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Zadání: 

1. Proveďte rozsáhnou rešerši problematiky týkající se elektrického podlahového 

vytápění v ČR, EU a ve světě s ohledem na nejnovější poznatky a způsoby vyuţití. 

2. Nastudujte normy a technické předpisy týkající se návrhu, výpočtu a dimenzování 

elektrického vytápění. 

3. Proveďte ukázkový bilanční výpočet elektrického podlahového vytápění pro 

zvolený rodinný dům. 

4. Na základě výsledků bilančního výpočtu proveďte průzkum trhu s tarify silové 

elektřiny a zvolte vhodný tarif. 

5. Zhodnoťte moţnost napájeni podlahového vytápění o dimenzovaném příkonu z 

fotovoltaických panelů. 

6. Zhodnocení a závěr práce. 
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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektrického podlahového vytápění, 

jednotlivými typy topných prvků jako jsou topné kabely, topné rohoţe a topné fólie. Další část 

obsahuje prvky, které jsou důleţité při realizaci podlahového vytápění. Součástí práce jsou 

vypsané normy, které řeší problematiku podlahového vytápění. V posledních částí lze najít návrh 

podlahové elektrického topení a fotovoltaického systému pro rodinný dům a nedílnou součásti je 

také ekonomické zhodnocení.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  topný kabel; topná rohoţ, podlahové topení 
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ABSTRACT 

This thesis deals with the issue of electric underfloor heating and various types of heating 

elements such as heating cables, heating mats and heating foils. The thesis also contains elements 

that are important in the implementation of underfloor heating. Part of this work are listed 

standards addressing the issue of underfloor heating. In the final part there is a proposal of 

underfloor heating and photovoltaic system for a family house with the economic evaluation as 

an integral part of the issue. 

 

KEY WORDS:  heating cable; heating mat; underfloor heating 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK  
Symbol Význam Jednotka 

R Tepelný odpor m
2
K/W 

υi Vnitřní teplota místnosti °C 

υF,max Nejvyšší dovolená teplota podlahy °C 

λ Součinitel tepelné vodivosti W/mK 

U Součinitel prostupu tepla W/m
2
K 

Te Výpočtová venkovní teplota v zimním období °C 

Tem Průměrná roční venkovní teplota vzduchu °C 

Qc Tepelné ztráty celkové W 

Qp Tepelné ztráty prostupem W 

Qv Tepelné ztráty větráním W 

R Rozteč cm 

Svyt Plocha vytápěná m
2
 

lkab Délka kabelu m 

Spod Plocha podlahy  m
2
 

Svyb Plocha vybavení m
2
 

Ed Průměrná denní výroba elektrické energie kWh 

Em Průměrná měsíční výroba elektrické energie kWh 

Hd Průměrné denní obdrţení energie na m
2
 získané od slunce kWh/m

2
 

Hm Průměrné měsíční obdrţení energie na m
2
 získané od slunce kWh/m

2
 

NT Nízký tarif - 

VT Vysoký tarif - 

Nvyt Náklady na vytápění Kč 

VTcena Cena vysokého tarifu Kč 

NTcena Cena nízkého tarify Kč 

VTspotřeba Spotřeba ve vysokém tarifu W 

NTspotřeba Spotřeba v nízkém tarifu W 

Ncprov Náklady provozní celkové Kč 

Pip Instalovaný výkon fotovoltaických panelů Wp 

Nc Celkové náklady Kč 

ZB Zelený bonus Kč/kWh 

VC Výkupní cena Kč/kwh 
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NC Nákupní cena Kč/kWh 

DN Doba návratnosti let 

VS Spotřeba podlahového vytápění kWh 

CE Celková vyrobená energie pomocí fotovoltaických panelů kWh 

ZVS Zisk vlastní spotřeby Kč 

ZDS Zisk dodávky do sítě Kč 

RV Roční výnos Kč 

Z25 Zisk za 25 let Kč 

V25 Výnos za 25 let Kč 
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1 ÚVOD 
 

Problematika elektrického podlahového vytápění začíná být v poslední době velice 

populární. Největším hitem je realizace u novostaveb či rodinných domů, hlavně kvůli určitým 

výhodám oproti jiným vytápěcím systémům. Lze je však také realizovat u průmyslových staveb. 

Kaţdý systém má své pro a také samozřejmě proti. Velice důleţitým aspektem je hlavně 

pořizovací cena a dalším jsou také provozní náklady. Je více systémů, které se dají vyuţít pro 

vytápění. Třeba teplovodní, radiátorové a mnoho dalších. 

 Autor se bude zabývat problematikou elektrického podlahového vytápění. Pro realizaci si 

vybral rodinný dům, kde bude provádět návrh podlahového elektrického vytápění pomocí 

topných kabelů pro členité místnosti nebo tam, kde bude velkého počtu nábytku. Pro méně členité 

místnosti jako je chodba pouţil topných rohoţí. Snaţil se také zhodnotit sazby elektrické energie 

od největších distributorů elektrické energie jako je E-ON a ČEZ, vybrat nejvhodnější tarif, který 

by se pro takový chod domácnosti hodil.  Pokud by se začala vyuţívat fotovoltaická energie pro 

spotřebu podlahového vytápění , zda se vyplatí investovat do tohoto systému a jestli se investice 

dokáţe vrátit navíc se ziskem. 
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2 ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ TOPENÍ 
 

  Systém je vhodný s ohledem na dynamiku do novostaveb. Které jsou charakteristické 

nízkou potřebou tepla pro vytápění a krátkým celkem krátkým otopným obdobím. Lze je 

instalovat v budovách s obvodovým pláštěm jakéhokoliv typu (lehkých, těţkých, dřevostavbách, 

zděných stavbách nebo u objektů s technologií ztracených bednění a jiných). Lze také podlahové 

vytápění pouţít jako jednu z mála alternativ při rekonstrukci budov. Díky malé konstrukční výšce 

a minimálním zatíţení stávající konstrukce.  Vyuţívá se buďto jako primární zdroj tepla nebo 

doplňkový zdroj. Jako alternativa v přechodných obdobích topné sezóny. Místnost se vyhřívá 

rovnoměrně od podlahy coţ, je pro fyzický pocit vnímání tepla příjemnější neţ u jiných 

tepelných zdrojů [5] [2] viz Obr.  1. 

 

 

Obr.  1: Porovnání průběhu ideální teploty podlahového a radiátorového topení [6]   

 

 

Účinnost elektrické otopné soustavy je nejvyšší ze všech druhů vytápění a dosahuje aţ 99 %. 

Elektrické podlahové vytápění má obdobné výhody jako teplovodní podlahové vytápění. Jeho 

realizace není sloţitá. Výhodou je, ţe se nemusí provádět tlaková zkouška potrubí, 

odvzdušňování ani seřizování regulačních armatur a jiné.   

Elektrickou energii lze téměř bez ztrát přeměnit na energii tepelnou. Coţ u teplovodního 

vytápění není moţné. Pro podlahové elektrické vytápění se vyuţívají topné rohoţe, topné fólie 

popřípadě samostatné topné kabely. Pro všechny případy platí, ţe se jedná o tenké výrobky  

o maximální tloušťce do 1 cm. Nejvýhodnější pouţití je v místnostech, které je tvořeno 

keramickou dlaţbou, protoţe její tepelný odpor se pohybuje okolo hodnoty 0,01 m
2
KW

-1
. 

Keramickou dlaţbu nejčastěji nalezneme v kuchyních a koupelnách. Tato hodnota je velmi malá 

a tím pádem dojde k rychlému přechodu tepla mezi topnou soustavou a podlahovou krytinou[1]. 
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2.1 Topné kabely 

 

Topný kabel je tvořen z odporového jádra, které je z mědi. Izolací ze zesíťovaného PE
1
, 

případně z ochranného opletení měděnými drátky a pláště z PVC
2
. V jádře kabelu dochází 

k přeměně elektrické energie na tepelnou. Ta ohřívá kabel a kabel materiál ve, kterém je uloţen. 

Jediné části kabelu, které nejsou ohřívány, jsou konce a nazývají se někdy také studené. Ty slouţí 

k dovedení elektrické energie. Ukládají se, aţ tam kde není poţadavek na vytápění pomocí 

kabelu. Podle účelů se pouţívají kabely o různých výkonech. Nejčastěji je jejich výkon popsán 

hodnotami 10 - 20 W/m
2
 [3]. Celkový výkon kabelu tím pádem záleţí na jeho délce. Pokud  

si zakoupíme například kabel, který bude mít délku 10 metrů. Můţeme z něj získat výkon 

80W/m
2
 ale také hodnotu 200 W/m

2
. Toto docílíme tím, ţe zvolíme rozteč smyček. Obecně platí, 

pokud budeme rozteč zmenšovat, tím dosáhneme větší výkon na metr čtvereční. 

 

2.1.1  Druhy topných kabelů 

 

Topné kabely se vyrábějí ve více provedeních. Pro vytápění místností, kde je zvýšená 

vlhkost (koupelny, prádelny, bazény) se pouţije kabel s ochranným oteplením. Pro obytné 

místnosti nepotřebuje ochranné opletení. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Jednoţilový kabel bez ochrany 

b) Jednoţilový kabel s ochranným opletením 

c) Jednoţilový robusní kabel pro venkovní plochy 

d) Dvouţilový kabel s ochranným opletením 

e) Dvouţilový kabel s ochrannou proti UV záření  

 

 

 

  

                                                 

1
 Polyetylen 

2
 Polyvinylchlorid 

Obr.  2: Druhy kabelů [1] 
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2.2 Topné rohoţ 

 

Topná rohoţ funguje podobně jako uloţené otopné těleso v podlaze. Rohoţe se mohou 

instalovat do novostaveb nebo budov, kde dochází pouze k rekonstrukci otopné soustavy. 

Tepelný výkon dodávaný rohoţemi se můţe pohybovat od 100 W aţ do hodnot několika kW. 

Pokud se rohoţe pouţijí pro velké haly, můţe být dosahovaný tepelný výkon i víc neţ 10 kW. 

Vytápění pomocí rohoţí můţe být realizováno, pokud budova tvoří nerozlučný celek. Znamená 

to, ţe nemůţe být přenosné. Musí být pevně zabudováno v objektu realizace. 

Je to vlastně topný kabel, který je připevněn k nosné tkanině buďto samolepící páskou. Nebo 

můţe být připevněn nití. Rohoţe můţeme rozdělit podle typu kabelu na jednoţilové, dvouţilové. 

Podle výkonu na 1m
2
 (80, 100, 160 W/m

2
). Dále podle šířky tkaniny na 30 nebo 50 centimetrů.  

A dále podle uchycení k podkladu na rohoţe se samolepící tkaninou nebo samolepícími páskami 

[3]. 

Jsou dvě moţnosti uchycení topného kabelu do textilní konstrukce, jak lze vidět na Obr.  3. 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.  3:  

Topná rohož všitá do textilního pásku (vlevo)  

Topná rohož uložena do tkaniny (vpravo) 

[11,12] 
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2.2.1 Základní popis topné rohoţe [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Moţnost upravení topné rohoţe 

 

Je několik moţností, jak rohoţ rozdělit, abychom neporušili určité zásady nebo dokonce 

kabel. Můţe nastat  problém, kde potřebujeme vynechat určité místo nebo se dostaneme ke konci 

stěny. Zde musíme rohoţ otočit o 180° nebo také vynechat místo v prostoru například pro 

nábytek nebo jinou překáţku tyto případy prezentuje Obr.  5 

 

 

Obr.  5: Upravování topných rohoží [1] 

Obr.  4: Topná rohož [9]- 1. Sklovláknitá tkanina, 2. Studený (napájení 

konec, 3. Spojka spojující topný kabel a studený konec, 4. Topný kabel, 5. 

Samolepící pásky pro fixaci k podlaze 
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2.3 Topné fólie 

 

Se pouţívají k podlahovému, tak i k stropnímu vytápění obytných místností. Topná fólie 

vypadá jiţ na první pohled jinak neţ topná rohoţ. Sloţení jednotlivých vrstev ukazuje Obr.  6 

 

 

Obr.  6: Topná fólie [7] 

 

Topná fólie se skládá ze dvou kusů polyetylenových fólií tloušťky cca 3 mm, mezi nimiţ  

je vrstva z homogenizovaného grafitu (uhlíku). Po stranách jsou měděné vodiče, které jsou velmi 

tenké do 4 mm. Vyrábějí se v pásech dané šířky 60 cm, z čehoţ je topná šířka o 10 cm uţší. 

Protoţe po obou stranách je ponecháno 5 cm místa pro uchopení a manipulaci. Aktivní zóna folie 

se vyrábí ve více tvarových provedeních, viz Obr.  7. To však nemá vliv na tepelný výkon fólie. 

 

 

Obr.  7: Tvar provedení topné plochy folie [1] 

 

Výhoda topné fólie je moţnost pouţít pro vytápění všech běţných druhů podlah, ale také pro 

stropní vytápění kde je její charakteristická značka F, pro běţné uloţení do podlah je její značka 

C. Rozdíl je pouze ve výkonových řadách. Výkon se pohybuje od hodnot 60 – 200 W/m
2
. Menší 

výkony se pouţívají pro plovoucí podlahy. Při výběru je nutné dbát, aby nedošlo k zaměnění 

fólie. Protoţe typy C a F jsou si velmi podobné. 
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2.3.1 Typy podlah pro topné fólie 

 

 

 Betonová podlaha: 

1. Beton 

2. Hydroizolace 

3. Tepelná izolace 

4. Parozábrana 

5. Topná fólie 

6. Ochranná trubka se sondou 

7. Betonový potěr 

8. Dlaţba 

9. Dilatační pás 

10. Připojení na elektrický rozvod 

 

 Podlaha typu Knauf: 

1. Beton 

2. Topná fólie 

3. Podlahová deska Knauf 

4. Dlaţba 

 

 Plovoucí podlaha: 

1. Beton 

2. Tepelná izolace 

3. Topná fólie 

4. Polyetylénová fólie 

5. Laminátová podlaha, parkety 

 

 Dřevěná podlaha: 

1. Nosná dřevěná konstrukce 

2. Tepelná izolace 

3. Topná fólie 

4. Vzduchová mezera 

5. Podklad pro podlahu  

6. Podlahová krytina 

  

Obr.  8: Skladba podlah [1] 
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2.4 Základní typy elektrických topných soustav 

 

Základní rozdělení otopných soustav je akumulační, poloakumulační a přímotopná. 

