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1 ÚVOD 
 

Nedílnou součástí každého obývaného objektu v našich zeměpisných šířkách je jeho 

vytápěcí systém. V dnešní době stále stoupajících cen energií je v tomto odvětví prostor pro 

snižování jejích spotřeb. Spotřebu tepla na vytápění ovlivňuje několik faktorů, mezi něž patří 

například klimatické podmínky, tepelné ztráty objektu, volba typu vytápění a další. Správnou 

volbou otopného systému, vzhledem k těmto podmínkám, se dá zajistit jak tepelná pohoda 

prostředí, tak i jistá finanční úspora. 

 

Toto téma bylo zvoleno vzhledem k právě probíhající kompletní přestavbě našeho 

letního domu na celoročně obývaný dům. V tomto objektu jsou pouze dva lokální zdroje tepla 

na tuhá paliva, což je v zimním období nedostačující pro vytápění celého domu. 

 

Cílem práce je navrhnout vytápění pro zvolený objekt. Vytápěcí systém musí splňovat 

jak tepelně technické požadavky, jako je pokrytí tepelných ztrát objektu nebo umístění 

otopných ploch, tak i estetické požadavky, které kladou důraz na zachování původního 

„vesnického“ vzhledu. 

 

Výpočet tepelných ztrát bude proveden podle ČSN EN 12831 Tepelné soustavy 

v budovách – Výpočet tepelného výkonu. Od tepelných ztrát objektu se odvíjí volba otopných 

ploch a zdroje tepla. Pro správnou funkci systému musí být každý člen otopné soustavy 

zaregulován, čehož dosáhneme vyrovnáním tlakových poměrů všech větví systému. Regulaci 

požadované teploty zajistí nastavení termostatických členů (termostaty, termostatické 

hlavice). Pro bezpečný provoz systému bude proveden návrh pojistného ventilu proti 

překročení maximálního dovoleného tlaku a návrh expanzní nádoby kvůli vyrovnání 

tlakových poměrů v systému. Na závěr bude zvolen systém pro přípravu teplé užitkové vody 

a určeny pořizovací náklady celého systému. 

 

 Veškeré výpočty v práci byly provedeny v programu Microsoft Excel a jsou v Příloze 

4 – VÝPOČTY.xlsx. Ukázkové výpočty jsou zaokrouhleny. 
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2 POPIS OBJEKTU A KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 

2.1  Klimatická data 

Tabulka 1: Informace o klimatických podmínkách [10] 

Klimatická oblast Nymburk (Poděbrady) - 

Venkovní výpočtová teplota θe -12 °C 

Roční průměrná venkovní teplota θm,e 3,8 °C 

Počet dnů otopného období  217 - 

Nadmořská výška 186 m 

Krajinná oblast větrná - 

Charakteristické číslo budovy 12 Pa
0,67 

Zastavěná plocha 181,47 m
2 

Obvod budovy 55,92 m 

2.2  Popis objektu 

Jedná se o typický rodinný dům postavený na konci 19. Století, obr. 1. Objekt se 

nachází v obci Kouty u Poděbrad, v okrese Nymburk ve Středočeském kraji, jak nám 

znázorňuje obr. 2. Původně se jednalo o jednopodlažní dům s počtem místností 3+1. Po 

rekonstrukci přibyla koupelna s technickou místností v 1.NP a obytné podkroví. Finální počet 

místností je 6+2. Dům je jednoduchého geometrického tvaru L s orientací hlavního vchodu na 

severovýchod. Má zkosenou střechu pod úhlem 42 ° nad převážně vytápěnou částí a 24 ° nad 

nevytápěnou částí. Dům není podsklepen. Z hlediska tepelně technických vlastností se jedná o 

středně těžkou konstrukci. 

V obci není zaveden zemní plyn. Současný vytápěcí systém sestává ze dvou lokálních 

topenišť na tuhá paliva z tehdejší doby. Kamna jsou umístěna v kuchyni (číslo místnosti 106) 

a v ložnici (číslo místnosti 109), obr. 4. Ostatní prostory jsou nevytápěné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1: Pohled z ulice (vlevo), pohled ze zahrady (vpravo) 
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Obrázek 2: Mapa Středočeského kraje s vyznačením polohy obce Kouty [29] 

2.3  Popis konstrukcí 

 

Původní konstrukce všech stěn je zděná z plných pálených cihel. Obvodové zdi jsou 

široké 45 cm. Přistavované zdi jsou z tepelně izolačních cihel HELUZ šířky 25 cm. Původní 

vnitřní stěny mají tloušťku 30 cm. Přidělávané příčky tloušťky 15 cm jsou ze sádrokartonu 

s tepelně zvukovou izolací tloušťky 10 cm mezi deskami. Podlaha bez podlahového vytápění 

je tvořena 20 cm tlustým betonem bez tepelné izolace. V podlaze s podlahovým vytápěním je 

izolace tloušťky 10 cm. Strop mezi podlažími se skládá z 20 cm tlusté minerální vaty 

položené na prkenném podhledu a přikryté dřevotřískovými deskami. Konstrukce střechy je 

tvořena z 26 cm tlusté minerální vaty na sádrokartonovém podhledu, přikrytá střešní krytinou. 

Celý dům bude zateplen fasádním polystyrenem tloušťky 15 cm. Tepelně technické vlastnosti 

konstrukcí shrnuje tabulka 2. Všechna okna i vstupní a balkónové dveře jsou dřevěná 

s izolačním dvojsklem z roku 2010. (tabulka 3.) 

Výkresová dokumentace je v PŘÍLOZE 2. 

 

2.3.1  Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 

 

Výpočet součinitele prostupu tepla Uk 

U konstrukcí, u kterých nejsou známé tepelně technické vlastnosti (Uk, R, λ) od 

výrobce nebo majitele domu, jsou tyto hodnoty voleny dle [26]  
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Součinitel prostupu tepla Uk konstrukcí byl stanoven takto: 

 

 121  


 KmW
RRR

U
seNsi

k
       (2.1)  

kde: 

Rsi - je tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m
2
K/W] [10] 

RN - je tepelný odpor konstrukce [m
2
K/W] 

Rse - je tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m
2
K/W] [10] 

 

Tepelný odpor konstrukce se stanoví takto: 

 12

1





 WKm
d

R
j

i i
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N


         

(2.2) 

kde: 

di - je tloušťka vrstvy konstrukce [m] 

λi - je tepelná vodivost vrstvy konstrukce [W/mK]  

 
 

Tabulka 2: Složení konstrukcí a jejich součinitele prostupu tepla Uk  

 

Materiál 
tloušťka 

 a 

tep. vodivost  

λ  

tep. odpor 

R  

Souč. 

prostupu 

tepla Uk 

   [m]  [W/mK] [m
2
K/W] [W/m

2
K] 

obvodová stěna - původní 

tepelný odpor - vnitřní      0,13 

0,211 
zdivo-CP 0,45 0,88 0,511364 

fasádní polystyrén 0,15 0,037 4,054054 

tepelný odpor - vnější     0,04 

obvodová stěna - nová 

tepelný odpor - vnitřní      0,13 

0,155 
HELUZ PLUS 25 0,25   2,24 

fasádní polystyrén 0,15 0,037 4,054054 

tepelný odpor - vnější     0,04 

vnitřní příčka - původní 450 mm 

tepelný odpor - vnitřní      0,13 

1,296 zdivo-CP 0,45 0,88 0,511364 

tepelný odpor - vnitřní      0,13 

vnitřní příčka - původní 300 mm 

tepelný odpor - vnitřní      0,13 

1,664 zdivo-CP 0,3 0,88 0,340909 

tepelný odpor - vnitřní      0,13 
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Pokračování tabulky 2: Složení konstrukcí a jejich součinitele prostupu tepla Uk  

 

Materiál tloušťka a 
tep. vodivost  

λ  

tep. odpor 

R  

Souč. 

prostupu 

tepla U 

   [m]  [W/mK] [m
2
K/W] [W/m

2
K] 

vnitřní příčka - nová 

tepelný odpor - vnitřní      0,13 

0,313 

sádrokarton 0,025 0,22 0,113636 

minerální vata 0,1 0,037 2,702703 

sádrokarton 0,025 0,22 0,113636 

tepelný odpor - vnitřní      0,13 

podlaha bez izolace 

tepelný odpor - vnitřní, 

směr dolů 
    0,17 

3,088 

beton hutný 0,2 1,3 0,153846 

podlaha s izolací 

tepelný odpor - vnitřní, 

směr dolů 
    0,17 

0,362 beton hutný 0,06 1,3 0,046154 

izolace - polystsren 0,1 0,04 2,5 

beton hutný 0,06 1,3 0,046154 

strop 

tepelný odpor - vnitřní, 

směr nahoru 
    0,1 

0,141 fošny dubové 0,03 0,49 0,061224 

minerální vata 0,25 0,037 6,756757 

dřevotřískové desky 0,02 0,13 0,153846 

střecha 

tepelný odpor - vnitřní, 

směr nahoru 
    0,1 

0,138 
sádrokarton 0,025 0,22 0,113636 

minerální vata 0,26 0,037 7,027027 

 

Tabulka 3: Součinitel prostupu tepla otvorových výplní 

 

Druh výplně Uk [W/m
2
K] 

okna 1,1 

vnitřní dveře 2,3 

vchodové a balkónové dveře 1,3 

garážová vrata 2,3 
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Tabulka 4: Vnitřní výpočtová teplota θint,i místností dle [10] 

 

Číslo místnosti Název θint,i [°C] 

1.NP 

101 Zádveří 15 

102 WC 15 

103 Koupelna 1 24 

104 Technická místnost nevytápěno 

105 Chodba 15 

106 Kuchyň 1.NP 20 

107 Obývací pokoj 20 

108 Chodba 15 

109 Ložnice 20 

110 Garáž nevytápěno 

111 Kůlna nevytápěno 

2.NP 

201 Koupelna 2 24 

202 Kuchyň 2.NP 20 

203 Pokoj 1 20 

204 Schodiště + chodba 15 

205 Ložnice 20 

206 Pokoj 2 20 

207 Koupelna 3 24 

208 Koupelna 4 24 

209 Půda nevytápěno 
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3 VOLBA OTOPNÉ SOUSTAVY 

3.1  Tepelná pohoda 

 Celý vytápěcí systém má za úkol zajistit tepelnou pohodu v objektu. To znamená, že 

musí být zajištěn takový stav prostředí, kdy uživatelům nebude ani zima ani přílišné teplo. 

