
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 
 

Tato práce se věnuje návrhu zařízení pro úpravu mikroklimatu v rodinném domě. První část 
obsahuje analýzu tepelných ztrát před a po zateplení. Na základě této analýzy je navržena otopná 
soustava, včetně potřebných technických výpočtů pro chod soustavy. Jako zdroj tepla je zvolen 
kondenzační kotel. V dalším bodě se práce věnuje výpočtu tepelných zisků ve vybraných místnostech 
za účelem návrhu chladicího zařízení. Pro chlazení místností je zvolen multisplitový systém. V další 
části se práce věnuje návrhu nuceného větrání vybraných místností. Větrací systém zajišťuje 
potřebnou výměnu vzduchu a pokrývá tepelné ztráty větráním. Na závěr práce je nastíněn koncept 
regulace jednotlivých systémů a také jsou popsány požadavky na jednotlivé profese. 

Abstract 
 

This work is devoted to the design of a microclimate facility in a family house. The first part contains 
analysis of thermal losses before and after using thermal insulation. Based on this analysis, a heating 
system is proposed, including the necessary technical calculations for the operation of the system. As 
a heat source, a condensing boiler is selected. At the next point, the thesis focuses on the calculation 
of the heat gains in selected rooms in order to design a cooling device. A multisplit system is selected 
for cooling the rooms. In the next part the thesis deals with the design of forced ventilation of 
selected rooms. The ventilation system provides the necessary air exchange and covers heat losses 
through ventilation. At the end of the thesis is outlined the concept of regulation of individual 
systems and also the requirements for individual professions are described. 
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Tepelné ztráty, otopná soustava, kondenzační kotel, tepelné zisky, chladicí zařízení, nucené větrání, 
potrubní síť, vzduchotechnická jednotka, regulace 
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piping network, air handling unit, regulation 
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1. Úvod 
 

Rodinný dům, který je předmětem této diplomové práce, prošel v roce 2001 částečnou 
rekonstrukcí. Původní dispozice domu byla 2+1. Během rekonstrukce došlo k vybudování půdní 
vestavby, dvou schodišť, položení nových podlah v celém domě a byla zbudována nová otopná 
soustava s klasickým plynovým kotlem Protherm Panther.  

Původní majitel při rekonstrukci kladl důraz pouze na výši pořizovacích nákladů. Tento fakt se 
promítl do minimální snahy snížení tepelných ztrát budovy. Byly zachovány původní dřevěné vstupní 
dveře do ulice i do dvora za domem, stejně tak i byly zachovány původní klasické křídlové „dvojokna“ 
v 2. NP. Proběhla pouze výměna sklepních tabulových oken za dřevěná okna. V západním křídle, kde 
je situováno schodiště z 2. NP do půdní vestavby, vznikla rozlehlá skleněná plocha.  

Vytápění zřejmě nebylo provedeno na základě jakéhokoliv projektu. Nasvědčují tomu minimálně 
dva fakty:  

1) V prostoru schodiště s velkými okny se nachází pouze jedno otopné těleso, které vzhledem ke 
svým rozměrům nezajištuje dostatečné proudění teplého vzduchu, tak abych nedocházelo v zimním 
období ke kondenzaci vodních par na francouzských oknech, a zároveň zde vzniká studený proud 
vzduchu, který obtěžuje majitele domu ve své pracovně v sousední místnosti. 

 2) Ve sklepení se nachází malá otopná tělesa, teploty se zde v zimním období pohybují pod 15 C.  

V rámci diplomové práce proběhne návrh nové otopné soustavy pro celý dům a zároveň budou 
navrhnuty stavební úpravy, které provedou ke snížení nákladů na vytápění.  

Dalším úkolem bude návrh chladicího zařízení pro chlazení větraných místností s výjimkou WC ve 2. 
NP a koupelny ve 3. NP 

Posledním úkolem této práce bude návrh nuceného větrání vybraných místností. V současnosti je 
výměna vzduchu prováděna pomocí přirozeného větrání a v zimním období pomocí infiltrace přes 
netěsnosti konstrukční obálky budovy. Projekt VZT se dotkne celkem šesti místností: obývací pokoj, 
kuchyň, hala v 2. NP, pokoj, ložnice a koupelna.  
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2. Umístění a popis objektu 
 

Jedná se o rodinný dům, nacházející se v centru města Břeclavi nedaleko vlakového nádraží 
(umístění viz Obr. 1). Dům byl postaven přibližně ve 20. letech 20. století. Dům je vystavěn jako 
řadový, podsklepený. Strana do ulice je orientována na východ, strana do dvora na západ. Po 
rekonstrukci v roce 2001 má obyvatelné 3. podlaží. Půdorys domu je ve tvaru písmene L. Byl vystavěn 
z plných cihel, při rekonstrukci přibyly příčky z Ytongu a ze sádrokartonových desek. Objekt má 
původní vstupní dveře a okna v 2. NP. Ve sklepení došlo k záměně původních tabulových oken za 
dřevěná s dvojsklem.  

 

Obrázek 1.: Umístění objektu (zdroj: www.mapy.cz) 

3. Požadavky investora 
 

Investor se vzhledem k určitým okolnostem rozhodl k částečné rekonstrukci domu. První okolnost je 
dosluhující plynový kotel, který již nepodává požadovaný výkon při ohřevu teplé užitkové vody (dále 
TUV) a je poruchový. Další okolností je požadavek na efektivnější vytápění sklepních místností, z nichž 
místnost 1.01 bude přechodně využívána jako místnost pro hosty. Dále se jedná o problém 
s kondenzací vodních par a proudem studeného vzduchu u schodiště na půdní vestavbu. Poslední 
okolností, avšak neméně významnou, je snížení provozních nákladů na vytápění. Další problémy se 
týkají tepelného komfortu během letního období a také kvality vzduchu zejména v zimních měsících. 

  Požadavky jsou tedy následující: 
1) Zpracování analýzy tepelných ztrát, navrhnout doporučení pro jejich redukci a vypracování 
projektu ústředního vytápění (dále ÚT).  
2) Zpracování projektu chlazení (dále CHL) pro větrané prostory vyjma WC v 2. NP a koupelny v 3. NP. 
3) Zpracování projektu vzduchotechniky (dále VZT) pro vybrané místnosti. 
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 4. Analýza tepelných ztrát objektu 

4.1 Výpočet dle ČSN EN 12831 
 
Výpočet tepelných ztrát bude proveden v souladu s normou ČSN EN 12831: 

a) Stanovení hodnoty výpočtové venkovní teploty a průměrné roční venkovní teploty. 
b) Stanovení stavu každého prostoru (vytápěný nebo nevytápěný) a hodnot pro výpočtovou 

vnitřní teplotu každého vytápěného prostoru. 
c) Stanovení rozměrových a tepelných vlastností pro všechny stavební části a pro každý 

vytápěný prostor a nevytápěný prostor. 
d) Výpočet součinitele návrhových tepelných ztrát prostupem a násobení návrhovým rozdílem 

teplot pro získání tepelných ztrát prostupem vytápěného prostoru. 
e) Výpočet součinitele návrhových tepelných ztrát větráním a násobení návrhovým rozdílem 

teplot pro získání tepelných ztrát prostupem vytápěného prostoru. 
f) Stanovení celkové návrhové tepelné ztráty vytápěného prostoru sečtením návrhových 

tepelných ztrát prostupem a návrhových tepelných ztrát větráním. 
g) Výpočet zátopového výkonu vytápěného prostoru, případně dodatečného výkonu 

potřebného pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění. 
h) Stanovení návrhového celkového tepelného výkonu sečtením celkových návrhových 

tepelných ztrát a zátopového výkonu. 
 
  Pro výpočet tepelných ztrát, který bude proveden dle normy ČSN EN 12831, bude třeba soubor dat, 
který je definován v následujících podkapitolách. 
 

4.1.1 Klimatické údaje a fyzikální konstanty 
 
  Město Břeclav se nachází na jihovýchodě ČR, nedaleko hranic s Rakouskem a Slovenskou republikou. 
Jedná se o nevětrnou oblast. Norma ČSN EN 12831 určuje tyto výpočtové hodnoty: 
 

Tabulka 1.: Klimatické údaje a fyzikální konstanty [1] 

Výpočtová venkovní teplota 𝜃  −12 °𝐶 
Průměrná teplota v otopném období 𝜃 ,  4,1 °𝐶 
Počet dnů otopného období 𝑑 215 𝑑𝑛í 
Hustota vzduchu 𝜌 1,25 𝑘𝑔/𝑚  
Měrná tepelná kapacita vzduchu 𝑐  1010 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

4.1.2 Výpočtová vnitřní teplota 
 
Základní hodnoty pro výpočtovou vnitřní teplotu 𝜃 , : 
 

Tabulka 2.: Výpočtové vnitřní teploty [1] 

Druh prostoru 𝜽𝒊𝒏𝒕,𝒊 
Obývací pokoje, ložnice, jídelny, pracovny 20 °𝐶 
Koupelny 24 °𝐶 
Vytápěné vedlejší místnosti 15 °𝐶 
Chodba do 3. NP 18 °𝐶 
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4.1.3 Tabulka stavebních konstrukcí 
 

V následující tabulce 3 jsou popsány jednotlivé stavební konstrukce včetně určení součinitele 
přestupu tepla 𝑼. Součinitele tepelné vodivosti 𝝀 jsou převzaty z [30]. Tepelný odpor vzduchu byl 
převzat z [3]. 

 
Tabulka 3.: Tabulka stavebních konstrukcí 

Typ konstrukce 
𝒅 λ  

[𝑾/(𝒎𝑲)] 
𝑹 𝑼 

[𝒎]  [𝒎𝟐𝑲/𝑾] [𝑾/(𝒎𝟐𝑲)] 
Nezateplená obvodová stěna tl. 550 mm         

1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,04   
2 Plná cihla 0,55 0,78 0,71   
3 Omítka na vnější straně 0,03 0,88 0,03   
4 Omítka na vnitřní straně 0,03 0,88 0,03   
5 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 1,06 
Nezateplená obvodová stěna tl. 450 mm         

1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,04  
2 Plná cihla 0,45 0,78 0,58  
3 Omítka na vnější straně 0,03 0,88 0,03  
4 Omítka na vnitřní straně 0,03 0,88 0,03  
5 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13  

Celkový součinitel prostupu tepla: 1,23 
Nezateplená obvodová stěna tl. 300 mm         

1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,04  
2 Plná cihla 0,3 0,78 0,38  
3 Omítka na vnější straně 0,03 0,88 0,03  
4 Omítka na vnitřní straně 0,03 0,88 0,03  
5 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13  

Celkový součinitel prostupu tepla: 1,61 
Nezateplená obvodová stěna tl. 200 mm         

1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,13   
2 Plná cihla 0,2 0,78 0,26   
3 Omítka na vnější straně 0,03 0,88 0,03   
4 Omítka na vnitřní straně 0,03 0,88 0,03   
5 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 1,71 
Okno dřevěné – dvojitá skla         

Celkový součinitel prostupu tepla: 3,80 
Okno dřevěné - 1.02 + 3.15         

Celkový součinitel prostupu tepla: 2,80 
Pokračování na další straně 
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Typ konstrukce 
𝒅 λ  

[𝑾/(𝒎𝑲)] 
𝑹 𝑼 

[𝒎]  [𝒎𝟐𝑲/𝑾] [𝑾/(𝒎𝟐𝑲)] 
Podlaha 1. NP místnosti 1.02         

1 Základní deska 0,1 1,3 0,08   
2 Polystyrenová izolace 0,3 0,05 6,00   
3 Beton 0,04 1,3 0,03   
4 Cementový potěr 0,01 1,01 0,01   
5 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 0,16 
Podlaha 1. NP místností 1.01 a 1.03         

1 Základní deska 0,05 1,3 0,04   
2 Polystyrenová izolace 0,1 0,05 2,00   
3 Beton 0,04 1,3 0,03   
4 Dlažba 0,01 1,01 0,01   
5 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 0,45 
Vnitřní dělící příčka tl. 300         

1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,04   
2 Plná cihla 0,3 0,78 0,38   
3 Omítka na vnější straně 0,03 0,88 0,03   
4 Omítka na vnitřní straně 0,03 0,88 0,03   
5 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 1,61 
Vnitřní dělící příčka tl. 200         

1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,13   
2 Plná cihla 0,2 0,78 0,26   
3 Omítka na vnější straně 0,03 0,88 0,03   
4 Omítka na vnitřní straně 0,03 0,88 0,03   
5 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 1,71 
Vnitřní dělící příčka tl. 100         

1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,13   
2 Plná cihla 0,1 0,78 0,13   
3 Omítka na vnější straně 0,03 0,88 0,03   
4 Omítka na vnitřní straně 0,03 0,88 0,03   
5 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 2,19 
Dveře vnitřní plné         

Celkový součinitel prostupu tepla: 2,00 
Pokračování na další straně 
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Typ konstrukce 
𝒅 λ  

[𝑾/(𝒎𝑲)] 
𝑹 𝑼 

[𝒎]  𝒎𝟐𝑲/𝑾] [𝑾/(𝒎𝟐𝑲)] 

Strop mezi 1. a 2. NP         
1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,13   
2 Betonový překlad 0,18 0,83 0,22   
3 Omítka na spodní straně 0,01 0,88 0,01   
4 Plovoucí podlaha   0,10   
5 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 1,70 
Strop mezi 2. a 3. NP         

1 Tepelný odpor vzduchu na spodní straně stropu   0,13   
2 Strop Miako 0,18 0,83 0,22   
3 Omítka na spodní straně 0,03 0,88 0,03   
4 Plovoucí podlaha   0,10   
5 Tepelný odpor vzduchu na horní straně straně stropu   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 1,64 
Vnitřní dělící příčka tl. 180 sádrokarton         

1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,13   
2 Sádrokartonová deska 0,0125 0,22 0,06   
3 Tepelná izolace 0,15 0,045 3,33   
4 Omítka na vnitřní straně 0,003 0,88 0,00   
5 Sádrokartonová deska 0,0125 0,22 0,06   
6 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 0,27 
Vnitřní dělící příčka tl. 100 sádrokarton         

1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,13   
2 Omítka na vnější straně 0,03 0,88 0,03   
3 Sádrokartonová deska 0,0125 0,22 0,06   
4 Tepelná izolace 0,075 0,045 1,67   
5 Omítka na vnitřní straně 0,003 0,88 0,00   
6 Sádrokartonová deska 0,0125 0,22 0,06   
7 Omítka na vnější straně 0,03 0,88 0,03   
8 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 0,47 
Domovní dveře do ulice         

Celkový součinitel prostupu tepla: 1,60 
Domovní dveře do dvora         

Celkový součinitel prostupu tepla: 2,00 
Dveře vnitřní zasklené jedním sklem         

Celkový součinitel prostupu tepla: 3,50 
Pokračování na další straně 
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Typ konstrukce 
𝒅 λ  

[𝑾//(𝒎𝑲)] 
𝑹 𝑼 

[𝒎]  [𝒎𝟐𝑲/𝑾] [𝑾/(𝒎𝟐𝑲)] 

Střecha – strop půdní vestavby         
1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,04   
2 Sádrokartonová deska 0,0125 0,22 0,06   
3 Tepelná izolace 0,15 0,045 3,33   
4 Omítka na vnitřní straně 0,003 0,88 0,00   
5 Sádrokartonová deska 0,0125 0,22 0,06   
6 Omítka na vnitřní straně 0,003 0,88 0,00   
7 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 0,28 
Podlaha mezi 1. a 2. NP v místnostech 2.11+2.10         

1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,13   
2 Omítka na vnější straně 0,03 0,88 0,03   
3 Tepelná izolace 0,05 0,045 1,11   
4 Betonový překlad 0,18 0,83 0,22   
5 Omítka na spodní straně 0,01 0,88 0,01   
6 Keramická dlažba 0,1  0,10   
7 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 0,58 
Okno – místnost 2.11         

Celkový součinitel prostupu tepla: 1,50 
Okno střešní         

Celkový součinitel prostupu tepla: 1,40 
 

4.2 Ukázkový výpočet tepelných ztrát 
 

 Nyní předvedeme ukázkový výpočet na sklepní místnosti 1.01 s okomentovaným postupem. Jedná se 
o místnost, která sousedí s vytápěnými prostory a její podlaha se nachází na zemině. Od venkovního 
prostředí je oddělena zdí, která je vybudována z plných cihel. Okolní sklepní prostory jsou vytápěny 
na stejnou teplotu. Jedinou výjimkou je sklepní prostor v sousedním domě, který je pravděpodobně 
pouze temperován, a budeme u něj předpokládat teplotu pouze 5 ˚C. Tepelná ztráta je tedy 
uvažována pouze ve směru do venkovního prostředí skrze obvodovou zeď, strop, podlahu a dále 
k sousedům do sklepní místnosti. Na následující straně je uveden výkres půdorysu místnosti a 
potřebné vstupující parametry: 
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Obrázek 2.: Půdorys místnosti 

Navrhovaná teplota v místnosti 𝜃 , . = 15 ˚𝐶 

Tabulka 4.: Stavební konstrukce – sklepní místnost 1.01 

Typ stavební konstrukce 
Plocha stavební 
konstrukce 𝑨𝒊 

Součinitel prostupu tepla 𝑼𝒊 

[𝑚 ] [𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)] 
podlaha 11,16 0,45 

dřevěné okno 1,18 2,8 
venkovní obvodová stěna tl. 550 mm 4,36 1,06 
obvodová stěna tl. 200 mm, společná 6,97 1,71 

strop 10,59 1,7 
Pozn.: Korekční činitelé 𝑒  a 𝑒  jsou dle tab D.4.1. z [1] rovny 1. 

 
1. Součinitel tepelné ztráty vedením tepla přímo do venkovního prostředí 

 
Tento součinitel se vypočítá se dle [1]: 

𝐻 , . = 𝐴 ∙ 𝑈 ∙ 𝑒 = 𝐴 . ě ∙ 𝑈 . ě + 𝐴 ∙ 𝑈 = 

 = 4,36 ∙ 1,06 ∙ 1 + 1,18 ∙ 2,8 ∙ 1 = 𝟕, 𝟗𝟑 𝑾/𝑲 (1) 
 
Kde: 𝐴  je plocha stavební konstrukce [𝑚 ], 
 𝑈  součinitel přestupu tepla [𝑊/𝑚 ∙ 𝐾], 
 𝑒  korekční činitel (roven 1) [−]. 
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2. Součinitel tepelné ztráty do přilehlé zeminy 

 
V prvním kroku přistoupíme k určení činitelů 𝐹  a 𝐺  z přílohy D.4.3: 

𝐹 = 1,45 – korekční činitel zahrnující vliv ročních změn venkovní teploty. 

𝐺 = 1,15 – korekční činitel zahrnující vliv spodní vody – předpokládáme vzdálenost mezi hladinou 
spodní vody a úrovní základů vzdálenosti menší než 1 m (dle investora se jedná o oblast s vysokou 
hladinou spodní vody). 

 
Dále přistoupíme k výpočtu činitele, který zahrnuje vliv teplot: 

𝑓 =
𝜃 , − 𝜃 ,

𝜃 , − 𝜃
=

15 − 4,1

15 − (−12)
= 0,4 

  Předposledním krokem bude určení ekvivalentního součinitele prostupu tepla z tab. 4 z [1], kde 𝑩  
je charakteristický rozměr pro určení ekvivalentního součinitel prostupu tepla, který se určí 
následovně: 

 𝐵 =
𝐴

0,5 ∙ 𝑃
 [𝑚] (2) 

 
Kde  𝐴  plocha podlahy v místnosti [𝑚 ],  
 𝑃 délka obvodové stěny oddělující vytápěný prostor od venkovního prostředí [𝑚]. 
 
 
 Provedeme číselné dosazení: 

𝐵 =
𝐴

0,5 ∙ 𝑃
=

11,16

0,5 ∙ 2,9
= 7,6 𝑚 

 

  Pro hodnotu 𝐵‘ = 7,6 𝑚 a 𝑈 = 0,46 [𝑊/𝑚 ∙ 𝐾] určíme lineární interpolací hodnotu 
𝑈 , =  0,255 [𝑊/𝑚 ∙ 𝐾]. 

