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Název práce: Vytápění výrobního objektu s administrativou 

Autor práce:  David Bardarov 

Oponent práce: Ing. Lucie Horká 

Popis práce: 

Bakalářská práce autora Davida Bardarova s názvem „Vytápění výrobního objektu s 

administrativou" se zabývá návrhem zdroje tepla, otopné soustavy a přípravou teplé vody. 

Vytápění objektu i příprava teplé vody je řešena pomocí dvou kondenzačních plynových kotlů. 

Teoretická část je zaměřena na typy otopných soustav a typy oběhových čerpadel pro topné 

systémy. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Zadání je splněno v požadovaném rozsahu, rozsah a obtížnost bakalářské práce je standardní. 

Výkresová dokumentace není zcela dotažená. Ve schématu technické místnosti nejsou 

specifikované trojcestné ventily na otopných větvích, je popsáno pouze jedno čerpadlo, chybí 

popsat dimenze otopných větví, dimenze armatur na větvích V1, V2, V4 neodpovídají dimenzím 

větví uvedených v půdoryse, čáry potrubí vedou přes armatury. V rozvinutém řezu není na první 

pohled jasné, kde která větev začíná a končí, pozice termostatických hlavic o odvzdušňovacích 

ventilů je naopak. Uchycení měděného potrubí je zřejmě uvedeno ve špatných jednotkách. Ve 

výpočtech není uveden např. návrh čerpadla pro přípravu teplé vody a návrh trojcestných 

ventilů atd. Pojem teplá užitková voda se již nepoužívá. 
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1) Podle jaké normy se provádí výpočet energetického štítku obálky budovy? Spadá 

navrhovaná budova opravdu do klasifikační třídy B, když Vám klasifikační ukazatel vyšel 

0,792? Proč jste zvolil pro výpočet štítku obálky budovy teplotu -15°C, když budovu jinak 

navrhujete na exteriérovou teplotu -12°C? 

 

2) Teplotní spád topných větví uvažujete 60/45°C, teplotní spád větve pro přípravu teplé vody 

uvažujete 70/60°C (v některých částech práce např. v kapitole analýza objektu nebo 

v technické zprávě uvádíte 75/60°C). Jak dosáhnete teplotního spádu kotlového okruhu 

70/60°C uvedeného na str. 87? Navrženy byly dva plynové kondenzační kotle, budou tyto 

kotle provozovány v kondenzačním režimu? 

 

3) Na str. 101 uvádíte výpočet větracího vzduchu pro zimní období na základě množství 

vzduchu pro spalování. Je nutné průtok spalovacího vzduchu počítat pro plynové spotřebiče 

typů C, kterými vámi navržené kotle jsou? Kde bude umístěný ventilátor pro přívod 

větracího vzduchu a jak bude přívod vzduchu realizován vzhledem k poloze technické 

místnosti uvnitř dispozice. 

 

4) Jaké čerpadlo bylo navrženo pro přípravu teplé vody, ve výpočtech není uvedeno. Jaké 

armatury a části byly pro výpočet tlakové ztráty tohoto okruhu započítány. Vypočítaná 

tlaková ztráta okruhu nedosahuje ani 350 Pa, přitom tlaková ztráta výměníku zásobníku dle 

technické specifikace navrženého zásobníku je 2400 Pa.  

 

5) Jak bude řešeno vypouštění větví V3 a V4 v podlaze dle výkresu „V4-Schéma zapojení 

otopných těles – větev 3,4“ ? 

 

Závěr: 

Předloženou bakalářskou práci, jejíž autor je David Bardarov doporučuji k obhájení. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  17. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