Hlavní faktory ovlivňující tepelnou pohodu člověka: 

- činnost vyjádřena metabolickým tepelným tokem qm [W/m
2
] 

- tepelný odpor oblečení Rob [m
2
.K/W] 

- teplota vnitřního vzduchu ti [°C] 

- účinná teplota okolních ploch tu [°C] 

- rychlost proudění vzduchu w [m/s] 

- relativní vlhkost vzduchu φ [%] 
Tepelnou pohodu také ovlivňuje prostorové rozložení teplot. V ideálním případě, jak je 

vidět na obr. 3, by měla teplota s výškou místnosti klesat tak, aby v oblasti hlavy stojícího 

člověka byla teplota vzduchu minimálně o 2 °C nižší než v oblasti kotníků, což nám říká 

i staré známé pořekadlo „Chce to chladnou hlavu a nohy v teple.“ Ideálnímu stavu se nejvíce 

blíží podlahové vytápění.[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Vertikální průběh teploty pro různé druhy otopných ploch [5] 

 

3.2  Tepelná soustava 

 Je soustava vzájemně propojených prvků, ve které se teplo vyrábí nebo do ní vstupuje 

a dále se dopravuje potrubní sítí pomocí tekutin ke spotřebičům (otopných ploch) nebo 

soustav pro ohřívání vody, vzduchu a jiných teplonosných látek. Je – li zdrojem tepla 

dodáváno pouze teplo pro vytápění, jedná se o otopnou soustavu.[5] 
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Tepelná soustava se skládá: 

- zařízení pro výrobu tepla 

- rozvodů tepla  

- odběrů tepla  

- regulačních systémů 

- pojistných systémů 

- dalších prvků (armatury, čerpadla, prvky pro měření, …) 

 

Podle [5] teplovodní soustavy můžeme dělit podle: 

a) teplonosné látky: 

- parní 

- vodní 

- teplovzdušné 

b) tlaku teplonosné látky: 

- podtlakové (do absolutního tlaku 100 kPa) 

- nízkotlaké (do a. t. 150 kPa) 

- středotlaké (od a. t. 150 do 900 kPa) 

- vysokotlaké (od a. t. 900 kPa) 

c) teploty teplonosné látky: 

- nízkoteplotní (do 65 °C) 

- teplovodní (do 110 °C) 

- horkovodní (od 110 °C) 

d) sdílení tepla: 

- převážně konvekční 

- převážně sálavé 

e) počtu trubek 

- jednotrubkové  - bez obtoků těles     

   - s obtoky těles 

- dvoutrubkové  - protiproudé      

   - souproudé 

-     vícetrubkové 

f) umístění rozvodu teplonosné látky 

- s horním rozvodem 

- se spodním rozvodem 

g) oběhu teplonosné látky 

- s přirozeným oběhem (samotížné) 

- s nuceným oběhem 

h) rozvodu k otopným tělesům 

- vertikální 

- horizontální 

i) spojení soustavy s atmosférou 

- teplovodní otopné soustavy otevřené (pracovní teplota do 95 °C) 

- teplovodní otopné soustavy uzavřené (pracovní teplota do 110 °C) 

 

 

Vzhledem k tepelně technickým a dispozičním požadavkům objektu byla zvolena 

uzavřená teplovodní dvoutrubková otopná soustava s otopnými tělesy v každé místnosti, 

kromě místností, kde jsou již zabetonované trubky pro použití podlahového vytápění. Původní 

kamna v kuchyni a ložnici, zůstanou zachována pro příležitostní lokální vytápění (obr. 4) 
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Obrázek 4: Místnosti s podlahovým a lokálním vytápěním 
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4 POPIS ČSN EN 12831: Tepelné soustavy v budovách – výpočet 

tepelného výkonu 
 

Norma ČSN EN 12831 [10] udává postup pro stanovení dodávky tepla do objektu při 

dodržení vnitřní výpočtové teploty a popisuje postup výpočtu návrhového tepelného výkonu 

pro jednotlivé místnosti, pro návrh otopných ploch a pro návrh tepleného výkonu celé 

budovy. 

Norma obsahuje také 5 příloh: 

Příloha A (informativní): Základní okrajové podmínky vnitřní tepelné pohody 

prostředí – význam výsledné teploty ve výpočtu tepelného výkonu. 

Tato příloha udává ve třech kategoriích (A, B, C) rozsah výsledné teploty v určitém druhu 

budovy či prostoru za určitých podmínek oblečení a činnosti člověka. 

Příloha B (informativní): Pokyny pro výpočet návrhových tepelných ztrát ve 

zvláštních případech. 

Tato příloha uvádí korekční činitele pro vysoké a rozsáhlé prostory a pro budovy, ve kterých 

se výrazně liší teplota vzduchu a střední teplota sálání. 

 Příloha C (informativní): Příklad výpočtu návrhových tepelných ztrát. 

Tato příloha uvádí konkrétní příklad výpočtu tepelných ztrát. Také se zde nacházejí údaje o 

některých stavebních materiálech a o tepelných mostech. 

 Příloha D (normativní): Základní hodnoty pro výpočty. 

V této příloze nalezneme vstupní údaje pro výpočet návrhového tepelného výkonu, např. 

výpočtovou vnitřní teplotu a téměř veškeré korekční činitele. 

 Národní příloha NA (informativní): Základní hodnoty pro výpočty. 

V této příloze se nachází tabulka s venkovní výpočtovou teplotou a průměrnou roční venkovní 

teplotou na určitém místě (klimatické oblasti) v ČR a s  průměrnými hodnotami počtu 

otopných dnů za padesátileté období (1901 – 1950). 

4.1  Podmínky pro výpočtovou metodu 

- rozložení teplot je rovnoměrné 

- tepelné ztráty se počítají pro ustálený stav při konstantních podmínkách např. hodnoty 

teplot, tepelně technické vlastnosti konstrukcí, … 

- výška místnosti nepřesahuje 5 m 

- místnosti jsou vytápěné na neměnnou konečnou teplotu 

Při výpočtu tepelných ztrát se uvažují návrhové tepelné ztráty prostupem, to jsou tepelné 

ztráty do venkovního prostředí, do nevytápěného prostoru, do prostoru vytápěného na jinou 

teplotu a do přilehlé zeminy. Dále se uvažují návrhové tepelné ztráty větráním, to jsou ztráty 

větráním a infiltrací vzduchu obvodovým pláštěm budovy. [10] 

4.2  Postup výpočtu 

1. stanovení venkovních klimatických podmínek, ve kterých se objekt nachází (venkovní 

výpočtová teplota, průměrná roční teplota) 

2. stanovení vnitřních výpočtových podmínek (vytápěno/nevytápěno, vnitřní výpočtové 

teploty) 

3. stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí (rozměry, součinitele 

prostupu tepla) 

4. výpočet návrhové tepelné ztráty prostupem 

5. výpočet návrhové tepelné ztráty větráním 

6. výpočet zátopového výkonu 
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7. stanovení celkového návrhového tepelného výkonu sečtením tepelné ztráty prostupem, 

větráním a zátopového výkonu [10] 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obrázek 5: Výpočtový postup pro vytápěný prostor [10] 

 

a) Stanovení základních údajů: 

- výpočtové vnitřní teploty 

- průměrné roční venkovní teploty 

 

 

 

Klimatické údaje 

b) 

g) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Určení každého prostoru budovy 

 

    Ne 
 

 

Ano 

Vytápěný 

prostor 

nebo ne? 

Nevytápěný prostor 

Výpočtová vnitřní teplota 

 

Popis každého prostoru a 

výpočtová vnitřní teplota 

každého vytápěného 

prostoru 

Stanovení: 

- rozměrových vlastnosti 

- tepelných vlastností 

všech stavebních částí pro každý vytápěný a nevytápěný prostor 

 

 

 
 

Stavební údaje 

Výpočet návrhových ztrát prostupem: 

 

návrhový součinitel tepelné ztráty prostupem × návrhový rozdíl teplot 

 

 

Pro tepelné ztráty: 

- pláštěm budovy 

- nevytápěnými prostory 

- vedlejším prostory 

- přilehlou zeminou 

Výpočet návrhových tepelných ztrát větráním: 

 

návrhový součinitel tepelné ztráty větráním × návrhový rozdíl teplot 

 

 

 

 

Výpočet tepelné ztráty 

budovy Výpočet celkové tepelné ztráty: 

 

návrhová tepelná ztráta prostupem + návrhová tepelná ztráta větráním 

 

 
Výpočet zátopového tepelného výkonu: 

dodatečný tepelný výkon potřebný pro vyrovnání účinků přerušovaného 

vytápění 

 

 
Výpočet návrhového celkového tepelného výkonu: 

Celkové návrhové tepelné ztráty + zátopový výkon 

 

 

 

Účinky přerušovaného 

vytápění 

 

Výpočet návrhového 

tepelného výkonu 

g) 
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5 VÝPOČET NÁVRHOVÉHO TEPELNÉHO VÝKONU 
Výpočet bude proveden podle [10]. 

Kompletní výpočet celého objektu je v příloze 4. 

5.1  Vzorový příklad výpočtu návrhového tepelného výkonu místnosti 107 

Venkovní výpočtová teplota θe = -12 °C 

Venkovní roční průměrná teplota θm,e = 3,8 °C 

Vnitřní výpočtová teplota θint,i = 20 °C 

Výpočtový rozdíl teplot θint,I-θe = 32 °C 

Výška místnosti h = 2,76 m 

Všechny korekční činitele určeny dle přílohy D v lit. [10] 

5.1.1  Tepelné ztráty prostupem 

- přímo do venkovního prostředí 

Ztráta přes: vnější stěnu – původní, okno 2x, tepelný most svislý, vodorovný, výplně (okna, 

dveře) 

 

HT,ie = ∑Ak . Uk . ek + ∑ Ψl . ll . el         (5.1) 

HT,ie = 10,41 W/K 

 

kde: 

HT,ie  - souč. tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí [W/K] 

Ak – plocha konstrukce [m
2
] 

Uk – souč. prostupu tepla [W/m
2
.K] 

ek, el – korekční činitelé vystavení povětrnostním vlivům [-] 

Ψl – činitel lineárního prostupu tepla lineárního tepelného mostu [W/m.K] 

ll – dálka lineárního tepelného mostu [m] 

 

- přes nevytápěné prostory 

 

HT,iue = ∑Ak . Uk . bu = 11,9 · 1,3 · 0,6 = 9,23 W/K      (5.2) 

 

kde: 

HT,iue  - souč. tepelné ztráty nevytápěným prostorem [W/K] 

bu – teplotní redukční činitel [-]  

 

- do přilehlé zeminy 

Betonová podlaha tepelně neizolovaná. 