 
Součinitel tepelné ztráty podlahou: 

𝐻 , = 𝑓 ∙ 𝑓 ∙ 𝐴 ∙ 𝑈 , ∙ 𝐺 = 

 = 1,45 ∙ 0,4 ∙ 10,59 ∙ 0,255 ∙ 1,15 = 𝟏, 𝟖𝟐 𝑾/𝑲 (3) 
 

3. Tepelné mosty 

  Hodnoty činitelů lineárních prostupů tepla byly převzaty z normy ČSN EN ISO 14683 Tepelné mosty 
ve stavebních konstrukcích – Lineární činitel – Zjednodušené metody a orientační hodnoty. Původní 
norma ČSN 73 0540 s tepelnými mosty vůbec nepočítala. V současnosti, kdy se velká část novostaveb 
staví ve stylu nízkoenergetických, či pasivních domů, je nutné s těmito tepelnými mosty počítat a 
projektanti by se měli vždy snažit zredukovat jejich vliv na tepelné ztráty. Pro naše účely byl vybrán 
souhrn hodnot činitelů lineárních prostupů tepla, který je uveden na následující straně v tab. 5: 
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Tabulka 5.: Činitelé lineárního prostupu tepla 

popis stavební konstrukce 𝝍 [𝑾/𝒎 ∙ 𝑲 
roh obvodové stěny 0,1 
okenní a dveřní otvory – obvodové zdi 0,4 
okenní a dveřní otvory – lehká zeď 0,1 
stropy/podlahy 0,4 
podlaha na zemině 0,4 
zakončení vnitřní stěny do vnější stěny 0,07 
nároží 0,1 
stropy/podlahy – lehké stěny 0,15 
nároží – lehké stěny 0,02 

 
 V následující tabulce 6. jsou zapsány uvažované tepelné mosty, jednotlivé délky konstrukcí a k nim 

vypočítaní příslušní součinitelé tepelných ztrát tepelnými mosty: 

Tabulka 6.: Tepelné mosty 

Tepelný most 
𝝍 𝑳 𝑯𝑻𝒎,𝒊 

[𝑊/𝑚 ∙ 𝐾] [𝑚] [W/K] 
podlaha na zemině 0,4 2,9 1,16 
roh obvodové stěny 0,1 1,91 0,191 
zakončení vnitřní stěny do vnější stěny 0,1 1,91 0,191 
okenní a dveřní otvory 0,4 4,42 1,768 
stropy/podlahy 0,2 2,9 0,58 

 
Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla tepelnými mosty 𝑯𝑻𝒎,𝟏.𝟎𝟏: 

𝐻 , . = 𝐻 , = 1,16 + 0,191 + 0,191 + 1,768 + 0,58 = 

 = 𝟑, 𝟖𝟗 𝑾/𝑲 (4) 
 

4. Tepelné ztráty vytápěným prostorem 

 
  Sklepní místnost 1.01 sousedí s dvěma vytápěnými prostory, které jsou vytápěny na odlišné teploty 

než 15 ˚𝐶. Jedná se kuchyň (20 ˚𝐶), která je o patro výš, a dále o sklepní místnost v sousedním domě, 
která je temperovaná na 5 ˚𝐶. Nejprve určíme redukční teplotní činitele: 

 

𝑓 , ň =
𝜃 , − 𝜃 á ě é  í  

𝜃 , − 𝜃
=

15 − 20

15 − (−12)
= −0,185 

 
(5) 

𝑓 , =
𝜃 , − 𝜃 á ě é  í  

𝜃 , − 𝜃
=

15 − 5

15 − (−12)
= 0,37 (6) 

 

Dále určíme součinitele tepelné ztráty vytápěným prostorem: 
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𝐻 , . = 𝑓 , ∙ 𝐴 ∙ 𝑈 = −0,18 ∙ 10,59 ∙ 1,7 + 0,37 ∙ 6,97 ∙ 1,71 = 

 = −3,33 + 4,42 = 1,09 𝑊/𝐾 (7) 
 
Nyní přistoupíme k dílčím ztrátám prostupem tepla: 

 
𝛷 , . = 𝐻 , . +𝐻 , + 𝐻 , . 𝐻 , . 𝜃 , − 𝜃 = 

 (7,93 + 1,82 + 3,89 + 1,09) ∙ (15 − (−12) = 𝟑𝟗𝟕, 𝟕 𝑾 (8) 
 

5. Tepelná ztráta větráním 
 
Nejprve uvedeme potřebné konstanty a poté přistoupíme k výpočtu množství vzduchu:  
 
𝑉 . = 20,22 𝑚  – objem místnosti. 
𝑛 = 11 ℎ𝑜𝑑  – dle tab D.7 na str. 64 v ČSN EN 12831 – nízký stupeň těsnosti – intenzita výměny 
vzduchu při rozdílu 50 Pa mezi venkovním a vnitřním prostředí. 
𝑒 = 0,02 – stínicí činitel. 
𝜀 = 1 – výškový korekční činitel. 
𝑛 = 0,5 ℎ𝑜𝑑  – minimální intenzita výměny vzduchu. 

Množství infiltrovaného vzduchu 𝑽𝒊𝒏𝒇,𝒊: 

 𝑉 , = 2 ∙ 𝑉 ∙ 𝑛 ∙ 𝑒 ∙ 𝜀 = 2 ∙ 20,22 ∙ 11 ∙ 0,02 ∙ 1 = 8,9 𝑚 /ℎ𝑜𝑑 (9) 
 
Hygienické množství vzduchu 𝑽𝒎𝒆𝒄𝒉,𝒊: 
 

 𝑉 , = 𝑉 ∙ 𝑛 = 20,22 ∙ 0,5 = 10,1 𝑚 /ℎ𝑜𝑑 (10) 
 
Uvažovaná hodnota toku vzduchu bude 𝑽𝒊: 

 
�̇� = 𝑚𝑎𝑥 𝑉 , ;  𝑉 , = max(8,9; 10,1) = 10,1 𝑚 /ℎ𝑜𝑑 

 

Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním 𝑯𝒗,𝒊: 
 

 𝐻 , = 0,34 ∙ �̇� = 0,34 ∙ 10,1 = 3,44 𝑊/𝐾  (11) 
 
Návrhová tepelná ztráta větráním pro vytápěný prostor 𝜱𝑽,𝒊: 
 

 𝛷 , = 𝐻 , ∙ 𝜃 , − 𝜃 = 3,44 ∙ 15 − (−12) = 𝟗𝟐, 𝟖 𝑾 (12) 
 

6. Tepelný zátopový výkon 

 
  Z tab. D.10a [1] byl dle hmotnosti budovy a požadované doby zátopu (1 hod) zvolen zátopový 
součinitel 𝑓 = 22. Plocha místnosti je dle výkresové dokumentace 𝐴 . = 11,16 𝑚 . Tepelný 
zátopový výkon tedy bude činit: 

 
 𝛷 , = 𝐴 ∙ 𝑓 = 11,16 ∙ 22 = 𝟐𝟒𝟔 𝑾 (13) 
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7. Návrhový zátopový výkon 
 
 𝛷 , . = 𝛷 , . + 𝛷 , . + 𝛷 , . = 397,7 + 92,8 + 246 = 𝟕𝟒𝟎 𝑾 (14) 

 

4.3 Analýza tepelných ztrát a návrh na jejich zredukování 
 

Analogicky, jako u místnosti 1.01, proběhl výpočet tepelných ztrát u ostatních místností v domě (viz 
příloha P10). Vypočtené hodnoty jednotlivých dílčích ztrát včetně návrhového tepelného výkonu 
uvedeme do tabulky 7.: 

Tabulka 7.: Výpočet tepelných ztrát – původní stav 

Souhrnná tabulka výpočtu tepelných ztrát – původní stav 
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   [˚C] [˚C] [m3] [W] [W] [W] [W] 
1.01 sklep 15 -12 20 397 923 233 740 
1.02 + 1.03 sklep 15 -12 50 544 237 105 886 
1.04 chodba 15 -12 25 348 120 263 730 
2.06 kuchyň 20 -12 36 789 173 232 1194 
2.07 obývací pokoj 20 -12 72 1447 342 530 2318 
2.08 zádveří 15 -12 19 255 90 86 431 
2.09 hala 20 -12 44 491 210 290 991 
2.10 + 2.11 WC + chodba 18 -12 40 2332 212 186 2730 
3.12 ložnice 20 -12 26 247 124 153 523 
3.13 pokoj 20 -12 35 350 199 167 715 
3.14 koupelna 24 -12 12 331 67 133 530 
3.15 hala 20 -12 26 466 145 213 824 

Celkový návrhový tepelný výkon domu činí 𝛷 , ů , = 𝟏𝟐𝟔𝟏𝟒 𝑾. 
 
Rozbor tepelných ztrát: 
 
  Pohledem do tabulky 7.Tabulka 7.: Výpočet tepelných ztrát – původní stav velice rychle určíme 
největší tepelné úniky. Maximum tepelných ztrát bylo vypočteno v chodbě, kde jsou schody vedoucí 
do 3. NP. Jedná se o místnost s velkou prosklenou plochou (izolační dvojsklo), o patro níže je 
venkovní prostor a sousední místnost u sousedů je prakticky nevytápěná. Maximum ztrát zde tedy 
mohlo být očekáváno. Další velké ztráty jsou v ostatních místnostech v 2. NP. Tyto místnosti jsou 
vytápěné na 20 C˚, jsou osazeny starými křídlovými dvojokny a obvodové zdi nejsou zateplené. 
Nejméně ztrátové vyšly místnosti ve 3. NP, které jsou od venkovního prostředí odděleny silnou 
vrstvou tepelné izolace a okny s dobrými izolačními vlastnostmi.  
Na základě předchozího rozboru tepelných ztrát provedeme určité návrhy stavebních úprav pro jejich 
zredukování: 
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1) Výměna vstupních dveří  

 
  Výměna vstupních dveří do domu – doporučujeme výběr dveří s celkovým součinitel prostupu tepla 
nižší 𝑈 = 1,5 𝑊/𝑚 𝐾.  

 
2) Výměna oken v celém domě 

 
  Výměna všech dřevěných a střešních oken v domě – volit okna s maximální hodnotou součinitele 
přestupu tepla 𝑈 = 1,1 𝑊/𝑚 𝐾 . Okna v místnosti 2.11 zaměnit za okna s izolačním trojsklem se 
součinitelem přestupu tepla alespoň 𝑈 = 0,7 𝑊/𝑚 𝐾. S výměnou oken dojde ke zvýšení těsnosti 
obálky → 𝑛 = 4 ℎ𝑜𝑑 . 

 
3) Náhrada dřevěné konstrukce v 2.11 

 
  V místnosti 2.11 vybourat původní (z doby stavby domu) dřevěnou konstrukci, v které jsou usazena 
okna. Tuto konstrukci nahradit zděnou konstrukcí tvárnic z Ytongu o hloubce 100 mm a tepelné 
vodivosti 𝜆 = 0,14 𝑊/𝑚𝐾. Tato konstrukce bude zároveň lépe podpírat střechu. 

 
4) Zateplení venkovní fasády 

 
 Zateplení venkovní fasády extrudovaným polystyrenem o tloušťce 150 mm a tepelnou vodivostí 𝜆 =

= 0,032 𝑊/𝑚𝐾.  

Tyto úpravy byly dále zakomponovány do výpočtu tepelného odporu obálky domu. Hodnoty 
součinitele prostupu tepla 𝑈 stavebních konstrukcí v tab. 8: 
 

Tabulka 8.: Upravené stavební konstrukce 

Typ konstrukce 
𝒅 λ  

[𝑾/𝒎𝑲] 
𝑹 𝑼 

[𝒎]  [𝒎𝟐𝑲/𝑾] [𝑾/(𝒎𝟐𝑲)] 
Podlaha mezi 1. a 2. NP v místnosti 2.11+2.10         
1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,13   
2 Omítka na vnější straně 0,03 0,88 0,03  
3 Tepelná izolace 0,15 0,032 4,69   
4 Betonový překlad 0,18 0,83 0,22   
5 Omítka na spodní straně 0,01 0,88 0,01   
6 Keramická dlažba 0,1  0,10  
7 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 0,19 
Okno - místnost 2.11        

Celkový součinitel prostupu tepla: 0,70 
Okno střešní        

Celkový součinitel prostupu tepla: 1,10 
Pokračování na další straně 
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Typ konstrukce 
𝒅 λ  

[𝑾/𝒎𝑲] 
𝑹 𝑼 

[𝒎] [𝒎𝟐𝑲/𝑾] [𝑾/(𝒎𝟐𝑲)] 
Zateplená obvodová stěna tl. 550 mm         

1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,04   
2 Tepelná izolace 0,15 0,032 4,69   
3 Plná cihla 0,55 0,78 0,58   
4 Omítka na vnější straně 0,03 0,88 0,03   
5 Omítka na vnitřní straně 0,03 0,88 0,03   
6 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 0,18 
Zateplená obvodová stěna tl. 450 mm         

1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,04   
2 Tepelná izolace 0,15 0,032 4,69   
3 Plná cihla 0,45 0,78 0,58   
4 Omítka na vnější straně 0,03 0,88 0,03   
5 Omítka na vnitřní straně 0,03 0,88 0,03   
6 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 0,18 
Zateplená obvodová stěna tl. 300 mm         

1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,04   
2 Tepelná izolace 0,15 0,033 4,55   
3 Ytong 0,1 0,14 0,71   
4 Omítka na vnější straně 0,03 0,88 0,03   
5 Omítka na vnitřní straně 0,03 0,88 0,03   
6 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 0,19 
Zateplená obvodová stěna tl. 100 mm         

1 Tepelný odpor vzduchu na vnější straně stěny   0,04   
2 Tepelná izolace 0,15 0,032 4,69   
3 Plná cihla 0,1 0,14 0,58   
4 Omítka na vnější straně 0,03 0,88 0,03   
5 Omítka na vnitřní straně 0,03 0,88 0,03   
6 Tepelný odpor vzduchu na vnitřní straně stěny   0,13   

Celkový součinitel prostupu tepla: 0,19 
Okno plastové         

Celkový součinitel prostupu tepla: 1,10 
Domovní dveře      

Celkový součinitel prostupu tepla: 1,40 
 

Na základě změny stavebních konstrukcí byl proveden přepočet tepelných ztrát (viz příloha P11). Na 
další straně uvedeme tabulku s vypočtenými hodnotami a dále srovnávací tabulku: 
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Tabulka 9.: Výpočet tepelných ztrát – se změnami stavebních konstrukcí 

Souhrnná tabulka výpočtu tepelných ztrát  
oz

na
če

ní
 

m
ís

tn
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ti 

ná
ze

v 
m

ís
tn

os
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vn
itř
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vý
po

čt
ov

á 
 

te
pl

ot
a 

ve
nk

ov
ní
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te
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 m
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pe
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ta
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st
up

em
 

te
pl

a 

te
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á 
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ta
  

vě
tr
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ím

 

te
pe
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ý 

 
Zá

to
po

vý
 v

ýk
on

 

ná
vr

ho
vý

  
te

pe
ln

ý 
 

vý
ko

n 

 
[˚C] [˚C] [m3] [W] [W] [W] [W] 

1.01 sklep 15 -12 20 239 93 233 572 
1.02 + 1.03 sklep 15 -12 50 401 237 105 743 
1.04 chodba 15 -12 25 209 120 263 591 
2.06 kuchyň 20 -12 36 407 63 232 702 
2.07 obývací pokoj 20 -12 72 763 124 530 1417 
2.08 zádveří 15 -12 19 130 90 86 305 
2.09 hala 20 -12 44 317 76 290 684 
2.10 + 2.11 WC + chodba 18 -12 40 1593 62 186 1841 
3.12 ložnice 20 -12 26 238 45 153 436 
3.13 pokoj 20 -12 35 331 61 167 559 
3.14 koupelna 24 -12 12 290 24 133 447 
3.15 hala 20 -12 26 430 145 213 788 

Celková tepelná ztráta domu po úpravách se snížila na hodnotu 𝛷 , ů , = 𝟗𝟎𝟖𝟒 𝑾. 
 

Tabulka 10.: Srovnání tepelných ztrát 

Srovnávací tabulka 

oz
na

če
ní

 

ná
ze

v 
m

ís
tn

os
ti 

Te
pe

ln
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zt
rá

ty
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vo
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íh
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u 
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é 
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íc

h 
 

úp
ra

vá
ch

 

Pr
oc

en
tu

ál
ní

  
zm

ěn
a 

  [W] [W] [%] 
1.01 sklep 740 572 -22,7% 
1.02 + 1.03 sklep 886 743 -16,2% 
1.04 chodba 730 591 -19,0% 
2.06 kuchyň 1194 702 -41,2% 
2.07 obývací pokoj 2318 1417 -38,9% 
2.08 zádveří 431 305 -29,2% 
2.09 hala 991 684 -31,0% 
2.10 + 2.11 WC + chodba 2730 1841 -32,6% 
3.12 ložnice 523 436 -16,8% 
3.13 pokoj 715 559 -21,7% 
3.14 koupelna 530 447 -15,7% 
3.15 hala 824 788 -4,4% 
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Ze srovnávací tabulky lze pěkně vidět, že největších poklesů ztrát bylo dosaženo u místností v 2. NP. 
Nejvíce ztrátová místnost stále zůstává chodba s WC v 2. NP. Nejmenších změn bylo dosaženo u 
místností v podkroví, kde nedošlo k dalšímu zateplení vnější obálky. Kromě dílčích ztrát srovnáme 
procentuálně i celkovou ztrátu domu: 

𝜑 ů = 1 −
𝛷 , ů ,

𝛷 , ů ,
= 1 −

9084

12614
=̇ 𝟐𝟖 % 

Snížení ztrát o 28 % budeme považovat za přijatelnou hodnotu. Další velké snížení již není 
realizovatelné a zároveň by bylo neekonomické. Další změny již nebudeme navrhovat a vypočtené 
hodnoty využijeme dále k návrhu vytápění domu. 

5. Návrh vytápění a ohřevu teplé užitkové vody 
 

Při zpracování projektu vytápění u novostaveb či kompletních přestavbách má projektant širokou 
škálu možností. U rekonstrukcí je projektant silně omezen požadavky investora a vlastním 
charakterem domu – skladba stavebních konstrukcí, možnost zásahu do samotné konstrukce domu 
apod. V 1. NP a 2. NP budou rozvody vedeny viditelně nad podlahou či pod stropem s výjimkou 
chodby 2.11 kde bude potrubí pro WC vedeno podlahou. V 3. NP bude potrubí vedenou pod 
dřevěnou podlahou. Pro ohřev teplé vody byl doposud použit plynový kotel s bitermickým 
výměníkem. Investor je s touto cestou přípravy teplé užitkové vody (dále TUV) spokojen, způsob 
přípravy TUV se tedy nezmění. 

5.1 Rekonstrukce otopné soustavy  
 

Prvním krokem je volba otopných těles. Dům je v současnosti vytápěn deskovými tělesy, ke kterým 
je teplonosná látka přiváděna měděným potrubím. Než přistoupíme k návrhu těles, zvolíme vhodný 
teplotní spád pro otopná tělesa. Vzhledem k použití kondenzačního kotle, je vhodné dostat se 
s teplotou zpáteční větve pod teplotu rosného bodu spalin zemního plynu, která se dle [5] pohybuje 
mezi 50-55 ˚C. V našem případě nemůžeme použít nízkoteplotní spád, jelikož to by vedlo k velkým 
otopným tělesům. Na základě těchto úvah volíme teplotní spád 65/45 ˚C. Nyní přistoupíme k návrhu 
těles. K vytápění budou použita tělesa RADIK KLASIK od českého výrobce KORADO. Pro vytápění 
koupelny bude dimenzováno trubkové těleso KORALUX. 

 
Obrázek 3.: Deskové těleso RADIK KLASIK [6] 
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Obrázek 4.: Trubkové těleso KORALUX [6] 

 

5.2 Návrh otopných těles 
 

Při návrhu otopných těles by se projektant měl řídit zažitým pravidlem – otopná tělesa se zpravidla 
umisťují pod okna, tak aby eliminovala studený proud vzduchu vznikající na povrchu studené plochy 
okna. Délka otopného tělesa se odvíjí od šíře okna, pod které se těleso umisťuje, a platí: 

 𝐿 ě ≥ 0,8 ∙ 𝐿  (15) 
 

Dalším pravidlo se týká výběru tělesa dle výkonu. Nezapomeňme, že výpočet tepelných ztrát 
proběhl pro situaci, kdy je venkovní výpočtová teplota 𝜃 = −12 ℃. Takový extrém nastává během 
topné sezóny pouze několikrát a většinou v brzkých ranních hodinách, tedy v době nočního útlumu 
vytápění. Výkon tělesa tedy nemusí plně pokrýt tepelnou ztrátu místnosti. V našem případě budeme 
vždy na bezpečné straně volby, jelikož počítáme s teplotou teplonosné látky 65 ˚𝐶, přičemž plynové 
kotle obyčejně zvládají i 90 ˚𝐶. Pokud by tedy extrémy dlouhodobě přetrvávaly, je možno kotel 
nastavit na vyšší teplotu přívodní větve a pokrýt vyšší tepelnou ztrátu. Poslední pravidlo se odvíjí od 
prostoru, kde má být těleso namontováno. Např. je-li u okna parapet, který přesahuje do prostoru 
místnosti, je nutné na to pamatovat pří návrhu. Jakékoliv stínění tělesa v prostoru místnosti snižuje 
jeho výkon. 

K návrhu těles bude využit výpočtový modul společnosti KORADO, který po zadání vstupních 
parametrů (teplotní spád a vnitřní výpočtová teplota) vypočítá výkon těles. Uvedeme si příklad 
návrhu tělesa. 
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5.2.1 Příklad návrhu otopného tělesa 
 
 V tomto příkladu si ukážeme výběr správného otopného tělesa. Návrh provedeme pro sklepní 
místnost 1.01. 
 
