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Abstrakt 

Bakalá�ská práce se skládá ze dvou základních �ástí. První �ást práce se zabývá teoretickým 
úvodem do problematiky regula�ních prvk� otopné soustavy. Druhá �ást uvádí modelové 
p�íklady zapojení konkrétního typu regulace do panelového domu, i s poukázáním na možné 
výhody a nevýhody �ešení. 

Klí�ová slova 

Panelový d�m, otopná soustava, regula�ní prvky, zónová regulace 

Abstract 

Bachelor final project is consists from two main parts. The first part deals with a theoretical 
introduction to the regulatory elements of the heating system. The second part presents the 
model examples of the involvement of a specific type of regulation in block of flats, and it is 
pointing out the possible advantages and disadvantages of this solution. 
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1. Úvod 

Teplárenství, respektive soustavy zásobování teplem se u nás za�aly rozvíjet od po�átku 
dvacátých let 20. století. V jejich historii lze vysledovat n�kolik charakteristických období. 

Prvním je éra zakládání prvních soustav zásobování teplem ve 20. a 40. letech minulého 
století. K hlavním d�vod�m jejich budování pat�il zejména rozvoj pr�myslové výroby 
ve m�stech a s tím spojené pot�eby velkého množství tepla pro technologické ú�ely i vytáp�ní 
nov� budovaných byt�. Toto první období lze charakterizovat jako éru parních soustav 
s m�stskými teplárenskými zdroji spalujícími tuhá paliva. 

V povále�ném období 50. a 60. let zaznamenáváme nejv�tší rozvoj velkých teplárenských 
soustav. Výstavba soustav zapadala do zp�sobu centrálního plánování a p�erozd�lování 
finan�ních zdroj�. Výsledkem bylo zakládání rozsáhlých soustav v pr�myslových 
aglomeracích. Jejich zdroji byly zpravidla nov� budované elektrárny nebo teplárny situované 
mimo m�stská centra. Tepelné napáje�e a rozvody byly parní a horkovodní. A na tuto dobu se 
dalo hovo�it o moderních systémech. 

V 70. a 80. letech byl rozvoj teplárenství ovliv�ován zejména budováním satelitních 
panelových sídliš� s okrskovými centralizovanými zdroji tepla a nástupem ušlechtilých paliv 
(topných olej� a pozd�ji i zemního plynu), jejichž spot�eba byla bilan�n� plánována. 
D�sledkem této éry bylo budování sice relativn� levných, ale energeticky vysoce náro�ných 
zdroj� ur�ených pro zásobování sídliš�. Toto období lze charakterizovat jako éru lokálních 
sídlištních výtopen s celkovým technickým zaostáváním. V po�átcích bylo manuální ovládání 
s absencí složit�jších prvk� m��ení a regulace.  

Na vývoj teplárenství v poslední dekád� 20. a první dekád� 21. století m�la vliv zejména 
postupná liberalizace cen paliv a energií, utvá�ení konkuren�ního prost�edí, p�íchod 
zahrani�ních investor� a p�ijetí nových ekologických a energetických zákon� souvisejících 
s procesem sbližování �eské legislativy s legislativou a standardy EU. A to v�etn� dostupnosti 
nejmodern�jších teplárenských technologií. V distribuci tepla to jsou prefabrikované 
izolované potrubní systémy, vým�níky s vysokými m�rnými výkony a kompaktní objektové 
p�edávací stanice. U spot�ebitel� pak m��ení, regulace a termostatické ventily. 

Období sou�asného desetiletí 21. století lze charakterizovat jako éru ekologizace 
a racionalizace provozu existujících zdroj� a soustav zásobování teplem. Na stran� odb�ratel�
jde rovn�ž o racionalizaci spot�eby. Ta se projevuje v komplexním zateplování, vým�n� oken 
a vyregulování domovních otopných soustav, což vede ke snížení odb�ru tepla. [1] 

V první �ásti se bakalá�ská práce v�nuje popisu otopné soustavy, možnostem jak ušet�it 
náklady za teplo a s tím související regulace otopné soustavy postupn� od zdroje, p�es 
rozvody až po regulaci p�ímo u spot�ebitele. Ve druhé �ásti jsou uvedeny konkrétní p�íklady 
moderních regula�ních systém� a jejich možná aplikace v panelovém dom�.  
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2. �ásti otopné soustavy 

Topná soustava se skládá ze t�í základních �ástí, jimiž jsou zdroj tepla, rozvody 
a spot�ebi�e tepla. 

2.1.  Zdroje tepla 
R�zné zdroje tepla jsou vhodné do r�zných objekt�. M�žeme je rozd�lit: 
- malé a st�edn� velké aplikace  

• rodinné domy 

• bytové domy 
- velké aplikace (nap�. obchodní domy), zde se neaplikuje teplovodní vytáp�ní, ale 

vytápí se vzduchotechnickými jednotkami. 

Rodinné domy se v�tšinou nevytáp�jí pomocí centrálního zdroje (teplárna), ale využívají 
nej�ast�ji kotl� na tuhá paliva, zemní plyn, tepelná �erpadla a další. 