 

Určení charakteristického parametru B´: 

m
P

A
B G 7,7

75,0

86,26

5,0
´ 





         (5.3)

 

kde:

 

AG – plocha podlahové konstrukce [m
2
] 

P – obvod podlahové konstrukce [m] 

 

Ekvivalentní souč. prostupu tepla Uequiv,k byl určen dle normy pro podlahovou desku na 

zemině v závislosti na souč. prostupu tepla podlahou a B´ hodnotě 
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Uequiv,k = 0,615 W/m
2
.K 

HT,ig=(∑Ak . Uequiv,k) . fg1 . fg2 . Gw = 26,86 · 0,615 · 1,45 · 0,51 · 1 = 12,16 W/K  (5.4) 

51,0
)12(20

8,320

int,

,int,

2 










ei

emi

gf




       

(5.5)

 

kde:

 

HT,ig – souč. tepelné ztráty zeminou W/K 

fg1 – korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovního teploty [-] 

fg2 – korekční činitel zohledňující rozdíl mezi roční průměrnou venkovní teplotou a 

výpočtovou venkovní teplotou [-]  

Gw – korekční činitel zohledňující vliv spodní vody 

 

- do místností vytápěných na jiné teploty 

Ztráta přes: vnitřní příčku původní, vnitřní dveře. 

 

HT,ij = ∑fij . Ak . Uk = 0,16 · 19,32 ·1,66 + 0,16 · 3,33  · 2,3 = 6,22 W/K   (5.6) 

16,0
)12(20

1520

int,

int,












ei

Si

ijf




        

(5.7) 

 

kde: 

HT,ij - souč. tepelné ztráty do místností vytápěných na jiné teploty [W/K] 

fij – redukční teplotní činitel [-] 

 

 

- Celkový souč. tepelné ztráty prostupem: 

 

HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij = 10,41 + 9,23 + 12,16 + 6,22 = 28,75 W/K  (5.8) 

  

 

- Návrhová tepelná ztráta prostupem: 

 

ΦT,i = HT,i . (θint,I - θe) = 28,75 · (20 – (-12)) = 920,12 W     (5.9) 

5.1.2  Tepelné ztráty větráním 

Vnitřní objem Vi = 66,08 m
3
 

Nejmenší intenzita výměny vzduchu nmin = 0,5 h
-1

 

 

 

- Celkový součinitel tepelné ztráty větráním 

 

HV,i = 0,34 . Vi . nmin = 0,34 · 66,08 · 0,5 = 11,23 W/K (5.10) 

 

 

- Návrhová tepelná ztráta větráním 

 

ΦV,i = HV,i . (θint,I - θe) = 11,23 · (20-(-12)) = 359,45 W (5.11) 
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5.1.3  Zátopový tepelný výkon 

- Celkový zátopový tepelný výkon 

 

ΦRH,i = Ai . fRH = 26,86 · 16 = 429,76 W (5.12) 

kde: 

fRH – korekční činitel závisející na době zátopu a předpokládaném poklesu vnitřní teploty 

v útlumové době [W/m
2
] 

 

5.1.4  Návrhový tepelný výkon: 

 

ΦHL,i = ΦT,i + Φv,i + ΦRH,i = 920,12 + 359,45 + 429,76 = 1709 W (5.13) 

  

Tabulka 5: Návrhový tepelný výkon pro všechny místnosti 

 

1.NP č.m. 
ti  ΦT,i Φv,i ΦRH,i  ΦHL,i  

[°C] [W] [W] [W] [W] 

Zádveří 101 
15 285 63 89 436 

WC 102 

Koupelna 1 103 24 377 286 101 765 

Chodba + schodiště 105 15 0 124 176 300 

Kuchyň 106 20 859 607 242 1709 

Obývací pokoj 107 20 920 359 430 1709 

Chodba 108 20 191 92 131 415 

Ložnice 1.NP 109 20 625 206 247 1078 

2.NP   

Koupelna 2 201 24 271 285 108 664 

Kuchyň 202 20 212 364 247 731 

Pokoj 1 203 20 309 197 155 757 

Schodiště + chodba 204 15 98 130 251 425 

Ložnice 2.NP 205 20 448 316 404 1167 

Pokoj 2 206 20 383 258 331 972 

Koupelna 3 207 24 112 158 60 329 

Koupelna 4 208 24 55 135 51 241 

celkem     5144 3581 3022 11698 
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6 VOLBA OTOPNÝCH TĚLES 
 Ve všech obytných místnostech kromě místnosti 107, kde návrhový tepelný výkon 

pokrývá tepelný výkon krbových kamen do vzduchu, jsou zvolena desková otopná tělesa 

RADIK VK od firmy KORADO a.s. [22] V koupelnách jsou trubková otopná 

tělesa KORALUX LINEAR MAX – M od téže firmy [18]. Zvolené otopné plochy 

v jednotlivých místnostech jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tepelný spád soustavy je zvolen 75/60, což odpovídá optimálnímu spádu krbových 

kamen. Otopná tělesa jsou zvolena tak, aby pokryly návrhový tepelný výkon místnosti. Ve 

všech případech jsou osazena 100 mm nad podlahou pod okno, přičemž jejich délka je stejná 

nebo větší než je délka okna. 

Tepelný výkon trubkových otopných těles musel být přepočítán na zvolený teplený 

spád 75/60. 

 

Vzorový přepočet výkonu trubkového otopného tělesa místnosti 201: 

N

n

iN

NN

i

N

n

iNWN

iW

N

n

N

Q

t
tt

t
tt

Q
tt

tt
Q

t

t
Q 
























































2

2

21

21

    

(6.1) 

kde: 

nominální  skutečné 

vstupní teplota    t1N = 75 °C  t1 = 75 °C 

výstupní teplota    t2N = 65 °C  t2 = 60 °C 

střední teplota     twN = 70 °C  tw = 67,5 °C 

teplota v místnosti    tiN = 20 °C  ti = 24 °C 

rozdíl střední teploty a teploty v místnosti ΔtN = 50 °C  Δt = 43,5 °C 

výkon      QN = 736 W  Q = 617 W 

teplotní exponent     n = 1,2695 

 
 

Tabulka 6: Zvolené otopné plochy v jednotlivých místnostech 

 

č.m. Název systému/otopného tělesa 
výkon 

[W] 

101 
Gabotherm 1.2.3 471 

102 

103 
KORALUX LINEAR MAX, typ KLMM 1500x450 575 

Gabotherm 1.2.3 208 

105 Gabotherm 1.2.3 766 

106 
KORADO RADIK VK Typ 11, 900x600 

1676 
KORADO RADIK VK Typ 11, 900x600 

107 Krbová kamna 3500 

108 Gabotherm 1.2.3 570 

109 KORADO RADIK VK Typ 21, 900x600 1075 
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Pokračování tabulky 6: Zvolené otopné plochy v jednotlivých místnostech 

 

201 KORALUX LINEAR MAX, typ KLMM 1220x600 617 

202 KORADO RADIK VK Typ 11, 800x600 745 

203 KORADO RADIK VK Typ 11, 800x600 745 

204 Z místnosti 105   

205 
KORADO RADIK VK Typ 20, 800x500 

1246 
KORADO RADIK VKL Typ 20, 800x500 

206 KORADO RADIK VK Typ 21, 800x600 956 

207 KORALUX LINEAR MAX, typ KLMM 900x450 346 

208 KORALUX LINEAR MAX, typ KLMM 700x450 269 

  Celkem 13766 
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7 ZAREGULOVÁNÍ OTOPNÝCH TĚLES 
 Abychom věděli na jaký stupeň nastavit termoregulační ventily (dále jen TRV) těles, 

musíme vypočítat tlakovou ztrátu každé větve. Potom zvolíme čerpadlo a podle potřebného 

průtoku odečteme provozní tlak, na který nastavíme TRV. K připojení těles typu ventil 

kompakt bude použito rohové radiátorové šroubení Heimeier Vekolux. K připojení 

trubkových těles bude použita korado připojovací armatura HM s termostatickou hlavicí. 

7.1  Výpočet tlakových ztrát jednotlivých větví 

Výpočet bude proveden podle cvičení z předmětu Vytápění. 

 Musíme vyšetřit tlakovou ztrátu okruhu ke každému tělesu. Nejprve provedeme 

očíslování jednotlivých úseků, jak je vidět v Příloze 2. Určíme výkon, hmotnostní tok, průměr 

a rychlost v jednotlivých úsecích. Nakonec určíme tlakovou ztrátu každého okruhu, která se 

skládá z tlakové ztráty třením a místními odpory.  

K rozvodu otopné vody k tělesům je použito měděné potrubí. Tepelný spád soustavy 

je 75/60 °C. 

 

- Výkon proudící úsekem 

][WQQ i            (7.1) 

kde: 

Qi – výkony těles, které jsou zásobovány přes tento úsek [W] 

 

- Hmotnostní tok úsekem 

]/[ skg
tc

Q
m






          

(7.2) 

   

 

kde: 

c – měrná tepelná kapacita [kJ/kg.K] 

Δt – rozdíl teplot vstupní a výstupní vody [°C] 

 

- Rychlost proudění 

]/[ sm
S

m
w

p 




          (7.3) 

 

kde: 

SP – průřez potrubí [m
2
] 

 - hustota vody [kg/m
3
] 

 

 

Abychom zjistili tlakovou ztrátu třením, musíme vypočítat: 

- Reynoldsovo číslo 



dw 
Re

           

(7.4) 

 

kde: 

d – vnitřní průměr potrubí 

 - kinematická viskozita [m
2
/s] 
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- Součinitel tření 

Součinitel tření  se určí iteračním postupem z následujícího vztahu: 
2

0
72,3Re

51,2
log2

1













































d

k





       

(7.5) 

kde: 

k – hydraulické drsnost potrubí [m] 

0 – iteračně dosazovaný součinitel tření [-]

 

- Tlakový spád 

]/[
811,0

2 5

2

2

mPa
d

m

d

w
R

















       

(7.6) 

 
- Tlaková ztráta třením 

][PalRpT 

          

(7.7) 

kde: 

l – délka úseku [m] 

 

Abychom zjistili tlakovou ztrátu místními odpory, musíme určit hodnoty ztrátového 

součinitele ξ podle [28]. 