Vstupní údaje: 
 
Teplotní spád 65/45 ˚𝐶. 
Vnitřní výpočtová teplota 𝜃 = 15 ℃. 
Délka okna 𝐿 = 900 𝑚𝑚. 
Pak minimální délka tělesa činí  𝐿 ě , = 0,8 ∙ 𝐿 = 0,8 ∙ 900 = 720 𝑚𝑚. 
U okna není parapet, hrana okenního otvoru je od podlahy vzdálena 500 mm. 
Návrhový zátopový výkon 𝛷 , . = 572 𝑊. 
 
 Ve výpočtovém modulu bylo nastaveno rozmezí výkonu tělesa 500-600 W, dále požadované rozmezí 
délky (700-900 mm) a výšky tělesa (300-400 mm): 

 

Obrázek 5.: Návrh tělesa s pomocí výpočtového modulu [6] 

Na obr. 5 vidíme nalezené varianty otopných těles. První varianta – typ 21-400x800 (dvě otopné 
desky a jedna konvektivní vložka, výška 400 mm a délka 800 mm) má výkon 𝟓𝟒𝟓 𝑾, odchylka od 
návrhového zátopového výkonu činí 4,7 %. Druhá varianta – typ 22-300x800 (dvě otopné desky a dvě 
konvektivní vložky, výška 300 mm a délka 800 mm) má výkon 𝟓𝟔𝟏 𝑾, odchylka od návrhového 
zátopového výkonu činí 2 %. Druhá varianta je tedy přijatelnější z hlediska výkonu tělesa, ale za to je 
přibližně o 300 Kč dražší (www.bargainshop.cz) a díky druhé konvektivní vložce i rozměrnější (viz obr. 
6. na další straně). Z hlediska ceny, optického dojmu tělesa a charakteru místnosti volíme tedy 
variantu s nepatrně nižším výkonem. 
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Obrázek 6.: Rozdíl v šířce těles [6] 

 

5.2.2 Návrh otopných těles 
 

Stejným způsobem proběhl návrh těles i pro ostatní místnosti domu (viz příloha P13), navržená 
tělesa s výkony uvedeme do tabulky 11.: 

Tabulka 11.: Návrh otopných těles 

Návrh otopných těles 
Označení 
místnosti 

místnost č. tělesa ztráta 1. těleso 2. těleso 3. těleso 
výkon 
těles odchylka 

[W] typ typ typ [W] [%] 

1.01 sklep 1 572 21-400x800     545 -4,7% 
1.02+1.03 sklep 4+5 743 11-300x900 11-300x900 

 
720 -3,1% 

1.04 chodba 2 591 21-500x800 
  

568 -3,9% 
2.06 kuchyň 8 812 21-600x900 

  
697 -0,7% 

2.07 obývací pokoj 6+7 1635 21-600x900 21-600x900 
 

1394 -1,6% 
2.08 zádveří 3 305 20-500x500 

  
306 0,3% 

2.09 hala 9 818 21-600x900 
  

697 1,9% 
2.10 + 2.11 WC + chodba 10+11+12 1990 10-700x2000 10-600x1200 21-500x500 1754 -4,7% 

3.12 ložnice 13 514 21-500x700     435 -0,1% 
3.13 pokoj 14 697 21-300x1200     540 -3,5% 
3.14 koupelna 16 490 KLM 1500x600     475 6,2% 
3.15 hala 15 788 21-700x600     792 0,6% 

 
Maximální relativní odchylka výkonu tělesa od tepelné ztráty místnosti činí -4,7 %. Celková relativní 

odchylka pro celý dům činí: 

 𝜑 ý = 1 −
 𝑄 ě

 𝛷 , ů ,
= 1 −

8923

9084
= 1,78 % (16) 

 

Maximální odchylky mohou být při zimních extrémech kompenzovány vyšší teplotou otopné vody. 
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5.3 Hydraulický výpočet 
 

Při návrhu otopné soustavy s nuceným oběhem vody je nutné určit tlakové ztráty vznikající při 
proudění teplonosné látky v potrubí. Rozlišujeme dva druhy tlakových ztrát. Prvním druhem jsou tzv. 
délkové ztráty ∆𝑝 , ,, které se počítají dle vztahu: 

 ∆𝑝 , = 𝑝 − 𝑝 = 𝜆 ∙
𝑙

𝑑
∙

𝑤

2
∙ 𝜌 [𝑃𝑎] (17) 

kde: 𝜆 součinitel tření, pro který platí: 

 𝜆 = 𝑓 𝑅𝑒,
𝑘

𝑑
 [−] (18) 

 𝑅𝑒 Reynoldsovo číslo [−], 
𝑘 drsnost potrubí [−], pro měď platí 𝑘 = 0,006 

 𝑑  vnitřní průměr potrubí [𝑚𝑚], 
 𝑙 délka úseku potrubí [𝑚𝑚], 
 𝑤 rychlost proudění: 

 𝑤 =
�̇�

𝜌 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
4

 [𝑚/𝑠] (19) 

 𝜌 hustota teplonosné látky [𝑘𝑔/𝑚 ], 
�̇� hmotnostní tok: 

 �̇� =
𝑄

𝑐 ∙ ∆𝑡
 [𝑘𝑔/𝑠] (20) 

 𝑄 tepelný výkon [𝑊], 
 𝑐 měrná tepelná kapacita teplonosné látky [𝐽/(𝑘𝑔 · 𝐾)], 
 ∆𝑡 teplotní rozdíl [˚𝐶]. 

 

V našem případě určíme součinitel dle tzv. Coolebrookova vztahu: 

 
1

√𝜆
= −2 ∙ log 

2,5 ∙ 𝑙

𝑅𝑒 ∙ √𝜆
+

𝜀

3,7
 (21) 

 

Po dosazení a vhodných úpravách můžeme vztah (17) napsat následovně: 

  ∆𝑝 , =
0,811 ∙ 𝜆 ∙ 𝑚

𝜌 ∙ 𝑑
∙ 𝑙 = 𝑅 ∙ 𝑙 [𝑃𝑎] (22) 

 
kde: 𝑅 je tlaková ztráta na 1 𝑚 délky potrubí [𝑃𝑎/𝑚]. 

Tím jsme vyřešili tlakové ztráty v rovných úsecích potrubí. Součástí potrubních systémů bývají 
ovšem i odbočky, přechodové kusy a různé tvarovky. Každý z těchto kusů představuje tzv. místní 
odpor. U těchto komponent se určuje tzv. místní tlakové ztráty – druhý typ tlakových ztrát, pro které 
platí: 

 ∆𝑝 , = 𝜉 ∙
𝑤

2
∙ 𝜌 = 𝑍 [𝑃𝑎] (23) 

kde: n počet místních odporů [-], 
 𝜉  součinitel místního odporu [-], 
 Z tlaková ztráta místními odpory [Pa]. 
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Celková tlaková potrubí se pak určí součtem jednotlivých ztrát: 

 ∆𝑝 = ∆𝑝 , + ∆𝑝 , = 𝑅 ∙ 𝑙 + 𝑍 [𝑃𝑎] (24) 

5.3.1 Příklad hydraulického výpočtu 
 

 Výpočet hydraulických ztrát byl zpracován současně s vypracováním výkresové dokumentace 
profese ÚT (viz přílohy P4-P7). Pro příklad výpočtu vybereme otopné těleso č. 1 (OT1), které vytápí 
sklepní místnost 1.01. Prvním krokem je rozdělení potrubí na jednotlivé úseky. Úseky (viz příloha P7) 
se dělí v místech dělení hmotnostních průtoků nebo v místech změn průřezu potrubí. Po rozdělení se 
k jednotlivým úsekům určí přenášené výkony, z kterých se dále dopočítají hmotnostní průtoky. 
Dalším krokem je volba vnitřního průměru potrubí. Po volbě průměru potrubí se dopočítá rychlost 
proudění. Je-li rychlost potrubí moc velká (maximální doporučená rychlost pro nízkou hlučnost je dle 
[7] 1 m/s), volíme větší průměr potrubí za účelem snížení rychlosti. Dále se z výkresové dokumentace 
určí délky jednotlivých úseků. Dále se určí součinitelé místních ztrát jednotlivé vřazené místní odpory 
podle tabulek z [8]. Na závěr se sečtou dílčí tlakové ztráty. Příklad výpočtu: 

Tabulka 12.: Výpočet tlakových ztrát pro OT1 

 

5.4 Zaregulování otopné soustavy 
 

Jedním z důvodů, proč se počítají tlakové ztráty, je zaregulování otopné soustavy. Pokud by 
soustava byla zhotovena bez patřičné regulace, teplonosná látka by v potrubní síti proudila cestou 
nejmenšího odporu. Je nutné jednotlivé větve otopné soustavy zaregulovat tak, aby byl odpor vůči 
proudění v celé soustavě stejný. V našem případě toto provedeme pomocí termoregulačních ventilů 
(dále TRV) Heimeier, které budou v soustavě osazeny před každým tělesem na přívodní větvi. Stupeň 
nastavení se určí pomocí diagramu od výrobce ventilu [9]. 

 
Obrázek 7.: TRV ventil s nastavovacím klíčem [9] 

číslo 
úseku 

Q m l d w R R·l Σξ Z R·l +Z 
[ W ] [ kg/h ] [ m ] [ mm ] [ m/s ] [ Pa/m ] [ Pa ] - [ Pa ] [ Pa ] 

1 8923 383,8 0,2 25,0 0,2 27,5 5,5 3,3 78,4 84,0 
2 6681 287,4 1,6 20,0 0,3 48,0 76,8 1,5 49,4 126,2 
3 1571 67,6 0,1 20,0 0,1 3,9 0,4 20,7 37,8 38,2 
4 545 23,4 6,8 13,0 0,1 5,0 34,0 25,1 30,8 64,8 
5 545 23,4 6,8 13,0 0,1 5,0 34,0 1,0 1,2 35,2 
6 1571 67,6 0,1 20,0 0,1 3,9 0,4 0,7 1,3 1,7 
7 6681 287,4 1,6 20,0 0,3 48,0 76,8 19,0 627,1 703,9 
8 8923 383,8 0,2 25,0 0,2 27,5 5,5 0,9 21,2 26,7 

1080,6 
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Na OT1 si ukážeme příklad zaregulování TRV, hmotnostní tok tělesem je 23,4 𝑘𝑔/ℎ𝑜𝑑 a potřebný 
tlaková ztráta je 1505,3 𝑃𝑎. Použijeme diagram od výrobce: 

  
Obrázek 8.: Zaregulování OT1 [9] 

Zaregulování ostatních těles: 
Tabulka 13.: Zaregulování otopných těles 

těleso 
 

tlaková ztráta  
hmotnostní 

průtok typ tělesa 
tlak k doregulování stupeň regulace 

TRV 
 [Pa] [kg/hod] [Pa] 

OT3 1187,3 13,2 20-500x500 1398,6 2,5 
OT1 1080,6 23,4 21-400x800 1505,3 4 
OT8 1035,3 30,0 21-600x900 1550,6 5 
OT9 1039,3 30,0 21-600x900 1546,6 5 
OT2 1166,3 24,4 21-500x800 1419,6 4 
OT12 1474,9 20,5 10-500x1100 1111,0 3,5 
OT13 1353,7 18,7 21-500x700 1232,2 3,5 
OT11 1498,2 39,3 10-700x2000 1087,6 8 
OT10 1353,0 15,7 21-500x500 1232,9 3 

OT14 1363,5 23,2 21-400x1200 1222,4 4 
OT4 1425,7 15,5 11-300x900 1160,2 3-3,5 
OT5 1425,7 15,5 11-300x900 1160,2 3-3,5 
OT16 1427,5 20,4 KLM 1500x600 1158,4 3,5 
OT15 1521,3 34,1 21-900x600 1064,6 6,5 
OT6 2585,9 30,0 21-600x900 0,0 8 
OT7 2585,9 30,0 21-600x900 0,0 8 
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5.5 Příprava TUV 
 

Původní kotel obsahoval bitermický výměník, který ohříval vodu na požadovanou teplotu. Jedná se 
o tzv. průtokový ohřev. Po domluvě s investorem způsob přípravy TUV zachováme. Výkon 𝑄 
průtokového ohřívače se určí dle ČSN 06 0320: 

 𝑄 = 3600 ∙ 𝑞 ∙ 1,163(𝑡 −𝑡 ) [𝑊] (25) 
Kde: 𝑞  průtok vody [l/s], 
 𝑡  teplota TUV [˚C], 
 𝑡  teplota vody vodovodního řadu [˚C], pohybuje se kolem 10 ˚C. 

 

Obyvatelé domu se koupou ve vaně, potřebný průtok je tedy přibližně 0,18 l/s a požadovaná teplota 
TUV je 40 ˚C. Určíme výkon průtokového ohřívače: 

 𝑄 = 3600 ∙ 𝑞 ∙ 1,163(𝑡 −𝑡 ) = 3600 ∙ 0,18 ∙ 1,163(40 − 10) = 22609 𝑊 (26) 
 

Porovnáním výkonu ohřívače s potřebou tepla pro vytápění (22609 W x 9084 W), vidíme, že potřeba 
tepla pro přípravu TUV je více než dvojnásobná. Hodnota potřebného výkonu pro nás bude 
směrodatná při výběru zdroje tepla. 

5.6 Výběr zdroje tepla 
 

Zdrojem tepla bude opět plynový kotel. Oproti původnímu se bude jednat o kondenzační kotel, 
který pracuje s větší účinností, jelikož využívá spalné teplo spalin, klasické kotle využívají pouze 
výhřevnost. Požadavky na zdroj tepla: 

- Kondenzační kotel s vysokou účinností, 
- Kotel s bitermickým výměníkem pro přípravu TUV, 
- Požadovaný tepelný výkon  22609 𝑊, 
- Kotel s vlastním přívodem vzduchu. 

Dle daných požadavků byl vybrán kotel PANTHER CONDENS 25 – KKV, technický popis včetně 
hydraulického schématu je uveden na následujících stranách: 

 
Obrázek 9.: Kotel PANTEHR CONDENS 25 – KKV 
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Obrázek 10.: Technický popis kotle PANTEHR CONDENS 25 – KKV [10] 
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Obrázek 11.: Hydraulické schéma kotle PANTEHR CONDENS 25 – KKV [10] 

Dle technického popisu je kotel v souladu s požadavky, které jsme si na začátku této podkapitoly 
určili. 
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5.7 Princip funkce plynového kondenzačního kotle 
 

Stručně popíšeme princip funkce použitého zdroje tepla. Ke kotli je pod tlakem přiveden zemní plyn, 
který do kotle vstupuje skrze elektromagnetický ventil (kotel může pracovat pouze při dodávce 
elektrické energie). Plyn je dále směšován s nuceně přiváděným spalovacím vzduchem 
v požadovaném poměru. Spalovací vzduch je nasáván ventilátorem koaxiálním potrubím na střeše. 
Díky tomuto způsobu přívodu vzduchu je spalovací vzduchu předehříván odcházejícími spalinami 
(tímto způsobem se snižuje tzv. komínová ztráta) a dále není nutné do domu přivádět čerstvý 
vzduchu pro spalování zemního plynu. Po vytvoření spalovací směsi optimálního poměru směs 
pokračuje do válcového hořáku, kde dochází k jejímu spálení. Vzniklé spaliny (prakticky se jedná o 
směs vodní páry a oxidu uhličitého v poměru 1:2 [19]) putují do primárního výměníku, kde nejprve 
prochází spalovací komorou a dále kondenzační komorou. V kondenzační komoře dochází ke 
kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách (odtud název kondenzační kotel) a dochází k předání 
latentního tepla vodní páry. Tento proces ovšem funguje za podmínky, že otopná voda na vstupu do 
kotle má nižší teplotu, než je teplota rosného bodu spalin (50 − 55℃ [5]). Využití energie zemního 
plynu: 

 

Obrázek 12.: Využití energie zemního plynu [5] 

Dále jsou spaliny odváděny z objektu spalinovou cestou. Otopná voda je dále distribuována do 
otopné soustavy. V případě přípravy TUV dojde k přepnutí 3-cestného ventilu v kotli a otopná voda 
proudí do deskového výměníku, kde ohřívá užitkovou vodu. Z tohoto způsobu přípravy TUV plyne 
nevýhoda tohoto plynového kotle – kotel nemůže zároveň vytápět a zároveň připravovat TUV. 
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5.8 Kontrola vestavěného čerpadla 
 

Pro správný chod otopné soustavy dle našeho návrhu je nutné zkontrolovat, zda vestavěné čerpadlo 
v kotli dokáže při dané tlakové ztrátě dodávat potřebný hmotnostní tok teplonosné látky. Z výpočtu 
tlakových ztrát soustavy víme, že potřebujeme hmotnostní tok 384 𝑘𝑔/ℎ𝑜𝑑 při zaregulování 
soustavy na tlakovou ztrátu 2586 𝑃𝑎 (viz příloha P13). Vyneseme tyto hodnoty do grafu 
charakteristiky čerpadla od výrobce [10]: 

 
Obrázek 13.: Kontrola vestavěného čerpadla [10] 

Čerpadlo vyhovuje v případě otevřeného obtoku v sériové poloze a při minimální pulzní šířkové 
modulaci bypassu čerpadla. 

5.9 Kontrola expanzní nádoby 
 

Expanzní nádoba slouží k vyrovnávání změn objemu teplonosné kapaliny v důsledku změny teplot a 
také k udržení přetlaku v soustavě. Vestavěná nádoba v kotli má objem 8 𝑙, je tedy nutné 
zkontrolovat, zda je tento objem postačující. Objem expanzní nádoby se určí dle vztahu: 

 𝑉 = 1,3 ∙ 𝑉 ∙ 𝑛 ∙
1

𝜂
 [𝑙] (27) 

Kde: 𝑉  objem vody v soustavě [𝑙], 
 𝑛 součinitel zvětšení objemu [-], 
 𝜂  koeficient využití expanzní nádoby, pro který platí: 

 

 𝜂 =
𝑝 − 𝑝

𝑝
 [−] (28) 

kde: 𝑝   nejvyšší dovolený tlak v soustavě [𝑘𝑃𝑎], 
 𝑝   hydrostatický tlak [𝑘𝑃𝑎]. 
 

Pro hodnoty: 

𝑉 = 92,93 𝑙 
𝑛 ℃ = 0,01949  
𝑝 = 300 𝑘𝑃𝑎 
𝑝 = 126,14 𝑘𝑃𝑎 
𝜂 = 0,58 

Je potřebný objem expanzní nádoby: 
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 𝑉 = 1,3 ∙ 𝑉 ∙ 𝑛 ∙
1

𝜂
= 1,3 ∙ 92,93 ∙ 0,01949 ∙

1

0,58
= 4,03 𝑙 (29) 

 
Jelikož je 4,03 𝑙 < 8 𝑙, vestavěná expanzní nádoba VYHOVUJE.  

5.10 Kontrola pojišťovacího ventilu 
 

V kotli je vestavěný pojišťovací ventil dimenzovaný na přetlak 300 𝑘𝑃𝑎. Tento prvek je také nutné 
překontrolovat. Pojišťovací ventil chrání otopnou soustavu před maximálním přípustným přetlakem. 
Je-li v soustavě tlak vyšší, ventil odpustí ze soustavy takové množství vody, aby tlak klesl pod 
požadovanou hodnotu. Zkontrolujeme vnitřní průměr pojistného potrubí (vestavěný v kotli – 13 
mm): 

 𝑑 , = 10 + 0,6 ∙ 𝑄  [𝑚𝑚] (30) 

kde: 𝑄  je pojistný výkon, který je roven nominálnímu výkonu zdroje [kW]. 

Průřez potrubí: 

 𝑑 , = 10 + 0,6 ∙ 𝑄 = 10 + 0,6 ∙ 25,5 = 13 𝑚𝑚 (31) 

 
Pojistný ventil o průměru 13 mm VYHOVUJE. 