Bytové domy 
Nej�ast�jším zdrojem tepla u starší výstavby bytových (panelových) dom� je vytáp�ní 

parovodem nebo teplovodem p�ímo z teplárny.  
P�eh�átá pára m�že být p�ivád�na do vým�níku spole�ného pro širší okruh zástavby 

a odtud se potom jako horká voda rozvádí po jednotlivých domech. Další možností je 
vým�ník p�ímo v dom�, výhodou je, že si ho obyvatelé mohou do jisté míry sami regulovat. 
Jinou možností zdroje tepla je kotel (plynový, olejový, na tuhá paliva, elektrický a jiné), 
tepelné �erpadlo nebo solární panely, p�ípadn� jejich kombinace. 
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P�íklad teplárenské soustavy je znázorn�n na obr.1: 

Obr. 1 Schéma rozvodu dálkového vytáp�ní [14] 

Kde: 
1. Zdroj tepla (teplárna, výtopna…) 
- výrobna tepelné energie za ú�elem výroby dodávkového tepla pro vytáp�ní objekt� a 

oh�ev teplé užitkové vody pro odb�ratele, p�ípadn� i výroby elektrické energie v 
kombinovaném cyklu výroby (teplárna). Rovn�ž se m�že jednat o za�ízení využívající 
odpadní teplo z pr�myslové výroby, geotermální vrt, a jiné… 

2. primární okruh 
- uzav�ený okruh nosného média pro p�enos tepelné energie pro vytáp�ní objekt� a oh�ev 

teplé užitkové vody pro odb�ratele. Bývá realizován pomocí izolovaného potrubí, p�ípadn�
veden v topných kanálech nebo jako nadzemní vedení.

3. Objektová vým�níková stanice 
- slouží pro p�edávání tepelné energie z nosného media uzav�eného primárního topného 

okruhu do nosného media uzav�eného topného okruhu v objektu, rovn�ž zajiš�uje oh�ev teplé 
užitkové vody. Zpravidla je sou�ástí jednoho z vytáp�ných objekt�. 
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4. Pr�myslový objekt 
- továrna vytáp�ná z primárního rozvodu. Sou�ástí objektu je vým�níková stanice, která 

také zajiš�uje oh�ev teplé užitkové vody. P�ímo z primárního okruhu m�že být rovn�ž 
odebíráno teplo nutné pro provoz technologií v továrn�. 

5. Vodovodní �ad 
- rozvod pitné vody. 

6. Obytný objekt 
- bytový nebo rodinný d�m vytáp�ný p�ímo z primárního okruhu. Sou�ástí objektu 

p�ípadn� jednotlivých byt� je vým�níková stanice, která zajiš�uje oh�ev teplé užitkové vody. 

7. Domovní (bytová) vým�níková stanice 
- slouží pro p�edávání tepelné energie z nosného media primárního topného okruhu do 

nosného media uzav�eného topného okruhu v byt�, dom� nebo jiném objektu, rovn�ž 
zajiš�uje oh�ev teplé užitkové vody. Je umíst�na p�ímo ve vytáp�ném objektu. 

8. Vým�níková stanice 
- slouží pro p�edávání tepelné energie z nosného media uzav�eného primárního topného 

okruhu do nosného media uzav�eného sekundárního topného okruhu a do okruhu rozvodu 
teplé užitkové vody. Je umíst�na bu� v samostatném objektu, nebo je sou�ástí jednoho z 
vytáp�ných objekt�. 

9. Rozvod teplé vody 
- bývá realizován pomocí izolovaného potrubí. 

10. Obytný objekt 
- bytový nebo komer�ní objekt vytáp�ný ze sekundárního okruhu. Rozvod teplé užitkové 

vody je realizován zvláštním vedením, p�ípadn� není sou�ástí soustavy zásobování teplem a je 
�ešen odd�len� (nap�. elektrický boiler, plynová karma,…). 

11. Sekundární okruh 
- uzav�ený okruh nosného média pro p�enos tepelné energie pro vytáp�ní objekt�. Bývá 

realizován pomocí izolovaného potrubí. 
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2.2.  Rozvody 
Rozvody tepla jsou potrubí. Nej�ast�ji zhotovené z plast� anebo z kovu. Výhodou 

plastových potrubí je odolnost proti korozi, snadná montáž, malá hmotnost, nevýhodou je 
malá odolnost proti požár�m. Výhodou kovových potrubí je malá teplotní roztažnost, pevnost 
a mechanická odolnost. [3] 

Potrubí nám do byt� p�ivádí topné médium a odvádí ochlazenou vodu zp�t do teplárny.  
Podstatnou funk�ní sou�ást rozvod� otopné soustavy tvo�í armatury. Mezi nejd�ležit�jší 

armatury, které pot�ebujeme pro správnou funkci otopné soustavy, pat�í regulátory 
diferen�ního tlaku a regula�ní ventily. 