Hlavním rozdílem je tloušťka betonové vrstvy a rychlosti předávání tepla do místnosti dle Tab. 1. 

 

Typ vytápění akumulační poloakumulační přímotopné 

tloušťka betonu 10 - 14 cm 3 - 5 cm 0 cm 

prodlevy 

vytápění 
5 - 6 hod 1 - 2 hod 10 - 15 minut 

plošný výkon 250 - 300 W/m
2
 100 - 160 W/m

2
 50 - 80 W/m

2
 

Tab. 1: Charakteristické znaky elektrického podlahového vytápění [1] 

Z této tabulky si můţeme představit nejdůleţitější parametry pro typ vytápění, který by 

nejvíce vyhovoval, uţivateli kaţdý má totiţ různé poţadavky a očekávání od daného typu 

podlahového vytápění. Tyto údaje platí pro obvyklé typy vytápění. Mohou se však vyskytnout i 

extrémní případy. Podle typu jsou různé výšky betonové vrstvy, doba prohřátí betonu a plošný 

výkon otopné soustavy. V zásadě platí, čím je výška betonu větší, tím déle trvá, neţ se beton 

prohřeje a začne předávat teplo do okolí. 
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2.4.1 Dělení podle akumulačních schopností 

 

Elektrické podlahové topení má více moţností zhotovení. Pro které je společné zajištění 

tepelného toku na povrch. Aby byla zajištěna poţadovaná teplota v místnosti. Daná celkovou 

tepelnou ztrátou budovy.  

2.4.1.1 Akumulační vytápění 

 

Moţnost větší nebo menší vrstvy betonu, který slouţí k přenosu tepla z topného systému 

k lepšímu teplotnímu rozloţení na povrchu podlahy. Navíc naakumulované teplo v betonu můţe 

slouţit k předávání tepla. V době, kdy není k dispozici elektrický proud z důvodu odběru 

levnějšího tarifu. Nejčastější zastoupení je při pouţití topné rohoţe, která se zalévá do betonu. 

O akumulačních vlastnostech rozhoduje nejvíce tloušťka betonové vrstvy a její hmotnost,  

také v jaké hloubce je topná rohoţ  umístěna. Topná rohoţ bývá nejčastěji umístěna v hloubce 12 

– 14 centimetrů od nášlapné vrstvy. Je zde doporučený plošný výkon 250 - 300 W/m
2
.  

Nejvíce se pro tento typ hodí elektrické sazby D24d, D 25d a D 26d. Tyto tarify fungují tak, ţe je 

dané výrobcem elektrické energie nízký tarif po dobu 8 hodin. Liší se pouze součtem příkonů 

akumulačních spotřebičů.  

 

 

Obr.  9: Akumulační vytápění [10] – 1. Nášlapná vrstva (keramická dlažba, PVC, koberec, 

parkety…), 2. Podlahová sonda v ochranné trubce (husí krk), 3. Betonová akumulační vrstva, 4. 

Topný kabel popřípadě topná rohož, 5. Betonová akumulační vrstva, 6. Ocelová výztuž (kari sít), 

7. Tepelná izolace, 8. Podklad 

  



  Elektrické podlahové topení 

 

23 

2.4.1.2 Poloakumulační vytápění 

 

Vyuţívá akumulační vrstvy, která se nachází pod nášlapnou vrstvou podlahy, ohřívá menší 

tloušťky podlahy s niţší akumulací. Spodní vrstva betonu můţe zahřívat místnost v době,  

kdy není topná část v provozu. Však můţe také vyrovnávat výkon mezi odběrem a dodáváním 

tepla. U smíšeného systému je vrstva betonu 4 – 5 centimetrů. Výkon doporučený pro tyto 

systémy je 100 – 160 W/m
2 

. Vhodný tarif je D 45d. Kde je dáno výrobce, ţe nízký tarif bude po 

dobu 20 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  10: Poloakumulační vytápění [10] -1. Nášlapná vrstva (keramická dlažba, PVC, koberec, 

parkety…), 2. Podlahová sonda v ochranné trubce (husí krk), 3. Nosná betonová deska, 4. 

Ocelová výztuž (kari síť), 5. Topná rohož popřípadě topný kabel, 6. Tepelná izolace, 7. Podklad 
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Přímotopné vytápění 

 

Pouţívá se tam, kde je potřeba pruţný provoz vytápění, nebo přerušovaný popřípadě tlumený 

teplotně regulovaný provoz. Hlavní vlastnost přímotopného vytápění je rychlý náběh  

do provozní teploty povrchové plochy a také rychlým přizpůsobení regulace výkonu. 

 

 

 

Obr.  11:  Přímotopné vytápění [10] - 1. Nášlapná vrstva (nejčastěji keramická dlažba), 2. 

Flexibilní lepící tmel, 3. Podlahová sonda v ochranné trubce, 4. Topný kabel popřípadě topná 

rohož, 5. Nosná betonová deska, 6. Ocelová výztuž (kari síť), 7. Tepelná izolace, 8. Podklad  

 

Moderní systém podlahového vytápění, který umoţnuje dobrou regulovatelnost. Topné 

rohoţe jsou umístěny ve vrstvě trvale pruţného tmelu na betonu o malé tloušťce 3- 4 cm. 

Pro vytápění tohoto typu jsou sazby D45d, D46d, D55d. Výrobcem je dáno 20 hodin levný tarif  

a po zbytek dne tarif draţší. Značná výhoda je, ţe v levném tarifu jsou provozovány i ostatní 

spotřebiče v domácnosti. 

U přímotopného vytápění je výhodou, ţe velice rychle můţe reagovat na poţadavky majitele. 

Díky uloţení rohoţe v malé hloubce a dodávání elektrické energie skoro celý den je toto vytápění 

vhodné pro místa, kde je potřeba plynulá regulace teploty. Pro přímotopné systémy je doporučen 

plošný výkon 50 – 80 W/m
2
. 
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3 DŮLEŢITÉ PRVKY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ [1] 
 

Nejdříve neţ začneme plánovat vytápění pomocí elektrického podlahového topení. Se 

musíme seznámit s dalšími prvky, které se pouţívají při samostatné realizaci.  Tyto prvky jsou 

dilatační pásy, tepelné izolační desky, odrazové reflexní fólie a betonový potěr. Další důleţitý 

aspekt je také nášlapná vrstva, elektrický obvod, jističe a regulátory topné soustavy. Neposledně 

se také seznámit s normami a základy pro realizaci. 

 

3.1 Dilatační pásy 

 

Pokud dojde ke změně teploty nebo k roztahování a smršťování materiálu. Podlahové topení 

to nemá jinak. Dle normy DIN 18 560 se musí zajistit moţnost pohybu betonové mazaniny 5 mm 

ve všech směrech. Změna teploty však není příliš velká. Topit by se mělo začít, pokud teplota 

v místnosti klesne na 15 °C. Teplota u podlahového topení by neměla překročit 28 °C. Změna 

teplotní roztaţnosti v místnosti lze však vyřešit úplně jednoduše. Pouţijí se dilatační pásy, které 

se umístí po obvodě místnosti a u velkých budov se pouţije také pás ve středu místnosti. 

 Materiál pásu je upravený polyetylén, který svými vlastnostmi vyhovuje poţadavkům 

kladeným na zajištění poţadované kompenzace. Vyrábějí se v různých tloušťkách, šířkách  

a délkách. Pásy se prodávají ve stočené podobě. Po celé délce jsou opatřeny samolepícím 

prouţkem pro uchycení ke zdivu. Pro různé úrovně podlahy je pás naříznutý na pěti výškových 

úrovních pro pohodlné zarovnání. Materiál je pěněný polyetylén, který přijímá vzdušnou vlhkost. 

Proto je doporučené pásy skladovat v suchých a krytých prostorách. U velkých místností musí 

být vytvořeno tolik topných polí s dilatačním pásem, kolik je třeba ke konkrétní velikosti plochy 

místnosti. Platí to však také pro místnosti s uhlopříčkou větší jak 7 m. Topný kabel  

by neměl procházet přes dilatační spáru. 

 

3.1.1 Charakteristika dilatačních pásů  

 

 vyplňují dilatační spáry mezi tepelnými izolačními deskami a zdivem 

 zabraňují úniku vody z betonové mazaniny do obvodového zdiva 

 sniţují přenos hluku z podlahy do obvodových stěn 

 pruţné, ohebné a snadno zpracovatelné 

 dobré tepelné izolační vlastnosti a chemická odolnost 

 ekologicky nezávadné a recyklovatelné 
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3.2 Tepelné izolační desky 

 

Nezbytná část podlahového vytápění z hlediska sníţený tepelných ztrát. Izolační desky  

se pokládají na betonový podklad. Který by měl tvořit vodorovnou nosnou konstrukci místnosti. 

Podklad musí být proveden jako jeden celek a po celé ploše zarovnán do vodorovné roviny. Poté 

se na něj pokládají tepelně izolační desky. Izolační desky se pokládají po celé ploše podlahy  

i v místech kde nebude uloţeno podlahové topení. Od topení dojde k rozehřátí betonu po celé 

ploše. Kdyby nebyla pouţita izolace nebyla by některá část izolována. Docházelo by k šíření 

tepla pod podlahu a tepelným ztrátám.   

 Pro tepelnou izolaci nelze pouţít jakékoliv izolační desky, protoţe běţné polystyrénové 

desky by se od topení poškodily a zničily. Pro podlahové vytápění se vyrábějí speciální 

expandované
3
 a extrudované

4
 polyesterové desky, které vydrţí trvale teplotu 70 °C. Název těchto 

desek je například Styropol, Styrol, Dominosol a jiné. Hustota těchto desek musí dosahovat 

minimálně 25 kg/m
3
.  

 Desky se pokládají od rohu místnosti co nejblíţe k sobě, aby do nich nezatékal beton. 

Zatékání lze však omezit pouţití desek se zámkem. Kaţdá deska je do poloviny své tloušťky 

zúţena ze dvou stran viz Obr.  12. Tím se vytvoří moţnost zaseknutí desek do sebe. Montáţní 

firmy doporučují desky nejméně o tloušťce 5 cm. Platí čím větší tloušťka tím lepší, z důvodu 

úniku tepla do půdy a sníţení tepelné ztráty budovy. Desky se vyrábí v různých barvách a cena 

těchto desek se pohybuje přibliţně 3 krát draţší neţ od pěnového polystyrenu. Tím pádem  

se zvýší pořizovací cena, ale dojde ke sníţení provozních nákladů. 

 Další moţností k ušetření financí je pouţít 2 vrstvy polystyrenu. Spodní vrstva se poloţí 

z běţného pěnového polystyrenu a na něj se poloţí slabá vrstva extrudovaného nebo 

expandovaného polystyrenu. 

 

 

Obr.  12: Zámek u polystyrenových desek [1] 

  

                                                 

3
 Zpěnovatelný polystyren se předpěnění pomocí syté vodní páry kde dochází ke zvětšení objemu 

4
 Vytlačování taveniny krystalového polystyrenu za současného sycení vzpěnovadlem 
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3.3 Odrazové reflexní fólie 

 

Na izolační desky se pokládají odrazové fólie. Fólie plní dvě funkce, odráţí vyzářené teplo 

směrem nahoru do vytápěného objektu a brání k tepelnému zatěţování polystyrenových desek 

umístěných pod nimi. Na trhu je široký výběr těchto folií. Vyrábějí se ve dvou základních 

provedeních z hlediska povrchové úpravy. Levnější typ fólie obsahuje hliníkovou vrstvu.  

Při zalití betonem dojde k rozpouštění vrstvy, protoţe cement obsaţený v betonu společně 

s vodou způsobí oxidaci hliníkové vrstvy. Tenká vrstva hliníku, který je připojen na odrazové 

fólii se chemickou reakcí odpaří a účinnost odrazu tepla směrem nahoru se charakteristicky sníţí. 

 Kvalitnější fólie se označují PET. Opět je to fólie s hliníkovým povrchem, který je však 

navíc pokryt polyetylénem zhruba o tloušťce 0,02 mm a zesílenou sklorohoţí s rastrem  

o velikosti 8x8 mm. Zkratka PET určuje polyestertertaftalát, coţ zkráceně znamená pokovování. 

Díky tomuto upgradu povrchu nedochází k narušení hliníkové vrstvičky. Odrazivost u těchto fólií 

se pochybuje u hodnoty asi 77 %. Zřejmě se tak zvýší mnoţství tepla, které prostupuje směrem 

nahoru do podlahy. Další výhodou při pouţití fólie PET je v tom, ţe zkrátí doba od zahájení 

vytápění přibliţně o 30 %. Navíc je fólie další vrstvou, která slouţí proti šíření vlhkosti, kdyby 

došlo k poškození původní hydroizolace.  

Fólie se vyrábějí v tenké formě pásu o tloušťce od 2 – 3 mm. Šířku pásu se dá volit 100 nebo 

150 centimetrů. Lze je však snadno stříhat popřípadě řezat na pro potřebné rozměry. Celkové 

balení se pohybuje v délkách 50 a 100 metrů. Pásy se musí klást těsně na sebe. Aby nedošlo při 

betonování k posunu. Toto se dosáhne tak, ţe se vzájemně slepí speciální lepicí páskou, která  

má šířku 4 centimetry.   