5.11 Pokyny k realizaci, regulaci a řízení vytápění 
 

Pro realizaci byla vypracována výkresová dokumentace, která je součástí příloh diplomové práce. 
Zdroj tepla bude zavěšen v místnosti 2.09 Hala 1,5 m nad podlahou. Zdroj tepla napojen na stávající 
plynovou přípojku a zásuvku el. energie. Od zdroje tepla bude odveden kondenzát pomocí speciální 
protizápachové uzávěrky, která zabraňuje agresivním výparům z kanalizace ke vstupu do kotle, do 
kanalizace. Napojení odvodu zajistí profese Zdravotechnika (dále ZTI). Odvod spalin a přívod 
spalovacího vzduchu bude řešen pomocí koaxiálního potrubí. Součástí přejímky plynového kotle bude 
revizní zpráva spalinové cesty. Rozvod otopné vody bude proveden v Cu potrubí, dimenze dle 
předešlého návrhu a výkresové dokumentace. V místech vedení Cu potrubí stavebními konstrukcemi 
bude potrubí izolováno. Ve 3. NP bude potrubí vedeno pod dřevěnou podlahou. V 1. NP a 2. NP bude 
potrubí vedeno přiznaně nad podlahou, či u stropu. Otopná tělesa budou namontována dle 
výkresové dokumentace, vždy 100 mm nad podlahou a 100 mm pod okenními parapety. V 1. NP 
budou osazena tělesa s ventily pro napuštění/vypuštění otopné soustavy. Všechna tělesa budou 
vybavena odvzdušňovacími ventily. Oběhové čerpadlo a bypass čerpadla bude zaregulován tak, aby 
bylo dosaženo potřebného hmotnostního průtoku výměníkem kotle dle hydraulického výpočtu. 
Všechna tělesa budou na vstupu otopné vody osazena termoregulačními ventily a budou 
zaregulována dle hydraulického výpočtu (viz kap. 5.4 Zaregulování otopné soustavy). Všechna tělesa 
(vyjma tělesa v místnosti 2.09 Hala) budou osazena termostatickými hlavicemi Heimeier, otopné 
těleso v místnosti 2.09 bude osazeno ruční regulací. Vytápění bude regulováno pomocí nástěnného 
termostatu, který bude umístěn v místnosti 2.09 na společné stěně s kuchyní, s možností 
uživatelského nastavení a zároveň bude uplatněna i ekvitermní regulace. K regulaci se ještě později 
vrátíme v kapitole, která se bude věnovat řízení a regulace všech profesí. Seznam všech položek ÚT 
v kapitole 10. 
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6. Návrh chlazení 
 

V této kapitole provedeme návrh chlazení dle požadavku investora. Investor požaduje návrh 
chlazení pro všechny větrané místnosti vyjma WC v 2. NP a koupelny v 3. NP. Za účelem stanovení 
chladicího výkonu bude proveden výpočet tepelných zisků pro tyto místnosti. Vypočtené tepelné 
zisky budou shrnuty a na jejich základě bude vybrán vhodný multisplitový chladicí systém. 

6.1 Výpočet tepelných zisků  
 
  Výpočet tepelných zisků bude proveden dle normy ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže 
klimatizovaného prostoru. Není-li uvedeno jinak, veškeré výpočetní vztahy jsou použity z této normy. 
Výpočtové parametry venkovního vzduchu jsou převzaty z přílohy skript DRKAL, F.; LAIN, M.; 
ZMRHLA, V.: KLIMATIZACE [20]. Výpočet zátěže proběhne pro tyto místnosti: obývací pokoj, kuchyň, 
hala, pokoj a ložnice. V této zprávě uvedeme příklad výpočtu na obývacím pokoji, výpočty zátěže 
v ostatních místnostech jsou uvedeny v přílohách P14 až P19. Postup výpočtu tepelných zisků bude 
vzhledem k obsáhlosti výpočtu sloučen se vzorovým příkladem. 
 

6.1.1 Vzorový výpočet tepelných zisků pro obývací pokoj 
 

1) Vstupní údaje 

  Výpočet je proveden pro 21. července, pro denní dobu od 5:00 SEČ do 19:00 SEČ. Vzorový výpočet 
je uveden pro 8. hod SEČ 
Sluneční deklinace 𝛿 = 20,4˚, 
Azimutový úhel vnější stěny 𝛾 = 56˚, 
Nadmořská výška 𝐻 = 0,159 𝑘𝑚 𝑛. 𝑚., 
Součinitel znečištění atmosféry 𝑧 = 5, 
Venkovní výpočtová teplota 𝑡 = 33˚𝐶, 
Vnitřní výpočtová teplota 𝑡 = 26 ˚𝐶. 
 
  Tyto vstupní údaje jsou obecné, v každé podkapitole budou doplněny o další potřebné parametry 
k výpočtu tepelné zátěže. 
 

2) Tepelné zisky od vnitřních zdrojů tepla 

  Za vnitřní zdroje tepla považujeme samotné pobývající osoby a dále také elektrické spotřebiče 
(televize, PC, zdroje světla apod.), které generují teplo. V případě osob, budeme uvažovat případ 
rodinné sešlosti (5 mužů, 5 žen a 3 děti). Z většího počtu osob vyplývá větší potřeba větrat, množství 
větracího vzduchu budeme později uvažovat dvojnásobné - 72 𝑚 /ℎ𝑜𝑑. Dalším vnitřním zdrojem 
tepla jsou sousední nechlazené místnosti a ventilátor ve VZT jednotce. 
 
 

a) Produkce tepla od lidí 𝑸𝒍 
 

Počet lidí v místnosti 𝒊𝒍: 
 𝑖 = 𝑖 + 0,85 ∙ 𝑖ž + 0,75 ∙ 𝑖 = 5 + 0,85 ∙ 5 + 0,75 ∙ 3 = 11,5 (32) 

Kde: 𝑖  počet mužů [−], 
 𝑖ž počet žen [−], 
 𝑖  počet dětí [−]. 
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Tepelný zisk od lidí 𝑸𝒍: 
 

 𝑄 = 𝑖 ∙ 6,2 ∙ (𝑡 − 𝑡 ) = 11,5 ∙ 6,2 ∙ (36 − 26) = 𝟕𝟏𝟑 𝑾 (33) 
Kde: 𝑡  teplota povrchu lidského těla [℃] 
 𝑡  vnitřní výpočtová teplota [℃] 
 

b) Produkce tepla od svítidel 𝑸𝒔𝒗 
 

- Počet svítidel 𝑛 = 1. 
- Výkon svítidel 𝑃 = 60 𝑊. 
- Součinitel současnosti používání 𝑐 = 0,1 – během dne nejsou svítidla prakticky 

používána. 
- Zbytkový součinitel 𝑐 = 1. 

 
Tepelný zisk od svítidel: 

 𝑄 = 𝑛 ∙ 𝑃 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐 = 2 ∙ 60 ∙ 0,1 ∙ 1 = 𝟏𝟐 𝑾  
 

c) Tepelné zisky od elektrických zařízení 𝑸𝒆𝒛 

Tabulka 14.: Elektronická zařízení 

typ zařízení 𝒏𝒛𝒊 [−] 𝑷𝒛𝒊 [𝑾] 𝒄𝟏𝒊 [−] 𝒄𝟑𝒊 [−] 
grafická karta 1 50 0,9 0,3 
silový zdroj PC 1 300 0,9 0,3 

chlazení procesoru Intel 1 55 0,9 0,3 
monitor HP 2 65 0,9 0,3 
LCD televize 1 60 0,8 0,5 

Kde: 𝑛  počet ks i-tého zařízení [−], 
 𝑃  příkon i-tého zařízení [𝑊], 
 𝑐  součinitel současnosti chodu i-tého zařízení [−], 
 𝑐  součinitel zatížení stroje [−]. 
 
  V obývacím pokoji se nachází elektronické zařízení, z nichž nejužívanější je LCD televize. PC je 
zpravidla využíván méně, a spíše v pozdějších hodinách. 

 
Tepelný zisk od elektronických zařízení 𝑸𝒆𝒛: 

 𝑄 = (𝑛 ∙ 𝑃 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐 ) = 1 ∙ 50 ∙ 0,9 ∙ 0,3 + ⋯ + 1 ∙ 60 ∙ 0,8 ∙ 0,5 = 𝟏𝟓𝟏 𝑾 (34) 

 
d) Produkce tepla od ventilátoru 𝑸𝒗 

 𝑄 =
�̇� ∙ ∆𝑝

𝜂 ∙ 𝜂
 [𝑊] (35) 

Kde: �̇� průtok vzduchu ventilátorem [ ], 
 ∆𝑝 externí tlak ventilátoru  [𝑃𝑎], 
 𝜂  účinnost ventilátoru [−], 
 𝜂  účinnost elektromotoru [−]. 
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Celkové množství přiváděného vzduchu bylo stanoveno na 167  𝑚 /ℎ𝑜𝑑. V domě bude osazena 
větrací jednotka ATREA DUPLEX 170 EC5, která má při daném průtoku externí tlak ventilátoru 100 𝑃𝑎 
[13]. Tepelný výkon potřebný k chlazení 𝑸𝒗:   

 𝑄 =
�̇� ∙ ∆𝑝

𝜂 ∙ 𝜂
=

167
3600

∙ 100

0,6 ∙ 0,97
= 𝟖 𝑾 (36) 

 
e)  ohřátí vzduchu ve vzduchovodech ∆𝒕  

 ∆𝑡 =
𝑈 ∙ 𝑆 ∙ ∆𝑡

1200 ∙ 𝑤 ∙ 𝐴
 [℃] (37) 

Kde: 𝑈 součinitel prostupu tepla [
∙

], pro neizolovaný vzduchovod se uvažuje 𝑈 ≅ 3 
∙

, 
 𝑆 povrch vzduchovodu [𝑚 ], kterým prochází teplo, 
 𝑤 rychlost proudění ve vzduchovodu [𝑚/𝑠], 
 𝐴 povrch příčného průřezu vzduchovodu [𝑚 ]. 
 

Ohřev proudícího vzduchu budeme uvažovat trase přívodního potrubí, které nebude tepelně 
izolované (𝑘 = 2,3 𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾), délka potrubí přibližně 𝐿 = 10 𝑚, průměr 𝐷 = 160 𝑚𝑚, vzduchové 
množství �̇� = 0,046 𝑚 /𝑠, teplotní diference ∆𝑡 = 7 𝐾. 

∆𝑡 =
𝑈 ∙ 𝑆 ∙ ∆𝑡

1200 ∙ 𝑤 ∙ 𝐴
=

𝑈 ∙
𝜋 ∙ 𝑑

4
∙ 𝐿 ∙ ∆𝑡

1200 ∙
�̇�
𝐴

∙ 𝐴

=
𝑈 ∙

𝜋 ∙ 𝑑
4

∙ 𝐿 ∙ ∆𝑡

1200 ∙ �̇�
= 

 
=

2,3 ∙
𝜋 ∙ 0,16

4
∙ 10 ∙ 7

1200 ∙ 0,046
= 𝟎, 𝟎𝟔 ℃ (38) 

 
  Vzhledem k malému ohřátí vzduchu ve vzduchovodech a relativně malému vzduchovému výkonu 
soustavy, nebudeme s tímto tepelným ziskem dále počítat. 

 
f) Prostup tepla ze sousedních místností 𝑸𝒔𝒎𝒊 

 
 

𝑄 = 𝑈 ∙ 𝑆 ∙ (𝑡 − 𝑡 ) (39) 

Kde: 𝑈  součinitel prostupu tepla 
∙

 stavební konstrukce, 
 𝑆  povrch stavební konstrukce [𝑚 ], 

 𝑡  teplota v sousední místnosti [℃]. 
 

f1) Prostup tepla ze sklepní místnosti 

Pod obývacím pokoje se nachází sklepní místnost, která má podlahu 1 m pod úrovní zeminy. Dle 
informací od investora, který zde v letních měsících prováděl měření, se ve sklepních místnostech 
teplota v době letních extrémů ustálí na 23 ˚𝐶 . Pro výpočet tedy budeme uvažovat konstantní 
teplotu místnosti 𝑡 = 23 ˚𝐶. 

Přestup probíhá skrze podlahu, jejíž součinitel přestupu tepla je roven 𝑈 = 1,7 𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾). Plocha 
podlahy 𝑺𝟏 byla stanovena z výkresové dokumentace, 𝑆 = 24,1 𝑚 . Výpočet zisku: 

 𝑄 = 𝑈 ∙ 𝑆 ∙ (𝑡 − 𝑡 ) = 1,7 ∙ 24,1 ∙ (23 − 26) = −𝟏𝟐𝟑 𝑾 (40) 
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f2) Prostup tepla z místnosti od sousedů 

Obývací pokoj sousedí se obývacím pokojem sousedů. Místnosti jsou odděleny zděnou příčkou. 
Parametry příčky (tloušťka 200 mm) jsou v tab. 3, 𝑈 = 2,02 𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾). Pro výpočet budeme u 
sousední místnosti předpokládat, že se jedná o špatně větraný prostor s konstantní teplotou 𝑡 =

= 28 ˚𝐶. Plocha příčky dle výkresové dokumentace 𝑆 = 7,57 𝑚 . Výpočet zisku: 

 𝑄 = 𝑈 ∙ 𝑆 ∙ (𝑡 − 𝑡 ) = 2,02 ∙ 7,57 ∙ (28 − 26) = 𝟏𝟔 𝑾 (41) 
 

f3) Prostup tepla ze vstupní chodby 

Poslední místností, u které budeme uvažovat přestup tepla, je vstupní chodba. U chodby budeme 
opět uvažovat špatně větraný prostor s teplotou 𝑡 = 𝑡 = 28 ˚𝐶. Místnosti jsou odděleny opět 
zděnou příčkou o tloušťce 200 mm (𝑈 = 2 𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾), 𝑆 = 6 𝑚 ) a dřevěnými dveřmi (𝑈 =

2,02 𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾), 𝑆 = 1,58 𝑚 ). Výpočet zisku: 

𝑄 = 𝑈 ∙ 𝑆 ∙ (𝑡 − 𝑡 ) + 𝑘 ∙ 𝑆 ∙ (𝑡 − 𝑡 ) = 

 = 2,02 ∙ 6 ∙ (28 − 26) + 2,02 ∙ 1,58 ∙ (28 − 26) = 𝟒𝟔 𝑾 (42) 
 
  Celkový tepelný zisk ze sousedních místností: 
 

 𝑄 = 𝑄 + 𝑄 + 𝑄 = −123 + 15,8 + 45,6 = −𝟔𝟐 𝑾 (43) 
 

Dle bodu 22. v [12] se záporné výsledky do −100 𝑊 nemusí uvažovat, v našem výpočtu je 
zanedbáme úplně za účelem výkonové rezervy chladiče. 

3. Tepelné zisky z venkovního prostředí 
 

a) Prostup tepla okny konvekcí 𝑸𝒐𝒌,𝒌 
 
 𝑄 , = 𝑛 ∙ 𝑈 ∙ 𝑆 ∙ (𝑡 − 𝑡 ) [𝑊] (44) 

Kde: 𝑛  počet oken [−], 
 𝑈   součinitel prostupu tepla 

∙
 oken, 

 𝑆  povrch okna [𝑚 ] včetně rámu, 
 (𝑡 − 𝑡 ) rozdíl teplot na obou stranách okna [℃]. 

 

V obývacím pokoji jsou 2 (𝑛 = 2) plastová okna, 𝑆 = 1,11 𝑚 , 𝑈 = 2 𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾). Posledním 
parametrem je uvažovaná venkovní teplota pro 8:00 hod 𝑡 , : =  21,2 ˚𝐶 [tab. 1 ČSN 73 0548]. Tato 
hodnota, byla na základě zkušeností výpočtáře zvýšena o 1 ˚𝐶, jelikož se jedná o jedno z nejteplejších 
míst ČR. Tepelný zisk konvekcí se pak vypočítá následovně: 

 𝑄 , = 𝑛 ∙ 𝑈 ∙ 𝑆 ∙ 𝑡 , : − 𝑡 = 2 ∙ 1,1 ∙ 1,11(22,2 − 26) = −𝟗, 𝟑 𝑾 (45) 
 

Záporné zisky zanedbáváme. 
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b) Prostup tepla radiací 𝑸𝒐𝒌,𝒓 

V letním období se jedná o nejdominantnější složku tepelných zisků. V prvé řadě musíme určit, jaký 
výkon dopadá na jednotkovou orientovanou plochu v prostoru – tzv. intenzita radiace, která se dále 
dělí na dvě složky. Přímá radiace – radiace, která dopadá přímo ze slunce na jednotkovou plochu. 
Druhou složkou je radiace difuzní – radiace, která vzniká rozptylem záření v atmosféře. Difuzní 
radiace je velice důležitá, díky difuzní radiaci např. stále vidíme, i když je slunce zastřeno oblačností. 
 
Úhel, který svírá normála ozařované plochy a dopadající paprsek slunečního záření 𝚽: 
 

 Φ = arccos (sin ℎ ∙ cos 𝛼 + cos ℎ ∙ sin 𝛼 ∙ (cos 𝑎 − 𝛾) [°]  (46) 
Kde: ℎ výška slunce nad obzorem [°], viz tab. 4 v ČSN 73 0548, 
 𝛼 úhel stěny s vodorovnou rovinou, vzatý na straně odvrácené od slunce [°], 
 𝑎 sluneční azimut [°], viz tab. 4 v ČSN 73 0548, 
 𝛾  azimutový úhel stěny [°]. 
 
Intenzita přímé sluneční radiace 𝑰𝑫: 

 𝐼 = cos Φ ∙ 1350 ∙ exp −0,1 ∙ 𝑧 ∙

16 − 𝐻
16 + 𝐻

sin ℎ

,

 
𝑊

𝑚
 (47) 

Kde: 𝑧 součinitel znečištění atmosféry [−], 
 𝐻 nadmořská výška [𝑘𝑚], 
 
Intenzita difúzní radiace 𝑰 𝒅: 

 𝐼 𝑑 = 1350 − 𝐼 − (1080 − 1,4 ∙ 𝐼 ) ∙ 𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
∙

sin ℎ

3
 

𝑊

𝑚
 (48) 

 
Celková intenzita sluneční radiace 𝑰: 

 𝐼 = 𝐼 + 𝐼 𝑑 
𝑊

𝑚
 (49) 

 
Vertikální stín okna 𝒆𝟏: 

 𝑒 = 𝑑 ∙ 𝑡𝑔(𝑎 − 𝛾) [𝑚] (50) 
Kde: 𝑑 zapuštění vnější hrany okna [𝑚]. 
 
Horizontální stín okna 𝒆𝟐: 

 𝑒 = 𝑐 ∙ 𝑡𝑔 ℎ/ cos(𝑎 − 𝛾) [𝑚] (51) 
Kde: 𝑐 zapuštění vnější hrany okna [𝑚]. 
 
Celková osluněná plocha okna 𝑺𝒐𝒔: 

 𝑆 = [𝑙 − (𝑒 − 𝑓)] ∙ [𝑙 − (𝑒 − 𝑔)] [𝑚 ] (52) 
 
Prostup tepla radiací 𝑸𝒐𝒌,𝒓: 

 𝑄 , = [𝑆 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐 + (𝑆 − 𝑆 ) ∙ 𝐼 𝑑] [𝑊] (53) 
Kde: 𝑐  korekční součinitel na znečištění atmosféry [−]. 
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Úhel, který svírá normála ozařované plochy a dopadající paprsek slunečního záření 𝚽: 
 

Φ = arccos (sin ℎ ∙ cos 𝛼 + cos ℎ ∙ sin 𝛼 ∙ (cos 𝑎 − 𝛾) = 

 =  arccos (sin 34° ∙ cos 90° + cos 34° ∙ sin 90° ∙ (cos 100° − 34°) = 𝟓𝟑, 𝟒 ° (54) 
 

Intenzita přímé radiace 𝑰𝑫: 

𝐼 = cos Φ ∙ 1350 ∙ exp −0,1 ∙ 𝑧 ∙

16 − 𝐻
16 + 𝐻

sin ℎ

,

= 

 = cos 53,4° ∙ 1350 ∙ exp

⎣
⎢
⎢
⎡

−0,1 ∙ 0,159 ∙

16 − 0,159
16 + 0,159

sin 34°

,

⎦
⎥
⎥
⎤

= 𝟑𝟏𝟑 𝑾/𝒎𝟐 (55) 

Intenzita difuzní radiace 𝑰′𝑫: 

𝐼 𝑑 = 1350 − 𝐼 − (1080 − 1,4 ∙ 𝐼 ) ∙ 𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
∙

sin ℎ

3
= 

 1350 − 313 − (1080 − 1,4 ∙ 313) ∙ 𝑠𝑖𝑛
90°

2
∙

sin 34 °

3
= 𝟏𝟏𝟑, 𝟒 𝑾/𝒎𝟐 (56) 

 
Celková intenzita sluneční radiace 𝑰: 

 𝐼 = 𝐼 + 𝐼 𝑑 = 313 + 113,4 = 𝟒𝟐𝟔, 𝟒 𝑾/𝒎𝟐 (57) 
 

Dalším dílčím výpočtem je určení osluněné plochy okna, která se v průběhu dne mění v závislosti na 
poloze slunce na obloze. Nejprve určíme délky stínů a až následně osluněnou plochu. 