Regulátory diferen�ního tlaku se mohou nacházet p�ed 
vstupem do objektu anebo na patách stoupacích potrubí. 
Umož�ují udržovat požadovaný tlak v potrubí. Zvýšený tlak m�že 
obyvatel domu vnímat jako praskání, �i hu�ení v potrubí. 
Regulátory diferen�ního tlaku tento hluk omezují na minimum. 
[5] 

Soustava m�že být také zabezpe�ena tlakovou expanzní 
nádobou s membránou. Tato expanzní nádoba zajiš�uje vypln�ní 
celé soustavy vodou s požadovaným p�etlakem a zárove�
vyrovnává zm�ny objemu vody v soustav�. [15] 

Regula�ní ventily se montují p�ed radiátor nebo 
p�ímo do radiátoru. Slouží k regulaci pr�toku 
protékajícího média. [6] 




Obr. 2 Regulátor 
diferen�ního tlaku 

Obr. 3 Regula�ní ventil 
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2.3.  Spot�ebi�e 
Spot�ebi�i tepla jsou nej�ast�ji radiátory. V dnešní dob� se vyrábí mnoho typ�, rozdíly 

jsou v materiálu nebo designu. Historicky se nejvíce používaly litinové žebrové radiátory, 
které mají v�tší objem topného média, pomalý náb�h, ale v�tší tepelnou setrva�nost. 
V sou�asnosti jsou postupn� vytla�ovány variabiln�jšími deskovými radiátory. Další 
spot�ebi�e jsou koupelnové žeb�íky, otopné lavice nebo i podlahové topení. [4] 

P�íklad možného zapojení otopné soustavy 
Na obr. 6 je znázorn�no schéma dvoutrubkové soustavy se spodním rozvodem, napojené 

na kotel s nuceným ob�hem vody. Soustava je �ešena jako uzav�ená a je zabezpe�ena 
tlakovou expanzní nádobou s membránou (EN). Tato expanzní nádoba zajiš�uje vypln�ní celé 
soustavy vodou s požadovaným p�etlakem a zárove� vyrovnává zm�ny objemu vody v 
soustav�. Proti nep�ípustnému p�ekro�ení tlaku v soustav� je do soustavy instalován pojistný 
ventil (PV). Celá otopná soustava je odvzdušn�na pomocí odvzduš�ovacích ventil� na 
nejvýše položených otopných t�lesech a vypoušt�na pomocí vypoušt�cích kohout� na 
nejnižších místech soustavy (u kotle a na stoupa�kách). [15]  




Obr. 4 Žebrový radiátor 

Obr. 5 Deskový radiátor 
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Obr. 6 Dvoutrubková otopná soustava se spodním rozvodem a nuceným ob�hem vody [15] 

3. �len�ní úspor tepla 

V sou�asné dob�, kdy náklady na vytáp�ní tvo�í významnou �ást výdaj� na provoz 
domácností, je snahou vlastník� tyto náklady snižovat, což se d�je pomocí úspor ve spot�eb�
tepla. Tyto úspory m�žeme rozd�lit na pasivní a aktivní. 

3.1.  Pasivní úspory 
Pojem pasivní úspory byl zvolen proto, že se jedná o jednorázové opat�ení, které je 

statické. Nej�ast�ji se jedná o zateplení domu a vým�nu oken. Celkovou rekonstrukcí 
(zateplením) domu m�žeme ušet�it až 50 % náklad� na vytáp�ní. 

3.2.   Aktivní úspory 
Aktivními úsporami ve vytáp�ní se rozumí využití takové technologie, která dynamicky 

reguluje otopnou soustavu v závislosti na denní dob�, ro�ním období a dalších zdrojích tepla 
v bytech (domácí spot�ebi�e, elektronika, osoby atp.). Dynamické chování soustavy znamená, 
že nám reguluje otopnou soustavu tak, aby byla v byt� stále zachována tepelná pohoda 
nezávisle na tom, co v byt� zrovna d�láme.  




K … kotel 
	 … �erpadlo 
OT … otopné t�leso 
EN … expanzní nádoba 
PV … pojistný ventil 
OV … odvzduš�ovací ventil 
VK … vypoušt�cí kohout 
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4. Regulace otopné soustavy 

Regulace výkonu otopné soustavy rozd�lujeme podle principu na dva základní typy: 
• Kvalitativní  

- reguluje se kvalita dodávaného tepla (zm�na teploty topné vody) 
• Kvantitativní  

- reguluje množství dodávaného tepla (zm�na pr�toku topné vody spot�ebi�em) 

Každý typ regulace má své místo použití, své klady i zápory. U vytáp�ní v bytových 
domech p�evažují výhody kvalitativního �ízení z t�chto d�vod�: 

- Nižší teplotní režim a z toho vyplývající nižší tepelné ztráty v potrubí, vyšší 
dosažená tepelná pohoda (teplota, vlhkost a proud�ní vzduchu). 

- Relativn� lineární závislost mezi teplotou topné vody a výkonem spot�ebi�e a z toho 
vyplývající nižší nároky na kvalitu regula�ního algoritmu a vyšší citlivost regulace. 

- Pr�tok topného média soustavou se prakticky nem�ní a z toho vyplývá vyšší 
hydraulická stabilita. 

V praxi se �asto setkáváme s kombinací kvantitativního a kvalitativního �ízení. [2] 

5. Regulace teploty topné vody 

Jedná se o kvalitativní regulaci. Použití je možné v domech, které mají vlastní zdroj tepla 
anebo mají sm�šovací okruh.  