-  Tlaková ztráta místními odpory 

][
2

1 2 PawpM   

         

(7.8) 

kde: 
ξ – součinitel místního odporu [-] 

 

Celková tlaková ztráta: 

Pappp MTZ 

         

(7.9) 

 
Tabulka 7: Výsledky výpočtu tlakových ztrát okruhu přes OT 2 

číslo 

úseku 

Q ṁ l d w R R . l ξx Z ΔPZ ΔP ṁ 

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

   okruh přes OT 2 KORADO RADIK VK Typ 11, 900x600   

1 10266 0,16 2 20 0,52 182,25 364,50 6 815,73 1180,23     

2 3326 0,05 2,5 16 0,26 73,41 183,52 4,37 152,26 335,79     

4 2751 0,04 8 16 0,22 52,74 421,95 2,55 60,78 482,72     

5 838 0,01 0,5 13 0,10 18,37 9,19 29,7 150,72 159,90   48 

12 838 0,01 0,5 13 0,10 18,37 9,19 6,7 34,00 43,19     

13 2751 0,04 8 16 0,22 52,74 421,95 2,46 58,63 480,58     

15 3326 0,05 2,5 16 0,26 73,41 183,52 7,3 254,36 437,88     

20 10266 0,16 2 20 0,52 182,25 364,50 4 543,82 908,32     

                  celkem 4029 4971   
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Tabulka 8: Tlaková ztráta ΔPZ, potřebná doregulovaná tlaková ztráta ΔP pomocí TRV  všech okruhů a 

hmotnostní průtok tělesy 

 

ΔPZ ΔP ṁ 

[ Pa ] [ Pa ] [ kg/h ] 

okruh přes OT 1 2948,4 6051,6 32,9 

okruh přes OT 2 4028,6 4971,4 48,0 

okruh přes OT 3 3471,5 5528,5 48,0 

okruh přes OT 4 4592,7 4407,3 61,6 

okruh přes OT 5 2952,1 6047,9 35,7 

okruh přes OT 6 3030,5 5969,5 35,7 

okruh přes OT 7 3898,4 5101,6 35,4 

okruh přes OT 8 4014,0 4986,0 42,7 

okruh přes OT 9 4113,8 4886,2 19,8 

okruh přes OT 10 4120,4 4879,6 15,4 

okruh přes OT 11 4330,8 4669,2 42,7 

okruh přes OT 12 4546,9 4453,1 54,8 

 

7.2  Volba oběhového čerpadla 

 Bylo zvoleno oběhové čerpadlo  GRUNDFOS ALPHA2 25-40 obr. 6. 

 

 
Obrázek 6: Oběhové čerpadlo Grundfos Aalpha2 25-40 [16] 

 

 Abychom zjistili na jaký tlak zaregulovat otopná tělesa, musíme vypočítat objemový 

průtok čerpadlem a z charakteristiky čerpadla obr. 7 odečíst provozní tlak. 

- Objemový průtok čerpadlem 

 

3600979
154186

10266
3600 










tc

Q
V

 (7.10)

 

PahmV 9000/6,0 3 


 

kde: 

Q – potřebný výkon ve vodě [W] 

c – měrná tepelná kapacita [kJ/kg.K] 

Δt – rozdíl teplot vstupní a výstupní vody [°C] 

 - hustota vody [kg/m
3
]
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Podle obr. 7 bude čerpadlo nastaveno na I. otáčkový stupeň. 

 

 
Obrázek 7: Charakteristika čerpadla [16] 

7.3  Nastavení TRV 

Provozní tlak čerpadla je 9000 Pa. Na tuto hodnotu musíme nastavit všechna otopná 

tělesa. Nastavení TRV bude uvedeno na otopném tělese 2. Podle tab. 8 je hmotnostní tok 

tělesem 48 kg/h a tlaková ztráta větve je ΔPZ = 4029 Pa, z toho vyplývá, že potřebujeme 

pomocí TVR přiškrtit ještě ΔP = 4971 Pa abychom se dostali na celkovou hodnotu 9000 Pa. 

Jak je vidět na obr. 8, stupeň přednastavení TRV 3. 

 
Obrázek 8: Postup nastavení TRV [24] 
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Nastavení TRV na všech deskových tělesech shrnuje tab. 9. Rohové uzavíratelné šroubení 

Heimeier Vekolux je plně otevřené ve všech případech. 

 
Tabulka 9: Nastavení TRV všech těles 

č.m. Označení OT TRV 

106 
KORADO RADIK VK Typ 11, 900x600 3 

KORADO RADIK VK Typ 11, 900x600 3 

109 KORADO RADIK VK Typ 21, 900x600 3 

202 KORADO RADIK VK Typ 11, 800x600 3 

203 KORADO RADIK VK Typ 11, 800x600 3 

205 
KORADO RADIK VK Typ 20, 800x500 3 

KORADO RADIK VKL Typ 20, 800x500 3 

206 KORADO RADIK VK Typ 21, 800x600 3 

 

Regulaci tepelného výkonu otopného tělesa v závislosti na teplotě ve vytápěné místnosti 

budou zajišťovat termostatické hlavice HEIMEIER typ K obr. 9. 

 

 
Obrázek 9: Termostatické hlavice Heimeier typ K [4] 

7.4  Nastavení armatury HM 

 Korado připojovací armatura HM s termostatickou hlavicí, obr. 11, je zvolena 

k připojení trubkových těles. Stupeň přednastavení je dán počtem otáček kuželky regulačního 

šroubení. Postup určení otáček je obdobný jako u TRV. Uvedený postup bude pro těleso 1 

KORALUX LINEAR MAX, typ KLMM 1500x450, jak je patrné z obr. 10, počet otáček 

0,25. 
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Obrázek 10: Stupeň přednastavení armatury HM [1] 

 

 
Obrázek 11: Korado připojovací armatura HM s termostatickou hlavicí [1] 

 

Nastavení armatur HM na všech trubkových tělesech shrnuje tab. 10.  
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Tabulka 10: nastavení armatury HM 

č.m. Označení OT HM 

103 KORALUX LINEAR MAX, typ KLMM 1500x450 0,25 

201 KORALUX LINEAR MAX, typ KLMM 1220x600 0,5 

207 KORALUX LINEAR MAX, typ KLMM 900x450 0 

208 KORALUX LINEAR MAX, typ KLMM 700x450 0 
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8 NÁVRH PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 

8.1  Velkoplošné převážně sálavé vytápění 

U velkoplošného vytápění je otopná plocha tvořena jednou z konstrukcí ohraňující 

vytápěný prostor. Teplo je sdíleno převážně sáláním. To znamená, že se od sálající otopné 

plochy zahřívají chladnější osálané plochy a od nich se konvekcí ohřívá vzduch v místnosti. 

Je to způsobeno tím, že teplota ploch je vyšší než teplota vzduchu. 

Podle konstrukce, která zajišťuje vytápění, dělíme velkoplošné vytápění na: 

- stropní  

- stěnové 

- podlahové  

Podle toho se liší povrchová teplota konstrukce a také podíl tepleného toku sáláním 

a konvekcí. U stropního výtápění by se povrchová teplota měla pohybovat mezi 40 až 45 °C 

a podíl sálavé složky 80%, u stěnového by teplota měla být mezi 55 až 60 °C a podíl sálavé 

složky 65% a teplota u podlahového vytápění mezi 25 až 34 °C a podíl sálavé složky 55%. 

Hodnoty převzaty z [5]   

Otopná plocha je zahřívána: 

- teplou vodou 

- teplým vzduchem 

- elektricky 

8.2  Podlahové vytápění 

 Přesto, že podlahové vytápění znali již ve starověkém Římě (80. př. n. l.), kde Sergius 

Orata navrhl podlahové vytápění nazývané hypokaustum obr. 12, k rozmachu podlahového 

vytápění dochází až v posledních 20 letech. [5]   

 

Obrázek 12: Starořímské hypokaustum [5] 
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Rozdělení podlahového vytápění [5]: 

a) podle teplonosné látky: 

- teplovodní 

- teplovzdušné 

- elektrické 

b) podle montáže: 

- mokrý proces 

- suchý proces 

c) podle provedení: 

- meandr 

- plošná spirála 

d) podle materiálu potrubí: 

- kovové 

- plastové 

- vícevrstvé 

e) podle uložení otopného hadu: 

- zabudované 

- volně ukládané 

 

Podlahové vytápění je položeno v místnostech 101+102, 103, 105 a 108 dle obr. 4. Je 

nainstalován systém Gabotherm 1.2.3, se systémovou deskou 35/32 z tvarovaného 

polystyrénu s polybutenovými trubkami 16 x 2 mm. (obr. 13) 

 

 
 

Obrázek 13: podlahové vytápění Gabotherm 1.2.3 [17] 

8.3  Postup výpočtu jednotlivých okruhů 

 Výpočet proběhl dle článku [7]. Návrh výpočtu není v plném souladu s ČSN EN 1264 

- 1 až 3, ale výsledky plní její požadavky. 

 

- výpočet potřebného tepelného výkonu daného okruhu 

 

Qzc =  ΦHL,i  - ΦOT  [W]         (8.1) 

kde: 

Qzc – potřebný tepelný výkon [W] 

ΦHL,i – návrhový tepelný výkon místnosti i [W] 

ΦOT – výkon otopného tělesa v místnosti [W] 

http://www.tzb-info.cz/3449-podlahove-vytapeni-iii
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- výpočet tepelné propustnosti vrstvy nad trubkami 

 

][
1

1 12  






KmW

a

P

a


        

(8.2)

 

kde: 

a – tloušťka vrstvy [m] 
λ – tepelná vodivost vrstvy [W/m.K] 

αP - součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy [W/m
2
.K] 

 

- výpočet tepelné propustnosti vrstvy pod trubkami 

 

][
1

1 12
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KmW

a

P

b


        

(8.3)

 

- výpočet charakteristického čísla podlahy 

][
)(2 1

2






 m

d
m

d

ba

          

(8.4)

 
 

kde: 

d - souč. tepelné vodivosti materiálu, do kterého jsou zality trubky [W/m.K] 

d – vnější průměr trubky [m] 

   

- výpočet měrného tepelného výkonu otopné plochy 

 

]/[ 2mW
Sp

Qzc
q 

          

(8.5)

 
 

Z návrhového monogramu obr. 14, podlahového vytápění pro podlahu 

s charakteristickým číslem m = 9 m
-1

 odečteme zbývající hodnoty následujícím způsobem: 

 

V pravé části monogramu zakreslíme bod daný průsečíkem měrného tepelného 

výkonu q a rozdílu vnitřní a venkovní výpočtové teploty. Poté uděláme tímto bodem 

vodorovnou čáru přes celý monogram. Ve střední části odečteme pro l = 0,15 m rozdíl střední 

teploty topné vody tm a vnitřní výpočtové teploty ti, čímž získáme hodnotu střední teploty 

topné vody.  V levé části odečteme na svislé ose rozdíl povrchové teploty podlahy tp a vnitřní 

výpočtové teploty ti, čímž získáme povrchovou teplotu podlahy a na svislé ose pro Λb = 0,4 

ztrátový měrný tepelný výkon q´. 
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Obrázek 14. Návrhový monogram 

 

Hodnoty získané z monogramu: 

tm – ti = 11 °C          tm = 35 °C 

tp – ti = 6,2 °C          tp = 30,2 °C 

q´ = 3 W/m
2 

 

při volbě teplotního rozdílu Δt = 6 °C bude t1 = 38 °C a t2 = 32 °C 

 

Celkový tepelný výkon okruhu 

 

  ][´ WqqSQ POC 

         

(8.6)

  
Tabulka 11: Parametry podlahového vytápění v jednotlivých místnostech 

č.m. 
QCO 

[W] 

m 

[m
-1

] 

ti 

[°C] 

tm 

[°C] 

tp 

[°C] 

101+102 471 

8,9 

15 

35 

26,5 

103 208 24 30,2 

105 766 15 26,5 

108 570 15 26,5 
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9  REGULACE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 
 Protože teplota teplé vody z výměníku je 75 °C a v našem případě potřebujeme teplotu 

na přívodu podlahového vytápění 38 °C, byla zvolena rozdělovací stanice topných okruhů 

GTF-VSV 4 1" s mísící sadou GTF-FWRS 1" obr. 15. 