Okna jsou 15 cm zapuštěná od hrany vnější zdi -> 𝑐 = 𝑑 = 0,15 𝑚. 
Slunolamy nejsou uvažovány -> 𝑓 = 𝑔 = 0 𝑚 
Délky stínů vlivem zapuštění 𝒅 a 𝒄 (či vlivem slunolamů) určíme následovně: 
 
Vertikální stín 𝒆𝟏: 

 𝑒 = 𝑑 ∙ 𝑡𝑔(𝑎 − 𝛾) = 0,15 ∙ 𝑡𝑔(100° − 56°) = 𝟎, 𝟏𝟒𝟓 𝒎 (58) 
 
Horizontální stín 𝒆𝟐: 

 𝑒 = 𝑐 ∙ 𝑡𝑔 ℎ/ cos(𝑎 − 𝛾) = 𝑐 ∙ 𝑡𝑔 34°/ cos(100° − 56°) = 𝟎, 𝟏𝟒 𝒎 (59) 
 
Šířka okna 𝑙 =  0,8 𝑚  
Výška okna 𝑙 = 1,39 𝑚 
Celková plocha okna: 

 𝑆 = 𝑙 ∙ 𝑙 = 0,8 ∙ 1,39 = 1,11 𝑚  (60) 
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Velikost osluněné plochy (neuvažujeme okenní rám) 𝑆 : 
 

𝑆 = [𝑙 − (𝑒 − 𝑓)] ∙ [𝑙 − (𝑒 − 𝑔)] = [0,8 − (0,145 − 0)] ∙ [1,39 − (0,14 − 0)] = 
 = 0,82 𝑚  (61) 

Na závěr určíme dvě konstanty vstupující do výpočtu: 

- Korekce na čistotu atmosféry 𝑐 = 0,85 – městská průmyslová oblast 
- Stínící součinitelé: dvojsklo 𝑠 = 0,9; vnitřní rolety 𝑠 = 0,8; bez vnějšího stínění 𝑠 = 1; 
- Celkový stínící součinitel 𝑠 = s ∙ s ∙ s = 0,9 ∙ 0,8 ∙ 1 = 0,72 

 
Nyní můžeme přistoupit k určení zisku radiací okny 𝑄 , : 

 
𝑄 , = [𝑆 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐 + (𝑆 − 𝑆 ) ∙ 𝐼 𝑑] ∙ 𝑠 = 

 = [0,82 ∙ 426,4 ∙ 0,85 + (1,11 − 0,82) ∙ 113,4] ∙ 0,8 = 𝟓𝟐𝟖 𝑾 (62) 
 

c) Akumulace 

 
Hmotnost akumulačních hmot 𝑴: 

 𝑀 = (𝜌 ∙ 𝑉)
1

4
 [𝑘𝑔] (63) 

Kde: 𝜌 hustota stavební konstrukce [𝑘𝑔/𝑚 ], 
 𝑉 objem stavební konstrukce [𝑚 ]. 
 
Akumulace tepla ∆𝑸: 

 ∆𝑄 = 0,05 ∙ 𝑀 ∙ ∆𝑡 [𝑊] (64) 
Kde: ∆𝑡 povolené překročení teploty v klimatizovaném prostoru [𝐾], uvažujeme ∆𝑡 = 1 𝐾. 
 
Pozn.: Je-li 𝑸𝒐𝒌,𝒓,𝒎𝒂𝒙 − ∆𝑸 menší než průměrné tepelné zisky 𝑸𝒐𝒌,𝒓,𝒎, uvažuje se průměrná hodnota 
𝑸𝒐𝒌,𝒓,𝒎 pro kterou platí: 

 𝑄 , , = 𝑄 , , /𝑛 (65) 

Kde:  𝑛 počet hodin [−]. 
 

Připustíme-li malé kolísání teplot, mohou se pak tepelné zisky od oslunění oken pro dimenzování 
klimatizačního zařízení od přímých tepelných zisků značně lišit. Pro tento výpočet budeme uvažovat 
hmotu poloviny všech stěn v prostoru, vyjma vnější stěny. Je-li na podlaze položen koberec, což je 
v našem případě splněno, uvažujeme pouze ¼ hmotnosti podlahy (viz. ČSN 73 0548, bod 69.). 

Ukázkový výpočet hmotnosti podlahy (uvažujeme pouze beton, tenké desky plovoucí podlahy mají 
zanedbatelnou hmotnost): 

 𝑀 = (𝜌 ∙ 𝑉)
1

4
= 𝜌 ∙ 𝑆 ∙

𝑑

2

1

4
= 2500 ∙ 24,1 ∙

0,18

2

1

4
= 𝟏𝟑𝟓𝟔 𝒌𝒈 (66) 
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Analogicky byly vypočteny hmotnosti ostatních konstrukcí: 

Tabulka 15.: Výpočet hmotností konstrukcí 

konstrukce Plocha 
𝒎𝟐  

Tloušťka 
[𝒎] 

Objem 
𝒎𝟑  

Hustota 
𝒌𝒈/𝒎𝟑  

Hmotnost 
[𝒌𝒈] 

beton – strop + podlaha 24,1 0,09 4,338 2500 1356  
beton – podlaha 24,1 0,09 2,169 2500 5423  
dělící příčka 200 mm 9,93565 0,1 0,993565 1900 1888  
dělící příčka 300 mm 12,3255 0,15 1,848825 1900 3513  
 
Snížení tepelných zisků ∆𝑸: 

 
 ∆𝑄 = 0,05 ∙ 𝑀 ∙ ∆𝑡 = 0,05 ∙ (1356 + 5423 + 1888 + 3513) ∙ 1 = 𝟑𝟓𝟓 𝑾 (67) 
 

Jelikož 𝑄 , , − ∆𝑄 = 495 − 355 = 140 𝑊 < 𝑄 , , = 271 𝑊, budeme počítat s hodnotou 
𝑄 , , = 271 𝑊. 

 
d) Prostup tepla 𝑸𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕𝒖𝒑 

 
Rovnocenná sluneční teplota 𝒕𝒓: 

 𝑡 = 𝑡
𝜀 ∙ 𝐼

𝛼
 [℃] (68) 

kde: 𝑡  venkovní teplota [℃], 
 𝜀 součinitel poměrné tepelné pohltivosti [−], viz. tab. 12 v ČSN 73 0548, 
 𝛼  součinitel přestupu tepla na vnější straně zdi [𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)]. 
 
Prostup tepla vnější stěnou 𝑸𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕𝒖𝒑: 

 𝑄 = 𝑈 ∙ 𝑆 ∙ (𝑡 − 𝑡 ) [𝑊] (69) 
 
Pozn.: U lehkých stěn (sádrokartonové vnější příčky v pokojích ve 3. NP) počítáme rovnocennou 
teplotu 𝒕𝒓 zvlášť pro každou denní hodinu. U těžkých stěn (obvodové stěny v 2. NP) počítáme 
s průměrnou rovnocennou teplotou 𝒕𝒓,𝒑𝒓ů𝒎ě𝒓. 
 
Rovnocenná venkovní teplota 𝒕𝒓,𝟖:𝟎𝟎: 

 

 𝑡 , : = 𝑡
𝜀 ∙ 𝐼

𝛼
= 22,2 ∙

0,6 ∙ 427

15
= 39,3 ℃ (70) 

 
Jedná se však o prostup těžkou stěnou – průměrná rovnocenná venkovní teplota 𝒕𝒓,𝒑𝒓ů𝒎ě𝒓: 

 𝑡 , ů ě = 𝑡 /𝑛 = 34,6 ℃ (71) 

 
Tepelný zisk stěnou 𝑸𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕𝒖𝒑 je celý den uvažován jako konstantní a dosahuje hodnoty: 
 

 𝑄 = 𝑘 ∙ 𝑆 ∙ 𝑡 , ů ě − 𝑡 = 0,18 ∙ 12,37 ∙ (34,6 − 26) = 𝟏𝟗 𝑾 (72) 
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e) Tepelné zisky větráním 𝑸𝑳 
 

K určení tepelných zisků větráním zvolíme jiný přístup oproti normě ČSN 73 0548. Norma totiž 
neuvažuje situaci, kdy při chlazení dochází ke kondenzaci. V takovém případě se odvádí teplo nejen 
suchému vzduchu ale i vodní páře, která na výparníku kondenzuje. Tepelný zisk větráním určíme 
pomocí rozdílu entalpií stavů vzduchu před a po chlazení. Entalpii vnitřního vzduchu určíme ze 
vstupních hodnot: 𝑡 = 26℃, 𝜑 = 35 % - volíme nižší relativní vlhkost, tak aby výpočet zahrnul 
určitou rezervu.  

 
Entalpie venkovního vzduchu [20]: 

ℎ = 62 𝑘𝐽/𝑘𝑔 . . 

Entalpie vnitřního vzduchu [16]: 

ℎ = 45,2 𝑘𝐽/𝑘𝑔 . . 

 

 𝑄 = �̇� ∙ 𝜌 ∙ (ℎ − ℎ ) =
72

3600
∙ 1,188 ∙ (62 − 45,2) = 𝟑𝟗𝟗 𝑾 (73) 

 
4. Vodní zisky 

Pokud je teplota povrchu, z něhož odpařovaní nastává, vyšší, než je teplota vzduchu, odebírá se 
skupenské teplo přímo z povrchu. Toto odpařování neovlivňuje citelné tepelné zisky. Patří sem 
produkce páry člověkem, odpařování z jídel, odpařování z hladiny, která má vyšší teplotu, než je 
teplota vzduchu. Tyto zisky jsou v našem případě zanedbatelné a nebudeme uvažovat. 

 
5. Celkové tepelné zisky 

Celková hodnota tepelných zisků obývacího pokoje pro 8:00 SEČ: 

𝑄 , . . = 𝑄 + 𝑄 + 𝑄 + 𝑄 + 𝑄 + 𝑄 , + 𝑄 , , + 𝑄 + 𝑄 = 

= 713 + 12 + 151 + 7 + 0 + 271 + 19 + 399 = 𝟏𝟓𝟕𝟐 𝑾 (74) 
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6.2 Shrnutí tepelných zisků a návrh chladícího výkonu 
 
 

Nejprve uvedeme souhrn tepelných zisků v tab. 16. a dále jednotlivé výsledky rozebereme a 
případně okomentujeme. 

Tabulka 16.: Souhrn výsledků tepelných zisků 

Souhrn tepelných zisků 
de

nn
í d

ob
a 

ob
ýv

ac
í p

ok
oj

 

ku
ch

yň
 

ha
la

 

lo
žn

ic
e 

po
ko

j 

su
m

a 

[hod] [W] [W] [W] [W] [W] [W] 
5 1173 549 395 321 1076 3541 
6 1173 673 459 335 1144 3810 
7 1572 673 500 350 1209 4331 
8 1572 673 500 379 1253 4405 
9 1572 673 544 422 1285 4523 

10 1572 673 587 458 1297 4615 
11 1578 676 730 502 1310 4823 
12 1582 679 732 537 1307 4865 
13 1587 682 734 559 1292 4881 
14 1582 684 735 563 1262 4853 
15 1590 684 736 549 1222 4807 
16 1589 684 735 514 1171 4721 
17 1587 682 734 467 1145 4642 
18 1582 679 732 402 1113 4536 
19 1578 676 730 342 1081 4433 

 

 
Obrázek 14.: Celkové tepelné zisky v průběhu dne 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Te
pe

ln
é 

zi
sk

y 
[W

]

denní doba [hod]

Suma tepelných zisků



 

39 
 

Maximální hodnoty: 

Obývací pokoj - 𝑄 , .  = 𝟏𝟓𝟗𝟎𝑾 ve 15:00 SEČ. 
Kuchyň - 𝑄 , ň = 𝟔𝟖𝟒 𝑾 ve 15:00 SEČ. 
Hala - 𝑄 , = 𝟕𝟑𝟔 𝑾 ve 15:00 SEČ. 
Ložnice - 𝑄 , ž = 𝟓𝟔𝟑 𝑾 ve 14:00 SEČ. 
Pokoj - 𝑄 , = 𝟏𝟑𝟏𝟎 𝑾 ve 11:00 SEČ. 
 
Maximální suma tepelných zisků (i se ziskem od ventilátoru 𝑸𝒗) 𝑄 = 𝟒𝟖𝟖𝟏𝑾 ve 13:00 SEČ. 

6.2.1 Obývací pokoj 
 

Pro obývací pokoj byla nejprve stanovena maximální hodnota tepelných zisků v době 15:00-16:00 
SEČ 𝑄 , .  = 838 𝑊. Jedná se o situaci, kdy v místnosti pobývají 3 lidé a sledují televizi, 
popř. jeden z nich pracuje na osobním počítači. V této situaci jsou jednotlivé tepelné zisky relativně 
rovnocenné. Návrh by měl ovšem počítat se situací, kdy se v domě sejde více lidí (např. rodinná 
sešlost) – 10 dospělých osob a 3 děti. V takovém případě jsou dominantní tepelné zisky od 
pobývajících osob a větrání. Zároveň je i větší požadavek na větrání místnosti (�̇� = 72 𝑚 /ℎ𝑜𝑑). 
Tepelné zisky jsou v tomto případě 𝑸𝒎𝒂𝒙,𝒐𝒃.  𝒑𝒐𝒌𝒐𝒋 = 𝟏𝟓𝟗𝟎 𝑾. 

6.2.2 Kuchyň 
 

Pro kuchyň byla stanovena maximální hodnota tepelných zisků v čase 15:00 SEČ 𝑸𝒎𝒂𝒙,𝒌𝒖𝒄𝒉𝒚ň =                               
= 𝟔𝟖𝟒 𝑾. Jedná se o situaci, kdy v místnosti pobývají 2 lidé. Není zde uvažováno s tepelnou úpravou 
pokrmů (kuchyň je vybavena plynovým sporákem), s tímto faktem je nutno uvažovat při výběru 
chladící jednotky a je relevantní ponechat zde určitou rezervu. 

6.2.3 Hala 
 

Pro obývací pokoj byla stanovena maximální hodnota tepelných zisků v době 15:00 SEČ 
𝑸𝒎𝒂𝒙,𝒐𝒃.  𝒑𝒐𝒌𝒐𝒋 = 𝟕𝟑𝟔 𝑾. Jedná se o situaci, kdy v místnosti pobývá 1 člověk, který pracuje na 
osobním počítači. 

6.2.4 Ložnice 
 

Pro kuchyň byla stanovena maximální hodnota tepelných zisků v čase 14:00 SEČ 𝑸𝒎𝒂𝒙,𝒍𝒐ž𝒏𝒊𝒄𝒆 =  
=𝟓𝟔𝟑 𝑾 Jedná se o situaci, kdy v místnosti pobývají 2 lidé. Vzhledem k charakteru místnosti a 
vypočteným ziskům, zde bude instalované zařízení předimenzované (výkony u multisplitových 
chladicích jednotek začínají u 𝑄 = 1,5 𝑘𝑊). Kladem této předimenzovanosti bude v období letních 
měsíců velice rychlé vychlazení místnosti a nebo případné dochlazení sousední haly. 

6.2.5 Pokoj 
Pro kuchyň byla stanovena maximální hodnota tepelných zisků v čase 11:00 SEČ 𝑸𝒎𝒂𝒙,𝒑𝒐𝒌𝒐𝒋 =  

=𝟏𝟑𝟏𝟎 𝑾 Jedná se o situaci, kdy v místnosti pobývá 1 člověk, který pracuje na osobním počítači. 
Jedná se o místnost s největšími tepelnými zisky. Při výběru chladicí jednotky je důležité ponechat 
určitou rezervu pro případ, kdy jsou stavební konstrukce a předměty v místnosti naakumulované 
teplem, které pak při chlazení místnosti zpětně vydávají do prostoru. 

Všechny podrobné výpočty jsou v přílohách P14 až P19 na přiloženém CD. 
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6.3 Výběr chladicího zařízení 
 

6.3.1 Výběr vnitřní jednotek 
 

Obývací pokoj, pokoj a ložnice budou chlazeny vlastními jednotkami. U kuchyně a haly se nabízí 
jednotné chlazení, zároveň tím dojde ke snížení pořizovacích a montážních nákladů. Dle vypočtených 
tepelných zisků byly vybrány vnitřní nástěnné jednotky LG PM: 

 
Obrázek 15.: Technické parametry vnitřních jednotek LG PM (převzato a upraveno z [14]) 

V tab. 17.Tabulka 17.:  procentuálně zhodnotíme pokrytí tepelných zisků: 

Tabulka 17.: Pokrytí tepelných zisků 

Místnost Tepelné zisky [W] Chladící výkon [W] Pokrytí tepelných zisků [%] 
Obývací pokoj 1590 2100 132 
Kuchyň 

1420 2100 147 
Hala 
Ložnice 563 1500 265 
Pokoj 1310 1500 115 

 
U obývacího pokoje bylo dosaženo malé rezervy, která bezpečně vykryje krátkodobé extrémy 

počasí. V případě pokoje bude tato rezerva využívána pro případy, kdy je nutno odvést 
naakumulované teplo ze stavebních konstrukcí, předmětů v pokoji a samotného vzduchu v místnosti. 
V případě společného chlazení kuchyně a haly činí výkonová rezerva 47 %. Tato rezerva bude 
využívána v případě tepelné přípravy pokrmů (při vaření zároveň dojde k částečnému odvodu 
nadbytečné vlhkosti) nebo k částečnému pokrytí tepelných zisků prosklenými plochami v chodbě se 
schodištěm do 2. NP. K podobnému účelu může být využívána rezerva chladicího výkonu u vnitřní 
jednotky v ložnici (165 % rezerva). Tato jednotka může částečně dochlazovat přilehlou halu a chodbu. 
Zároveň tato rezerva poslouží stejně jako u pokoje k pokrytí naakumulovaného tepla. Menší 
výkonové řady, které by se daly pro chlazení ložnice použít, se v provedení multisplit nevyrábějí. 

6.3.2 Výběr venkovní jednotky 
 

Po výběru vnitřních jednotek se dostáváme k výběru venkovní jednotky – tzv. zdroje chladu. První 
parametr byl již určen – počet vnitřních jednotek (4 ks). Dále je nutné určit součet dílčích chladicích 
výkonů vnitřních jednotek, ten činí: 

𝑄 , = 𝑄 ř í . = 

= 2 ∙ 𝑄 , + 2 ∙ 𝑄 , = 2 ∙ 1,5 + 2 ∙ 2,1 = 7,2 𝑘𝑊 (75) 
Kde: 𝑄 ,  chladicí výkon jednotky PM05, 

𝑄 ,  chladicí výkon jednotky PM07. 
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Dle vypočteného potřebného chladicího výkonu 𝑄 , = 7,2 𝑘𝑊 byla vybrána venkovní 
jednotka MU4M25, která disponuje maximálním chladicím výkonem 𝑄 , = 8,5 𝑘𝑊. Její 
technické parametry na Obrázek 16.: Technické parametry venkovní jednotky LG MU4M25 (převzato 
a upraveno z [14]: 

 
Obrázek 16.: Technické parametry venkovní jednotky LG MU4M25 (převzato a upraveno z [14]) 

 

Obrázek 17.: Venkovní (vlevo) a vnitřní jednotka (vpravo) [14] 

6.4 Pokyny k realizaci, řízení a regulaci chlazení 
 

Pro realizaci byla vypracována výkresová dokumentace profese CHL (společně s profesí 
Vzduchotechnika) – přílohy P8 a P9. Venkovní jednotka bude osazena střeše, směrem do dvora pod 
úroveň hřbetu střechy. K této jednotce bude přiveden silový přívod dle technické dokumentace 
jednotky – (kabel CYKY 3Cx2,5). Jednotka bude mít samostatné jištění – doporučené jištění 25 A. Od 
venkovní jednotky povede izolované Cu potrubí prostupem ke vnitřním jednotkám (napojovací 
rozměry 6,35/9,52 mm). Společně s měděným potrubím povede ke vnitřním jednotkám napájecí a 
komunikační kabel. Vnitřní jednotky budou osazeny na zeď dle výkresové dokumentace, min. 200 
mm od stropní konstrukce. Ke vnitřním jednotkám v 2. NP budou napojena čerpadla kondenzátu 
(dod. CHL), od všech jednotek bude bezproblémově odváděn kondenzát přes protizápachovou 
uzávěrku do kanalizace – napojení je dodávkou profese ZTI. Vnitřní jednotky budou ovládány pomocí 
nástěnných ovladačů, které budou pomocí komunikačního kabelu napojeny ke vnitřním jednotkám. 
Ovladače budou umístěny dle požadavků investora. Vnitřní jednotky budou spínány dle 
individuálního nastavení. K ovládání chlazení se ještě později vrátíme v kapitole regulace. Seznam 
všech položek CHL v kapitole 10. 
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7. Návrh větrání 
 

V této kapitole provedeme návrh větrací soustavy. Montáž větrací soustavy při rekonstrukcích je 
obdobně jako při návrhu otopné soustavy složitá věc. Projektant se musí vypořádat s prostorem, 
který je prakticky neměnitelný. V době, kdy byl tento dům postaven (1927), se počítalo pouze 
s přirozeným větráním okny. Okna nebyla tak těsná, jako dnešní moderní plastová okna. V druhé 
polovině minulého století se začaly budovat panelová sídliště. V ČR to byly první obytné objekty, kde 
se začaly objevovat první náznaky nuceného větrání (centrální odvětrávání kuchyní a sociálních 
zařízení). V současné době se již začínají stavět pasivní domy, které se bez nuceného větrání 
neobejdou.  

V důsledku záměny oken při rekonstrukci domu, je vhodné nainstalovat systém řízeného větrání. 
Tento systém zajistí v požadovaných prostorech pouze potřebnou výměnu vzduchu, nebude využíván 
k pokrytí tepelných ztrát (pouze k pokrytí tepelných ztrát větráním) ani k odvodu tepelných zisků.  
Přibližme si tedy návrh větrání pro řešený dům. 

7.1 Určení výměny vzduchu v místnostech 
 

Účelem větrání je zajištění čistého prostředí v prostorách, v kterých lidé tráví čas. V našem případě 
se jedná o větrání obytných prostor. V domě bude využito jak přirozené větrání (infiltrace okny, 
provětrávání okny apod.) tak i nucené větrání (pomocí vzduchotechnické jednotky). Výměna vzduchu 
v místnostech, kde lidé tráví pouze zlomek času (chodby, sklepní prostory vyjma WC a koupelny) 
bude prováděna přirozeně. Místnosti, kde lidé tráví většinu času (ložnice, ob. pokoj, kuchyně, WC, 
koupelna a pokoj) budou větrány pomocí vzduchotechnické jednotky tzv. občasným větráním.  