Sm�šovací okruh p�imíchává ochlazené médium zp�t do topného okruhu a tím snižuje 
teplotu topného média. 

Kvalitativní regulace reguluje výkon zdroje tak, že upravuje teplotu topné vody a tím 
ovliv�uje centráln� výkon topné soustavy (radiátor�). Hlavní snahou je najít rovnováhu mezi 
dodávaným výkonem (teplota topné vody) a tepelnou ztrátou objektu p�i požadované vnit�ní 
teplot�.  

Protože tepelná ztráta objektu není zatím m��itelná veli�ina, musí se nahradit jinou 
veli�inou. Pokud ji nahradíme venkovní teplotou, na které je závislá, mluvíme o ekvitermním 
regulátoru. Ekvitermní regulátor je dnes nejvíce používaný regulátor teploty topné vody. 
V poslední dob� za�aly vznikat nové principy �ízení, které vycházejí z jiných hodnot než je 
venkovní teplota. Vyplývá to z faktu, že u velmi dob�e zaizolovaných budov není vliv 
venkovní teploty již tak velký. Na základ� t�chto poznatk� postupn� vzniklo prostorové �ízení 
zát�ží. 

Je možné kombinovat dva druhy �ízení: 
- ekvitermní �ízení s vlivem vnit�ní teploty, 
- ekvitermní �ízení s vlivem zát�že. [2] 
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5.1.  Ekvitermní �ízení s vlivem vnit�ní teploty 
V tomto p�ípad� je snímána teplota vzduchu ve vytáp�ném prostoru a jako �ídicí veli�ina 

vysílána do regulátoru. Sníma� je montován do referen�ní místnosti, podle které jsou 
ovládány i ostatní místnosti. Vzniklá regula�ní odchylka v referen�ní místnosti zap�í�iní 
zm�nu teploty p�ívodní vody, �ímž se za�ne "vyrovnávat" teplota i v ostatních místnostech, 
i když to v n�kterých není nutné. Toto chování p�sobí negativn� u relativn� velkých 
a rozlehlých byt�. Proto tento typ regulace není vhodný pro vícegenera�ní domy. [7] 

5.2.  Ekvitermní �ízení s vlivem zát�že  
Regulace podle zát�že p�edstavuje �ízení teploty vody v závislosti na pot�eb� tepla, a to 

bez použití venkovního nebo prostorového �idla teploty. �ízení zát�ží a �ízení podle pot�eby 
tepla jsou koncep�n� zcela shodné. �ešení vycházejí z tvorby k�ivky zát�že �i k�ivky pot�eby 
tepla. 

Pot�ebu tepla regulátor vypo�ítá p�es pom�r spínacích �as� ho�áku jako aktuální zát�ž 
kotle � (obr. 7). [7] 

� �
���

���	
(1) 




��� … doba chodu ho�áku ve spínacím intervalu 
���
 … doba spínacího intervalu 

Obr. 7 �isté �ízení zát�ží - ur�ení zát�že kotle [7] 

Ekvitermní regulace s vlivem zát�že 
U obvyklého zp�sobu ekvitermního �ízení se navíc zohled�uje aktuální pot�eba tepla. P�i 

tomto zp�sobu �ízení je požadovaná teplota kotle resp. teplota p�ívodní otopné vody tvo�ena 
jako kombinace z ekvitermního �ízení a �ízení zát�ží. Požadovaná teplota kotlové vody resp. 
teplota vstupní vody do soustavy se po�ítá jako st�ední hodnota z otopné a zát�žové k�ivky 
(obr. 8). [7] 

��� �
������ � ������

�
(2) 

��� … žádaná teplota kotlové vody 

������ … žádaná teplota kotlové vody podle �istého ekvitermního �ízení 

������ …žádaná teplota kotlové vody podle �istého �ízení zát�ží 
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Obr. 8 �isté �ízení zát�ží - k�ivky zát�že [7] 

6.  Regulace spot�ebi�e 

Spot�ebi�e (radiátory) regulujeme kvantitativn� pomocí ventil� a termostatických hlavic. 

6.1.  Termostatické radiátorové ventily  
Montují se p�ed radiátor nebo p�ímo do radiátoru, jsou 

v r�zných provedeních (p�ímé, rohové…) Každý ventil 
charakterizuje hodnota ��� (p�enesen� hydraulický odpor). 	ím 
je tato hodnota menší, tím je hydraulický odpor v�tší a ventil 
m�že precizn�ji regulovat malá pr�to�ná množství. [2] 

6.2.  Termostatické hlavice 
Montují se na vlastní armaturu termostatického ventilu. 

Termostatická hlavice obsahuje nápl�, která se se zvyšující 
teplotou v místnosti roztahuje. Tím zavírá radiátorový ventil, 
p�i�emž snižuje pr�tok teplé vody radiátorem. 

Podle nápln� rozd�lujeme hlavice na voskové, kapalinové 
a paroplynové.  