 

3.4 Betonový potěr 

 

Je vrstva betonu, kterou se kryje topná rohoţ popřípadě fólie nebo kabel. Pokládá se vţdy  

po připevnění dilatačního pásu po obvodu místnosti. Protoţe po zatuhnutí ji uţ nebylo moţné 

dilatační pás poloţit. Dle normy ČSN EN 1264-2 je odborný název pro betonový potěr roznášecí 

vrstva. Výška záleţí na typu vytápění, který zvolíme (akumulační, poloakumulační, přímotopné). 

Struktura betonu nezáleţí vůbec na zvoleném typu vytápění a měla by být vţdy stejná. Před 

betonováním je doporučeno si nejdříve propočítat celkovou spotřebu surovin. Nebylo by totiţ 

pěkné, kdyby před skončením betonování došel z některých materiálů. Doporučený poměr pro 

míchání betonu v míchačce je 10 lopat hrubého štěrkopísku 50 kilogramu cementu, 10 litrů vody 

a 0,5 litru plastifikátoru. Platí, ţe na 50 kilogramů cementu spadá přibliţně 0,5 litrů plastifikátoru.  
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3.5 Nášlapná vrstva 

 

Jak je moţno vidět na předchozích obrázcích nejvyšší vrstva se nazývá nášlapná, protoţe  

se po ní chodí. Nejdůleţitější rozhodnutí je také, z čeho bude vůbec vrstva vyrobena.  

Na dnešním trhu se pohybuje mnoho výrobců, kteří dodávají nášlapné vrstvy. Takţe ve výběru 

materiálu by neměl nastat ţádný problém. Platí zde však jedna zásada. Teplo z otopné soustavy 

musí projít přes nášlapnou vrstvu v co největším mnoţství.  

Materiál, z něhoţ je vyrobena nášlapná vrstva, má mít co největší součinitel prostupu tepla, 

ale naopak co nejmenší tepelný odpor. Při projektování podlahového vytápění se jiţ počítá 

s maximálním odporem nášlapné vrstvy 0,15 m
2
K/W dle ČSN EN 1264. Ukáţeme si některé 

tepelné odpory krytiny, viz Tab. 2. 

 

Druh materiálu 
Tepelný odpor 

[m
2
K/W] 

keramická dlaţba 0,010 

PVC krytina 0,020 

parkety 8 mm 0,045 

parkety 10 mm 0,050 

parkety 20 mm 0,100 

koberec tenký 0,075 

koberec středně silný 0,100 

 

Tab. 2: Hodnota tepelných odporů pro různé materiály [1] 

Před pokladem podlahy musí teplota a vlhkost odpovídat budoucím klimatickým poměrům. 

Přibliţně 20 °C a vlhkost 40 – 60 %.  Dřevěné podlahy se pokládají na beton pomocí úchytného 

nebo lepícího systému. Dřevo je přírodní materiál proto na něj působí vlhkost a teplota. Můţe 

docházet ke smršťování nebo roztahování. Tomuto jevu se zabrání velice jednoduše a to tak,  

ţe se připevní neoprenová lišta, která tento nepatrný pohyb zajistí nebo zakryje. Lze pouţít také 

koberce, ale musíme znát jejich tepelný odpor. Problém můţe však nastat u některých dodavatelů. 

Koberce lze na beton volně pokládat nebo lepit pomocí lepidla na bitumerové bázi. Musí se však 

zajistit, aby byl koberec poloţen volně bez pnutí. 
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3.6 Elektrický obvod, jističe 

 

Pro zřízení platí mnoho příslušných norem a předpisů. Pouţití vhodných jističů a jejich 

správného zapojení je předpokladem pro bezpečný a úsporný provoz. Práce související  

se zapojením jednotlivých vodičů mohou provázet pouze pracovníci, kteří sloţili zkoušku podle 

Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice. Pro připojení elektrického podlahového topení musí pracovník 

splňovat minimálně § 6 (pracovník znalý s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost) nebo vyšší.   

Při provádění montáţních prací je potřeba dodrţovat platné normy ČSN 33 2000 Elektrické 

instalace budov a ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody. Kaţdý topný systém musí být 

připojen na samostatný elektrický obvod. Topné kabely, fólie a rohoţe se připojují na napětí 230 

voltů. Podle tepelného výkonu topné rohoţe se navrhuje jistič. Pokud rohoţ bude mít například 

výkon 3 kW. Dopočítáme se k hodnotě přibliţně 13 A, pomocí vzorce pro výpočet střídavého 

výkonu a účiníku můţeme pro tento případ zanedbat, protoţe se jedná pouze o odporovou zátěţ. 

Pro tento případ bude stačit jistič o velikosti 16 A. Jističe bývají umístěny v elektrickém 

rozvaděči. Pro velikost proudu 16 A odpovídá velikost měděného drátu CYKY 3 x 2,5 mm
2
. 

 

3.7 Regulace topné soustavy 

 

Hlavní funkce regulátoru je zapínat a vypínat otopnou soustavu. Podle poţadovaných teplot 

vzduchu v místnosti majitelem. Můţe být pouţito několik druhů regulátorů pro regulování 

teploty. Rozdělení základní podle počtu teplotních čidel na dva druhy. První typ pouţívá čidla 

teploty pro kontrolu vzduchu okolí a tím řídí teplotu a druhý druh pouţívá čidlo (sondu), která  

je zabudované v podlaze. Regulátor můţe však obsahovat také oba druhy čidel. V současné době 

se vyuţívají nejvíce regulátory kombinované, které plní obě předchozí funkce. Kontroluje teploty 

podlahy, aby nedošlo k překročení teploty na podlaze. Také zároveň reguluje teplotu ovzduší. 

Sonda má tvar válečku, který má průměr přibliţně 1 mm. Ukládá se do podlahy pomocí „husího 

krku“.  Kombinovaný regulátor má za úkol hlídat přetopení místnosti a proti přehřátí kabelů. 

Topení se vypne pouze v případě, ţe došlo k vytopení na poţadovanou hodnotu nebo,  

aby nedocházelo ke zbytečnému přehřívaní topných drátů.  
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4 POSTUP PŘI VÝSTAVBĚ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ [1] 
 

Před samostatnou prací je nutno všechny součásti soustavy dopředu připravit a zkontrolovat 

funkčnost a úplnost. Je mnoho druhů výrobců elektrického podlahového topení a je vhodné 

postupovat podle návodu výrobce. Návody jsou však velmi obdobné. Při postupování pokynů 

uvedených v návodech by se při práci neměly vyskytnout nějaké větší nejasnosti.  

Jsou dány všeobecné podmínky pro budování elektrického podlahového vytápění: 

 topné rohoţe se musí pouţívat jako součást stavebních konstrukcí. Buďto fixací 

pomocí lepení nebo šitím to je však povaţováno jako dočasná fixace 

 rohoţe nesmějí být v ţádném případě kráceny. Jde krátit pouze studené připojovací 

konce a dále nesmí být spojka instalována v ohybu 

  musí se dodrţet poţadavek, ţe poloměr ohybu kabelu nesmí být menší neţ 

čtyřnásobek jeho průměru 

 rohoţ nesmí být vystavována větším teplotám neţ 70 °C 

 pokud pokládáme rohoţ do objektů, které jsou větší jak 20 m
2
 nebo uhlopříčka  

je vetší jak 7 m musíme respektovat dilatační pásy popřípadě spáry a nesmíme vést 

rohoţ před dilatační spáry 

 přechod všech kabelů ze stěny do podlahy musí být provedeno pomocí „husích“ 

trubek 

 rohoţ se umístí minimálně 5 centimetrů ode zdi kvůli dilataci mezi soklem  

a pouţitou nášlapnou vrstvou 

 rohoţe se nesmí klást pod předměty, jako jsou vany, sprchové kouty, WC a nábytek 

a podobné 

 musí být poskytnuto odpojení rohoţí či rohoţe 

 před poloţením a po poloţení je nutné provést měření elektrického odporu topného 

okruhu. Hodnoty se musí shodovat a zapisují se do záručního listu 

Neţ budeme pokládat podlahové topení, musíme vědět kde je umístěna rozvodná skříň 

s jističem a proudovým chráničem dle normy ČSN 33 2000-4-41. Abychom věděli předem, kudy 

povedeme kabel pro napájení topné soustavy. Rozvaděč musí být pěvně zazděn ve zdi. Dále 

musíme také zazdít přístrojovou krabičku kde se, připojí topná soustava k elektrickým rozvodům. 

A od ní zaveden „husí“ krk do místa kde budeme studené konce vést z podlahy.  Tyto práce  

uţ musí být provedeny před budováním otopné soustavy [1]. 
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4.1 Jednotlivé kroky při budování elektrického podlahového topení  

 

1. Příprava podlahy – Musí být většina stavebních prací v místnosti dokončena. Pokud 

 se vyskytnou, nerovnosti pomocí sekáče je odstraníme a celou plochu zameteme dočista. 

 

2. Dokončení hydroizolace – Pokládka se provádí pouze u novostaveb nebo přístaveb. 

Pokud instalujeme podlahové topení do stávajícího objektu. Je jiţ hydroizolace poloţena. 

Pásy se kladou na celou plochu nové podlahy. Po poloţení dojde ke spojení pásu pomocí 

svaření, abychom zajistili vodotěsnost celé podlahy. 

 

3. Připevnění dilatačních pásů – Po obvodě celé místnosti se připevní dilatační pásy. 

Pomocí lepící vrstvy kde je nutné nejdříve odstranit krycí vrstvu. Pás se přilepí, po celé své 

ploše jakou má z výroby, přečnívající pás se nakonec odřeţe. Pokud je velká vyhřívaná 

vrstva plochy podlahy dojde k poloţení dilatačního pásu uprostřed místnosti. Další 

podrobnosti viz kapitola 3.1.  

 

4.  Poloţení desek tepelné izolace – Musí se poloţit pod topné rohoţe kvalitní tepelná 

izolace z polystyrenových desek extrudovaných popřípadě expandovaných. 

Pod podlahovou plochou kde není, instalováno vytápění musí, být také poloţena tepelná 

izolace. Pro tyto plochy však nemusí být pouţity drahé extrudované desky. Stačí poloţit 

obyčejný polystyrén, který je 3 krát levnější. 

 

5. Kladení odrazové reflexní fólie – Fólie se klade na polystyrenové desky. Aby se zvýšila 

efektivnost vytápění. Pro vytápění místnosti je potřeba ustřihnout potřebnou délku a pásy 

jednotlivé se přilepí pomocí lepicí pásky, která je určena pro tyto účely. 

 

6. Instalace topné rohoţe – rohoţ se pokládá podle rozměru místnosti a také jestli je zde 

uloţen nějaký nábytek nebo jiné. Musíme počítat také s vynecháním míst bez topení pro 

bytové doplňky podle potřeby. Také se musí uloţit do betonu teplotní čidlo. Rozloţení 

rohoţe a vzdáleností je vhodné nakreslit do výkresu, neţ se zalije betonem. Také se musí 

pevně připevnit, aby nedošlo k nechtěnému pohybu. 

 

7. Pokládka betonového potěru – Beton se pokládá na rohoţ připevněnou k odrazové folii  

a k polystyrenovým deskám. Výroba betonu by se měla probíhat dle kapitoly 3.4 kde  

je popsán poměr materiálu. Velikost a tloušťka betonu je předem doporučeno si spočítat. 

Musíme si taky připravit prostředek pro srovnání do vodorovné polohy. Je důleţité taky 

postupovat taky, aby byla moţnost odejít z prostoru tak, aby se na hotovou plochu 

nešlapalo.  

 

8. Měření elektrického odporu – před i po se musí změřit elektrický odpor topného kabelu. 

Správná hodnota odporu je naspána v dodacím listu současně s topnou rohoţí.  

Pro případnou reklamaci. Změření elektrického odporu se provádí pomocí měřicího 

přístroje. Můţeme pouţít mnoho druhů přístrojů. Například Metex a další. 

 

9. Odstranění dilatačního pásu – Kvůli odstranění problému zatékání betonu za dilatační 

pás se volí o něco větší neţ je tloušťka betonu. Poté se pás zařízne tak aby nebyl vyšší neţ 
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je beton (lícoval s vrstvou). Můţe také dojít k odtrţení v perforaci, která je uţ od výrobce 

dodávána.  

 

10. Nalepení okrajové lišty – Pokud je dilatační pás ve stejné vrstvě s betonem, můţeme 

připevnit okrajovou lištu. Ve stejné barvě jako je nášlapná vrstva. Je to více estetické. Lišta 

se lepí po celém obvodě místnosti. Je třeba pouţít vhodné lepidlo, které se dá současně 

zakoupit s lištou. 

 

11. Nášlapná vrstva – Druh nášlapné vrstvy záleţí na kaţdém z nás a na jejich vkusu. Někdo 

můţe pouţít plovoucí podlahu nebo keramickou dlaţbu a jiné. Hlavní je znát jejich tepelný 

odpor. 

 

12. Připojení topné rohoţe – musí provést kvalifikovaný pracovník s vhodným paragrafem. 

A navíc se také připojí regulátor teploty pro následné nastavení poţadovaných teplot [1]. 
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5 PŘEHLED NOREM 
 

5.1 ČSN 33 2000-7-753 

S normou souvisí: 

 ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy – elektrická zařízení budov 

 ČSN 332130:1985 Elektrotechnické předpisy – Vnitřní elektrické rozvody 

 

Norma se týká instalace elektrických podlahových a stropních topných systémů. Nesouvisí 

s instalací stěnových topných systémů. Strop umístěný pod střechou budovy aţ do nejmenší 

výšky 1,5 m měřených svisle nad dokončenou podlahou se povaţuje za strop. Obsaţena definice 

pouţitých prvků jako například akumulační podlahový topný systém, přímotopný systém, topný 

kabel nevytápěná plocha, studený vodič, samo omezující topný kabel (teplota nesmí přesáhnout 

70°C a lze ho moţno připojit na napájení bez přechodových studených konců).  