Potřebné množství vzduchu se dle [17] dá určit: 

a)  z bilance škodlivin ve větraném prostoru, 
b) z tepelné bilance větraného prostoru, 
c) z bilance vlhkosti ve větraném prostoru, 
d) z dávek vzduchu na osobu, 
e) na základě doporučené intenzity výměny vzduchu. 

V našem případě určíme množství větracího vzduchu na základě doporučených intenzit výměny 
vzduchu. Doporučené intenzity 𝒏𝒎𝒊𝒏 jsou uvedeny v normě ČSN EN 12831 v tab. D.6. Definice 
intenzity vzduchu 𝒏: 

 𝑛 =
�̇�

𝑉
 [ℎ ] (76) 

Kde: �̇�   objemový tok větracího vzduchu [𝑚 /ℎ𝑜𝑑], 
 𝑉 objem větrané místnosti [𝑚 ]. 
 
Doporučené hodnoty [1]: 

Tabulka 18.: Doporučené hodnoty intenzit větrání [1] 

Druh místnosti 𝒏𝒎𝒊𝒏 𝒉 𝟏  
Obytná místnost 0,5 
Kuchyně nebo koupelna s oknem 1,5 
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Na základě těchto hodnot určíme množství větracího vzduchu pro jednotlivé místnosti: 

a) Větrání v běžném režimu 

Tabulka 19.: Množství větracího vzduchu dle intenzit – běžný režim 

č. místnosti místnost 
objem místnosti 𝑽 

 𝒎𝟑  
𝒏 

 𝒉 𝟏  
Množství větracího vzduchu 𝑽𝒑𝒊 

𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒅  
2.06 kuchyň 36 1,5 54 
2.07 obývací pokoj 72 0,5 36 
2.09 hala 43 0,5 22 
2.10 WC 4 1,5 6 
3.12 ložnice 26 0,5 13 
3.13 pokoj 35 0,5 18 
3.14 koupelna 12 1,5 18 

Celkové množství větracího vzduchu 𝑽𝒑,𝒄𝒆𝒍𝒌: 

 𝑉 , =  𝑉 = 54 + 36 + 22 + 6 + 13 + 18 + 18 = 𝟏𝟔𝟕 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒅  (77) 

 

Pozn.: V návrhu chlazení (kap. 6.2.1 Obývací pokoj) bylo počítáno s jednonásobnou výměnou 
vzduchu v obývacím pokoji. Pro tuto situaci dojde k zastavení větrání ve 3. NP uzavřením regulačních 
klapek. Pro zjednodušení návrhu větrání a zároveň k úspoře pořizovacích nákladů větracího systému, 
bude distribuce vzduchu v 2. NP provedena následovně: 

- Přívod vzduchu bude v místnostech 2.07 a 2.09 
- Přívod vzduchu do místnosti 2.06 bude řešen přetlakem z místností 2.07 a 2.09 (místnosti 

nejsou odděleny dveřmi – není nutnost zajistit přefuk vzduchu dveřními či stěnovými 
mřížkami); v množství přiváděného vzduchu v místnostech 2.07 a 2.09 je započítáno i 
množství vzduchu pro místnost 2.06 

- Přívod vzduchu pro místnost 2.10 bude zajištěn přetlakem z místnosti 2.09, vzduch bude 
nasáván pod dveřmi bez prahu, 

- Odvod vzduchu z místností 2.07 a 2.09 bude v místnosti 2.06 

Tabulka 20.: Projektovaná množství vzduchu – běžný režim 

č. místnosti místnost 
Přívod vzduchu 

 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒅  
Odvod vzduchu  

𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒅  
2.06 kuchyň - 112 
2.07 obývací pokoj 63 - 
2.09 hala 55 - 
2.10 WC - 6 
3.12 ložnice 13 13 
3.13 pokoj 18 18 
3.14 koupelna 18 18 

 

Díky jednotnému odvodu vzduchu v místnosti 2.06 dojde k jejímu lepšímu provětrání. Zároveň 
dojde k úspoře nákladů jak na potrubí a distribuční elementy, tak i k úspoře nákladů na montáž. 
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b) Větrání v režimu „Intenzivní větrání“ 

Investor má požadavek na větrání pro případy, kdy se v domě sejde rodina či přátelé. Po vzájemné 
konzultaci bylo dohodnuto, že při tomto režimu bude větráno pouze 2. NP. V tomto režimu budou 
projektovaná následující vzduchová množství:  

Tabulka 21.: Množství větracího vzduchu dle intenzit – režim Intenzivní větrání 

č. místnosti místnost 
objem místnosti 𝑽 

 𝒎𝟑  
𝒏 

 𝒉 𝟏  
Množství větracího vzduchu 𝑽𝒑𝒊 

𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒅  
2.06 kuchyň 36 1,5 54 
2.07 obývací pokoj 72 2 72 
2.09 hala 43 0,5 22 
2.10 WC 4 2,5 10 
 

 𝑉 , =  𝑉 = 54 + 72 + 22 + 10 = 𝟏𝟓𝟖 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒅 (78) 

 

A k tomu i odpovídající projektovaná množství přiváděného a odváděného vzduchu: 

Tabulka 22.: Projektovaná množství vzduchu – režim Intenzivní větrání 

č. místnosti místnost 
Přívod vzduchu 

 𝒎𝟑  
Odvod vzduchu  

𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒅  
2.06 kuchyň - 148 
2.07 obývací pokoj 99 - 
2.09 hala 59 - 
2.10 WC - 10 

 

7.2 Potrubní síť 
 

Úkolem potrubní sítě je doprava vzduchu od větrací jednotky k distribučním elementům a odvod 
znečištěného vzduchu. Jedná se část vzduchotechnického systému, který je časově nejnáročnější 
z hlediska montáže. Proto je důležité promyslet trasy rozvodů vzduchu tak, aby montáž byla co 
nejsnadnější a zabrala co nejméně času. Potrubní síť obvykle obsahuje tyto prvky: 

- přímé čtyřhranné nebo kruhové potrubí 
- tvarovky (oblouky, přechody, T-kusy apod.) 
- regulační a těsné klapky (ruční nebo ovládané servopohonem) 
- tlumiče hluku 
- distribuční elementy (mřížky, dýzy, talířové ventily apod.) 
- ohebné hadice 
- pružné spojky (spojky mezi VZT jednotkami a přímým potrubím) 
- protidešťové žaluzie a ochranné mřížky 
- požární elementy – v případě přechodu potrubí mezi oddělenými požárními úseky 
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7.2.1 Návrh a dimenzování potrubní sítě 
 

Potrubní síť se dělí na hlavní a vedlejší větve. Hlavní větev je ta, která má nejvyšší tlakovou ztrátu. 
Vedlejší větve jsou pak doregulovány na tlakovou ztrátu hlavní větve. Dimenze potrubní sítě se 
odvíjejí od rychlostí proudění vzduchu. Pro jednotlivé úseky potrubní existují doporučené hodnoty 
rychlosti proudění v potrubí, viz tabulka 23. [21]: 

Tabulka 23.: Doporučení rychlosti proudění [21] 

 

Provedeme tedy návrh potrubí pro sání a výfuk vzduchu z VZT jednotky. Jednotky v podstropním 
provedení mívají zpravidla kruhová napojovací hrdla o min. průměru 125 mm, provedeme kontrolu 
rychlosti na sání a výfuku pro kruhové potrubí: 

 𝑤 =
𝑉 ,

𝑆
=

𝑉 ,

𝜋 ∙ 𝑑
4

=

167
3600

𝜋 ∙ 0,125
4

= 3,78 𝑚/𝑠 (79) 

 

Vypočtená rychlost 𝑤 = 3,78 𝑚/𝑠 je určena pro vstup do hlavní větve (jedná o rychlost na 
všech výstupech z VZT jednotky) a nachází se v rozsahu doporučených rychlostí dle Tabulka 23.: 
Doporučení rychlosti proudění 

Pro odtah z kuchyně provedeme kontrolu rychlosti pro potrubí o průměru 125 mm. Maximální průtok 
bude v odvodní větvi 2.06 v režimu Sešlost 𝑉 , , .  = 148 𝑚 /ℎ𝑜𝑑. 

 𝑤 , . =
𝑉 , , .

𝑆
=

𝑉 , , .

𝜋 ∙ 𝑑
4

=

148
3600

𝜋 ∙ 0,125
4

= 3,35 𝑚/𝑠 (80) 

 

Pro přívodní a odvodní potrubí pro 3. NP provedeme kontrolu pro potrubí o průměru 100 mm. 
Celkové množství větracího vzduchu 𝑉 , .  = 49 𝑚 /ℎ𝑜𝑑. 

 𝑤 , .  =
𝑉 , .

𝑆
=

𝑉 , .

𝜋 ∙ 𝑑
4

=

49
3600

𝜋 ∙ 0,1
4

= 1,73 𝑚/𝑠 (81) 

Obě rychlosti nepřesahují maximální hodnoty rychlostí v obytných domech dle Tabulka 23.: 
Doporučení rychlosti proudění Tímto máme zvoleny minimální průměry potrubí, na základě těchto 
dimenzování proběhne návrh a vypracování výkresové dokumentace profese VZT. Tyto výkresy 
budou součástí příloh diplomové práce (P8 a P9). 
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7.2.1 Distribuční elementy 
 

Distribuční elementy slouží k přívodu čerstvého větracího vzduchu a odvodu vzduchu 
znehodnoceného. Distribuční elementy by také měly zajistit optimální proudění vzduchu v místnosti 
tak, aby došlo k co nejlepšímu provětrání prostoru. V našem případě se bude jednat o tzv. mísení, kdy 
je přiváděný vzduch mísen se vzduchem v místnosti (viz obr. 18) 

 
Obrázek 18.: Mísení vzduchu [21] 

Typické distribuční elementy vzduchu: 

 

Obrázek 19.: Distribuční elementy [21] 

Pro přívod a odvod vzduchu použijeme plastové přívodní a odvodní ventily Balance-S a Balance-E: 

 
Obrázek 20.: Plastové ventily Balance [22] 
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7.2.1.1 Pracovní bod vyústek 
 
Obdobně jako čerpadla, i vyústky mají své pracovní body. Pracovní bod říká, jakou má vyústka 
tlakovou ztrátu při daném průtoku. Na příkladu v obývacím pokoji 2.07 si ukážeme určení pracovního 
bodu jedné ze dvojice přívodních vyústek Balance-S 100 pomocí softwaru společnosti Systemair [22]: 
 

 
 

Obrázek 21.: Určení pracovní bodu výustky (převzato a upraveno z [22]) 

Kde: 𝑃𝑠 statický tlak vyústky při daném průtoku [𝑃𝑎], 
 𝐿𝑝 hladina akustického tlaku [𝑑𝐵(𝐴)], 
 𝐿 (0,2 𝑚/𝑠) dosah proudu při ∆𝑡 = 0 ℃ [𝑚]. 

 

Následně byly určeny počty výustek v ostatních místnostech a byly určeny jejich pracovní body: 

Tabulka 24.: Pracovní body výustek – klasický režim 

Označení 
místnosti 

Název 
místnosti 

přívod 
/ 

odvod 

Počet 
výustek 

Průměr 
výustky 

Průtok 
výustkou 𝑷𝒔 𝑳𝒑 𝑳 (𝟎, 𝟐 𝒎/𝒔) 

[𝑘𝑠] [𝑚𝑚] [𝑚 /ℎ𝑜𝑑] [𝑃𝑎] [𝑑𝐵] [𝑚] 
2.06 kuchyň odvod 2 160 56 26,3 18,7 - 
2.07 obývací pokoj přívod 2 100 32 18,9 13,2 0,8 
2.09 hala přívod 1 160 55 21,7 13,3 0,7 
2.10 WC odvod 1 100 6 10 15 - 
3.12 ložnice přívod 1 100 13 10 10 0,5 
3.12 ložnice odvod 1 100 13 10 15 - 
3.13 pokoj přívod 1 100 18 10 10 0,5 
3.13 pokoj odvod 1 100 18 10 15 - 
3.14 koupelna přívod 1 100 18 10 10 0,5 
3.14 koupelna odvod 1 100 18 10 15 - 
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Tabulka 25.: Pracovní body výustek – režim Sešlost 

Označení 
místnosti 

Název 
místnosti 

přívod   
/ 

odvod 

Počet 
výustek 

Průměr 
výustky 

Průtok 
výustkou 𝑷𝒔 𝑳𝒑 𝑳 (𝟎, 𝟐 𝒎/𝒔) 

- - - [𝑘𝑠] [𝑚𝑚] [𝑚 /ℎ𝑜𝑑] [𝑃𝑎] [𝑑𝐵] [𝑚] 
2.06 kuchyň odvod 2 160 74 46,8 24,8 - 
2.07 obývací pokoj přívod 2 100 50 51,2 21,2 0,7 
2.09 hala přívod 1 169 59 24,8 14,2 0,75 
2.10 WC odvod 1 100 10 10 15 - 

 

7.2.2 Regulační prvky 
 

Regulačními prvky rozumíme prvky, pomocí kterých se v dané větvi dosahuje požadovaného 
průtoku.  Druhý pohled na tyto prvky říká, že se jimi dosahuje požadovaných tlakových ztrát na 
potřebnou hladinu, tak aby vzduch proudil podle projektovaných hodnot. Mohou také sloužit 
k úplnému zastavení průtoku vzduchu. Pro naše potřeby budeme uvažovat těsné uzavíratelné klapky: 

 
Obrázek 22.: Regulační prvky [23] 

Těsné uzavírací klapky budou osazeny ve 3. NP na stoupacím přívodním i odvodním potrubí. Budou 
ovládány servopohony a v případě větracího režimu Sešlost zajistí zastavení průtoku do 3. NP. 
V režimu klasického větrání budou všechny tyto regulační elementy naplno otevřeny. Dále budou 
klapky osazeny na přívodním a odvodním potrubí za jednotkou a budou otevřeny při chodu jednotky. 

7.2.3 Ohebné hadice 
 

Ohebné hadice se používají pro napojení distribučních elementů k potrubní síti, tím je usnadněna 
montáž potrubí. Pro naše účely zvolíme typ SONOFLEX, které jsou opatřeny tepelnou a hlukovou 
izolací. Součástí izolace je i parozábrana, která zabraňuje vzniku kondenzace v hlukové izolaci. Další 
výhodou těchto hadic je snížení hlučnosti, která se šíří potrubní sítí. Snížení hluku na délce 1 m hadice 
DN 100 je v tabulce na obr. 23: 

 
Obrázek 23.: SONOFLEX 082 – vložený útlum hluk [24] 
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7.2.4 Tepelné izolace  
 

Tepelné izolace se používají ke dvěma účelům: 

- Zabránění tepelným ztrátám 
- Zabránění kondenzace na stěnách potrubí 

V našem případě bude v potrubní síti proudit vzduch o poněkud rozdílné teplotě od teploty 
v okolním prostředí jak v letním, tak v zimním provozu. 

a) Letní provoz 

 
Při extrému letního provozu bude z venku nasáván vzduch o výpočtové teplotě 𝑡 = 33 ℃ a 

výpočtové entalpii  𝑖 = 62 𝑘𝐽/𝑘𝑔. Tento nijak tepelně neupravený vzduchu bude proudit potrubní 
sítí, která se bude nacházet v ochlazovaném prostředí, kde bude teplota projektovaná na 𝑡 = 26 ℃. 
Pokud budeme uvažovat, že teplota potrubí bude totožná s teplotou okolního prostředí, je zde 
možné riziko kondenzace vodních par na stěnách potrubí. K posouzení určíme tzv. teplotu rosného 
bodu 𝒕𝒓. Při této teplotě dochází ke kondenzaci par. Teplota rosného bodu určená pomocí [16]: 𝑡 =

15,6 ℃. Jelikož se s teplotou v okolním prostředí nedostaneme na teplotu rosného bodu, není nutné 
vzhledem k charakteru letního provozu izolovat potrubní síť. Ověření pomocí softwaru Teruna [25] je 
na obr. 24: 

 

Obrázek 24.: Kontrola rizika kondenzace v letním provozu 
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b) Zimní provoz 

 
Při extrému zimního provozu bude z venku nasáván vzduch o výpočtové teplotě −12 ℃. Ve 
výfukovém potrubí bude proudit znehodnocený vzduch o přibližné teplotě 2 ℃. Sací a výfukové 
potrubí bude umístěno ve vnitřním prostředí o předpokládané teplotě 𝑡 = 20 ℃ a relativní vlhkosti 
𝜑 = 50 %. Vzduch o těchto parametrech má dle [16] teplotu rosného bodu: 𝑡 = 13,8 ℃. Pokud 
tedy budeme uvažovat teploty sacího a výfukového potrubí shodné s teplotami proudících médií, 
bude na vnějších površích docházet ke kondenzaci. Tento jev je nežádoucí, k jeho zabránění je nutné 
potrubí opatřit tepelnou izolací. K návrhu tepelné izolace byl využit software Teruna [25]: 

 

Obrázek 25.: Kontrola rizika kondenzace v zimním provozu 

Sací a výfukové potrubí bude opatřeno izolací Isover Orstech o tloušťce 40 mm. Izolace má 
deklarovanou tepelnou vodivost 𝜆 = 0,04 𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾) [26]. 

Přívodní vzduch bude mít teplotu po průchodu rekuperátorem přibližně 17 ℃ (později bude 
ověřeno), zde tedy nehrozí riziko kondenzace. Dále předpokládáme rovnocennost teploty odvodního 
vzduchu s teplotou potrubí (zároveň i s teplotou okolního prostředí). Závěrem tedy můžeme 
konstatovat, že bude nutné izolovat pouze sací a výfukové potrubí. 

7.2.5 Tlumiče hluku 
  

Ventilátory ve vzduchotechnických jednotkách jsou zdroji hluku, který se jednak šíří přímo do 
okolního prostředí a dále se šíří potrubní sítí do větraných prostor. Za účelem snížení hluku se tedy 
navrhují tlumiče hluku, které se instalují přímo do potrubní sítě či přímo do VZT jednotky. Dle [17] se 
používají dva základní typy tlumičů hluku: 

a) Reflexní tlumiče 
- Použití u pulsujícího proudění, využití reflexe zvukových vln zpět ke zdroji hluku 
- Pístové motory a kompresory – malé průřezy potrubí 
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b) Absorpční tlumiče 
- pro tlumení se využívá absorpce zvuku v materiálech 
- Stroje dopravující velké objemové toky 
- Vhodnou kombinací rozměrů tlumiče a tloušťkou absorpčního materiálu se dosahuje 

požadovaného útlumu 

Pro naše účely použijeme kruhový tlumič hluku MAA: 

 

Obrázek 26.: Tlumič hluku MAA [24] 

7.2.6 Předehřev vzduchu  
 

Při proudění vzduchu o teplotě pod bodem mrazu rekuperačním výměníkem dochází ke kondenzaci 
vodních par a k jejich následnému namrzání. Pro zabránění namrzání se před výměník předřazuje 
vzduchový ohřívač, který vzduchu ohřeje na teplotu 0 ℃. V I-x diagramu znázorníme tuto změnu a 
určíme potřebný výkon předehřívače pomocí softwaru Vlhký vzduch 3.0 [16]: 

 
Obrázek 27.: Předehřev vzduchu v I-x diagramu [16] 

Ideální výkon předehřevu vzduchu činí 𝑄 ř = 𝟕𝟏𝟗 𝐖. V případě, že by dohřev neposkytoval 
dostatečný výkon, musí být jednotka vybavena protimrazovou ochranou namrzání výměníku ZZT.  
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7.2.7 Dohřev vzduchu 
 

Pro dohřev vzduchu bude na přívodní větev vložen elektrický dohřívač vzduchu, který přiváděný 
vzduchu dohřeje na požadovaných 20 ℃. Jelikož zatím nebyl proveden výběr VZT jednotky, není 
známá přesná teplota přiváděného vzduchu po průchodu rekuperačním výměníkem. Postup tedy 
zvolíme následující: Vybereme elektrický dohřívač, z výkonu dohřívače určíme při daném průtoku 
minimální teplotu vzduchu po rekuperaci a při výběru jednotky provedeme zpětnou kontrolu 
elektrického dohřevu. 

Elektrický dohřev: EPO-V 125/0,9 – průměr DN125 a výkon 𝑄 = 0,9 𝑘𝑊 [24], 

Průtok vzduchu: �̇� = 167 𝑚 /ℎ𝑜𝑑, 

Výpočet minimální teploty za rekuperátorem: 

 𝑄 = �̇� ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ (𝑡 − 𝑡 ) → 𝑡 = 𝑡 −
𝑄

�̇� ∙ 𝜌 ∙ 𝑐
 [℃] (82) 

Kde: 𝜌 hustota vzduchu [𝑚 /𝑘𝑔], 
𝑐  měrná tepelná kapacita teplonosné látky [𝐽/(𝑘𝑔 · 𝐾)], 
𝑡   teplota vzduchu za rekuperátorem [℃], 
𝑡  teplota vzduchu za dohřívačem [℃]. 

