezpečnostními a provozními podmínkami zařízení a v 

obsluze zacvičena a musí mít k dispozici návody k obsluze zařízení. 

 

C.1.7. Ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Vlivy na životní prostředí  

- Instalací a provozem topných soustav nedojde ke zhoršení vlivů na životní prostředí.  

 

Hospodaření s odpady 

- Při instalaci zařízení i jeho provozu je nutno plnit požadavky na hospodaření s odpady 

dle zák. 541/2021 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. 

 

C.1.8. Bezpečnost a požární ochrana  
 

Požární ochrana  

- Při instalaci a provozu zařízení nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární ochranu.  

 

Bezpečnost při realizaci díla  

- Bezpečnost při realizací díla zajišťuje zhotovitel ve smyslu zák. 262/2006 ve znění 

pozdějších předpisů (zákoník práce) a vyhl. 324/1990 - bezpečnost práce a technických 

zařízení při stavebních pracích. Veškeré práce mohou provádět pouze osoby (fyzické i 

právnické) s odpovídající kvalifikací.  

 

Bezpečnost při provozu a užívání zařízení  

- Při provozu zařízení smí zařízení obsluhovat zaškolená osoba. Při obsluze zařízení je 

nutno dodržovat postupy uvedené v návodech k obsluze zařízení a pokynech pro 

obsluhu zařízení. Předání návodů a pokynů pro obsluhu zařízení a zaškolení obsluhy je 

povinností zhotovitele zařízení.  
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C.1.9. Použité normy a vyhlášky  
 

- nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců  

- vyhláška mmrčr č.499/2009 sb. O dokumentaci staveb  

- vyhláška mmrčr č. 78/2013 sb., kterou se staví 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  

- ČSN 06 0310 - tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž  

- ČSN 06 0320 - tepelné soustavy v budovách - příprava teplé vody  

- ČSN 06 0830 - tepelné soustavy v budovách - zabezpečovací zařízení  

- ČSN 73 0540 - 2 tepelná ochrana budov - požadavky  

- ČSN 73 0540 - 3 tepelná ochrana budov - společná ustanovení  

- ČSN e1264-4 zabudované vodní velkoplošné otopné a chladící soustavy - část 4: instalace  

- ČSN en 12828 – tepelné soustavy v budovách-navrhování teplovodních otopných soustav 
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ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo návrhnout vytápění rekreačního objektu za pomoci 

tepelného čerpadla vzduch-voda, s požitím podlahového vytápění, a návrh přípravy teplé 

vody. 

 

V teoretické části jsem se věnoval přípravě teplé vody. Rozebral jsem zde, proč je tématika 

přípravy teplé vody v dnešní době závažnější nežli dříve, popsal jsem různé způsoby 

přípravy teplé vody, přičemž jsem se snažil u každého systému uvést jeho pro a proti a 

kde je vhodné ten daný systém využít. Dále jsem v teoretické části popsal různé 

konstrukční typy ohřívačů teplé vody a popsal postup návrhu přípravy teplé vody. Na 

závěr jsem se zmínil o bakterii Legionelly, která s přípravou teplé vody úzce souvisí. 

 

Ve výpočtové části jsem provedl výpočet součinitelů prostupu tepla jednotlivými 

konstrukcemi objektu, výpočet tepelných ztrát objektu, návrh podlahového vytápění, 

návrh otopných deskových těles a elektrických topných žebříků a návrh potrubí včetně 

jednotlivých armatur a zabezpečovacích zařízení. Dále je navržen zdroj tepla, a to tepelné 

čerpadlo vzduch-voda spolu s vyrovnávacím zásobníkem topné vody a akumulačním 

zásobníkem pro přípravu teplé vody, a to včetně elektrických topných jednotek.  Součástí 

výpočtové části je i štítek energetické náročnosti budovy a návrh blokové úpravny vody. V 

závěru jsem vypočítal roční spotřebu energie pro vytápění a přípravu teplé vody.  

 

V poslední části jsem vypracoval technickou zprávu, která shrnuje celý návrh vytápění. 