Popis bezpečnosti:  

 Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

 Ochrana před nebezpečným dotykem ţivých částí - ochrana zábranou ani polohou 

není povolena  

 Ochrana před nebezpečným dotykem neţivých částí – ochrana samočinným 

odpojením napájení (pouţití proudového chrániče s vybavovacím proudem 30mA), 

Doplňující pospojování vodivý kryt nebo rošt (pokud výrobce dodá, topné jednotky  

bez neţivých částí mají se vytvořit u podlahového vytápění nad a u stropního pod 

prvky). Ochrana nevodivým okolím není povolena. Ochrana neuzemněným místním 

pospojením není dovolena. Ochrana elektrickým oddělením lze pouţít, ale musí být 

pouţita pro kaţdý okruh topení.  

 Ochrany před účinky tepla – ochrana proti přehřátí – Topné jednotky (aby se v případě 

podlahového nebo stropního topného systému v budovách zabránilo, přehřátí musí  

se pouţit alespoň jeden z uvedených prostředků pro omezení teploty v pásmu topení 

 na maximálně 80 °C  

 Vhodný návrh topného systému - správná instalace topného systému v souladu 

s výrobcem, pouţít ochranných zařízení.  

 Výběr a stavba elektrických zařízení – popis aby bylo vše propojeno s určitými 

normami IEC 60800 nebo ICE 61423(průmysl). Určení minimálního stupně ochrany 

IPX1 pro stropy a pro pokládku do betonu IPX7. Dáno co musí vše dodavatel splnit 

výkres (typ topných jednotek nebo počet jednotek délku, umístění, pouţité napětí, 

proudový chránič určený odpor a jiné) musí být uloţen v rozvaděči topného systému. 

Informace pro dodavatele a uţivatele instalace. Odkazy na publikace. 
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5.2 ČSN EN 1264 

Tato norma se skládá z pěti dílčích podnorem a vzájemně na sebe odkazují. První z dílčích 

norem je norma: 

5.2.1 ČSN EN 1264-1 

Platí pro teplovodní soustavy podlahového topení v obytných, kancelářských a jiných 

budovách. Platí pro jiné teplonosné látky neţ voda. Norma se zabývá značkami a definicemi 

vyuţití podlahového teplovodního vytápění. Obsahuje definici pouţívaných názvů. Komponenty 

pro vytápění ochranná vrstva, izolační vrstva, podlahová krytina, okrajové plochy, přípojky, teplo 

rozváděcí element atd. Rozdělení na více druhů konstrukcí soustav typ A, B, C. Popis 

pouţívaných značek. 

5.2.2 ČSN EN 1264-2 

Hlavní cílem této normy je seznámení s různými vzorečky pro výpočet tepelných výkonů.  

A určuje okrajové podmínky. Platí pro obchodní trh a praktické projektování. Tepelné okrajové 

podmínky vnitřní teplota místnosti υi = 20°C. Další podmínka je nejvyšší povolená teplota 

podlahy υF,max = 29 nebo 35°C. A největší část normy se zabývá výpočtem měrného tepelného 

toku. Tepelná vodivost materiálů (ztráta směrem dolů lze počítat také směrem nahoru). Zkušební 

postupy pro určení tepelného výkonu soustavy.  Pro určení tepelného odporu koberců  

se pouţívají odlišné výpočty (jednodesková metoda). Přílohy s obrázky a tabulky pro zjištění 

parametrů při výpočtech.  

5.2.3 ČSN EN 1264-3 

Platí pro otopné nebo chladící soustavy zabudované uvnitř povrchových vrstev. Vyuţívá 

praktické výsledky z dílčích částí. Pouţitelná pro stěnové, stropní nebo podlahové topné systémy. 

Jsou zde také zahrnuta fyziologická omezení. Zahrnuty termíny a definice a výpočty pro otopné  

a chladící soustavy. A obsahují přílohu potřebnou pro zjištění potřebných parametrů. 

5.2.4 ČSN EN 1264-4 

Udává vhodné návrhy, pouţití aby bylo vidět, ţe je soustava vhodná pro konkrétní pouţití. 

Obsahuje parametry pro izolační vrstvy. Ochranné vrstvy, bezpečnost, popis plastových potrubí. 

Roznášecí vrstvy typy mazanin. Vyrovnávací vrstva. Popřípadě spárování u kamenné nebo 

keramické krytiny. Roznášecí vrstva minimální teploty popřípadě připravení potřebných otvorů. 

Počáteční zatopení v otopném systému 21 dní u cementové mazaniny nebo 7 dnů při pouţití 

anhydritové mazaniny nebo 1 den při pouţití roznášecí vrstvy tekutého asfaltu. Počáteční 

konstantní teplota 20 – 25 °C, která musí být minimálně 3 dny udrţována.  

5.2.5 ČSN EN 1264-5 

Norma platí pro otopné nebo chladící soustavy zabudované uvnitř povrchových vrstev 

vytápěné nebo chlazené místnosti. Zabývá se přepočtem hodnot stanovených v části druhé této 

normy pro příslušnou soustavu pouţitou při podlahovém vytápění. Přepočtová metoda popsaná 

v této části umoţňuje převod výpočtu a výsledku části druhé na hodnoty pro ostatní orientace 

povrchových vrstev pro stropní nebo stěnové vytápění popřípadě chlazení. 
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6 BILANČNÍ VÝPOČET PRO VYBRANÝ OBJEKT  
 

Nejdříve je nutno poznamenat, ţe před bilančním výpočtem autor musel prostudovat 

problematiku elektrického podlahového vytápění, počínaje vlastnostmi různých topných prvků aţ 

nastudování norem, které s danou problematikou souvisí. Dalším krokem bylo vybrání rodinného 

domu, u kterého prováděl tento bilanční výpočet. Rodinný dům lze vidět ve zjednodušeném 

výkresu na Obr.  13. 

 
 

Obr.  13: Schéma rodinného domu 

 

Pro výpočet bylo nejdříve potřeba získat celkové tepelné ztráty Qc. Touto problematikou se 

zabývá mnoho norem a programů. Pro získání tepelných ztrát pro jednotlivé místnosti byl pouţit 

balíček Stavební fyzika od společnosti Svoboda software [16]. Tento balíček je sloţen z mnoha 

programů určených pro zjednodušení práce při získávání dat zabývající se stavebnictvím 

například technické výpočty tepelných ztrát a jiné. Pro tento případ autor vyuţil pouze program 

Teplo a program Ztráty. 
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6.1 Program Teplo  

Program byl vyuţit, ke zjištění součinitele prostupu tepla U[W/m
2
K], které byly dál 

pouţívány při výpočtech v programu Ztráty. Prvním krokem bylo zjištění sloţení materiálů, které 

se pouţívaly při konstrukci rodinného domu. Toto sloţení bylo vyhledáno v doloţené technické 

dokumentaci pro tento rodinný dům. Autor potřeboval zjistit sloţení pro podlahu s keramickou 

dlaţbou, která byla pouţita v koupelně. Toto sloţení je moţno vidět na přiloţeném Obr.  14. 

První krok v tomto programu bylo nastavení Typu konstrukce. Poté se začalo pracovat  

na skladbě konstrukce, která je sloţena z pěti vrstev. Nejdůleţitější z vlastností, které bylo nutno 

zadat, byla tloušťka materiálu a součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK]. Takto se postupovalo aţ 

do vrstvy č. 1. Pro zjištění tepelné vodivosti se pouţívala materiálová knihovna, která  

je velmi obsáhlá a je součástí tohoto programu. Takhle se postupovalo také pro strop, vnitřní 

stěnu, podlahu s plovoucí podlahou, která je pouţita v celém domě kromě koupelny. Jediný 

součinitel prostupu tepla, který byl zadán v technické dokumentaci, byla obvodová stěna, proto 

s touto stěnou se nemuselo vůbec pracovat v tomto programu. Po zadání všech hodnot  

a konstrukcí pouţitých v domě byl zadán konec práce s daty, došlo k uloţení. Poslední krok, 

který v tomto programu byl udělán, bylo zmačknutí tlačítka Výpočet kde došlo k zhodnocení 

výsledků, které byly zaznamenány do Tab. 3. Autor přidal také součinitele, které vyčetl 

v materiálové dokumentaci.   

Obr.  14: Program Teplo 
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Konstrukce 
Vypočtený Součinitel prostupu tepla dle normy ČSN 730540 

[W/m2K] 

Podlaha koupelna a 
wc 

0,29 

Podlaha zbytek domu 0,31 

Vnitřní stěna 0,2 

Obvodová stěna 0,14 

Střecha 0,16 

Součinitel prostupu tepla zjištěný z materiálové dokumentace 

Dveře vstupní 1,1 

Dveře vnitřní 2,5 

Dveře balkonové 1,7 

Okna 1,7 

Tab. 3: Součinitelé prostupu tepla 

6.2 Program Ztráty 

Díky tomuto programu lze získat tepelné ztráty domu. Který pomáhá při kaţdodenní práci 

například projektantům a dalším odborníkům v těchto oborech. Při prvním spuštěním je moţnost 

vybírat uţ z hotových úloh, které spíše slouţí k seznámení s programem. Nebo lze vytvořit novou 

úlohu, coţ nebyl problém. Byla pojmenována jako Rodinný dům. Dalším krokem bylo stisknutí 

tlačítka zadání, jak lze vidět na Obr.  15.  Při stisknutí toho tlačítka se objeví další tabulka ve, 

které se zadávají Okrajové podmínky teplot, kde se rodinný dům bude nacházet. První z teplot 

je navrhovaná teplota v zimním období Te. Teplota byla získána díky programu, ale však pro 

jistotu tuto teplotu autor ověřil na internetových stránkách tzb-info[13] pro lokalitu Znojmo kde 

je rodinný dům umístěn je teplota Te = -12°C. Další z teplot byla Tem = 8,9°C. Jako poslední 

z hodnot byl korekční činitel zohledňující kolísání venkovní teploty, který je pěvně zadán. Další 

z důleţitých políček je Geometrie budovy, zde se zadává plocha podlahy, obvod podlahy a 

objem celého domu. Tyto hodnoty autor spočítal pomocí technické dokumentace, která je 

přiloţena v příloze. Poslední hodnoty, které lze zadat jsou, doplňující údaje. Tento dům není 

nuceně větrán, proto bylo zatrhnuto, ţe je jedná o bytovou budovu. Tyto údaje lze vidět na Obr.  

16. Následujícím krokem bylo zmáčknutí tlačítka popisu jednotlivých místností v objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.  15: Vstupní tabulka 
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 Po stisknutí tlačítka se objevila další tabulka, kde se zadávají základní parametry 

místnosti, jako jsou číslo podlaţí, číslo místnosti, označení místnosti atd. Důleţité hodnoty jsou 

půdorysná plocha místnosti a její obvod, objem vzduchu dané místnosti a navrhovaná vnitřní 

teplota, kterou autor zvolil pro celý dům 22°C. Kromě koupelny, kde je zvolena na 26 °C, pro 

lepší pocit při koupeli. Protoţe se jedná o přímotopné vytápění akumulace, byla zvolena nízká, 

pokud bych se však jednalo, např. akumulační vytápění akumulace by byla zvolena vysoká. Pro 

kaţdou místnost zvlášť lze zvolit typ vytápění. Typ byl zvolen podlahové vytápění pro všech osm 

místností. Lze také zadávat tepelný zisk v určité místnosti, protoţe v tomto domě není pouţit 

další tepelný zdroj jako např. krb či jiné. Toto pole zůstane všude vyplněno na hodnou 0. Další 

z proměnných je rychlost proudění. V tomto kroku bylo doporučeno v nápovědě programu, ţe 

pokud se nejedná o místnost, která je nuceně větrána hodnota se vyplní také na nulu. Parametr, 

který byl velice důleţitý se nazýval střední radiační teplota. Zde autor pouţil zjednodušení, které 

bylo doporučeno pomocí programu. Tato teplota se rovná přibliţně navrhované teplotě vnitřní, 

protoţe zjištění střední radiační teploty je obsáhlé téma, spíše pro samostatnou práci. Tomuto 

tématu se dále nevěnovala pozornost.  

 Nejdřív je popsáno číslo podlaţí, jedná se o jednopodlaţní dům proto je napsána 1. Další 

bylo číslo místnosti. Označení místností probíhalo podle autorova uváţení 101 a samozřejmě do 

označení místnosti bylo napsáno zádveří. Políčka typ vytápění, tepelný zisk, střední radiační 

teplota, rychlost proudění a akumulace byly vyplněny podle odstavce výše.  

V dolní části tabulky se nacházejí záloţky, které slouţí k zadávání skutečných velikostí 

pro daný projekt. Byly, pouţity záloţky pouze Ztráta prostupem do zeminy. Tato záloţka se 

pouţívá pro určení plochy, která bude sdílena s půdou, do které je uloţen základ rodinného domu. 

Zde stačí vyplnit Označení, které můţe být libovolné. Důleţitý parametr, který se počítá, 

z přílohy, je plocha pro kaţdou místnost.  Další proměnná se musí zadat teplotní součinitel 

prostupu tepla. Tyto dvě hodnoty se určují pro všechny místnosti. Teplotní součinitel prostupu 

tepla byl zadán podle Tab. 3 pro celý dům. V této záloţce se dále uţ nic nebude vyplňovat. 