 

 
Obrázek 15: Schéma rozdělovací stanice s mísící sadou [17] 

 

Princip fungování: 

 Regulace na konstantní teplotu pracuje na principu přimíchávání „ostré“ vody 

z přívodní větve. Pomocí termostatické hlavice se nastaví požadovaná teplota, v našem 

případě 38 °C, na přívodu podlahového vytápění. Do vratné vody z podlahového vytápění se 

přimíchává potřebné množství teplé vody, v našem případě 75 °C. Po dosažení nastavené 

teploty (38 °C) se termostatický ventil uzavře, když teplota opět klesne, ventil se zase otevře. 

 

9.1  Hydraulický výpočet okruhů 

Výpočet bude proveden podle cvičení z předmětu Vytápění. 

 

- výpočet hmotnostního toku topné vody 

 

min]/[]/[
3600

lhkg
tc

Q
m C 








        (9.1) 

kde: 

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

Δt – rozdíl přívodní a vratné vody [°C] 

 

- výpočet rychlosti topné vody 

 

]/[
3600

sm
S

m
w

tr




         (9.2) 

kde: 

Str – vnitřní průřez trubky [m
2
] 
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Výpočet tlakové ztráty 

- tlaková ztráta třením 

 

Z monogramu výrobce [17/26] pro tlakovou ztrátu plastového potrubí určíme měrnou 

tlakovou ztrátu: R = 60 Pa/m. 

 

][)( PaL
l

Sp
RLLRp PpmT 








       (9.3) 

kde: 

Lm – délka trubky v místnosti [m] 

Lp – délka přívodní a vratné trubky [m] 

l – rozteč trubek [m] 

 

- tlaková ztráta místními odpory 

V této místnosti je trubka položena ve tvaru plošné spirály, tzn. 12x ohyb 90° a 2x ohyb 270°. 

 

d

r
ln744580769,0034083,090         (9.4) 

3

90270
90

270








 

          (9.5) 

27090 212            (9.6) 

 

kde: 

90  - součinitel místního odporu ohybu 90° 

270  - součinitel místního odporu ohybu 270° 

r – poloměr oblouku [ ° ] 

d – průměr trubky [m] 

 

][
2

2

Pa
w

pM             (9.7) 

kde: 

w – rychlost proudění [m/s] 

  - hustota vody při střední teplotě [kg/m
3
] 

 

Celková tlaková ztráta: 

 

][Pappp MTz           (9.8) 

 
Tabulka 12: Tlaková ztráta a průtok vody jednotlivých místností 

č.m. 
Δp  

[Pa] 

ṁ 

[kg/h] 

ṁ 

[l/min] 

101+102 3580 67,7 1,1 

103 1317 30 0,5 

105 7348 110,1 1,8 

108 7657 81,9 1,4 
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Nastavení regulace průtoků na ventilech jednotlivých větví vratné vody podle tab. 12 

proběhne podle návodu výrobce. 

9.2  Kontrola čerpadla 

- Objemový průtok čerpadlem 

hmlmV /29,0min/8,44,18,15,01,1 3


 (9.10)

 

- Maximální tlak 

 

Δpmax = 7657 Pa = 0,77 m 

 

 
Obrázek 16: Charakteristika čerpadla Grundfos Alpha 25/40 

 

Z obrázku 16 je patrné že čerpadlo má dostatečný výkon na otáčkový stupeň I.  

 

9.3  Regulace teploty v místnostech 

 Protože v 1.NP již nelze protahovat kabely od termostatů v místnosti k připojovací 

liště, bude použit bezdrátový systém.  

 

Prostorový bezdrátový termostat 868 MHz obr. 17  

 Termostat je určen k přidělání na stěnu ve výšce cca 1,5 m nad podlahou k regulaci 

prostorové teploty. Budou použity tři termostaty: v koupelně, číslo místnosti 103, 24 °C; 

v chodbě, číslo místnosti 101, 15 °C; a v chodbě, číslo místnosti 105, 15 °C, společný pro 

chodby 105 a 108. 

 
Obrázek 17: Prostorový bezdrátový termostat 868 MHz [30] 
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Bezdrátová připojovací elektrická lišta 868 MHz obr. 18 

 Lišta funguje jako přijímač pro bezdrátové prostorové termostaty. Slouží k ovládání 

elektrotermických pohonů. Lišta je umístěna ve skříni rozdělovače podlahového vytápění. 

 

 

 
Obrázek 18: Bezdrátová připojovací elektrická lišta 868 MHz [8] 

 

Elektrotermický pohon obr. 19  

 Slouží k otevírání/zavírání průtoku topné vody do větve podlahového topení. Bez 

proudu je v poloze zavřeno. 

 
Obrázek 19: Elektrotermický pohon [30] 

 

 

 

 
 

Obrázek 20: Termostatický bezdrátový systém [8] 
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10 VOLBA ZDROJE TEPLA 

10.1  Zdroj tepla 

 Zařízení, ve kterém se z paliva nebo jiné energie vyrábí teplo, které je poté předáváno 

do teplonosné látky. 

Protože v obci není zaveden zemní plyn, pro výrobu tepla pro vytápění budou použita 

krbová kamna na tuhá paliva s teplovodním výměníkem. Kamna budou umístěná v obývacím 

pokoji č.m. 107. Dále zůstanou zachována původní kamna v kuchyni a ložnici, pro 

příležitostní lokální vytápění (obr. 4). 

 S ohledem na potřebný výkon všech otopných ploch, viz tab. 7, byla zvolena krbová 

kamna HAAS+SOHN GRAND MAX PLUS 11 s výměníkem obr. 21.  

 
Obrázek 21: Krbová kamna Grand max plus 11 s výměníkem [15] 

 
Tabulka 13: Technické parametry kamen [25] 

Účinnost  83 % 

Výkon  3,5 – 15 kW 

Použitelný výkon do vody 11,8 kW 

Rozměry v/š/h 1231/646/483 mm 

Vývod kouřovodu vrchní, Ø 150 mm 

Použitelné palivo dřevo, ekobrikety, uhelné brikety 

Spotřeba paliva 0,7 – 4,1 kg/h 

Doporučený tepelný spád 75 – 60 °C 

Max. provozní přetlak 0,3 MPa 
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10.2  Regulace a zabezpečení krbových kamen a výměníku 

Regulace výkonu kamen je nejvíce závislá na samotném uživateli, podle toho kolik 

paliva přidá na spalovací rošt. V technickém listu uživatel nalezne pokyny pro ovládání 

režimu spalování. Toto je závislé na druhu, kvalitě a množství paliva a na přívodu 

spalovacího vzduchu. Kamna mají terciální přívod vzduchu. Primární externí (přivedený 

z venkovního prostředí potrubím ø 100 mm) a sekundární přívod jsou regulovatelné, terciální 

je neregulovatelný. Regulace přívodů vzduchu se řídí dle doporučení výrobce. Také je ale 

nutné kontrolovat teploměr umístěný na výstupu teplé vody z výměníku. Teplota by neměla 

přesáhnout 80 °C. 

Zabezpečení proti neočekávaným událostem, jako je například výpadek elektrického 

proudu nebo proti chybě obsluhy, kdy by mohlo dojít k přetopení celého systému, jsou kamna 

vybavena vychlazovací smyčkou s pojistným teplotním ventilem STS 20 pro zabezpečení 

proti přehřátí obr. 22.  

 

Funkce vychlazovací smyčky: 

 Smyčka se nachází u výstupu teplé vody z výměníku. Jedna strana je zapojena na 

přívod studené vody z vodovodního řádu a na druhé straně je trubkou svedena do odpadu. Na 

přívodním potrubí se nachází pojistný teplotní ventil s čidlem umístěným v jímce pojistného 

teplotního ventilu. Ventil je za normálních okolností zavřen, ale když teplota ve výměníku 

dosáhne 97 °C, ventil se otevře a pustí do smyčky studenou vodu, která bude vychlazovat 

vodu ve výměníku. Ohřátá voda ze smyčky odchází do odpadu. [2] 

 

 
Obrázek 22: Vychlazovací smyčka a pojistný teplotní ventil. [25] 

 

 

Také je nutné zajistit, aby voda ve výměníku nebyla příliš studená, jinak budou na 

stěnách chladného výměníku kondenzovat spaliny, čímž se vytvoří dehtový povlak. Tyto 

dehty jsou velice agresivní a docházelo by ke korozi výměníku a povlak vytváří izolační 

vrstvičku, která zapříčiní nižší výhřevnost výměníku. Proto se používá zapojení výměníku 

s bypassem. 

 

Funkce bypassu: 

 Tato metoda spočívá v zapojení kamen s tzv. krátkým okruhem. Krátký okruh je 

jenom kolem výměníku s osazeným termostatickým třícestným ventilem ESBE obr. 23. 

Ventil je vybaven termostatem. Dokud proudí z výměníku chladná voda, ventil je otevřen z B 

do AB. Při dosažení teploty 55 °C začne otvírat vstup A a přimíchávat studenou vodu. Vstup 
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A je plně otevřen při teplotě 65 °C a voda proudí pouze z A do AB. Tato metoda pracuje zcela 

automaticky bez jakékoliv obsluhy. [3] 

 

 

 
Obrázek 23: Schéma zapojení bypassu [3] 
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11 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH ZARÍZENÍ 

11.1  Návrh pojistného ventilu 

Výpočet bude proveden podle lit.[9]  

Pojistný ventil slouží k ochraně vytápěcího systému před deformačními účinky 

vysokého tlaku, který může nastat v neočekávaných situacích.  