Na termostatické hlavici si m�žeme nastavit teplotu 
v ur�itém teplotním intervalu (6 … 28 °C). U každé 
termostatické hlavice je uveden rozsah teplot a kolik je jeden 
dílek °C. 	as, který hlavice pot�ebuje na zm�nu teploty, m�že 
být až 20 minut. Aby teplota, kterou snímá hlavice, 
odpovídala teplot� místnosti, je t�eba v�novat pozornost 
správné montážní poloze termostatické hlavice a umíst�ní radiátoru. Pokud není možné 
dodržet zásady dané výrobcem, existují termostatické hlavice s odd�leným �idlem. [2] 

  

Obr. 9 Termostatický 
rohový ventil 

Obr. 10 Termostatická hlavice 
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6.3.  Programovatelná elektronická hlavice 
Místo termostatické hlavice je možné použít programovatelnou elektronickou hlavici, 

která má integrované �idlo teploty pro snímání teploty místnosti. Na zm�ny teploty reaguje 
pomocí motorku uzavíráním nebo otevíráním radiátorového ventilu. (Obr. 11) 

6.4.  Termoelektrické radiátorové pohony 
Dalšími ovládacími prvky jsou termoelektrické radiátorové pohony, které pracují na 

principu zah�ívání voskové nápln� pomocí vestav�ného elektrického odporu. Po p�ipojení na 
ovládací nap�tí (ovládáno nap�íklad prostorovým termostatem) se odpor zah�ívá a pohon 
pomocí nápln� uzavírá ventil. Jedná se tedy o dvoustavové za�ízení, pohon však zcela uzav�e 
ventil až po uplynutí doby cca 3 minuty. [2] (Obr. 12) 

6.5.  IRC regulace (Individual Room Control) 
Do stejné kategorie regulátor� m�žeme za�adit také tzv. IRC regulaci (Individual Room 

Control), tj. nezávislou regulaci teploty v jednotlivých místnostech. Centrální jednotka 
zaznamenává teplotu v místnostech a na základ� rozdílu mezi skute�nou a nastavenou 
teplotou ovládá jednotlivá topná t�lesa v p�íslušných místnostech. [2] (Obr. 13, 14) 

Obr. 11 Programovatelná 
elektronická hlavice 

Obr. 12 Termoelektrický 
radiový pohon 

Obr. 13 Ovládací panel IRC regulace 

Obr. 13 Ovládací panel IRC regulace 
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6.6.  Prostorové termostaty 
Do této skupiny pat�í p�ístroje, které �ídí vytáp�ní podle vybrané referen�ní místnosti 

(nap�. obývací pokoj). V referen�ní místnosti se m��í prostorová teplota a p�ístroj ji 
porovnává s uživatelem nastavenou teplotou. Jedná se o dvoustavovou kvantitativní regulaci 
(zapnuto/vypnuto). Prostorový termostat je vhodný pro �erpadlový topný okruh. M�že 
ovládat kotel s automatickým vypnutím �erpadla, anebo ovládá �erpadlo a kotel se vlivem 
žádného odb�ru sám vypne. Pokud se topná soustava skládá z více okruh�, pak termostat 
ovládá vždy p�íslušné ob�hové �erpadlo. [2] 

6.6.1. Prostorový termostat  
Princip regulace prostorovým termostatem je velice 

jednoduchý. Termostat zapne vytáp�ní, když teplota 
v referen�ní místnosti poklesne pod zvolenou teplotu 
a vypne, když ji p�ekro�í (spínací hystereze).  

Podle principu snímaní teploty d�líme termostaty do dvou kategorií: 
- mechanické termostaty s bimetalem nebo p�esn�jší s plynovou dilata�ní membránou, 
- elektronické termostaty, které mají zabudované teplotní �idlo a termostatická 

charakteristika spínání je zajišt�na elektronickou formou. 

Obr. 15 Prostorový termostat 

Obr. 14 P�íklad nastavení IRC v dom� [16]
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P�esnost neboli spínací hystereze termostatu se pohybuje v závislosti na kategorii 
v rozsahu 0,5 ~ 1 °C. Vlivem tepelné setrva�nosti každého objektu je však skute�ná regulace 
teploty v místnostech násobn� horší (1 ~ 3 °C).  

Tento negativní fakt se u termostat� n�kdy kompenzuje tzv. tepelnou zp�tnou vazbou. 
Jedná se o paraleln� zapojený odpor, který se zah�ívá a tak simuluje tepelnou setrva�nost 
objektu. [2] 

Obr. 16 Schéma spínání prostorového termostatu [2]

6.6.2. Prostorový regulátor 
Podobn� jako prostorový termostat je dvoustavový.  
Prostorové regulátory dosahují vyšší p�esnosti díky principu práce regulátoru 

a p�esn�jšímu m��ení teploty.  
Regulátor zapíná vytáp�ní podle ur�itého algoritmu, který nazýváme charakteristikou 

regulátoru. Existuje n�kolik charakteristik, na základ� kterých m�že prostorový regulátor 
pracovat, p�i�emž nejpoužívan�jší jsou proporcionální (P) nebo proporcionáln� integra�ní 
(PI).  