Přestoupíme  na záloţku Ztráta prostupem do exteriéru. Zde se řeší plochy stěn a další stavební 

Obr.  16: Základní popis objektu 
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otvory jako dveře a okna, které jsou spojeny s venkovním prostředím. Samozřejmě se zadává také 

součinitel prostupu tepla pro stěny. Pokud se ve stěně nachází stavební otvor, musí se ještě 

zaškrtnout Okno, aby program upravil korekci, která následně zvětšuje tepelné ztráty pro danou 

místnost. Další záloţka se nazývala Ztráta větráním. Pro všechny místnosti bylo zaškrtnuto 

přirozené větrání a měnila se pouze minimální hygienická výměna vzduchu pro danou místnost. 

Poslední záloţkou byla Ztráta či zisk prostupem do odlišně vytápěných prostor. Zde se 

zadávala plocha vnitřních stěn a dveří, součinitel prostupu tepla a teplota druhé straně stěny, jak 

lze vidět na Obr.  17. Poslední záloţka se však vyuţila pouze jednou a to u koupelny, kde byla 

nastavena teplota na 26 °C. Proto je logické, ţe kdyţ v okolních místnostech byla teplota pouze 

22°C, tak z koupelny do okolních místností vznikl tepelný zisk, ale také okolní místnosti vytvořili 

ztráty pro koupelnu. Při výpočtu tepelné ztráty a zisky program zohlednil.  

 

 

 

  

Obr.  17: Parametry místností 
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 Po zadání všech místností a jejich parametrů došlo k výpočtu tepelných ztrát pro všechny 

místnosti. Nejdříve muselo být vše uloţeno. Potom došlo k zmačknutí tlačítka výpočet, jak lze 

vidět na Obr.  15. Poté autor vybral podrobné výsledky pro jednotlivé místnosti a došlo k získání 

tepelných ztrát pro jednotlivé místnosti, jak lze vidět v Tab. 4. Program zvlášť vypočítal tepelné 

ztráty větráním, teplené ztráty prostupem. Pro učení celkových tepelných ztrát daných místností 

pouţijeme vztah 

                               (1.1.)  

Tab. 4: Tepelné ztráty rodinného domu 

Ze získaných tepelných ztrát mohlo dojít k vybrání vhodných otopných prvků do podlahy.  

Byly vybrány pouze topné kabely a topné rohoţe výběr lze vidět v Tab. 5. Topné rohoţe byly 

pouţity v zádveří, chodbě a obývacím pokoji s kuchyní, protoţe zde nejsou místnosti členité a 

navíc se zde nenachází mnoho překáţek, které bychom museli pomocí vhodných způsobů 

obcházet. Při jejich výběru autor vţdy vybíral hodnoty výkonu o stupeň nejbliţší vyšší, aby byla 

zajištěna rychlejší reakce na změny teploty, popřípadě rychlejšímu náběhu na provozní teplotu při 

delším vypnutí celé otopné soustavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5: Výběr podlahového elektrického vytápění podle internetových katalogů [9;10] 

Místnosti 
Tepelné ztráta prostupem Tepelná ztráta větráním 

Celková tepelná ztráta 
místností 

[W] [W] [W] 

Zádveří 153 92 245 

Ložnice 324 185 509 

Chodba 165 142 307 

Koupelna 267 410 677 

WC 8 22 30 

Pokoj č. 1 319 181 501 

Pokoj č. 2 433 159 592 

Obývací pokoj + 
Kuchyně 

824 450 1274 

Místnosti 

Vypočtený 
výkon kabelu 

[W] 

Zvolený výkon 
podle katalogu 

[W] 

Názvy kabelů a 
rohoží z katalogu 

Zádveří 245 280 
A1P 10280-109 

(rohož) 

Ložnice 509 550 PSV 10550 - 53,7m 

Chodba 307 400 LPSV 80/5 (rohož) 

Koupelna 677 720 PSV 10720 - 71,7m  

WC 30 60 
Ekoheat cab-5 

12m/60W 

Pokoj č. 1 501 640 P1P 10640 - 64,4m 

Pokoj č. 2 592 640 P1P 10640 - 64,4m 

Obývací pokoj + 
Kuchyně 

1274 1440 LPSV 80/15 (rohož) 

Celkový výkon 4135 4560 
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U topných rohoţí je pokládka jednoduchá. Nemusí se řešit další problémy, protoţe je 

uloţena do textilie pevně, která nedovolí, aby došlo k špatné rozteči topných kabelů. Tento 

problém se musí však řešit u samostatných topných kabelů, které se pokládají, aby nedošlo 

k umístění kabelů blízko sebe a nedošlo k překročením povolených teplot pro podlahu danou 

normou ČSN EN 1264-2. Jejich rozteč se vypočítá podle jednoduchého vztahu [19] 

    
    

    
       

         

    
      (1.2.)  

Díky tomuto vzorci je potom jednoduché určit rozteče pro jednotlivé místnosti. Vzorový výpočet 

pro rozteče pro topné kabely byl proveden pro místnost nazvanou Loţnice, jak lze vidět v rovnici 

(1.3). Další výpočty byly obdobné, lišily se pouze v plochách místností a pouţitého vybavení a 

délkách kabelů jak lze vidět v Tab. 6. 

    
         

    
            (1.3.)  

 
  

Spod                                         

[m2] 
Svyb                                         

[m2] 
l kab                                         

[m2] 
Svyt                                         

[m2] 
R                                        

[cm] 

Ložnice 12,1 5,0 53,7 7,1 13 

Koupelna 7,6 1,9 71,7 5,6 8 

Wc 1,4 - 12,0 1,4 12 

Pokoj č.1 11,8 3,9 64,4 8,0 12 

Pokoj č.2 10,4 3,6 64,4 6,8 11 

Tab. 6: Výpočet rozteče pro topné kabely 

Po vyřešení všech problémů uţ nic nestálo v cestě, aby mohlo být nakresleno celé schéma 

pro elektrické podlahové vytápění pomocí programu Auto CAD, jak lze vidět na Obr.  18: 

Schéma pokládky elektrického podlahového vytápění. 
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Obr.  18: Schéma pokládky elektrického podlahového vytápění 

6.3 Ekonomické zhodnocení podlahového vytápění 

Cílem v této části bude, vyhodnotit kolik financí musí majitel uvolnit za nákup samostatného 

materiálu, jako jsou topné kabely a rohoţe a regulace. Výběr jednotlivých kabelů a rohoţí byl 

proveden v Tab. 5 díky této tabulce není problém najít jejich jednotlivé ceny, jak lze vidět v Tab. 

7. Tyto ceny byly nalezeny na online obchodech.  

Názvy kabelů a rohoží z 
katalogu 

Cena s DPH 

A1P 10280-109 (rohož) 1 525 Kč 

PSV 10550 1 343 Kč 

LPSV 80/5 (rohož) 1 851 Kč 

PSV 10550 1 354 Kč 

Ekoheat cab-5 12/60W 935 Kč 

P1P 10640 1 073 Kč 

P1P 10640 1 073 Kč 

LPSV 80/15 (rohož) 4 909 Kč 

Celková cena 14 063 Kč 

Tab. 7: Cena elektrických topných kabelů a rohoží [9;10] 
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Největší část z pořizovacích nákladů bude tvořit regulace. Zde je několik moţností, jak 

celý systém regulovat. Jedna z nich je, ţe by pro kaţdou místnost mohl být samostatný termostat, 

který by hlídal teplotu v místnosti a v podlaze, aby nedošlo k překročení povolených teplot dle 

normy ČSN EN 1264-2. Cena této moţnosti by se pohybovala v rozsahu od 9000-20000 Kč 

záleţí na zvoleném typu a výrobci termostatu. V dnešní době se však vyrábí, tzv. centrální 

regulace. Jejich výhodou oproti běţným termostatům je v tom, ţe dokáţe ušetřit aţ o 30% ceny 

z nákladů na provoz. Jsou bezhlučné a díky programovatelným řídícím jednotkám mohou splnit 

zákazníkova přání a navíc lze říci, ţe je bezobsluhová. Stačí první nastavení od specializované 

firmy a dál se majitel nemusí o nic starat[13]. Jejich nevýhodou je však cena a mnoţství dílčích 

částí, bez kterých by celý systém nemohl správně pracovat, jak lze vidět v  Tab. 8. Pro tento 

projekt byla zvolena regulace pomocí centrální regulace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoduše lze říct, ţe pořizovací náklady za topné kabely, rohoţe a centrální regulaci vypočteme 

tak, ţe sečteme celkové ceny za topné prvky a centrální regulaci, coţ dohromady činní 42736 Kč. 

Poslední z finanční části budou provozní náklady, které se budou odvíjet od spotřeby elektrické 

energie za celý rok dle Obr.  19. Nutno však poznamenat, ţe provozní náklady se budou lišit u 

jednotlivých rodinných domů podle způsobu vyuţívání topení a také na poţadavcích majitelů. 

Centrální regulace 

Potřebné součásti Počet kusů Cena za množství s DPH 

BMR HC 64 řídící jednotka 1 7 248 Kč 

Centrální regulátor BMR - 
8. kanálů 

1 14 580 Kč 

Rám pro Centrální 
regulátor 

1 2 021 Kč 

Podlahová čidla 8 2 896 Kč 

Čidla pro měření teploty v 
místnosti 

8 1 928 Kč 

  Celková cena 28 673 Kč 

Tab. 8: Pořizovací cena centrální regulace 
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Obr.  19: Graf spotřeby elektrické energie podlahového vytápění pro dané měsíce[13] 

První krok bylo vybrání vhodné sazby pro rodinný dům, sazba byla zvolena tak, ţe po 

dobu 20 hodin bude vyuţíván nízký tarif a po dobu 4 hodin vysoký tarif od společnosti EON se 

tato sazba nazývá D45d a od společnosti ČEZ Přímotop. Dalším krokem byla zvolena hodnota 

hlavního jističe před elektroměrem nad 3x20A do 3x25A včetně. Tato hodnota platí, stejná pro 

všechny dodavatele elektrické energie liší se pouze v ceně. Dalším krokem bylo zjistit spotřebu 

elektrické energie za vytápění, které je zobrazeno v Tab. 9 hodnoty jsou celkové sumy pro dané 

moţnosti provozu za celý rok, které jsou rozděleny na nízký a vysoký tarif podle předchozího 

grafu. 

  
  

Normální provoz Vyšší spotřeba Šetření 

[MWh] [MWh] [MWh] 

Nízký tarif (NT) 2,185 2,634 1,744 

Vysoký tarif (VT) 0,447 0,539 0,357 

Tab. 9:Spotřeba elektrické energie v NT a VT sazby D45d 

Posledním krokem před samostatným výpočtem je zjištění cen elektrické energie od 

společností EON a ČEZ. Pro vyhraný tarif byla vytvořena zjednodušená Tab. 9:Spotřeba 

elektrické energie v NT a VT je lépe přehledná a pro tyto účely bude dostačující. Nutno 

poznamenat, ţe tyto ceny za MWh uţ obsahují všechny poplatky, se kterými se počítá 

v kalkulátorech. Tyto poplatky jsou za distribuci a obchod s elektrickou energií. Plně rozepsané 

ceny za jednotlivé sluţby a ochody můţeme narazit v cenících od distributorů elektrické energie. 
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 EON ČEZ 

Měsíční plat za hlavní jistič před elektroměrem 218,00 Kč 300,00 Kč 

Pevná cena za silovou elektřinu 48,00 Kč 50,00 Kč 

cena za 1 MWh VT 2 937,72 Kč 2 676,76 Kč 

cena za 1 MWh NT 2 069,90 Kč 2 243,11 Kč 

Tab. 10: Ceny elektrické energie pro tarif D45d nad 3x20A do25A včetně bez DPH [17,18] 

Pokud známe spotřebu energie a ceny za ní tak uţ nic nestojí v cestě, abychom vypočítali náklady 

na provoz elektrického podlahového vytápění. Budeme zde vyuţívat Tab. 9 a Tab. 10 a pro 

výpočet pouţijeme vzorec 

 

                                            (1.4.)  

Nyní provedu vzorový výpočet pro distributora elektrické energie EON nutno poznamenat, ţe 

výsledná cena je bez DPH. 

 

                                              (1.5.)  

Další krokem se musí spočítat paušál, který se skládá z měsíčního platu za hlavní jistič před 

elektroměrem a pevné ceny za silovou elektřinu pokud chceme, znát hodnotu za rok vynásobíme 

měsíční paušál 12 krát, protoţe máme dvanáct měsíců. Autor zná roční spotřebu energie, bude 

vše odkazovat na rok. 

 

                                  (1.6.)  

Celkové náklady na provoz elektrického podlahového topení za rok bez DPH se vypočítají 

 

                                                  (1.7.)  

Celkové náklady s DPH, které je 21% vyčteno z ceníků 

 

                                       (1.8.)  

Pomocí těchto vztahů jsou vypočítány ceny elektrické energie od společností EON a ČEZ 

pro dané eventuality, spotřeby elektrické energie pro normální provoz, vyšší spotřebu, která můţe 

být zapříčiněna velkými mrazy nebo narozením dalšího člena do rodiny. Jako poslední moţnost 

je šetření moţné situace lze vidět v Obr.  19. Konečné výsledky byly zaznamenány do Tab. 11 

aby byla moţnost porovnat ceny v těchto případech. 