Ventil bude nainstalovaný na výstupu teplé vody z výměníku v maximální vzdálenosti 

1 metr od výměníku. Místo musí být snadno dostupné a viditelné, v našem případě za zdí 

v technické místnosti. Potrubí mezi výměníkem a pojistným ventilem nesmí být nikde 

přerušeno a musí mít stejný nebo větší průměr než je průměr ventilu. Na vypouštění ventilu se 

použije potrubí pro odvod vody o stejném průměru, aby v případě přítomnosti osoby při 

otevření ventilu nedošlo k popálení. 

  

Podle normy je zdroj tepla klasifikován jako A1 

Maximální provozní přetlak ve výměníku je 300 kPa. 

 

Pro pojistný výkon platí: 

Qp = Qn = 11,8 kW         (11.1) 

 

Volím pojistný ventil GIACOMINI R140 1/2" x 1/2" obr. 24.  

 

 
Obrázek 24: Pojistný ventil Giacomini R140 [14] 

 

Otevírací přetlak pojistného ventilu   pot = 250 kPa 

Skutečný průřez sedla ventilu   So = 201 mm
2
 

Výtokový součinitel    αw = 0,69 

 

Minimální průřez sedla: 

2

5,05,0min 16,2
25069,0

8,1122
mm

p

Q
S

otw

p

o 









      

(11.2) 

  

Minimální vnitřní průměr potrubí: 

mmQd pv 06,128,116,0106,010 

     

(11.3) 

 

Zvolený pojistný ventil vyhovuje vypočítaným hodnotám. 
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11.2  Návrh expanzní nádoby 

Výpočet bude proveden podle článku [6]  

Expanzní nádoba slouží k vyrovnání objemu vody v soustavě, které nastává vlivem 

tepelné roztažnosti vody, k udržení přetlaku v otopné soustavě a k automatickému doplňování 

vody do soustavy, která může unikat vlivem drobných netěsností. 

 Expanzní nádoba bude připojena na vratném potrubí ze soustavy na sací straně 

oběhového čerpadla. 

 

Objem vody ve výměníku    29,5 l 

Objem vody v otopných tělesech  57,2 l 

Objem vody v podlahovém vytápění  31 l 

Objem vody v potrubí   29 l 

Celkem Vo     147 l 

 

Součinitel zvětšení objemu n   0,02551 

 

Objem expanzní nádoby: 

lnVV oet 7,8
632,0

1
02551,01473,1

1
3,1 


    

(11.4)

 

kde: 
Vo – celkový objem soustavy [l] 

n – souč. zvětšení objemu [-] 

η – stupeň využití expanzní nádoby [-] 

 

632,0
350

8,128350

,,

,,,








Adovh

AdAdovh

p

pp


      

(11.5)

 

kde: 

Adovhp ,,  - nejvyšší dovolený absolutní tlak = otevírací absolutní tlak pojistného ventilu [kPa] 

Adp ,  - hydrostatický absolutní tlak [kPa]

  

kPapghp BAd 8,12810081,9979310 3

,      (11.6) 

kde: 

Bp  - barometrický tlak [kPa] 

ρ - hustota vody [kg/m
3
] 

g – gravitační zrychlení [m/s
2
] 

h – výška vodního sloupce na EN = výška soustavy [m] 

 

Seřizovací přetlak na straně vzdušiny: 

 

kPaghp seřet 6,3481,997932,1102,1 3

,       (117.) 

 

Volím expanzní nádobu REGULUS MB 12 obr. 25. 
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Obrázek 25: Expanzní naboba Regulus MB 12 [11][12] 

 

Technické parametry EN [11]: 

Průměr   267 mm 

Výška   334 mm 

Hmotnost  3,2 kg 

Objem   12 l 

Připojení  3/4" 

Předtlakováno  1,5 bar 

Max. pracovní tlak 3 bar 
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12 NÁVRH PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY 

Metod pro návrh přípravy teplé vody, dále jen TV, je několik. Například: ČSN 06 

0320, DIN 4708 nebo návrh zohledňující přednostní přípravu TV. V této práci je volen postup 

podle ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody – Návrh a projektování. 

12.1  Technické zásady při návrhu: 

Zařízení by mělo zaručit teplotu vody v odběrném místě 50 až 55 °C. V době odběrové 

špičky je možná krátkodobý pokles na hodnotu 45 °C. 

Zařízení by mělo být snadno dostupné pro obsluhu a servis a jednotlivé části 

vyměnitelné. 

Nejvyšší dosažitelný přetlak na straně ohřívané vody při provozu nesmí přesahovat 

dovolený přetlak vyznačený na štítku jednotlivých částí. 

 Místo ohřevu umisťovat co nejblíže místu odběru, pro hospodárnost celého systému. 

 K zamezení vzniku bakterii v zásobníkovém ohřívači se doporučuje periodické 

zvyšování teploty na 70 °C. Je však možný i jiný způsob desinfekce. 

 Veškerá zařízení na přípravu TV a jejich části podléhají příslušným normám ČSN 06 

0310 a ČSN 06 0830. 

 Jakost TV stanoví ČSN 83 0616. 

 Pro navrhování a montáž vnitřních rozvodů TV platí ČSN 73 6660.[31] 

  

Ohřívání užitkové vody se podle [31] dělí: 

a) podle způsobu předávání tepla na: 

- ohřívání přímě, při němž se ohřívání děje směšováním vody s vodní parou, 

popř. horkou či teplou vodou 

- ohřívání nepřímé, při němž se ohřívání děje prostupem tepla dělící stěnou 

b) podle místa ohřevu na: 

- ohřívání místní, při němž se ohřívá voda v místě odběru zpravidla pro jeden 

nebo více výtoků 

- ohřívání ústřední, při němž se voda hřívá v domovní či okrskové kotelně 

c) podle konstrukce zařízení na: 

- ohřívání zásobníkové (akumulační), při němž se ohřívá voda do zásoby, slouží 

k vyrovnání množství ohřáté a odebrané TV během určitého časového období 

- ohřívání průtočné, při němž se voda hřívá v zařízení pouze při jejím průtoku 

- ohřívání smíšené, kde je ohřívání průtočné doplněné zásobníkem TV pro 

pokrytí krátkodobých odběrových špiček nepřesahujících 20 až 60 minut 

d) podle možnosti ohřevu z různých zdrojů tepla na: 

- ohřívání jednoduché, při němž je teplo dodáváno z jednoho zdroje tepla 

- ohřívání kombinované, při němž může být voda v jednom ohříváku ohřívána 

různými zdroji tepla 

e) podle provozního tlaku zařízení na: 

- beztlakové 

- tlakové 

 

V objektu bude použit jeden zásobníkový ohřívač umístěn v technické místnosti 104, který 

bude teplou vodou zásobovat: koupelnu 103 – sprchu a umyvadlo 

  kuchyň 106 – dřez 

  koupelnu 201 – vanu a umyvadlo 

  kuchyň 202 – dřez 
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Dále bude použit jeden průtokový ohřívač umístěný v 2.NP v místnosti 207, který bude teplou 

vodou zásobovat: koupelnu 207 – sprchu a umyvadlo 

 koupelnu 208 – sprchu a umyvadlo 

 

12.2  Návrh zásobníku teplé vody 

Předpokládejme, že ze zásobníku bude v objektu čerpat teplou vodu 6 osob. Norma 

ČSN 06 0320 doporučuje pro bytové domy počítat s celkovou potřebou teplé vody V2p = 

0,082 m3/osoba∙den. Podle článku [27] je tato hodnota velice nadhodnocena. Proto bude pro 

výpočet použita průměrná hodnota potřeby teplé vody V2p podle článku [27] 0,04 

m
3
/osoba∙den. 

 

Potřeba tepla odebraného z ohřívače TV za den: 
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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 [m
3
/den] 

ρ - hustota vody při střední teplotě zásobníku [kg/m
3
] 

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

t1 - teplota studené vody (uvažuje se 10 °C) [°C] 

t2 - teplota teplé vody (uvažuje se 55 °C) [°C] 

 

Z tepla odebraného z ohřívače Q2p se sestaví křivky odběru a dodávky tepla za den obr. 26. 

Pro sestavení křivek musíme znát závislost odběru TV a dodávky tepla za den. Norma uvádí 

toto rozložení odběru tepla: 

 

- od 5 do 17 hodin 35 %, to představuje potřebu tepla Q2p = 0,35 · 16,3 = 5,7 kWh 

- od 17 do 20 hodin 50 % to představuje potřebu tepla Q2p = 0,5 · 16,3 = 8,2 kWh,  

to je od počátku ohřevu 5,7 + 8,2 = 13,9 kWh  

- od 20 do 24 hodin 15 % to představuje potřebu tepla Q2p = 0,15 · 16,3 = 2,4 kWh,  

to je od počátku ohřevu 13,9 + 2,4 = 16,3 kWh  

 

Dodávka tepla bude uvažována nepřetržitá. 
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Obrázek 26:Křivky odběru a dodávky tepla s časově neomezenou dodávkou tepla do zásobníku TV 

 

Potřebný objem zásobníku: 

 Objem zásobníku TV se stanoví z maximálního rozdílu mezi křivkami dodávky 

a odběru tepla ΔQmax. V našem případě nastává největší rozdíl v 17:00 hodin. 
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kde: 

ΔQmax – max. rozdíl mezi křivkami dodávky a odběru tepla [kWh] 

Vz – objem zásobníku [m
3
] 

Ρ – hustota vody při střední teplotě [kg/m
3
] 

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

t1 – teplota vody proudící do zásobníku [°C]  

t1 – teplota vody nastavená na zásobníku [°C]  

 

Potřebný výkon zásobníku: 

  

W
Q

PZ 680
24

163001 


        (12.5) 

kde: 

Pz – tepelný výkon zdroje tepla [W] 

Q1 – teplo dodané ohřívačem za danou periodu [kWh] 

τ – doba periody [h] 

 

 Zvolený zásobník pro ohřev TV musí odpovídat minimálně vypočteným parametrům 

Vz (objem zásobníku) a Pz (tepelný výkon zdroje tepla). 
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Pro ohřev TV byl zvolen zásobníkový ohřívač MORA S 120 obr. 27, který bude zavěšen 

v technické místnosti 104. 

 

 
Obrázek 27: Zásobníkový ohřívač MORA S 120 [20] 

 

 
Tabulka 14: Technické parametry ohřívače MORA S 120 [19] 

A [mm] 1081 

B [mm] 865 

C [mm] 205 

Objem [l] 120 
 

Připojení k rozvodu G 1/2 
 

Hmotnost čistá/ hrubá/ s obsahem [kg] 35/38/155 
 

Pracovní tlak [bar] 6 
 

Výkon [W] 2000 
 

Napětí [V] 230 
 

Doba zahřívání z 15 na 75 °C 4 h 35 min 
 

Množství smíšené vody 40 °C [l] 226 
 

 

 

Jednoduchým pokusem bylo zjištěno, že pro sprchování stačí výtok teplé vody 4-5 l/min. Pro 

zásobu teplou vodou koupelen 207 a 208 v 2.NP byl zvolen průtokový ohřívač Stiebel-Eltron 

DHB-E 18 SL 25 A, který zvládne zásobit teplou vodou obě sprchy najednou. 