Proporcionální chování reaguje úm�rn� na rozdíl mezi nastavenou a skute�nou teplotou 
v referen�ní místnosti a integra�ní chování sleduje a vyhodnocuje rychlost zm�ny prostorové 
teploty (dynamika objektu).  

Charakteristika regulátoru by m�la být p�izp�sobená charakteristice objektu. Z toho 
d�vodu byla vyvinuta adaptace regula�ní charakteristiky. [2] 

Obr. 17 Princip �innosti dvoustavového PID regulátoru [2]
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7. Moderní regulace 

Moderní regulací otopné soustavy se rozumí komplexní �ešení regulace pomocí všech 
výše zmín�ných prvk�.  

Otopnou soustavu tak m�žeme zpravidla regulovat n�kolika zp�soby: 
- ekvitermní regulací (nap�íklad systém Adapterm od firmy Techem), 
- zónovou regulací (nap�. systémy firem ADP CZ, a.s., ELKO EP, s.r.o., Danfoss s.r.o., 

Siemens, s.r.o., ABB s.r.o. a další), 
- jejich kombinacemi. 

7.1.  Systém Adapterm 
Systém Adapterm na trhu nabízí spole�nost Techem, spol. s r. o., která je jedním 

z významných poskytovatel� moderních regulací v 	eské republice. [8] 

Za�ízení pracuje následujícím zp�sobem: 

Obr. 18 Schéma funkce systému adapterm [17]

1. Datová sb�rnice p�ijímá z rádiových indikátor� topných náklad� nam��ené 
komprimované teplotní hodnoty (1a) a teplotní hodnoty p�ívodu topného za�ízení (1b). 
Z t�chto hodnot vypo�ítává celkovou pot�ebu tepla budovy. 

2. Modul Adapterm m��í venkovní teplotu (regulátorem vytáp�ní nebo vlastním �idlem) 
a tuto hodnotu posílá do datové sb�rnice. 

3. Na základ� všech hodnot vypo�ítává datová sb�rnice, zda dochází k nadm�rnému 
zásobování tepla a pop�. posílá modulu Adapterm korek�ní hodnotu ke snížení teploty 
p�ívodu. 

4. Modul Adapterm sníží teplotu p�ívodu na optimální míru.
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5. Výpo�etní st�edisko Techem zabezpe�uje pomocí rádiového p�ístupu bezchybné 
fungování Adaptermu.  

6. Prost�ednictvím m�sí�ních zpráv o Adaptermu jsou zákazníci pravideln� informováni 
o úsporách energie v jejich objektu. [17] 

7.2.  Kobra systém 
Systém Kobra je obchodním názvem pro „Inteligentní d�m“ firmy ADP CZ, a. s., 

odborné zázemí tohoto projektu zašti�uje další partner, kterým je stavební fakulta 	VUT, 
katedra TZB.  

Spole�nost ADP se pohybuje na trhu Informa�ních technologií a má pom�rn� široký 
záb�r �inností, které se týkají softwarových a hardwarových �ešení informa�ních soustav. [9] 

V systému Kobra �ídicí jednotka, zaintegrovaná do ovládacího dotykového panelu 
(technologický procesor), komunikuje s každou místností p�es mikroprocesory, které jsou 
multifunk�ní a mimo jiné obsahují i teplotní �idlo. �ídicí jednotka ovládá �innost radiátor�, 
v�etn� regulace elektrického vytáp�ní a elektrického podlahového vytáp�ní, p�ípadn� ovládá 
�innost dalších �ízených systém�. 

Zajiš�uje tepelnou pohodu jednotlivých místností podle nastaveného teplotního kalendá�e 
a zárove� �ídí také zdroje tepla - nap�. tepelné �erpadlo, solární kolektory, akumula�ní nádrž, 
plynový kotel nebo elektrokotel. Tepelné zdroje využívá a �ídí tak, aby mohly podávat 
optimální výkon za co nejmenší cenu. 

Inteligentní d�m je možno ovládat jak pomocí jednoduchého dotykového displeje 
v dom�, tak na dálku prost�ednictvím internetu, p�ípadn� n�které funkce i z mobilního 
telefonu. Takto snadno a intuitivn� lze nastavit nap�íklad teplotní kalendá�e pro jednotlivé 
místnosti, zm�nit režim p�i odjezdu na víkend nebo p�i p�ed�asném p�íchodu dom� a snadno 
navolit i další možnosti. 

Krom� regulace vytáp�ní je na systém možné napojit i další za�ízení v objektu, nap�íklad 
žaluzie, zavlažování zahrady, osv�tlení, v�trání a další. [10] 

7.3.  Systém iNELS 
Spole�nost ELKO EP, s.r.o. se zabývá veškerou inteligentní elektroinstalací do dom�, 

byt�, kancelá�í atp.  
Jejich systém umož�uje efektivn� ovládat veškeré prvky domácnosti, jež jsou na 

elekt�inu. Pro zajímavost nap�íklad sv�tla, žaluzie, garážová vrata, TV a zvukovou soupravu, 
spole�n� s chytrými domácími spot�ebi�i je možné nastavit i praní prádla a spušt�ní trouby na 
dálku a jiné… Systém samoz�ejm� ovládá i zónovou regulaci tepla a k tomu pot�ebné 
p�ístroje. Ovládání je p�es chytré telefony, nebo internet obecn�. 