 

 Normální provoz Vyšší spotřeba Šetření 

EON ČEZ EON ČEZ EON ČEZ 

*Kč+ *Kč+ *Kč+ *Kč+ *Kč+ *Kč+ 

Paušál za rok 3 192,00 4 200,00 3 192,00 4 200,00 3 192,00 4 200,00 

Náklady na vytápění bez DPH 5 835,89 6 097,71 7 035,55 7 351,13 5 862,34 4 867,59 

Náklady celkové bez DPH 9 027,89 10 297,71 10 227,55 11 551,13 7850,67 9 067,59 

Náklady celkové s DPH 10923,75 12460,23 12 375,33 13 976,86 9499,31 10 971,78 

Tab. 11: Výpočet celkových provozních nákladů pro moţnosti z grafu spotřeby elektrické energie 
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Posledním krokem autor chtěl zjistit, jak výhodné je vůbec podlahové vytápění vůči jiným 

moţnostem vytápění jako druhou moţnost vybral vytápění pomocí tepelného čerpadla. Pro 

společnosti ČEZ a EON a nakonec porovná, zda je výhodnější první nebo druhá moţnost. Aby 

mohlo dojít k porovnání, autor musel najít ceny za tepelné čerpadlo a u dodavatelů elektrické 

energie bude vyuţívat sazbu D56d a ceny za tuto sazbu uvedl v Tab. 12. Jiţ teď je moţno vidět 

rozdíl v cenách energie vůči Tab. 10. 
  EON ČEZ 

Měsíční plat za hlavní jistič před elektroměrem 288,00 Kč 300,00 Kč 

Pevná cena za silovou elektřinu 48,00 Kč 50,00 Kč 

cena za 1 MWh VT 3 424,46 Kč 3 081,94 Kč 

cena za 1 MWh NT 2 582,28 Kč 2 752,04 Kč 

Tab. 12: Ceny elektrické energie pro tarif D56d nad 3x20A do25A včetně bez DPH [17,18] 

Přistoupíme k výpočtu cen elektrické energie pro tarif D56d budeme potřebovat pouze jiné 

spotřeby elektrické energie, protoţe pro tento tarif je zaručeno po dobu 22 hodin NT a po zbylé 2 

hodiny VT dle Tab. 13. Tato tabulky vychází ze stejného grafu spotřeby Obr.  19 je pouze 

přepočítána na dobu 22 hodin NT a 2 hodiny VT. 

  

Normální provoz Velká zima Šetření 

[MWh] [MWh] [MWh] 

Nízký tarif (NT) 2,395 2,887 1,912 

Vysoký tarif (VT) 0,237 0,286 0,189 

Tab. 13: Spotřeba elektrické energie v NT a VT sazby D56d 

Nejdříve se spočítají náklady na vytápění dle vzorce (1.4) pro společnost ČEZ 

                                              (1.9.)  

Poté se přistoupí k výpočtu ročního paušálu pomocí vzorce (1.6) 

                                  (1.10.)  

Celkové náklady na provoz elektrického podlahového topení za rok bez DPH se vypočítají 

                                                (1.11.)  

Celkové náklady s DPH, které je 21%  

                                        (1.12.)  

Po vypočítání všech potřebných hodnot byla vytvořena tabulka Tab. 14. Lze zde je moţno vidět, 

ţe náklady při vytápění pokud by byla pouţita sazba D56d. 

  

  

  

Normální provoz Vyšší spotřeba Šetření 

EON ČEZ EON ČEZ EON ČEZ 

*Kč+ *Kč+ *Kč+ *Kč+ *Kč+ *Kč+ 

Paušál za rok 4 032,00  4 200,00  4 032,00  4 200,00  4 032,00  4 200,00  

Náklady na vytápění bez DPH 6 996,16  7 321,56  8 434,44  8 826,57  5 584,54  5 844,39  

Náklady celkové bez DPH 11 028,16  11 521,56  12 466,44  13 026,57  9 616,54  10 044,39  

Náklady celkové s DPH 13 344,07  13 941,08  15 084,39  15 762,15  11 636,02  12 153,71  

Tab. 14: Výpočet celkových provozních nákladů pro sazbu D56d 
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7 SAZBY SILOVÉ ELEKTŘINY 
V dnešní době je moţnost vybrat jsi dodavatele silové elektřiny. Největší zastoupení mají 

firmy EON pro jiţní část české republiky a ČEZ pro severní část české republiky. Lze však 

vybírat i od jiných výrobců elektrické energie jako například RWE, Bicorn, Bohemia energy  

a jiné. V bakalářské práci se budu věnovat však pouze tarifům silové energie od firmy EON a 

ČEZ určené pro vytápění pomocí elektrické energie. 

Od firmy ČEZ je několik moţností distribučních sazeb, ze kterých budu vybírat: 

 Standard D 01d – jednotarifový produkt pro běţně vybavené odběrná místa 

se sazbou pro malou spotřebu. 

 Standard D 02d- jednotarifový produkt pro běţně vybavené odběrná místa se 

sazbou pro střední spotřebu. 

 Akumulace 8 – Dvoutarifový produkt s nízkým a vysokým tarifem. Nízký 

tarif je řízen pomocí hromadného dálkového ovládání (HDO). Podmínkou  

je instalace akumulačního spotřebiče pro vytápění nebo ohřev vody. U této 

sazby je zaručeno, ţe z 24 hodin bude pouštěn nízký tarif po dobu 8 hodin. 

 Akumulace 16 – Dvoutarifový produkt s nízkým a vysokým tarifem,  

kde nízký tarif je řízen pomocí hromadného dálkového ovládání (HDO). 

Podmínkou je instalace akumulačního spotřebiče pro vytápění nebo ohřev 

vody.  U této sazby je zaručeno, ţe z 24 hodin bude pouštěn nízký tarif  

po dobu 16 hodin. 

 Přímotop – Dvoutarifový produkt s nízkým a vysokým tarifem, kde je doba 

platnosti nízkého tarifu řízena pomocí hromadného dálkového ovládání 

(HDO). Pro tento produkt je podmínka, ţe musí, být vyuţíván systém 

s tepelným čerpadlem, jehoţ výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného 

objektu. Od výrobce je zaručeno, ţe za dobu 24 hodin bude nízký tarif 

pouštěn po dobu 20 hodin. 

 Tepelné čerpadlo – Dvoutarifový produkt s nízkým a vysokým tarifem, kde 

je doba platnosti nízkého tarifu řízena pomocí hromadného dálkového 

ovládání (HDO). Pro tento produkt je podmínka, ţe musí, být vyuţíván 

systém s tepelným čerpadlem, jehoţ výkon odpovídá tepelným ztrátám 

vytápěného objektu. Od výrobce je zaručeno, ţe za dobu 24 hodin bude nízký 

tarif pouštěn po dobu 22 hodin [14]. 
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Od firmy EON je několik moţností distribučních sazeb, ze kterých je moţno vybírat: 

 D 01d – základní sazba pro odběrná místa bez významného zastoupení elektrických 

akumulačních či přímotopných spotřebičů s malou spotřebou. 

 D 02d - základní sazba pro odběrná místa bez významného zastoupení elektrických 

akumulačních či přímotopných spotřebičů se střední spotřebou. 

 D 25d – sazba s řízením dobou trvání nízkého tarifu. Vhodná pro odběrná místa a 

akumulačními spotřebiči pro vytápění nebo ohřev uţitkové vody. Kde je zaručeno, ţe po 

dobu 8 hodin denně řízené distributorem bude pouštěn nízký tarif. 

 D 26d – sazba s operativním řízením doby trvání nízkého tarifu. Vhodná pro odběrná 

místa s vyšší spotřebou.  U této sazby musí být instalovaný výkon všech spotřebičů 

určených pro akumulaci nejméně 55% příkonu z hlavního jističe před elektroměrem. 

Nebo výkon musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu. Doba nízkého tarifu je 

obdobná jako u sazby D 25d a to je 8 hodin. 

 D 35d – sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu vhodná pro místa se 

smíšeným systémem elektrického vytápění. Podmínka pro získání je, ţe spotřebiče určené 

pro ohřev vody a vytápění musí činit nejméně 50% z příkonu hlavního jističe před 

elektroměrem nebo odběratel musí dokázat, ţe výkon odpovídá tepelným ztrátám objektu. 

Doba nízkého tarifu je vymezena distributorem v celkové délce 16 hodin denně.   

 D 45d – sazba s operativním řízením doby trvání nízkého tarifu vhodná pro odběrná místa 

s velkým zastoupením elektrickým přímotopných spotřebičů. Celkový instalovaný příkon 

přímotopných elektrických spotřebičů včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev vody 

pokud je takový spotřebič nainstalován musí být minimálně 40% příkonu hlavního jističe 

před elektroměrem. Dodavatel zaručuje dobu nízkého tarifu 20 hodin denně.  

 D 55d, D 56d -  sazby jsou určeny pro vytápění pomocí tepelného čerpadla s dobou řízení 

nízkého tarifu. Jediný rozdíl je v době provozu tepelného čerpadla. U tarifu D 55d je doba 

provozu do 31. 3. 2005. A u tarifu D 56d je doba provozu od 1. 4. 2005. U sazby D 55d se 

musí dokázat, ţe výkon tepelného čerpadla odpovídá tepelným ztrátám objektu. Pro sazbu 

D 56d musí výkon tepelného čerpadla pokrýt minimálně 60% tepelných ztrát vytápěného 

objektu. Doba, po kterou se distributor zavazuje, ţe bude spouštět nízký tarif je 22 hodin 

denně [15]. 

 

Pokud chceme získat kterýkoliv tarif od firmy EON či ČEZ musíme, zajisti, aby akumulační 

části, které slouţí, uţitkovou dobu nebudou spouštěny mimo doby nízkých tarifů. TO znamená, 

ţe budou blokovány například pomocí stykačů. Doby nízkých tarifů je moţno zjistit na 

internetových stránkách dodavatelů elektrické energie. Kde lze také domluvit doby, kdy bude 

spouštěn nízký tarif. U všech tarifů od obou distributorů také záleţí na velikosti hlavního jističe 

před elektroměrem, od kterého se odehrává cena distribuční sazby, kterou musíme platit kaţdý 

měsíc. Tím pádem zaleţí na vhodně zvoleném hlavním jističi před elektroměrem, abychom 

neplatili zbytečně, za sazbu například 20-25A kdyţ by nám stačila sazba 16-20A.  
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8 MOŢNOST NAPÁJENÍ POMOCÍ FOTOVOLTAICKÝCH 

ČLÁNKŮ 
V dnešní době je velice oblíbené pouţívání sluneční energie pro získávání tepelné nebo 

elektrické energie. Pro získání elektrické energie ze slunečního záření budeme vyuţívat 

fotovoltaické (solární) články. Fotovoltaické panely pro tento případ budou dimenzovány pouze 

na spotřebu elektrické energie pro podlahové vytápění tato spotřeba lze vyčíst z Tab. 5. Spotřeba 

podlahového vytápění je 4560 W. Pokud známe spotřebu, můţeme, vybrat vhodný typ 

fotovoltaického článku. Pro tento projekt byl vybrán fotovoltaický panel Canadian Solar 

250Wp [20], který má výkon 250Wp. Celkový počet umístěných panelů na střeše domu bude 20 

s Pip = 5,0kWp. Jsou také známy rozměry panelu podle kterých došlo k navrhnutí rozloţení 

panelů na rodinném domě podle Obr.  20. 

Po návrhu rozloţení panelů můţeme určit počet profilů a střešních háků, které budeme 

potřebovat pro připevnění panelů na střechu rodinného domu. Musíme si uvědomit, ţe hmotnost, 

kterou budou profily nést je nezanedbatelná, proto se nesmí podcenit rozloţení profilů. Potřebné 

materiály pro instalaci, jsou uvedeny v Tab. 15. 

 

Název materiálu Množství Cena za jednotku 
Cena 

celkem 

[ks] *Kč+ *Kč+ 

FV panel Canadian Solar 250 WP 20 6337 126740 

Střídač SMA Sunny Tripower 5000 TL 1 48541 48541 

Hliníkový nosník Solo 40x40x6000 mm 8 1056 8448 

Střešní hák Schletter Rapid2 s KlickTop 48 238 11424 

Spojky nosníku 4 46 184 

Středová upínka Schletter 35-50 mm 36 58 2088 

Krajová upínka Schletter 45 mm 8 75 600 

Koncovka nosníku profilu 8 18 144 

Celkové náklady 198169 

Tab. 15: Cena materiálů pro instalaci fotovoltaických panelů [20,21,22] 

 

Obr.  20: Rozložení fotovoltaických panelů 
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Nachází se několik moţností panelů, jak je společně zapojit. Moţnost číslo jedna zapojení do 

série, kde zůstává konstantní proud a zvýší se pouze napětí. Moţnost číslo dvě je zapojení 

paralelní, kde zůstává konstantní napětí a zvyšuje se proud, který lze dodat do střídače. Poslední 

moţnost je zapojení sériově-paralelní. Při tomto zapojení se zvyšuje jak proud, tak i napětí, to 

záleţí na konkrétním zapojení. Autor vybral sériové zapojení fotovoltaických panelů, které lze 

vidět viz Obr.  21: Schéma propojení fotovoltaických panelů[26] 

 

Obr.  21: Schéma propojení fotovoltaických panelů a střídače 

Pro zjištění skutečné hodnoty vyrobené energie z fotovoltaických panelů pouţijeme internetové 

stránky [23], kde se zadá pouţitá technologie, instalovaný výkon, odhadované ztráty systému, 

náklon modulu, polohu rodinného domu v GPS a orientace rodinného domu. Po zadání těchto 

hodnot získáme z programu Tab. 16. Lze vidět, ţe skutečný výkon, který je moţno vyrobit na 

panelech je 4690 kWh. Proto je navrhnutý střídač dostačující, protoţe nedojde k překročení 

hodnoty 5 kWh. 