 

 
Tabulka 15: Technické parametry ohřívače Stiebel-Eltron DHB-E 18 SL 25 A [21] 

Výkon [kW] 18 

Teplotní rozsah [°C] 30 - 60 

Dodávané množství vody [l/min] 

při tin = 10 °C a tout = 38 °C  

9,2 

Napětí [V] 400 

Připojení k rozvodu G 1/2 
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13 KALKULACE POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ 
Ceny byly určeny podle http://www.heureka.cz, kde byla porovnaná cena položky od 

různých výrobců a započítána nejnižší cena. Konečná cena je čistě informativní a neobsahuje 

cenu za práci řemeslníka ani cenu poštovného a balného určitého produktu. 

 
Tabulka 16: Pořizovací ceny zvolených zařízení 

Položka Cena [Kč] 

krbová kamna HAAS+SOHN GRAND MAX PLUS 11 s výměníkem 25649 

oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40,  3849 

třícestný ventile ESBE 1042 

pojistný ventil GIACOMINI R140 777 

termostat spínající oběhové čerpadlo 358 

termomanometr 172 

vychlazovací smyčka TREVISO 1496 

ventil pojistný termostatický 1452 

kulový kohout 2x 300 

zpětná klapka 100 

expanzní nádoba Regulus MB 12  657 

rozdělovací stanice podlahového vytápění 27949 

topná tělesa 27104 

potrubí 18415 

armatura HM 4x 3628 

rohové šroubení 8x 3600 

termostatická hlavice 8x 3528 

zásobníkový ohřívač MORA S 120 3900 

průtokový ohřívač Stiebel-Eltron DHB-E 18 SL 8299 

celkem 132 275 

 

 

http://www.heureka.cz/


  
53 

 
  

14 ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo navrhnout vytápěcí systém pro právě rekonstruovaný rodinný 

dům. Stávající vytápěcí systém v domě je zastaralý a nedostačující, proto dům doposud 

fungoval pouze jako letní sídlo, což by se mělo v budoucnu změnit na celoročně obývaný 

dům. 

Pro vytápění byla zvolena uzavřená dvoutrubková teplovodní soustava s měděným 

rozvodem, s nuceným oběhem vody, se zdrojem tepla na tuhá paliva. 

V práci byl proveden výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12831 Tepelné soustavy 

v budovách – Výpočet tepelného výkonu. Celkový návrhový tepelný výkon objektu vyšel 

11,698 kW. Otopná tělesa od firmy Korado a.s. byla navrhnuta ve všech obytných 

místnostech, kromě místnosti 107, kde budou krbová kamna. V této místnosti bude návrhový 

tepelný výkon pokryt tepleným výkonem kamen do vzduchu. V chodbách a v koupelně 

v 1.NP je nainstalované podlahové vytápění Gabotherm 1.2.3. Celkový výkon všech 

otopných ploch činí 10,266 kW. 

Jako zdroj tepla byla zvolena krbová kamna HAAS+SOHN GRAND MAX PLUS 

11 s výměníkem. Tepelný výkon kamen se dělí do výměníku 11,8 kW a do okolního vzduchu 

3,2 kW. Kamna jsou vybavena teploměrem měřícím teplotu topné vody na výstupu z 

výměníku, pro vizuální kontrolu uživatele. Proti vstupu studené vody do výměníku je ochrana 

zajištěna bypassem s termostatickým třícestným ventilem ESBE. Dále je innstalovaná 

vychlazovací smyčka s pojistným teplotním ventilem STS 20, která chrání výměník před 

přehřátím. 

Pro regulaci teplot v místnostech byly zvoleny termoregulační hlavice u otopných 

těles. U podlahového vytápění byla zvolena rozdělovací stanice topných okruhů GTF-VSV 

4 1" s mísící sadou GTF-FWRS 1".  Vlivem dokončené rekonstrukce 1.NP, byl zvolen 

bezdrátový systém regulace teploty, který se skládá ze tří prostorových bezdrátových 

termostatů 868 MHz, které „hlídají“ teplotu v dané místnosti. Bezdrátové připojovací 

elektrické lišty 868 MHz, která tvoří příjmač sygnálu od termostatů a posílá ho dále do 

elektrotermických pohonů každé větve. 

Pro oběh topné vody v systému bylo zvoleno oběhové čerpadlo GRUNDFOS 

ALPHA2 25-40, které bude umístěné na spátečce do výměníku. 

Pro zabezpečení systému proti překročení maximálního dovoleného tlaku byl zvolen 

pojistný ventil Giacomini R140 1/2" x 1/2", který otevře při přetlaku 250 kPa. K vyrovnání 

tlakových poměrů v systému byla zvolena expanzní nádoba Regulus MB 12 o bjemu 12 l. 

Pro ohřev teplé užitkové vody byl zvolen elektrický zásobníkový ohřívač MORA 

K 120 o objemu 120 l a topném výkonu 2000 W a průtokový ohřívač Stiebel-Eltron DHB-E 

18 SL. 
Oproti původnímu stavu, kdy bylo možno vytápět pouze 2 místnosti v objektu, což 

bylo v zimním období nedostačující, by měl tento navrhnutý vytápěcí systém zajišťovat 

tepelnou pohodu pro uživatele domu po celý rok. 
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16 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

TRV termoregulační ventil 

TV teplá voda 

OT otopné těleso 

č.m. číslo místnosti 

EN expanzní nádoba 

 

AG plocha podlahové konstrukce  m
2
 

ai tloušťka vrstvy konstrukce m 

Ak plocha konstrukce m
2
 

B´ charakteristický parametr místnosti m 

bu teplotní redukční činitel  - 

c měrná tepelná kapacita  kJ/kg.K 

d průměr trubky m 

ek, el korekční činitelé vystavení povětrnostním vlivům - 

fg1 korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty 

na 

jednotku 

fg2 

teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi průměrnou roční 

venkovní teplotou a výpočtovou venkovní teplotou 

na 

jednotku 

fij redukční teplotní činitel  - 

fRH zátopový součinitel W/m
2
 

Gw korekční činitel zohledňující vliv spodní vody - 

h výška místnosti m 

HT,i celkový souč. tepelné ztráty prostupem W/K 

HT,ie souč. tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí W/K 

HT,ig souč. tepelné ztráty prostupem do zeminy W/K 

HT,ij souč. tepelné ztráty do prostoru vytápěného na jinou teplotu W/K 

HT,iue souč. tepelné ztráty přes nevytápěný prostor W/K 

HV,i souč. tepelné ztráty větráním W/K 

k hydraulické drsnost potrubí  m 

l délka, rozteč trubek podlahového vytápění m 

Lm délka trubky v místnosti m 

Lp dálka přívodní trubky m 

m charakteristické číslo podlahy m
-1

 

ṁ hmotnostní tok kg/hod 

n teplotní exponent - 

nmin nejmenší intenzita výměny vzduchu  h
-1

 

nv souč. zvětšení objemu  - 

P obvod podlahové konstrukce  m 
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pB barometrický tlak  kPa 

pd,A  hydrostatický absolutní tlak  kPa 

pet,seř seřizovací přetlak kPa 

ph,dov,A  nejvyšší dovolený absolutní tlak  kPa 

pot  otevírací přetlak pojistného ventilu  kPa 

Pz tepelný výkon zdroje tepla  W 

q měrný tepelný tok podlahové otopné plochy směrem nahorů W/m
2
 

Q výkon W 

q' měrný tepelný tok podlahové otopné plochy směrem dolů W/m
2
 

Q1  teplo dodané ohřívačem za danou periodu  kWh 

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 

qCL měrný tepelný výkon W/m 

QCM celkový tepelný výkon podlahy W 

Qzc potřebný tepelný výkon W 

R měrná tlaková ztráta Pa/m 

r poloměr oblouku  ° 

Re Reynoldsovo číslo 

 
RN tepelný odpor konstrukce m

2
K/W 

Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce m
2
K/W 

Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce m
2
K/W 

So  průřez sedla ventilu  mm
2
 

So,min  minimální průřez sedla ventilu  mm
2
 

Sp otopná podlahová plocha ohraničená krajní trubkou °C 

Str průřez potrubí  m
2
 

t1 vstupní teplota °C 

t2 výstupní teplota °C 

ti vnitřní teplota °C 

tm střední teplota vody °C 

tp teplota podlahy °C 

Uequiv,k ekvivalentní součinitel prostupu tepla W/m
2.

K 

Uk souč. prostupu tepla W/m
2.

K 


V  objemový průtok m
3
/h 

V2p celková potřeba teplé vody  m
3
/den 

Vet objem expanzní nádoy l 

Vi vnitřní objem m
3
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Vo celkový objem soustavy  l 

Vz  objem zásobníku l 

w rychlost proudění m/s 

z  poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci tv  - 

αP  součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy  W/m
2
K 

αw  výtokový součinitel - 

ΔpM tlaková ztráta místními odpory Pa 

ΔpT tlaková ztráta třením Pa 

ΔpZ celková tlaková ztráta Pa 

ΔQmax max. rozdíl mezi dodávkou a odběrem tepla kWh  

η stupeň využití expanzní nádoby  

 θe venkovní výpočtová teplota °C 

θint,I vnitřní výpočtová teplota °C 

θm,e venkovní roční průměrná teplota °C 

λ součinitel tření - 

λ´i tepelná vodivost vrstvy konstrukce W/mK 

Λa tepelná propustnost vrstev nad trubkami W/m
2.

K 

Λb tepelná propustnost vrstev pod trubkami W/m
2.