Firma již n�kolik let uvádí na trh systém iNELS smart home solutions, který je rozd�len 
do produktových �ad 

- iNELS RF Control (bezdrátový systém),  
- iNELS BUS system (sb�rnicový sytém). [11] 
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Chytrý d�m (neboli inteligentní elektroinstalace) se odlišuje od klasické tím, že všechny 
senzory (nap�. tla�ítka anebo �idla teploty) a aktory (spína�e, stmíva�e) jsou propojeny 
pomocí sb�rnice (2 dráty) mezi sebou do centrální jednotky. Všechny funkce se pak nastavují 
pomocí po�íta�e práv� v centrální jednotce. Sou�ástí iNELS m�že být Home Server, který 
poskytuje další funkce a rozši�uje elektroinstalaci o multimédia, kamery, ovládání dalších 
domácích spot�ebi��. [13] 

Obr. 19 Schéma funk�ních možností systému iNELS [13] 
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8. Modelový p�íklad 

Modelový p�íklad �ešení regulace pro panelový d�m o 24 bytových jednotkách.  
V dom� je 8 byt� 2+1 a 16 byt� 1+1. Uživatelé domu jsou pov�tšinou starší lidé, takže 

bylo pot�eba brát v úvahu finan�ní stránku a složitost (resp. jednoduchost) ovládání systému. 

8.1.  �ešení systému Kobra 
Systém Kobra pracuje na principu zónové regulace a pro komunikaci mezi jednotlivými 

�leny systému využívá dvojlinku (tj. sb�rnicový systém), centrální �ídicí jednotkou je Touch 
Pad (TP), neboli ovládací panel. Radiátory musí být osazeny termostatickou hlavicí, v každém 
pokoji (p�ípadn� referen�ní místnosti) je teplotní �idlo. 

Zónová regulace umož�uje uživateli bytu si libovoln� nastavit teploty v místnostech 
v závislosti na denní dob� a dále je ovládat pomocí tzv. „profil� uživatel�“. 

„Profil uživatele“ je možné nastavit pro ur�ité množství obyvatel� bytu, každý uživatel si 
m�že nastavit sv�j týdenní kalendá� (tj. od kdy, do kdy a v jaké dny se má topit v jaké 
místnosti).  

Na TP je dále možnost upravovat požadavky podle aktuální situace a další funkce: 
- p�i p�íchodu d�íve, se dá nastavit, aby systém za�al ihned topit, 
- režim „dovolená“ byt temperuje*,  
- p�edem se dají nastavit komfortní teploty minimum / maximum / temperování. 

Je n�kolik možností zapojení: 
a) Touch Pad v každé bytové jednotce 

- výhodou tohoto zapojení je, že si obyvatel bytu m�že sám nastavovat profily, 
- nevýhodou je vyšší po�izovací cena,  

• pro starší uživatele m�že být ovládání složit�jší, 
• u stávající zástavby je t�eba dvoulinku vést lištami anebo položit do zdi. 

Obr. 20 Touch Pad v každé bytové jednotce 

* temperovací teplota se doporu�uje mezi 7 – 15 °C, záleží na typu objektu, délky nep�ítomnosti uživatele atp. 



����������	
����
 
 �����
��������������
�
��������
����� ��!


26 




b) Centrální ovládací panel (TP)  
- výhodou je nižší po�izovací cena, 
- nevýhodou je pot�eba informovat obsluhu ovládacího panelu (správce) p�i jakékoliv 
zm�n� (nap�. dovolená, zm�na týdenního kalendá�e atp..).  

Obr. 21 Jeden Touch Pad v objektu

c) Kombinované zapojení 
Záleží na požadavcích obyvatel� bytových jednotek. Možnost je kombinovat ob�

p�edchozí varianty. 	ást byt� m�že mít samostatný TP, ostatní, kte�í mají stále stejný režim, 
mohou mít jeden spole�ný centrální ovládací panel. 

Další možnost ke kombinování je v p�ípad� menších byt� (max. 2 radiátory, 
tj. nap�. 1+1). Celý byt ur�íme jako jednu zónu, teplotní �idlo je jen jedno v referen�ní 
místnosti. 

Celková po�izovací cena se odvíjí od složitosti systému. Avšak �ím více informací máme 
o dynamickém chování objektu, tím je výsledná energetická úspora a komfort uživatele vyšší. 
(Energetická úspora se udává 20 - 30 %.) 

8.2.  �ešení systému iNELS 
Bezdrátový systém je ve firm� relativn� „novinkou“, proto zatím nemá takové možnosti 

jako drátový, využívá se u starších staveb, byt� atp. kde mohou p�i instalaci vzniknout potíže 
p�i zapojování dvojlinky systému, a� už vzhledem k cen� anebo jiným technickým 
problém�m. 