Fixed system: inclination=35�, orientation=-70� 

Month Ed Em Hd Hm 

Jan 4,04 125 0,96 29,6 

Feb 7,77 217 1,83 51,2 

Mar 13 402 3,1 96,2 

Apr 19,2 577 4,77 143 

May 20,2 628 5,17 160 

Jun 20,8 624 5,39 162 

Jul 19,8 613 5,16 160 

Aug 18,1 560 4,68 145 

Sep 13,8 413 3,47 104 

Oct 8,7 270 2,14 66,2 

Nov 4,66 140 1,13 33,8 

Dec 3,92 121 0,94 29,3 

Yearly 
average 

12,8 391 3,23 98,4 

Total for 
year 

4690 kWh 1180 kWh/m2 

Tab. 16: Skutečný výkon vyrobené elektrické energie [23] 
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Poslední problém, který je potřeba vyřešit, co budeme dělat s elektrickou energií, pokud 

nebudeme vytápět rodinný dům a přitom bude slunce svítit a fotovoltaické panely budou vyrábět 

elektrickou energii. A druhá moţnost nastává, pokud slunce svítit nebude a budeme poţadovat 

vytápět rodinný dům kde brát elektrickou energii. Pro vyřešení tohoto problému se lze pouţít dvě 

varianty první varianta se nazývá Ostrovní systém (grid-off). Tato varianta lze pouţít v místech, 

kde není moţnost pro připojení na distribuční síť. Nejvíce se pouţívá v chatách, přívěsech nebo 

dokonce lodích větších rozměrů. V těchto místech obvykle poţadujeme komfort domova 

například lednice, rádio, televize a jiné. Zde je velice důleţitá spotřeba elektrické energie. Lze 

říci, ţe pokud poţadavky na elektrickou energii budou malé logicky lze volit menší výkon 

fotovoltaických panelů. Tato varianta se dá pouţít v různých modifikacích systém s přímým 

napájením, ostrovní systém s akumulací elektrické energie nebo hybridní ostrovní systémy. 

Druhá varianta lze nazvat systém dodávající elektrickou energii do rozvodné sítě (grif-on). 

Tato varianta se obvykle pouţívá u rodinných domů nebo průmyslových objektů, kde se 

vyrobená energie buďto spotřebovává přímo v daném objektu nebo jsou přebytky prodávány do 

distribuční sítě. Pokud se energie spotřebovává rovnou tam, kde je vyrobena, dochází k šetření, 

protoţe se nemusí od distributora kupovat energie s poplatky a navíc získá zelený bonus[24]. 

Pro rodinný dům byl vybrán systém grid-on. Pokud nastane situace, ţe bude svítit slunce a 

nebudeme, vyuţívat podlahové vytápění budou se prodávat nadbytky elektrické energie do 

distribuční sítě. Nastane-li opačný problém, ţe budeme potřebovat vytápět, ale nebudeme mít 

dostatek elektrické energie, budeme od distributora opět energii nakupovat nazpět. Teď 

přistoupíme k vyřešení spotřeby energie podlahového vytápění a vyrobené energie pomocí 

fotovoltaických panelů dle Tab. 17. Tato tabulka vyplývá z Obr.  19 a Tab. 16: Skutečný výkon 

vyrobené elektrické energie. Pro lepší pochopení byla tato tabulka vloţena do Obr.  22, kde lze 

pozorovat, ţe v měsících listopad, prosinec, leden a únor byla spotřeba vyšší neţ vyrobená 

energie díky fotovoltaickým panelům. 

Měsíce 

Spotřeba elektrické energie 
podlahového vytápění 

rodinného domu 

Energie vyrobená pomoci 
fotovoltaických panelů 

[kWh] [kWh] 

1 638 125 

2 510 217 

3 287 402 

4 65 577 

5 21 628 

6 0 624 

7 0 613 

8 0 560 

9 52 413 

10 98 270 

11 367 140 

12 594 121 

Celkový výkon 2632 4690 

Tab. 17: Spotřeba elektrické energie pro podlahové vytápění a vyrobená energie díky 

fotovoltaickým panelům 
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8.1 Ekonomické zhodnocení vyuţití fotovoltaických panelů 

Pro tento projekt bylo nejdůleţitější zhodnotit, zda se vyplatí pouţívat fotovoltaické panely a 

jestli je moţné při dnešních bonusech vůbec moţno čekat, ţe se náklady na pořízení celého 

systému pro přeměnu sluneční energie na energii elektrickou vyplatí. Aby mohlo dojít 

k zhodnocení, bylo potřeba zjistit ceny pro zelený bonus, který lze uplatnit při výrobě pomocí 

sluneční energie a nákupní a výkupní cenu energie pro dané dodavatele. Tyto informace lze 

získat na internetových stránkách e jejich ceny jsou uvedeny pro společnosti EON a ČEZ v Tab. 

18. Jak lze vidět ceny za zelený bonus a výkupní cenu jsou u všech distributorů stejné. Liší se 

pouze nákupní cena Tu lze získat v cenících elektrické energie od jednotlivých distributorů. 

 

Zelený bonus Nákupní cena Výkupní cena 

*Kč/kWh+ *Kč/kWh+ *Kč/kWh+ 

EON 2,86 4,63 3,41 

ČEZ 2,86 4,95 3,41 

Tab. 18: Ceny při využití zelených bonusů[17,18,25] 

Autor provedl dílčí výpočty pro zisk vlastní spotřeby a zisk dodávky do sítě pro distributora 

elektrické energie EON 

                                                 (1.13.)  

 
                                           

             
 

                                          (1.14.)  
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Obr.  22:Graf spotřebované energie podlahového topení a vyrobené energii pomocí 

fotovoltaických panelů 
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Pro výpočet doby návratnosti pouţijeme vzorec 

    
  

  
 

      

        
         (1.15.)  

Autora také zaujímal zisk a výnos fotovoltaické elektrárny za dobu 25 let. Výrobce uvádí záruku 

na dobu 25 let, ţe budou fotovoltaické panely dodávat konstantní výkon a tento zisk se vypočítá 

pomocí vzorce 

                                               (1.16.)  

Pro výnos za 25 let provedeme výpočet pomocí vzorce 

                                   (1.17.)  
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9 ZÁVĚR 
Pro získání bilančního výpočtu pro vybraný rodinný dům byl pouţit program Stavební 

fyzika od společnosti Svoboda software práce v prostředí programu, je velice přehledné  

a pracuje se s ním velice pohodlně. Ale je nutností znát, jak získat nebo spočítat veličiny 

nebo parametry, které se do programu zadávají. Jak je uvedeno v předchozích kapitolách. 

Prostřednictvím tohoto softwaru byly získány celkové teplené ztráty QC. Výsledek byl 4135 

W. Proto lze říci, ţe rodinný dům lze přiřadit k energeticky úsporným domům, coţ je 

v dnešní době samozřejmostí. Najdou se však také výjimky jako u všeho. Pomocí celkového 

výkonu byly vybrány vhodné otopné prvky od společnosti Ecofloor pro tento rodinný dům, 

jak lze vidět v Tab. 5: Výběr podlahového elektrického vytápění podle internetových 

katalogů [9;10]. Výběr vhodného výkonu kabelů byl prováděn podle doporučení, ţe hodnota 

topného kabelu by měla být přibliţně od 5% a vyšší, neţ je vypočtená hodnota tepelných 

ztrát pro dané místnosti. Aby mohla být zajištěn vhodný komfort na poţadavky majitele  

a také je systém více flexibilní. Na internetových stránkách se nachází mnoho výrobců, od 

kterých lze vybírat a záleţí pouze na poţadavcích majitele nebo projektanta. Cena za všechny 

otopné prvky byly spočteny na hodnotu 14063 Kč.   

Následovalo dále vybrání vhodné regulace. Pro řešení se dají, vyuţít dvě moţnosti 

regulace. Moţnost číslo jedna je pouţití pro kaţdou místnost zvlášť vlastní termostat coţ, by 

bylo dosti nehospodárné. Projevilo by se to na spotřebě elektrické energie a tím pádem na 

provozních nákladech, ale zase výhoda v tomto pouţití. Byla by utracena menší částka na 

regulaci. Druhá z moţností je pouţití centrální regulace pro celý dům. Nevýhodou jsou však 

velké pořizovací náklady, ale v její prospěch je nutno podoktnout ţe ušetří provozní náklady. 

Výrobce uvádí, ţe dokáţe ušetřit aţ 30% z provozních nákladů. Je také bezobsluhová, stačí 

prvotní nastavení od specializované firmy a o zbytek se uţ postará centrální jednotka. Autor 

zvolil pro tento projekt řízení podlahové vytápění pomocí centrální regulace a cena byla 

28673 Kč. Pořizovací náklady za centrální regulaci a topné prvky vyšly na 42736 Kč. 

Dalším krokem bylo spočítání a porovnání cen elektrické energie od nejrozšířenějších 

distributorů elektrické energie jako jsou ČEZ a EON. Byly vybrány sazby silové energie 

D45d a D56d. Pro tento projekt byly vhodné, protoţe se pouţívá vytápění v přímotopném 

reţimu. Nejdříve byly spočítány provozní náklady pro tarif D45d to lze vidět viz Tab. 10: 

Ceny elektrické energie pro tarif D45d nad 3x20A do25A včetně bez DPH [17,18], které 

vycházely z diagramu zatíţení pro dané měsíce. Poté následovalo vypočítání sazby D56d 

nazývané také tepelné čerpadlo. Tyto výpočty je moţno prohlédnout v Tab. 12: Ceny 

elektrické energie pro tarif D56d nad 3x20A do25A včetně bez DPH [17,18]. Při porovnání, 

zda si vybrat za distributora energie ČEZ nebo EON společnost Eon vychází ve všech 

moţnostech lépe pro sazbu D45d. Rozdíly cen se liší minimálně o 1000 Kč, avšak u sazby 

D56d uţ nejsou rozdíly tak markantní. Zde se spíše jedná přibliţně o 500 Kč. Pro tento 

případ je vhodné vybrat sazbu D45d od společnosti EON. Pokud by však nastalo, zvýšení 

spotřeby energie o hodnoty MW, vyplatil by se tarif D56d. 

Posledním moţností, která by byla vhodná pro rodinný dům, bylo umístit na střechu 

fotovoltaické panely s instalovaným výkonem 5kWp, které by slouţily k dodávání energie při 

vytápění. Pomocí programu  PVGIS bylo zjištěno, kolik jsou schopné panely vyrobit energie 

za rok kaţdý měsíc a hodnota vyšla 4690 kWh. Pro tento otopný systém jsou fotovoltaické 

panely dostačující, protoţe spotřeba podlahového vytápění za rok je 2632 kWh. Pořizovací 

náklady tohoto systému na výrobu elektrické energie vyšly 198169 Kč, pokud by se systém 
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pořídil s novostavbou a náklady by byly započítány do pořizovacích nákladů. Pokud by byla 

pouţita půjčka, tak se domnívám, ţe cca 200000 Kč je zanedbatelná částka při pořizovací 

ceně domu v hodnotách milionů. Nyní přistoupím k ekonomickému zhodnocení. Roční 

výnosy byly vypočítány na 32617,34 Kč. Pokud by byl tento systém pořízen, přibliţně před 

rokem hodnota by byla vyšší. Jediný problém je v zelených bonusech, které se rok od roku 

sniţují. Kaţdého pořizovatele fotovoltaické energie zajímá, zda se náklady do pořízení vrátí. 

Proto se pouţívá výpočet doby návratnosti, který pro tento případ vyšel. Zde by se investice 

měla vrátit do 6,1 roků. Pokud by po dobu 25 let nenastala změna cen za výkup a zelené 

bonusy coţ není zaručeno a majitel pořádně neví, zda za rok budou podmínky pořád 

výhodné. Fotovoltaická elektrárna by vynesla zisk 616467,73 Kč. Lze tedy říci, ţe 

z počáteční investice 198169 Kč majitel získal navíc 418298,73 Kč za dobu 25 let.      
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VÝSTUP PROGRAMU 
 
 

 

 

 

 

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO 

SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 

Název objektu : 
Zpracovatel : 
Zakázka : 
Datum : 
Varianta : 

Rodinný dům 
Urbánek 

3.3.2013 

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te : 
Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m : 
Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 : 
Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m : 
Půdorysná plocha podlahy objektu A : 
Exponovaný obvod objektu P : 
Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V : 
Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu : 
Typ objektu :bytový 

-12.0 C 
  8.9 C 
 1.45 
 22.3 C 
 92.5 m2 
 41.1 m 
234.4 m3 
  0.0 % 

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
Číslo podlaţí :1 
Číslo místnosti : 101 

Půd. plocha A : 
Exp. obvod P : 

Teplota Ti : 
Stř.rad.teplota : 
Vytápění : 
Typ větrání : 
Výměna n50 : 

Název konstrukce 

Název podlaţí : 
Název místnosti : 

Objem vzduchu V : 
Počet na podlaţí : 
Typ vytápění : 
Rychlost proudění : 

Min. hyg. výměna : 
Činitelé e + epsilon : 

U Korekce 

zádveří 

15.9 m3 
1 

podlahové vytápění 
 0.0 m/s 

0W 
 0.5 1/h 
0.00 + 1.00 

Ueq H,T 

 6.0 m2 
10.0 m 

22.0 C 
22.0 C 

nepřerušované 
přirozené 
 1.0 1/h 

Plocha 

Trvalý tepelný zisk Fi,z : 

DeltaU 
stěna 3m 
strecha 
Dveře 
podlaha 

6.2 
6.0 
1.8 
6.0 

0.14 
0.16 
1.10 
0.29 

e = 1.00 
e = 1.00 
e = 1.00 
Gw= 1.00 

  0W 
0.50 1/h 

0.00 
0.00 
0.00 
------- 

------- 
------- 
------- 
0.21 

0.86 W/K 
0.96 W/K 
1.98 W/K 
0.70 W/K 

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 
Násobnost výměny vzduchu n : 

Ztráta prostupem Fi,T : 
Ztráta větráním Fi,V : 
Ztráta celková Fi,HL : 

153 W, 
 92 W, 
245 W, 

tj. 
tj. 
tj. 