 

Číselné dosazení: 

 𝑡 = 𝑡 −
𝑄

�̇� ∙ 𝜌 ∙ 𝑐
= 20 −

900

167
3600

∙ 1,2 ∙ 1010
= 20 − 16 = 4 ℃ (83) 

 

 
Obrázek 28.: Dohřev EPO-V 125/0,9 včetně diagramu tlakových ztrát [24] 

Vypočítanou teplotu 4 ℃ je nutno brát s určitou rezervou, jelikož počítáme pouze se suchým 
vzduchem a neuvažujeme i ohřev vodních par. Tato hodnota je tedy pouze orientační, ale postačující 
k tomu, abychom mohli tvrdit, že zvolený dohřev vzduchu bude mít více než dostačující výkon. 
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7.3 Tlakové ztráty potrubní sítě  
 

Tlakové ztráty potrubní sítě se určují podle stejných vztahů jako v kapitole 5.3 Hydraulický výpočet. 
Rozdílem je ovšem proudící médium, které je v tomto případě vzduch. Tlakové ztráty se určují za 
účelem návrhu ventilátoru. Obdobně jako u čerpadla v otopné soustavě, musí ventilátor při daném 
průtoku vzduchu poskytovat potřebný externí tlak pro dopravu vzduchu do větraného prostoru. 
Potrubní síť byla rozdělena na jednotlivé úseky: 

 
Obrázek 29.: Úseky potrubí pro výpočet tlakových ztrát 

Pro připomenutí uvedeme uvažované parametry vzduchu: 

𝑝 = 100 𝑘𝑃𝑎 

𝑡 = 20 ℃ 

𝜌 = 1,188 𝑘𝑔/𝑚  

Pro ilustraci uvedeme provedený ukázkový výpočet pro místnost 2.07 – obývací pokoj: 

Tabulka 26.: Ukázkový výpočet tlakových ztrát pro obývací pokoj: 

číslo 
úseku 

Q m l d w R R*l  Z R*l + Z 
[ m3/hod ] [ kg/h ] [ m ] [ mm ] [ m/s ] [ Pa/m ] [ Pa ] - [ Pa ] [ Pa ] 

Přívod vzduchu 2.07 
P1 167 198,40 0,76 160 2,28 0,38 0,29  0 0,00 0,29 
P2 167 198,40 0,72 125 3,74 1,39 1,00 1,5 11,75 12,76 
P3 64 76,03 0,25 125 1,43 0,20 0,05 10,1 11,62 11,67 
P4 32 38,02 1 100 1,12 0,16 0,16 3,1 2,34 2,49 

 

Přívodní výustka Balance 18,9 
Dohřev EPO-V 125/0,9 12 

Celkem: 58,11 
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Tabulka 27.: Výpočet tlakových ztrát potrubní sítě 

Místnost 𝒑 [𝑷𝒂] Místnost 𝒑 [𝑷𝒂] 

Přívod vzduchu 2.07 58,11 Odvod vzduchu 2.06 33,14 
Přívod vzduchu 2.09 71,87 Odvod vzduchu 2.10 33,13 
Přívod vzduchu 3.12 71,80 Odvod vzduchu 3.12 56,71 
Přívod vzduchu 3.13 74,86 Odvod vzduchu 3.13 58,64 
Přívod vzduchu 3.14 74,95 Odvod vzduchu 3.14 59,85 

maximální hodnota 𝑝 , : 74,95 maximální hodnota 𝑝 , : 59,85 
 

Zaregulování soustavy bude provedeno pomocí distribučních elementů.  Pro požadovanou tlakovou 
ztrátu při daném průtoku je nutno správné nastavit velikost štěrbiny (vzdálenost středu kužele od 
obruby ventilu – viz obr. 31 níže). 

Na přívodních ventilech v místnosti 2.07 si ukážeme určení nastavení štěrbin:  

Požadovaný průtok: �̇� = 32 𝑚 /ℎ𝑜𝑑 

Celková požadovaná tlaková ztráta vyústky je dána rozdílem maximální tlakové ztráty a tlakovou 
ztrátou dané větve: 

 ∆𝑝 = 𝑝 , − 𝑝 . = 74,94 − 58,11 ≅ 17 𝑃𝑎 (84) 
 
Zaregulování dle diagramu výrobce [22]: 
 

 
Obrázek 30.: Zaregulování přívodního ventilu v místnosti 2.07 

Vzdálenost středu kužele od obruby ventilu bude 𝑎 = 5 𝑚𝑚. 

 
Obrázek 31.: Šířka vzduchové štěrbiny ventilů a) přívodních b) odvodních 
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Tabulka 28.: Zaregulování přívodních a odvodních elementů 

Místnost Δp [Pa] a [mm] Místnost Δp [Pa] a [mm] 
Přívod vzduchu 2.07 16,84 5,0 Odvod vzduchu 2.06 26,71 -2,5 

Přívod vzduchu 2.09 3,08 4,5 Odvod vzduchu 2.10 26,72 -7,5 

Přívod vzduchu 3.12 3,15 2,5 Odvod vzduchu 3.12 3,14 -5 

Přívod vzduchu 3.13 0,10 4,0 Odvod vzduchu 3.13 1,21 -2,5 

Přívod vzduchu 3.14 0,00 4,0 Odvod vzduchu 3.14 0,00 -2,5 
 

 

7.4 Větrací jednotka 
 

7.4.1 Ekodesign 
 

Než se dostaneme k výběru jednotky, je vhodné zmínit pojem Ekodesign. Ekodesign je nařízení 
Evropské unie č. 1253/2014, jehož primárním účelem je snížení spotřeby elektrické energie a zároveň 
snížení vypouštění emisí skleníkových plynů. Uvedeme zde výtah informací pro porozumění této 
problematice.  Toto nařízení se vztahuje na všechny větrací jednotky s výjimkou [18]: 

-  jednosměrných větracích jednotek s příkonem menších než 30 W, 
- větrací jednotky používané pro nouzové účely, ve výjimečných či nebezpečných 

prostředích z důvodu používání po krátkou dobu, 
- větracích jednotek provozovaných ve specifických podmínkách – vyšší či nízká teplota 

dopravovaného vzduchu, toxické a vysoce korozní prostředí, napájení střídavým 
proudem 1000 V nebo stejnosměrným 1500 V, 

- zahrnují výměník tepla a tepelné čerpadlo pro zpětné získávání tepla, 
- jsou klasifikovány jako sporákové odsavače par. 

Ekodesign dále definuje pojem „větrací jednotka pro obytné budovy“ jako jednotku, jejíž maximální 
průtok nepřesahuje 250 𝑚 /ℎ𝑜𝑑 [18]. Naše jednotka bude do této kategorie spadat. 

 
Dle přílohy II. [18] platí zvláštní požadavky na Ekodesign větracích jednotek pro obytné budovy od 

1.1.2018: 

- všechny jednotky musí být vybaveny vícerychlostním pohonem nebo pohonem 
s proměnnými otáčkami, 

- všechny obousměrné větrací jednotky musí mít zařízení umožňující tepelný obtok, 
- větrací jednotky s filtrem musí být vybaveny vizuálním signálem upozorňujícím na 

nutnost výměny filtru. 

Pozn.: Zařízením umožňujícím „tepelný obtok“ se rozumí jakékoli zařízení, které obchází výměník 
tepla nebo automaticky nebo manuálně reguluje jeho účinnost zpětného získávání tepla, aniž by 
nutně vyžadovalo fyzický obtok vzduchu (např. rotorové řízení rychlosti, řízení průtoku vzduchu) [18]. 
V dnešní době bývá tepelný obtok – tzv. Bypass – řízen automaticky, tak aby zbytečně nedocházelo 
k vyšší spotřebě el. energie ventilátorů. 
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7.4.2 Požadavky na VZT jednotku 
 

Pro výběr VZT jednotky je potřeba stanovit si požadavky, které daná jednotka musí splnit: 

- platnost směrnice EU č. 1243/2014 – Ekodesign 
- podstropní provedení – kompaktní rozměry – výška dutiny 370 mm 
- předehřev přiváděného vzduchu a případná protimrazová ochrana 
- zpětné získávání tepla  
- potřebný externí tlak ventilátorů při daném průtoku včetně rezervy 
- nízká spotřeba energie – vysoká energetická třída  
- nízká hlučnost 
- protimrazová ochrana  
- vlastní regulační systém  

7.4.3 Větrací jednotka a kontrola požadovaných parametrů 
 

Pro větrání bude použita větrací jednotka společnosti ATREA. Pohledem do katalogových listů se na 
první pohled jeví 2 možnosti: DUPLEX EASY nebo DUPLEX EC5. Pro výběr jednotky byl použit návrhový 
software společnosti ATREA [27]. Dle požadavků byla vybrána větrací jednotka Atrea DUPLEX 170 
EC5. Jedná se jednotku, která dle výrobce plní požadavky Ekodesign. Jednotka se vyrábí 
v podstropním provedení, dle výrobce je pro montáž jednotky požadovaná minimální výška dutiny 
325 mm, samotná výška činí 290 mm.  

Předehřev a případná protimrazová ochrana 

Jednotka je vybavena elektrickým předehřevem EDO5, který má výkon 650 W. Tento výkon je menší 
než vypočítaný 𝑄 ř = 𝟕𝟏𝟗 𝐖. Pro tyto případy je jednotka vybavena automatickou protimrazovou 
ochranou. Pro pozdější účely určíme teplotu vzduchu za ohřívačem pomocí softwaru Vlhký vzduch 
[16]: 

 
Obrázek 32.: Předehřev vzduchu [16] 

Teplota vzduchu za předehřevem 𝑡 = −1,15 ℃. 
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ZZT 

Jednotka je vybavena deskovým výměníkem ZZT, který je pro letní provoz vybaven Bypassem 
(požadavek Ekodesignu) a odvodem kondenzátu. V zimním provozu dochází k těmto změnám 
vzduchu: 

 
Obrázek 33.: Změna stavů vzduchu ve výměníku ZZT [27] 

Dle [21] můžeme z jednotlivých teplot vzduchu dopočítat účinnost rekuperace: 

 𝛷 =
𝑡 − 𝑡

𝑡 − 𝑡
=

17,9 − (−1,2)

20 − (−1,2)
= 90 % (85) 

Kde: 𝑡  teplota přiváděného vzduchu za výměníkem [℃], 
 𝑡  teplota přiváděného vzduchu před výměníkem [℃], 
 𝑡  teplota odváděného vzduchu před výměníkem [℃]. 

 

Pozn.: V období zimního provozu venkovní vzduchu velmi malou měrnou vlhkost. Důsledkem je 
nízká relativní vlhkost přiváděného vzduchu při větrání – dle obr. 33 9 % při uvažování zimního 
extrému. Takto malá relativní vlhkost není pro člověka vhodná. Na závěr této kapitoly provedeme 
výběr vhodného zvlhčovače vzduchu. 

Dohřev vzduchu 

V kapitole 7.2.7 jsme provedli orientační výpočet minimální teploty za rekuperátorem VZT jednotky. 
Minimální teplota činila 4 ℃. Dle návrhového softwaru Atrea [27] je teplota za výměníkem  17,9 ℃. 
Výkon dohřevu je tedy postačující se značnou rezervou. Jedná se o nejmenší model elektrického 
dohřevu na trhu od společnosti Atrea a nelze jej tedy nahradit levnější variantou. 
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Ventilátory a externí tlak 

Při dimenzování množství větracího vzduchu a výpočtu tlakových ztrát byly stanoveny tyto hodnoty: 

Tabulka 29.: Dimenzování ventilátorů 

Množství větracího vzduchu 𝟏𝟔𝟕 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒅 
Přívodní větev 𝟕𝟓 𝑷𝒂 
Odvodní větev 𝟔𝟎 𝑷𝒂 

 

Jednotka DUPLEX 170 EC5 dokáže poskytnout při maximálním výkonu průtok 175 𝑚 /ℎ𝑜𝑑 při 
externím tlaku 100 𝑃𝑎. Tím tedy splňuje požadované parametry s určitou rezervou. Pracovní bod 
ventilátorů při našich parametrech: 

 

Obrázek 34.: Pracovní bod ventilátorů [27] 

Tlaková rezerva bude při provozu postupně klesat zejména vlivem zanášením filtrů, které je nutné 
při maximálním zanesením (jednotka je vybavena signalizací zanesení filtru – požadavek Ekodesignu) 
vyměnit.  

Spotřeba energie a energetická třída 

Jednotka se řadí úsporné energetické třídy, viz parametry dle ErP [18]: 

 

Obrázek 35.: Energetická třída [27] 
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Hlučnost jednotky 

Jednotka dosahuje těchto akustických parametrů: 

 
Obrázek 36.: Akustické parametry [27] 

Z hlediska přímého šíření hluku od jednotky do okolí, dosahuje jednotka relativně nízkých hodnot 
hladin akustického výkonu. K dalšímu útlumu dojde i instalací jednotky do sádrokartonového 
podhledu. Z pohledu šíření hluku potrubní sítí jsou tyto hodnoty vyšší. Ke snížení přenášeného 
akustického výkonu budou využity již zmíněné tlumiče hluku (kap. 7.2.5) a ohebné hadice (kap. 
7.2.3). 

Regulační systém 

Z hlediska regulace jednotky musí být splněny tyto požadavky: 

- plynulá regulace výkonu ventilátorů 
- automatické ovládání klapky by-passu 
- možnost přechodu na větrací režim „Sešlost“ – řízení uzavíracích klapek ve 3. NP 
- řízení uzavíracích klapek na sání a výfuku 
- možnost řízení chodu jednotku na základě koncentrace CO2 nebo vlhkosti vzduchu 
- regulace předehřevu vzduchu na základě teploty venkovního vzduchu 
- signalizace zanesení filtrů (požadavek Ekodesign) 
- možnost nastavené periodického provětrávání – využití v letním obdobné pro 

předchlazení domu 

K popisu zvolené regulace splňující výše uvedené požadavky se dostaneme v následující kapitole. 

Elektrické zapojení jednotky 

Dle výrobce je požadavek na profesi Elektrické energie (dále ELE) na společné silové napájení VZT 
jednotky (viz obr. Obrázek 37.: Zapojení VZT jednotky [27] Dále lze k jednotce připojit nástěnný 
ovladač, čidlo vlhkosti či CO2, uzavírací klapky a také internet pro vzdálené ovládání. 

 
Obrázek 37.: Zapojení VZT jednotky [27] 
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7.5 Zvlhčení vzduchu 
 

V zimním období je z hlediska tepelného komfortu všeobecným problémem nízká relativní vlhkost 
vzduchu. Sami jsme se o tom přesvědčili v předchozí kapitole, kde byla určena vlhkost přiváděného 
vzduchu 9 %. Tato hodnota je ovšem hluboko pod hranicí optimální vlhkosti (dle [31] 30 − 70 %). Za 
účelem zvýšení vlhkosti se používají parní zvlhčovače nebo adiabatické pračky. Tyto zařízení jsou 
ovšem vhodné pro vetší zařízení vzhledem k jejich rozměrům. Pro zvlhčení vzduchu v pobytových 
prostorách jsou vhodné lokální zvlhčovače. Jelikož vlhčení vzduchu dle požadavků investora není 
dodávkou profese VZT, provedeme pouze výběr možného řešení: 

Navrhovaný zvlhčovač Stylies Aquarius má tyto parametry [32]: 

zvlhčovací výkon: až 300 𝑚𝑙/ℎ𝑜𝑑, 
objem nádrže: 4,5 𝑙, 
příkon: 15 𝑊, 
hlučnost: 25 𝑑𝐵, 
pro místnosti do 50 𝑚  (lze použít pro více místností), 
možnost nastavení požadované vlhkosti vzduchu. 

 

Obrázek 38.: Zvlhčovač Stylies Aquarius [32] 

 

7.6 Pokyny k realizaci a regulaci 
 

Profese VZT provede montáž Spiro potrubí a všech příslušných komponent dle výkresové 
dokumentace (přílohy P8 a P9). Potrubí bude uchyceno v objímkách, které budou namontovány do 
stavebních konstrukcí. Při montáži potrubí a všech potrubních komponent bude zajištěna maximální 
těsnost potrubí. Sací a výfukové potrubí bude izolováno izolací Orstech o tloušťce 40 mm. Profese 
VZT dále provede osazení VZT jednotky, zajistí potřebné zaregulování potrubní sítě (viz kap. 7.3) a 
provede nastavení regulace jednotky, které bude popsáno v následující kapitole. VZT jednotka bude 
osazena dle pokynu výrobce tak, aby byl zajištěn odvod kondenzátu od rekuperátoru – napojení 
nátrubků na kanalizační síť přes protizápachovou uzávěrku zajistí profese ZTI. 
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8. Regulace 
 

V této kapitole nastíníme koncept regulace a chodu jednotlivých navržených systémů. 

8.1 Regulace ÚT 
 

Vytápění bude v chodu na základě teploty od termostatu Honeywell CM727 v místnosti 2.09 Hala, 
která je určena jako referenční místnost. V této místnosti nebude otopné těleso osazeno 
termostatickou hlavicí. Požadovaná teplota v místnosti je 20 °𝐶. Termostat uvede kotel do chodu při 
teplotě 19 °𝐶 a vypne jej při dosažení teploty 21 °𝐶. Další funkcí bude možnost ručního nastavení 
požadované teploty, dále možnost nastavení vytápěcích režimů – přizpůsobení se obsazenosti domu 
během pracovního týdne, nastavení nočního útlumu atd. 

 
Obrázek 39.: Termostat Honeywell CM727 [28]  

Teplota vody v otopné soustavě bude regulována na základě venkovní teploty. Tento způsob 
regulace se nazývá „Ekvitermní regulace“. Ekvitermní regulace bude dodávkou profese MaR. 

8.2 Regulace CHL 
 

Nástěnné chladicí jednotky budou ovládány nástěnnými ovladači umístěnými v každé místnosti. 
Požadovaná teplota v místnostech je 26 ℃. Ovladače budou vybaveny teploměrem. Na základě 
rozdílu vnitřní a požadované teploty budou posílat požadavek do venkovní jednotky pro potřebný 
průtok chladiva. Jednotky budou zapínány manuálně dle potřeb uživatelů, při dosažení požadované 
teploty dojde k útlumu chlazení. Dále budou vybaveny možností regulace otáček ventilátoru vnitřních 
jednotek, možností nastavení časového plánu chlazení, nastavením doběhu chlazení a ukazatelem 
zanesení filtru. K ovládání budeme použit ovladač LG PREMTB001: 

 
Obrázek 40.: Ovladač LG PREMTB001 [29] 
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8.3 Regulace VZT 
 

V kapitole 7.4.3 byly shrnuty požadavky na regulační systém VZT jednotky. Těmto požadavkům 
odpovídá regulace RD5. Stručný popis regulace: 

Jednotka bude ovládána nástěnným ovladačem CP Touch, který bude umístěn dle požadavků 
investora (doporučené umístění v obývacím pokoji 2.07 nebo v kuchyni 2.06). K jednotce budou 
připojeny dvě čidla – čidlo CO2 a čidlo vlhkosti. Čidlo CO2 bude umístěno v obývacím pokoji, na stěně 
sousedící s kuchyní. Čidlo vlhkosti bude umístěno v koupelně ve 3. NP. Dále bude k jednotce 
připojena dvojice těsných uzavíratelných klapek umístěných ve 3. NP – 3.12 ložnice a druhá dvojice 
klapek na přívodu a odvodu vzduchu u jednotky. Jednotka bude také ovládat chod dohřevu vzduchu. 

1. Běžný režim 
 

Při klasickém režimu bude jednotka v chodu na základě signálů od jednotlivých čidel umístěných 
v domě. VZT jednotka bude v chodu na základě signálu čidla CO2 udržovat v rozmezí 700-1100 ppm 
(doporučená hodnota koncentrace CO2 je 1000 ppm – tzv. Pettenkoferovo číslo [21]). V případě 
překročení relativní vlhkosti v místnosti 3.14 – koupelna nad hranici 70 %, bude jednotka v chodu do 
doby, než relativní vlhkost v koupelně klesne na 50 %. Součástí bude možné ruční spouštění větrání, 
např. při přípravě pokrmů apod. Vzhledem k absenci čidel CO2 v místnostech, kde lidé spí (3.12 a 
3.13) bude u VZT jednotky nastaveno noční periodické provětrávání. V letním období bude jednotka 
nastavena na ranní větrání v ranních hodinách 04:00 až 06:00 za účelem vychlazení domu a 
následného využití akumulačních hmot domu pro minimalizaci nákladů na chlazení. Zároveň bude 
aktivní tzv. bypass – nebude využíváno rekuperátoru, což povede ke snížení nákladů na provoz 
ventilátorů. Chod bypassu je řízen automaticky VZT jednotkou. Součástí regulace je možnost 
nastavení požadované výstupní teploty v zimním období. Teplota bude nastavena na 20 ℃ (v období 
zimních extrému lze docílit maximální teploty přibližně 34 ℃). 