K 

λd tepelná vodivost trubky W/mK 

ν kinematická viskozita m
2
/s 

ξ součinitel místního odporu  - 

ξφ souč. místní ztráty pro úhel φ - 

ρ hustota kg/m
3
 

τ  doba periody  h  

ΦHL,i návrhový tepelný výkon W 

ΦOT  výkon otopného tělesa W 

ΦRH,i celkový zátopový tepelný výkon W 

ΦT,i návrhová tepelná ztráta prostupem W 

ΦV,i návrhová tepelná ztráta větráním W 

Ψk lineární činitel prostupu tepla W/m.K 
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Přílohy: 

P1 – Výpočet tlakových ztrát 

 

 

 

číslo 

úseku 

Q m l d w R R*l Sx ΔpM R*l + ΔpM ΔP m 

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

   okruh přes  OT 2  KORADO RADIK VK Typ 11, 900x600 

1 10266 0,16 2,00 20,00 0,52 182,25 364,50 6,00 815,73 1180,23 

  2 3326 0,05 2,50 16,00 0,26 73,41 183,52 4,37 152,26 335,79 

  4 2751 0,04 8,00 16,00 0,22 52,74 421,95 2,55 60,78 482,72 

  5 838 0,01 0,50 13,00 0,10 18,37 9,19 29,70 150,72 159,90 

 

48,04 

12 838 0,01 0,50 13,00 0,10 18,37 9,19 6,70 34,00 43,19 

  13 2751 0,04 8,00 16,00 0,22 52,74 421,95 2,46 58,63 480,58 

  15 3326 0,05 2,50 16,00 0,26 73,41 183,52 7,30 254,36 437,88 

  20 10266 0,16 2,00 20,00 0,52 182,25 364,50 4,00 543,82 908,32 

  

         

celkem 4028,61 4971,39 

  

 

číslo 

úseku 

Q m l d w R R*l Sx ΔpM R*l + ΔpM ΔP m 

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

   okruh přes  OT 3 KORADO RADIK VK Typ 11, 900x600 

1 10266 0,16 2,00 20,00 0,52 182,25 364,50 6,00 815,73 1180,23 

  2 3326 0,05 2,50 16,00 0,26 73,41 183,52 4,37 152,26 335,79 

  4 2751 0,04 8,00 16,00 0,22 52,74 421,95 2,55 60,78 482,72 

  6 1913 0,03 5,00 16,00 0,15 28,17 140,84 3,90 44,95 185,79 

  7 838 0,01 0,50 13,00 0,10 18,37 9,19 27,44 139,25 148,43 

 

48,04 

10 838 0,01 0,50 13,00 0,10 18,37 9,19 7,22 36,64 45,82 

  11 1913 0,03 5,00 16,00 0,15 28,17 140,84 2,90 33,42 174,26 

  13 2751 0,04 8,00 16,00 0,22 52,74 421,95 2,46 58,63 480,58 

  15 3326 0,05 2,50 16,00 0,26 73,41 183,52 7,30 254,36 437,88 

  20 10266 0,16 2,00 20,00 0,52 182,25 364,50 4,00 543,82 908,32   

          3471,51 5528,49  

 

 

číslo 

úseku 

Q m l d w R R*l Sx ΔpM R*l + ΔpM ΔP m 

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

   okruh přes  OT 1  KORALUX LINEAR MAX, typ KLMM 1500x450 

1 10266 0,16 2,00 20,00 0,52 182,25 364,50 6,00 815,73 1180,23 

  2 3326 0,05 2,50 16,00 0,26 73,41 183,52 4,37 152,26 335,79 

  3 575 0,01 0,50 13,00 0,07 9,76 4,88 29,28 70,01 74,89 

 

32,97 

14 575 0,01 0,50 13,00 0,07 9,76 4,88 3,03 7,24 12,12 

  15 3326 0,05 2,50 16,00 0,26 73,08 182,70 7,30 254,36 437,06 

  20 10266 0,16 2,00 20,00 0,52 182,25 364,50 4,00 543,82 908,32 

  

          

2948,41 6051,59 
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číslo 

úseku 

Q m l d w R R*l Sx ΔpM R*l + ΔpM ΔP m 

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

   okruh přes  OT 4 KORADO RADIK VK Typ 21, 900x600 

1 10266 0,16 2,00 20,00 0,52 182,25 364,50 6,00 815,73 1180,23 

  2 3326 0,05 2,50 16,00 0,26 73,41 183,52 4,37 152,26 335,79 

  4 2751 0,04 8,00 16,00 0,22 52,74 421,95 2,55 60,78 482,72 

  6 1913 0,03 5,00 16,00 0,15 28,17 140,84 3,90 44,95 185,79 

  8 1075 0,02 3,00 13,00 0,13 27,97 83,92 18,25 152,41 236,33 

 

61,62 

9 1075 0,02 3,00 13,00 0,13 27,97 83,92 10,40 86,85 170,77 

  11 1913 0,03 5,00 16,00 0,15 28,17 140,84 2,90 33,42 174,26 

  13 2751 0,04 8,00 16,00 0,22 52,74 421,95 2,46 58,63 480,58 

  15 3326 0,05 2,50 16,00 0,26 73,41 183,52 7,30 254,36 437,88 

  20 10266 0,16 2,00 20,00 0,52 182,25 364,50 4,00 543,82 908,32   

          4592,68 4407,32  

 

 

číslo 

úseku 

Q m l d w R R*l Sx ΔpM R*l + ΔpM ΔP m 

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

   okruh přes  OT 5 KORADO RADIK VK Typ 20, 800x500 

1 10266 0,16 1,50 20,00 0,52 182,25 273,37 6,00 815,73 1089,11 

  211 6940 0,11 0,50 20,00 0,35 91,60 45,80 2,56 159,05 204,85 

  212 4924 0,08 2,80 20,00 0,25 50,16 140,44 3,80 118,83 259,27 

  32 1246 0,02 3,20 16,00 0,10 13,56 43,41 18,90 92,41 135,81 

  33 623 0,01 0,50 13,00 0,07 11,14 5,57 13,10 36,74 42,31 

  36 623 0,01 0,50 13,00 0,07 11,18 5,59 4,23 11,86 17,45 

 

35,71 

37 1246 0,02 3,20 16,00 0,10 13,56 43,41 30,23 147,81 191,21 

  38 4924 0,08 2,80 20,00 0,25 50,16 140,44 1,63 50,97 191,41 

  39 6940 0,11 0,50 20,00 0,35 87,97 43,98 2,63 163,40 207,38 

  20 10266 0,16 1,50 20,00 0,52 182,25 273,37 2,50 339,89 613,26   

          2952,07 6047,93  

 

 

číslo 

úseku 

Q m l d w R R*l Sx ΔpM R*l + ΔpM ΔP m 

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

   okruh přes  OT 6 KORADO RADIK VKL Typ 20, 800x500 

Do úseku 32 1689,04 

  34 623 0,01 3,50 13,00 0,07 11,14 38,99 14,30 40,11 79,09 

  35 623 0,01 3,50 13,00 0,07 11,14 38,99 7,17 20,11 59,10 

 

35,71 

Do úseku 37 1203,27 

            3030,50 5969,50  
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číslo 

úseku 

Q m l d w R R*l Sx ΔpM R*l + ΔpM ΔP m 

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

   okruh přes  OT 7  KORALUX LINEAR MAX, typ KLMM 1220x600 

Do úseku 212 1553,23 

  22 3678 0,06 4,50 16,00 0,29 87,09 391,92 2,60 110,74 502,66 

  221 1362 0,02 4,00 16,00 0,11 15,76 63,05 11,14 65,06 128,11 

  222 617 0,01 0,50 13,00 0,07 10,96 5,48 14,20 39,03 44,51 

 

35,35 

225 617 0,01 0,50 13,00 0,07 10,96 5,48 6,00 16,49 21,97 

  226 1362 0,02 4,00 16,00 0,11 15,76 63,05 1,80 10,51 73,56 

  31 3678 0,06 4,50 16,00 0,29 87,09 391,92 4,00 170,38 562,30 

  Do úseku 38 1012,06 

  

          

3898,40 5101,60 

  

číslo 

úseku 

Q m l d w R R*l Sx ΔpM R*l + ΔpM ΔP m 

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

   okruh přes  OT 8 KORADO RADIK VK Typ 11, 800x600 

Do úseku 221 2184,00 

  223 745 0,01 1,80 13,00 0,09 15,05 27,09 25,90 103,88 130,97 

 

42,71 

224 745 0,01 1,80 13,00 0,09 15,05 27,09 6,00 24,07 51,15 

  Do úseku 226 1647,92 

            4014,04 4985,96  

 

číslo 

úseku 

Q m l d w R R*l Sx ΔpM R*l + ΔpM ΔP m 

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

   okruh přes  OT 9  KORALUX LINEAR MAX, typ KLMM 900x450 

Do úseku 22 2055,89 

  23 2316 0,04 2,80 16,00 0,18 39,12 109,54 1,89 31,92 141,47 2197,36 

 231 615 0,01 6,00 13,00 0,07 10,79 64,73 21,45 58,61 123,34 2320,69 

 232 346 0,01 2,00 13,00 0,04 4,19 8,38 13,50 11,65 20,03 

 

19,81 

235 346 0,01 2,00 13,00 0,04 4,19 8,38 4,22 3,64 12,02 

  236 615 0,01 6,00 13,00 0,07 10,79 64,73 2,00 5,46 70,19 1761,01 

 30 2316 0,04 2,80 16,00 0,18 39,12 109,54 0,41 6,93 116,47 1690,82 

 Do úseku 31 1574,35 

  

          

4113,76 4886,24 

  

 

číslo 

úseku 

Q m l d w R R*l Sx ΔpM R*l + ΔpM ΔP m 

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

   okruh přes  OT 10 KORALUX LINEAR MAX, typ KLMM 700x450 

Do úseku 231 2320,69 

  233 269 0,00 5,00 13,00 0,03 2,79 13,93 13,90 7,29 21,22 

 

15,44 

234 269 0,00 5,00 13,00 0,03 2,79 13,93 6,70 3,51 17,45 

  Do úseku 236 1761,01 

            4120,38 4879,62  



  
64 

 
  

 

 

 

 

číslo 

úseku 

Q m l d w R R*l Sx ΔpM R*l + ΔpM ΔP m 

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

   okruh přes  OT 12 KORADO RADIK VK Typ 21, 800x600 

Do úseku 24 2380,20 

  26 956 0,02 3,00 13,00 0,11 22,97 68,92 14,14 93,39 162,30 

 

54,80 

27 956 0,02 3,00 13,00 0,11 22,97 68,92 5,28 34,87 103,79 

  Do úseku 29 1900,63 

            4546,93 4453,07  

 

 

 

číslo 

úseku 

Q m l d w R R*l Sx ΔpM R*l + ΔpM ΔP m 

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

   okruh přes  OT 11 KORADO RADIK VK Typ 11, 800x600 

Do úseku 23 2197,36 

  24 1701 0,03 7,20 16,00 0,13 23,07 166,07 1,84 16,77 182,84 

  25 745 0,01 0,50 13,00 0,09 15,05 7,52 3,58 14,36 21,88 

 

42,71 

28 745 0,01 0,50 13,00 0,09 15,05 7,52 5,12 20,54 28,06 

  29 1701 0,03 7,20 16,00 0,13 23,07 166,07 4,80 43,74 209,81 

  Do úseku 30 1690,82 

  

          

4330,78 4669,22 
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P2 – Číslování úseků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