Vypracoval jsem potřebnou výkresovou dokumentaci, a to konkrétně půdorysy 

jednotlivých podlaží, schéma zapojení podlahového vytápění, půdorys technické místnosti 

a schéma zapojení zdroje tepla. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ: 
 
Vo potřeba teplé vody pro mytí osob [m³/den] 

ni  počet uživatelů [-] 

nd  počet dávek [-] 

V3  objemový průtok teplé vody při teplotě t3 do výtoku [m3/h] 

τd  doba dodávky [h] 

pd  součinitel prodloužení doby dávky [-] 

Vn  potřeby teplé vody pro mytí nádobí [m3/jídlo] 

nn  počet jídel [jídlo/den] 

Vu  potřeba teplé vody pro úklid a pro mytí podlah [m3/m2] 

nu  výměra ploch [m2/den] 

Q2p teplo odebrané z ohřívače TV [kWh/den] 

Q2t teoretické teplo odebrané z ohřívače TV [kWh/den] 

Q2z teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV [kWh/den] 

z poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci TV [-] 

V2p celková potřeba teplé vody [m³/den] 

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

Θ1 teplota studené vody [°C] 

Θ2 teplota teplé vody [°C] 

Q2p,r teplo odebrané z ohřívače TV za rok [kWh/rok] 

D počet dní v roce, kdy je soustava přípravy teplé vody v provozu (obvykle 365 dní 

v roce) [den] 

PZ tepelný výkon zdroje tepla [W] 

Q1/t maximální sklon křivky dodávky tepla během periody [W] 

VZ objem zásobníku TV [m³] 
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ΔQmax maximální rozdíl tepla mezi křivkou dodávky Q1 a odběru tepla Q2 [kWh]. 

λ  součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m∙K] 

d  tloušťka vrstvy v konstrukci [m] 

Rsi  tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m²/K∙W] 

Rse  tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně [m²/K∙W] 

ϕHLm celkový návrhový tepelný výkon místnosti [W] 

ϕTm návrhová tepelná ztráta místnosti prostupem tepla [W] 

ϕVm návrhová tepelná ztráta místnosti větráním [W] 

Qcm celková tepelná ztráta místnosti [W] 

Qz tepelné zisky [W] 

QVYT teplo potřebné pro vytápění [kW] 

QVĚT teplo potřebné pro pokrytí ztráty větráním (zahrnuto v QVYT) [kW] 

QTV teplo potřebné pro ohřev teplé vody [kW] 

LP hladina akustického tlaku [dB (A)]  

LW hladina akustického výkonu u zdroje hluku [dB (A)] 

Q směrový faktor 

r vzdálenost od zdroje hluku 

Vi potřeba teplé vody pro mytí osob [m³/den] 

Vdi objem dávky v dané periodě [m³] 

M hmotnostní průtok [kg/h] 

Q výkon [W] 

Δt teplovodní spád otopné vody ( Δt = 35 – 25 = 10°C ) 

Vet objem expanzní tlakové nádoby [l] 

Vo objem vody v otopné soustavě [l] 
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n  koeficient tepelné roztažnosti (pro ∆tm=40 °C = 0,012) 

∆h rezerva výšky vodního sloupce [m] 

hs výška otopné soustavy [m] 

Pddov nejnižší provozní přetlak [kPa] 

Phdov nejvyšší provozní přetlak [kPa] 

ρ hustota vody = 1000 kg/m3 

g tíhové zrychlení = 10 m/s2 

h výška vodního sloupce nad EN [m] 

pk konstrukční přetlak soustavy [kPa] 

hmr výška manometrické hladiny 

Vep objem expanzní tlakové nádoby [l] 

Vet objem expanzní tlakové nádoby [l] 

Pddov nejnižší provozní přetlak [kPa] 

Phdov nejvyšší provozní přetlak [kPa] 

dp průměr expanzního potrubí [mm] 

Qp maximální výkon otopného systému [kW] 

dv minimální vnitřní průměr pojistného potrubí [mm] 

Qpoj pojistný výkon [kW] 

S0 průřez sedla ventilu [mm2] 

αv  výtokový součinitel pojistného ventilu [-] 

K  konstanta syté vodní páry při otvíracím přetlaku pojist. ventilu [kW/mm2] 

Va aktivní objem topné vody ve vytápěcím systému [l] 

k konstanta (minimální doporučená hodnota 15-20) [-] 

Qz jmenovitý topný výkon tepelného čerpadla při podmínkách A2/W35 [kW] 
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