Bezdrátový systém ušet�í o n�co mén� energie, je levn�jší v porovnání se sb�rnicovou 
elektroinstalací, ale nemá zatím možnost sou�asn� využít všechny dostupné funkce, které 
firma nabízí. Další nevýhodu m�že být pot�eba jednou za �as vym�nit baterie 
u termostatických hlavic (1-1,5 roku), u dalších p�ístroj� (3-5let). Systém si to samoz�ejm�
hlídá a tuto skute�nost nám oznámí na centrálním panelu. 
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Pro stálou zástavbu by mohla být výhodou kombinace obou systém�. Dvojlinku není 
problém p�ivést do bytu stoupa�kami a po bytech dále rozvést bezdrátov�. 

Možnosti �ešení zapojení jsou obdobné jako u drátového systému firmy Kobra v�etn�
výhod a nevýhod. 

Obr. 22 V každém byt� ovládací panel 

Obyvatel�m, kte�í nemají zájem se aktivn� podílet na ovládání systému ve svém byt�, 
m�žeme nainstalovat pouze spína�, který by m�l funkci „topit / temperovat“.  

Tento spína� umož�uje uživatel�m bytu dát systému najevo, že necht�jí topit, aniž by 
museli informaci p�edávat osobn� obsluze centrální jednotky. 

Obr. 23 Centrální ovládací panel:  
horní byt bez jakékoliv signalizace 

spodní byt se spína�em „topit / temperovat“ 
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9. Záv�r 

V dnešní dob� je na trhu velké množství firem, které se zabývají otázkou moderních 
regulací. Nej�ast�jším typem je zónová regulace, protože se k ní dá velmi jednoduše p�i�adit 
i ovládání dalších p�ístroj� v domácnostech (od sv�tel, p�es garážová vrata, alarm, TV, až 
možnost spustit si po cest� dom� nap�. pra�ku). Nejlepší využití má tento systém v rodinných 
domech, penzionech, hotelích, p�ípadn� velkých bytech (od 3 pokoj� více), obecn� tedy 
v místech, kde m�že o nastavení rozhodovat malé množství lidí (rodina, jednatel firmy…). 

P�i aplikaci do bytového domu se setkáváme s r�znými komplikacemi. Každý uživatel 
má jiné nároky na teplo a ne každý má zájem systém ovládat. V�tšinou se zde musíme omezit 
pouze na ovládání topného média, které je do bytových dom� p�ivád�no nej�ast�ji z teplárny, 
tím mohou vzniknout další problémy ohledn� úpravy rozvod� (nap�. sm�šovací uzel).   

Technologie pro regulaci se vyvíjejí velmi rychle, ale pro bytové domy je zatím velmi 
málo možností regulace. Možností pohodlné regulace by mohl být systém Adapterm, který 
sbírá informace o teplotách v bytech a vyhodnocuje je pomocí ekvitermní k�ivky. Na základ�
t�chto informací pouští do systému topné médium, takže obyvatel si pouze nastaví na 
radiátoru p�ijatelnou teplotu a systém ji udržuje v závislosti na ostatních obyvatelích domu. 
Systém bohužel není p�izp�soben na naše podmínky. Problém �iní zejména skute�nost, že 
v ložnicích se tém�� netopí, a jakmile p�estane topit n�kolik dalších byt�, tak systém velmi 
rychle vyhodnotí, že netopí velká �ást domu a topení vypne úpln�.  

Systém Kobra �eší primárn� regulaci otopné soustavy, v p�ípad� požadavk� zákazníka je 
možné systém doplnit i o další funkce. Pro funkci soustavy je nutné mít spot�ebi�e 
(termostatické hlavice, teplotní �idlo…) spojené dvojlinkou, což má výhodu bezstarostného 
a plynulého chodu (není pot�eba se starat o baterie). Nevýhodou m�že být nutnost dvojlinku 
do objektu instalovat a tím se prodraží celková instalace systému. Systém je ur�it� vhodný 
instalovat p�i plánované rekonstrukci nebo do novostavby. 

Systém iNELS má v portfoliu nabídku mnoha �ešení chytré domácnosti jako celku 
a vychází zákazníkovi vst�íc ve všech jeho požadavcích. Firma nabízí primárn� sb�rnicový 
systém, ale je zde možnost i zavedení systému bezdrátového nebo jejich kombinace. Výhodou 
je možnost instalace do jakéhokoliv objektu bez nutnosti aktualizovat elektroinstalaci.  

Pro p�edstavu uvádím cenu regulace samotné otopné soustavy pro modelový bytový d�m, 
která se m�že pohybovat od 200 000,- až po 500 000,- K�. V p�ípad�, že obyvatelé cht�jí 
regulovat i své další spot�ebi�e m�že být cena vyšší. 

	ím více spot�ebi�� v objektu ovládáme, tím je po�izovací cena vyšší, avšak p�i 
správném vyregulování otopné soustavy a využití všech možností, které nám systémy 
nabízejí, získáme doma maximální komfort, tepelnou pohodu a snížíme ro�ní náklady na 
vytáp�ní. 

Odv�tví, zabývající se regulacemi se stále vyvíjí, ceny sou�ástek postupn� klesají, 
zatímco ceny energií rostou. Z dlouhodobého hlediska se investice do regula�ního systému 
vyplatí i u stávající zástavby a v dnešní dob� již za�íná být standardem u všech nových 
staveb.   
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