 

2. Režim intenzivní větrání 

Aktivace tohoto režimu bude provedena pomocí nástěnného ovladače. V tomto režimu bude 
větráno pouze 2. NP, vzduchové výkony dle kap. 7.1. Při aktivaci režimu dojde automaticky k uzavření 
uzavíratelných klapek ve 3. NP. Větrání bude v chodu na základě signálu od čidla CO2 v obývacím 
pokoji. Pro jiné potřeby uživatelů je opět možné ruční nastavení chodu jednotky. 

 

Obrázek 41.: Ovladač CP Touch [27] 
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9 Pokyny k realizaci a požadavky na navazující profese 
 

9.1 ÚT 
 

Profese ÚT provede montáž zdroje tepla a otopné soustavy dle výkresové dokumentace (příloha P4-
P7). Kotel bude zavěšen v místnosti 2.09 1,5 m nad podlahou, bude připojen na stávající přívod pitné 
vody, plynu a elektrické energie. Kotel bude napojen na spalinovou cestu (koaxiální potrubí). Od kotle 
bude odváděn kondenzát – dodávka profese ZTI. Otopná voda bude proudit v Cu potrubí. Potrubí 
bude ke zdi připevněno pomoci plastových úchytek. V místech, kde bude potrubí vedeno stavebními 
konstrukcemi (průrazy zhotoví profese Stavba), bude potrubí izolováno. Otopná tělesa budou 
připevněna na zdi pomocí konzol 100 mm nad podlahou. Na vstupu do otopných těles budou 
instalovány termostatické ventily, které budou zaregulovány dle kapitoly 5.4. vyjma tělesa v místnosti 
2.09 budou ventily osazeny termostatickými hlavicemi. V místnosti 2.09 bude ventil osazen ruční 
regulací průtoku. Profese ÚT provede instalaci termostatu v místnosti 2.09. Společně s profesí MaR 
zajistí regulaci a chod otopné soustavy (koncept regulace v kapitole 8.1). Profese ÚT dále zajistí revizi 
spalinové cesty a potřebné dokumenty k přejímce zařízení. Seznam všech položek ÚT v v kapitole 10. 

9.2 CHL 
 

Profese CHL provede osazení venkovní jednotky na střešní konzoli přímo nad stoupačku. CHL 
provede napojení silového přívodu (silový přívod zajistí profese ELE). Dle výkresové dokumentace 
(příloha P8-P9) bude provedeno osazení vnitřních jednotek. Mezi venkovní jednotkou a vnitřními 
jednotkami povede Cu potrubí společně s komunikační kabeláží. Před zaklopením podhledů bude 
provedena tlaková zkouška Cu potrubí. CHL provede osazení nástěnných ovladačů a zajistí jejich 
prokabelování s vnitřními jednotkami (Stavba zajistí drážky pro kabeláž včetně jejich zapravení). 
Seznam všech položek CHL v v kapitole 10. 

9.3 VZT 
 
Profese VZT provede montáž VZT jednotky a potrubní sítě dle výkresové dokumentace (příloha P8-
P9), včetně zaregulování soustavy a naprogramování větracích režimů. Montáž potrubí bude 
provedena až po montáži Cu potrubí pro vedení chladiva (dodávka CHL). V 2. NP bude potrubí 
vedeno v podhledu, ve 3. NP bude potrubí vedeno v dutině mezi sádrokartonovými deskami a bude 
obloženo tepelnou izolací. V 2. NP bude izolován výfuk a sání pro zamezení kondenzace – izolace 40 
mm. VZT zajistí instalaci nástěnného ovladače – umístění dle požadavku investora. Seznam všech 
položek VZT v kapitole 10. 

9.4 MaR 
 
Profese MaR dodá ekvitermní regulaci. Společně s ÚT zajistí regulaci a chod otopné soustavy 
(koncept regulace v kapitole 8.1). 
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9.5 ELE 
 

Profese ELE zajistí silové napájení všech zařízení. Dále zajistí jištění venkovní jednotky (doporučené 
jištění 25 A) a jištění VZT jednotky (10 A) a ohřívače (10 A). ELE zajistí napojení všech zařízení na 
hlavní uzemňovací přívod. 

9.6 ZTI 
 
Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od vnitřních chladicích jednotek (4 ks) a rekuperátoru VZT 
jednotky (2 ks) přes protizápachovou uzávěrku (dod. ZTI). 

    9.7    Stavba 
 

Profese STAVBA zajistí vlastní projekt pro stavební úpravy popsané v kapitole 4.3 a jejich následnou 
realizaci. Pro ostatní profese zajistí stavební přípomoc – zhotovení průrazů pro potrubí a jejich 
následné zapravení, kotvicí body pro VZT jednotku apod. – dle požadavků, které předají ostatní 
profese. Profese Stavba provede zaklopení sádrokartonových desek až po zhotovení montáže všech 
ostatních profesí – nutná vhodná koordinace. Stavba zajistí revizní otvory pro servis VZT jednotky a 
uzavíratelných klapek. 
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10. Seznam položek 
Tabulka 30.: Seznam položek 

  1. Vytápění množství jednotka 
1.1 Kotel Protherm Panther Condens 25KKV 1 ks 
1.2 Termostat Honeywell CM727 1 ks 
1.3 Ekvitermní regulace - dod. MaR 1 ks 
1.4 sifon a odvod kondenzátu - dod. ZTI 1 kpl 
1.5 Cu potrubí DN28 1 m 
1.6 Cu potrubí DN22 32 m 
1.7 Cu potrubí DN15 92 m 
1.8 Tkus DN28 2 ks 
1.9 Tkus DN22 8 ks 
1.10 Tkus DN15 18 ks 
1.11 Koleno 90° DN22 10 ks 
1.12 Koleno 90° DN15 28 ks 
1.13 Obchoz DN22 2 ks 
1.14 Obchoz DN15 7 ks 
1.15 Přechod DN28-22 4 ks 
1.16 Přechod DN22-15 12 ks 
1.17 Termostatický ventil DN15 16 ks 
1.18 Termostatická hlavice 15 ks 
1.19 Ruční regulace 1 ks 
1.20 OT Korado Klasik s bočním připojenín 10-700x2000 1 ks 
1.21 OT Korado Klasik s bočním připojenín 10-500x1100 1 ks 
1.22 OT Korado Klasik s bočním připojenín 11-300x900 2 ks 
1.23 OT Korado Klasik s bočním připojenín 20-500x500 1 ks 
1.24 OT Korado Klasik s bočním připojenín 21-400x800 1 ks 
1.25 OT Korado Klasik s bočním připojenín 21-400x1200 1 ks 
1.26 OT Korado Klasik s bočním připojenín 21-500x500 1 ks 
1.27 OT Korado Klasik s bočním připojenín 21-500x700 1 ks 
1.28 OT Korado Klasik s bočním připojenín 21-500x800 1 ks 
1.29 OT Korado Klasik s bočním připojenín 21-600x900 4 ks 
1.30 OT Korado Klasik s bočním připojenín 21-900x600 1 ks 
1.31 OT Korado Koralux KLM1500x600 1 ks 
1.32 Izolace pro DN22 2 m 
1.33 Izolace pro DN15 12 m 
1.34 Montážní, spojovací a těsnící materiál 1 kpl 
        
  2. Chlazení     

2.1 Venkovní kondenzační jednotka LG MU4M25 
napájení a jištění - dod. ELE 

1 ks 

2.2 Vnitřní jednotka LG PM05 2 ks 
2.3 Vnitřní jednotka LG PM07 2 ks 

Pokračování na další straně 



 

66 
 

2.4 Nástěnný ovladač 4 ks 
2.5 čerpadlo kondenzátu 2 ks 
2.6 odvod kondenzátu - dod. ZTI 1 kpl 
2.7 CU potrubí 6,35/9,52 mm 23 m 
2.8 komunikační kabeláž  1 kpl 
2.9 Montážní, spojovací a těsnící materiál 1 kpl 
        
  3. VZT     

3.1 

VZT jednotka ATREA Duplex 170 EC5 
včetně autonomní MaR, regulace RD5 
včetně integrovaného předehřevu EDO5-0,65 
odvod kondenzátu - dod. ZTI 

1 kpl 

3.1a ovladač CP Touch 1 ks 
3.1b čidlo CO2 1 ks 
3.1c čidlo vlhkosti 1 ks 

3.2 těsná uzavíratelná klapka 
DTBU 160 - se servopohonen LMF 24 

2 ks 

3.3 tlumič hluku MAA 160x600 4 ks 

3.4 těsná uzavíratelná klapka 
DTBU 100 - se servopohonen LMF 24 

2 ks 

3.5 Dohřev EPO-V 125/0,9 1 ks 
3.6 přívodní talířový ventil Balance DN100 5 ks 
3.7 přívodní talířový ventil Balance DN160 1 ks 
3.8 odvodní talířový ventil Balance DN160 2 ks 
3.9 odvodní talířový ventil Balance DN100 4 ks 

3.10 Spiro potrubí DN160 2,15 m 
3.11 Koleno 90 DN160 1 ks 
3.12 Oboustranná odbočka DN160 1 ks 
3.13 Přechod osový DN160-125 2 ks 
3.14 Spiro potrubí DN125 4 m 
3.16 Přechod osový DN125-100 1 ks 
3.17 Spiro potrubí DN100 22 m 
3.18 Koleno 90 DN100 9 ks 
3.19 Koleno 45 DN100 10 ks 
3.20 T kus DN100 5 ks 
3.21 ohebné potrubí Sonoflex DN160 3 m 
3.22 ohebné potrubí Sonoflex DN125 1 m 
3.23 ohebné potrubí Sonoflex DN100 7 m 
3.24 tepelná izolace Orstech 45 2,46 m2 

3.25 revizní otvor pod VZT jednotku 900x700 
dod. Stavby 

1 ks 

3.26 revizní otvor k těsným klapkám 350x350 
dod. Stavby 

1 ks 

 



 

67 
 

Závěr 
 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro úpravu mikroklimatu v rodinném domě. Před 
započetím potřebných výpočtů a návrhů musel autor zpracovat stavební výkresy jednotlivých podlaží 
a určit složení a vlastnosti všech stavebních konstrukcí. Stavební výkresy jsou přílohami P1 až P3. 

První řešenou problematikou bylo vytápění domu. Na základě stavebních výkresů, soupisu 
stavebních konstrukcí a normy ČSN EN 12831 byl proveden výpočet tepelné ztráty domu pro oblast 
Břeclav. Vypočtená ztráta původní obálky domu činila 𝟏𝟐𝟔𝟏𝟒 𝑾. Za účelem snížení tepelných ztrát 
domu byla navrhnuta tato opatření: zaizolování obvodových stěn, změna obvodové konstrukce 
v místnosti 2.11 a výměna původních oken a vstupních dveří. Díky těmto opatřením tepelná ztráta 
klesla o 𝟐𝟖 % na 𝟗𝟎𝟖𝟒 𝑾. Následoval návrh otopné soustavy (včetně zpracování výkresové 
dokumentace – přílohy P4 až P7), která je tvořena deskovými tělesy a jedním trubkovým tělesem. 
Otopná voda je vedena měděným potrubím. Pro celou otopnou soustavu byly provedeny hydraulické 
výpočty. Výstupem z těchto výpočtů je zaregulování jednotlivých termoregulačních ventilů, potřebný 
celkový průtok při dané tlakové ztrátě a množství vody v otopné soustavě. Zdrojem tepla je 
kondenzační kotel, který je zároveň využíván k přípravě teplé vody. Tento kotel obsahuje integrované 
oběhové čerpadlo, expanzní nádobu a pojišťovací ventil – tyto prvky byly na základě hydraulických 
výpočtů zkontrolovány a všechny jsou vyhovující. Vytápění bude řízeno termostatem umístěným 
v místnosti 2.09. Teplota otopné vody bude řízena ekvitermně na základě venkovní teploty – 
ekvitermní regulace bude zajištěna profesí MaR. 

Další problematikou bylo chlazení vybraných místností. Chlazení se týká místností 2.06, 2.07, 2.09, 
3.12 a 3.13. Dle normy ČSN 73 0548 byly pro jednotlivé místnosti vypočítány tepelné zátěže 
s výjimkou tepelné zátěže větráním. Tepelná zátěž větráním byla vypočtena pomocí rozdílů entalpií 
vzduchu tak, aby v zátěži bylo zahrnuto i odvlhčení vzduchu (nastává při použití splitových jednotek). 
Pro výpočet tepelné zátěže byl uvažován letní slunný den 21.7., výpočet proběhl pro celý den. 
V případě, kdy se v domě nachází pouze jeho obyvatelé (3 dospělé osoby), byla zjištěna nejvyšší zátěž 
v pokoji 3.12 𝟏𝟑𝟏𝟎 𝑾. Tento výsledek byl očekávaný, jedná se o místnost v půdní vestavbě (lehká 
konstrukce s malou tepelnou kapacitou), která je orientována na východ. Investor měl ovšem 
požadavek na chlazení a větrání domu pro případ, kdy se v domě (ve 2. NP) sejde větší počet osob. 
Výpočet tepelné zátěže proběhl pro tento případ. Celková tepelná zátěž vybraných místností činí 
𝟒𝟖𝟖𝟏 𝑾 ve 13:00 SEČ.. Na základě výpočtu tepelné zátěže byl vybrán multisplitový systém pro 
jednotlivé místnosti. Pro chlazení místností ve 2. NP byly vybrány 2 jednotky LG PM 07 s výkonem 
𝟐, 𝟏 𝒌𝑾. Kuchyně a hala (2.07 a 2.09) jsou chlazeny společně. Pro místnosti ve 3. NP byly vybrány 2 
jednotky LG PM 05 s výkonem 𝟏, 𝟓 𝒌𝑾. Celkový chladicí výkon vnitřních jednotek je tedy 𝟕, 𝟐 𝒌𝑾. 
Jako zdroj chladu pro vnitřní jednotky byla vybrána venkovní jednotka, která bude umístěna na 
střeše, s maximálním výkonem 𝟖, 𝟓 𝒌𝑾. Chladicí systém je vzhledem k vypočtené tepelné zátěži 
předimenzovaný, přebytečný výkon lze využít např. k odvedení akumulovaného tepla, k odvodu 
tepelné zátěže a vlhkosti vznikající při vaření, dále k pokrytí extrémů počasí a nebo k případnému 
dochlazení sousedních místností. Ke každé vnitřní jednotce v příslušné místnosti bude nainstalován 
nástěnný ovladač, chladicí jednotky jsou vybaveny autonomním systémem MaR. Od všech vnitřních 
jednotek bude odváděn kondenzát. 

Poslední řešenou problematikou je větrání domu. Investor požaduje nucené větrání místností, které 
jsou chlazeny a dále také větrání místností 2.10 a 3.14 (sociální zařízení v domě). Návrh větrání 
vychází z minimální intenzity výměny vzduchu v místnostech, tyto intenzity jsou definovány normou 
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ČSN EN 12831. Investor požaduje dva větrací režimy. První režim větrá již zmíněné místnosti, celkový 
požadovaný vzduchový výkon činí 𝟏𝟔𝟕 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒅. Druhý režim bude aktivován v případě např. 
rodinné sešlosti. V tomto režimu bude větráno pouze 2. NP, větrání ve 3. NP bude zastaveno pomocí 
uzavíratelných klapek. Vzduchový výkon v tomto případě činí 𝟏𝟓𝟖 𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒅. Pro přívod a odvod 
vzduchu budou použity plastové talířové ventily. Ventily budou připojeny pomocí ohebného potrubí 
ke Spiro potrubí, které zajistí distribuci vzduchu mezi distribučními prvky a VZT jednotkou. Ve 2. NP 
bude potrubí instalováno v podhledu, ve 3. NP bude instalováno v dutině mezi sádrokartonovými 
deskami a bude obloženo tepelnou izolací. Sací a výfukové potrubí bude izolováno za účelem 
odstranění rizika kondenzace vodních par v zimním období. Po volbě distribučních prvků a typu 
potrubí proběhl návrh potrubní soustavy a zpracování výkresové dokumentace (přílohy P8 a P9). Na 
základě tohoto návrhu proběhl výpočet tlakových ztrát pro jednotlivé větve a bylo určeno 
zaregulování pomocí distribučních elementů. Pro samotnou distribuci vzduchu byla vybrána VZT 
jednotka ATREA DUPLEX 170 EC5. Jedná se o zařízení, které je vybaveno dvojicí ventilátorů, filtrací 
přívodního a odvodního vzduchu, výměníkem ZZT, dále je vybaveno integrovaným předehřevem 
vzduchu a ochranou proti zamrzání výměníku ZZT a vlastní digitální regulací. Tato jednotka také 
splňuje směrnici EU č. 1253/2014 – Ekodesign. K jednotce budou připojeny uzavíratelné klapky (pro 
druhý větrací režim a také klapky na sání a výfuku), čidlo CO2, čidlo vlhkosti a dále nástěnný ovladač. 
Pro dohřev vzduchu na pokojovou teplotu je v přívodní síti instalován elektrický potrubní ohřívač 
vzduchu, který bude řízen VZT jednotkou. Pro zamezení šíření hluku od VZT jednotky budou za 
jednotku instalovány tlumiče hluku. Od jednotky bude gravitačně odváděn kondenzát. Jednotka bude 
v chodu na základě signálu od čidel CO2 a vlhkosti, dále bude nastaveno periodické noční 
provětrávání a v letních měsících bude nastaven program pro ranní provětrání domu, tak aby bylo 
využito akumulace chladu do stavebních konstrukcí. Samozřejmostí je i individuální nastavení větrání 
pomocí nástěnného ovladače. Vzhledem k nízké relativní vlhkosti přiváděného vzduchu v zimním 
období bylo doporučeno použít lokální zvlhčovače vzduchu a byl proveden výběr vhodného zařízení. 

Po vypracování jednotlivých projektů byl v 8. kapitole nastíněn koncept regulace jednotlivých 
systémů. V 9. kapitole byly popsány požadavky na jednotlivé profese pro realizaci. Na závěr je v 10. 
kapitole uveden seznam všech potřebných položek. 
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Použité symboly a veličiny 
 

𝑑 [𝑚] tloušťka stavební konstrukce 

𝐴 [𝑚 ] plocha stavební konstrukce 
𝑐  [𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾] Měrná tepelná kapacita 

𝑑, 𝑐 [𝑚] zapuštění hran oken 

𝑒 [−] korekční činitelé 

𝑒 [𝑚] stín okna 

𝑓 [−] teplotní součinitel 

𝐹𝑔 [−] činitelé zohledňující vliv venkovních teplot 

𝐺𝑤 [−] korekční činitel zohledňující spodní vodu 

𝐻  [𝑊/𝐾] Součinitel tepelné ztráty 

𝐻 [𝑘𝑚] nadmořská výška 

ℎ [𝑘𝐽/𝑘𝑔] entalpie 

𝑖 [−] počet lidí v místnosti 

𝐼 [𝑊/𝑚 ] intenzita sluneční radiace 

𝐿𝑝 [𝑑𝐵] hladina akustického tlaku 

𝑀 [𝑘𝑔] akumulační hmota 

𝑛 [ℎ𝑜𝑑 ] intenzita výměny vzduchu 

𝑝 [𝑃𝑎] tlak 

𝑅 [(𝑚 ∙ 𝐾)/𝑊] tepelný odpor 

𝑅 [𝑃𝑎] tlaková ztráta 

𝑡 [℃] teplota 

𝑈 [𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)] Součinitel přestupu tepla 

𝑉 [𝑚 ] objem 
x [−] tlaková ztráta místními odpory 

z [−] součinitel znečištění atmosféry 

𝑃 [𝑚] délka obvodové stěny 

𝐵  [𝑚] charakteristický rozměr 

𝑑  [𝑚] vnitřní průměr potrubí 

𝐿 [𝑚] délka 
𝛷 ,  [−] zátopový součinitel 

𝑅𝑒 [−] Reynoldsovo číslo 

𝑄 [𝑊] tepelný výkon 

𝑊 [𝑚/𝑠] rychlost proudění 

�̇� [𝑘𝑔/𝑠] hmotnostní tok 

𝑛 [−] počet místní odporů 
x [−] součinitel místního odporu 

�̇� [𝑚 /𝑠] Objemový tok 

𝑛  [−] součinitel zvětšení objemu 
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𝑛  [−] počet svítidel 

𝑃  [−] výkon svítidel 

𝑐 [−] součinitelé současnosti apod. 

∆𝑝 [𝑃𝑎] externí tlak 

I [°] azimut 

𝜓 [𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)] činitel lineárního prostupu tepla 

 

[°] deklinace 
e [−] emisivita 

𝜌 [𝑘𝑔/𝑚 ] Hustota 
𝜂  [−] koeficient využití expanzní nádoby 

 

[𝑊] návrhová tepelná ztráta 

 

[%] odchylka 

 

[℃] Průměrná teplota v otopném období 

 

[℃] Průměrná teplota v otopném období 

 

[−] součinitel tření 
l [𝑊/(𝑚 ∙ 𝐾)] tepelná vodivost 

 

[−] účinnost motoru 

 

[−] účinnost ventilátoru 

 

[°] úhel mezi paprsky a normálou ozařované plochy 

 

[℃] Výpočtová vnitřní teplota 
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