6.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
5.6 % z celkové ztráty větráním objektu 
5.9 % z celkové ztráty objektu 

dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 

Ztráty 2010 
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REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
Číslo podlaţí :1 
Číslo místnosti : 102 

Půd. plocha A : 
Exp. obvod P : 

Teplota Ti : 
Stř.rad.teplota : 
Vytápění : 
Typ větrání : 
Výměna n50 : 

Název konstrukce 

Název podlaţí : 
Název místnosti : 

Objem vzduchu V : 
Počet na podlaţí : 
Typ vytápění : 
Rychlost proudění : 

Min. hyg. výměna : 
Činitelé e + epsilon : 

U Korekce 

chodba 
24.6 m3 

1 
podlahové vytápění 
 0.0 m/s 

0W 
 0.5 1/h 
0.00 + 1.00 

Ueq H,T 

 9.3 m2 
13.0 m 

22.0 C 
22.0 C 

nepřerušované 
přirozené 
 1.0 1/h 

Plocha 

Trvalý tepelný zisk Fi,z : 

DeltaU 
strecha 
podlaha 
zisk z koupelny 
dvere 

9.4 
9.3 
3.1 
1.4 

0.16 
0.31 
0.20 
2.50 

e = 1.00 
Gw= 1.00 
f,i =-0.12 
f,i = 0.65 

  0W 
0.50 1/h 

0.00 
------- 
0.00 
0.00 

------- 
0.22 
------- 
------- 

 1.50 W/K 
 1.14 W/K 
-0.07 W/K 
 2.26 W/K 

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 
Násobnost výměny vzduchu n : 

Ztráta prostupem Fi,T : 
Ztráta větráním Fi,V : 
Ztráta celková Fi,HL : 

165 W, 
142 W, 
307 W, 

tj. 
tj. 
tj. 

6.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
8.7 % z celkové ztráty větráním objektu 
7.4 % z celkové ztráty objektu 

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
Číslo podlaţí :1 
Číslo místnosti : 103 

Půd. plocha A : 
Exp. obvod P : 

Teplota Ti : 
Stř.rad.teplota : 
Vytápění : 
Typ větrání : 
Výměna n50 : 

Název konstrukce 

Název podlaţí : 
Název místnosti : 

Objem vzduchu V : 
Počet na podlaţí : 
Typ vytápění : 
Rychlost proudění : 

Min. hyg. výměna : 
Činitelé e + epsilon : 

U Korekce 

loznice 
32.0 m3 

1 
podlahové vytápění 
 0.0 m/s 

0W 
 0.5 1/h 
0.00 + 1.00 

Ueq H,T 

12.1 m2 
14.0 m 

22.0 C 
22.0 C 

nepřerušované 
přirozené 
 1.0 1/h 

Plocha 

Trvalý tepelný zisk Fi,z : 

DeltaU 
zavetri 
jz stena 
jv stěna 
okno 
střecha 
podlaha 
zisk z koupelny 

 1.3 
 7.6 
10.9 
 1.8 
12.2 
12.1 
 8.3 

0.14 
0.14 
0.14 
1.70 
0.16 
0.31 
0.20 

e = 1.00 
e = 1.00 
e = 1.00 
e = 1.15 
e = 1.00 
Gw= 1.00 
f,i =-0.12 

  0W 
0.50 1/h 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
------- 
0.00 

------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
0.22 
------- 

 0.19 W/K 
 1.06 W/K 
 1.53 W/K 
 3.52 W/K 
 1.95 W/K 
 1.49 W/K 
-0.20 W/K 

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 
Násobnost výměny vzduchu n : 

Ztráta prostupem Fi,T : 
Ztráta větráním Fi,V : 
Ztráta celková Fi,HL : 

324 W, 
185 W, 
509 W, 

tj. 
tj. 
tj. 

13.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
11.3 % z celkové ztráty větráním objektu 
12.3 % z celkové ztráty objektu 
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REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
Číslo podlaţí :1 
Číslo místnosti : 104 

Půd. plocha A : 
Exp. obvod P : 

Teplota Ti : 
Stř.rad.teplota : 
Vytápění : 
Typ větrání : 
Výměna n50 : 

Název konstrukce 

Název podlaţí : 
Název místnosti : 

Objem vzduchu V : 
Počet na podlaţí : 
Typ vytápění : 
Rychlost proudění : 

Min. hyg. výměna : 
Činitelé e + epsilon : 

U Korekce 

koupelna 
20.1 m3 

1 
podlahové vytápění 
 0.0 m/s 

0W 
 1.5 1/h 
0.00 + 1.00 

Ueq H,T 

 7.6 m2 
12.3 m 

26.0 C 
24.0 C 

nepřerušované 
přirozené 
 1.0 1/h 

Plocha 

Trvalý tepelný zisk Fi,z : 

DeltaU 
stena jv 
okno 
střecha 
podlaha 
ztrata z pokoje 
wc 
wc 
ztrata chodba 
ztrata dvere 
ztrata pokoje 3 

6.7 
1.5 
8.0 
7.6 
3.9 
2.8 
4.6 
3.1 
1.4 
8.3 

0.14 
1.70 
0.16 
0.29 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
2.50 
0.20 

e = 1.00 
e = 1.15 
e = 1.00 
Gw= 1.00 
f,i = 0.11 
f,i = 0.11 
f,i = 0.11 
f,i = 0.11 
f,i = 0.11 
f,i = 0.11 

  0W 
1.50 1/h 

0.00 
0.00 
0.00 
------- 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

------- 
------- 
------- 
0.21 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 

0.94 W/K 
2.93 W/K 
1.28 W/K 
1.04 W/K 
0.08 W/K 
0.06 W/K 
0.10 W/K 
0.07 W/K 
0.37 W/K 
0.17 W/K 

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 
Násobnost výměny vzduchu n : 

Ztráta prostupem Fi,T : 
Ztráta větráním Fi,V : 
Ztráta celková Fi,HL : 

267 W, 
410 W, 
677 W, 

tj. 
tj. 
tj. 

10.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
25.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
16.4 % z celkové ztráty objektu 

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
Číslo podlaţí :1 
Číslo místnosti : 105 

Půd. plocha A : 
Exp. obvod P : 

Teplota Ti : 
Stř.rad.teplota : 
Vytápění : 
Typ větrání : 
Výměna n50 : 

Název konstrukce 

Název podlaţí : 
Název místnosti : 

Objem vzduchu V : 
Počet na podlaţí : 
Typ vytápění : 
Rychlost proudění : 

Min. hyg. výměna : 
Činitelé e + epsilon : 

U Korekce 

wc 
3.8 m3 

1 
podlahové vytápění 
 0.0 m/s 

0W 
 0.5 1/h 
0.00 + 1.00 

Ueq H,T 

1.4 m2 
5.6 m 

22.0 C 
22.0 C 

nepřerušované 
přirozené 
 1.0 1/h 

Plocha 

Trvalý tepelný zisk Fi,z : 

DeltaU 
strecha 
podlaha 
zisk z koupelny 
zisk z koupelny 

1.6 
1.4 
4.6 
2.8 

0.16 
0.29 
0.20 
0.20 

e = 1.00 
Gw= 1.00 
f,i =-0.12 
f,i =-0.12 

  0W 
0.50 1/h 

0.00 
------- 
0.00 
0.00 

------- 
0.21 
------- 
------- 

 0.26 W/K 
 0.17 W/K 
-0.11 W/K 
-0.07 W/K 

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 
Násobnost výměny vzduchu n : 

Ztráta prostupem Fi,T : 
Ztráta větráním Fi,V : 
Ztráta celková Fi,HL : 

 8 W, 
22 W, 
31 W, 

tj. 
tj. 
tj. 

0.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
1.3 % z celkové ztráty větráním objektu 
0.7 % z celkové ztráty objektu 
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REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
Číslo podlaţí :1 
Číslo místnosti : 106 

Půd. plocha A : 
Exp. obvod P : 

Teplota Ti : 
Stř.rad.teplota : 
Vytápění : 
Typ větrání : 
Výměna n50 : 

Název konstrukce 

Název podlaţí : 
Název místnosti : 

Objem vzduchu V : 
Počet na podlaţí : 
Typ vytápění : 
Rychlost proudění : 

Min. hyg. výměna : 
Činitelé e + epsilon : 

U Korekce 

pokoj 
31.4 m3 

1 
podlahové vytápění 
 0.0 m/s 

0W 
 0.5 1/h 
0.00 + 1.00 

Ueq H,T 

11.8 m2 
13.8 m 

22.0 C 
22.0 C 

nepřerušované 
přirozené 
 1.0 1/h 

Plocha 

Trvalý tepelný zisk Fi,z : 

DeltaU 
stěna jv 
okno 
stěna sv 
střecha 
podlaha 
zisk z koupelny 

 8.3 
 1.8 
10.2 
12.0 
11.8 
 3.9 

0.14 
1.70 
0.14 
0.16 
0.31 
0.20 

e = 1.00 
e = 1.15 
e = 1.00 
e = 1.00 
Gw= 1.00 
f,i =-0.12 

  0W 
0.50 1/h 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
------- 
0.00 

------- 
------- 
------- 
------- 
0.22 
------- 

 1.16 W/K 
 3.52 W/K 
 1.43 W/K 
 1.92 W/K 
 1.46 W/K 
-0.09 W/K 

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 
Násobnost výměny vzduchu n : 

Ztráta prostupem Fi,T : 
Ztráta větráním Fi,V : 
Ztráta celková Fi,HL : 

319 W, 
181 W, 
501 W, 

tj. 
tj. 
tj. 

12.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
11.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
12.1 % z celkové ztráty objektu 

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
Číslo podlaţí :1 
Číslo místnosti : 107 

Půd. plocha A : 
Exp. obvod P : 

Teplota Ti : 
Stř.rad.teplota : 
Vytápění : 
Typ větrání : 
Výměna n50 : 

Název konstrukce 

Název podlaţí : 
Název místnosti : 

Objem vzduchu V : 
Počet na podlaţí : 
Typ vytápění : 
Rychlost proudění : 

Min. hyg. výměna : 
Činitelé e + epsilon : 

U Korekce 

pokoj 
27.5 m3 

1 
podlahové vytápění 
 0.0 m/s 

0W 
 0.5 1/h 
0.00 + 1.00 

Ueq H,T 

10.4 m2 
11.0 m 

22.0 C 
22.0 C 

nepřerušované 
přirozené 
 1.0 1/h 

Plocha 

Trvalý tepelný zisk Fi,z : 

DeltaU 
stěna s 
okno 
dveře 
stěna sz 
střecha 
podlaha 

 8.8 
 1.8 
 2.1 
 6.2 
10.5 
10.4 

0.14 
1.70 
1.70 
0.14 
0.16 
0.31 

e = 1.00 
e = 1.15 
e = 1.15 
e = 1.00 
e = 1.00 
Gw= 1.00 

  0W 
0.50 1/h 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
------- 

------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
0.22 

1.24 W/K 
3.52 W/K 
4.14 W/K 
0.87 W/K 
1.68 W/K 
1.28 W/K 

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 
Násobnost výměny vzduchu n : 

Ztráta prostupem Fi,T : 
Ztráta větráním Fi,V : 
Ztráta celková Fi,HL : 

433 W, 
159 W, 
592 W, 

tj. 
tj. 
tj. 

17.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 9.7 % z celkové ztráty větráním objektu 
14.3 % z celkové ztráty objektu 
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REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
Číslo podlaţí :1 
Číslo místnosti : 108 

Půd. plocha A : 
Exp. obvod P : 

Teplota Ti : 
Stř.rad.teplota : 
Vytápění : 
Typ větrání : 
Výměna n50 : 

Název konstrukce 

Název podlaţí : 
Název místnosti : 

Objem vzduchu V : 
Počet na podlaţí : 
Typ vytápění : 
Rychlost proudění : 

Min. hyg. výměna : 
Činitelé e + epsilon : 

U Korekce 

kuchyně+pok 

77.9 m3 
1 

podlahové vytápění 
 0.0 m/s 

0W 
 0.5 1/h 
0.00 + 1.00 

Ueq H,T 

29.4 m2 
23.3 m 

22.0 C 
22.0 C 

nepřerušované 
přirozené 
 1.0 1/h 

Plocha 

Trvalý tepelný zisk Fi,z : 

DeltaU 
dvere 
okno v 
okno j 
stěna dveře D4 
stěnaokno O3 
stěna okno 01 
střecha 
podlaha 

 1.6 
 2.8 
 1.5 
 3.7 
16.8 
 9.0 
29.8 
29.4 

1.70 
1.70 
1.70 
0.14 
0.14 
0.14 
0.16 
0.31 

e = 1.15 
e = 1.15 
e = 1.15 
e = 1.00 
e = 1.00 
e = 1.00 
e = 1.00 
Gw= 1.00 

  0W 
0.50 1/h 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
------- 

------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
0.22 

3.23 W/K 
5.57 W/K 
2.93 W/K 
0.51 W/K 
2.35 W/K 
1.26 W/K 
4.77 W/K 
3.61 W/K 

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 
Násobnost výměny vzduchu n : 

Ztráta prostupem Fi,T : 
Ztráta větráním Fi,V : 
Ztráta celková Fi,HL : 

 824 W, 
 450 W, 
1274 W, 

tj. 
tj. 
tj. 

33.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
27.4 % z celkové ztráty větráním objektu 
30.8 % z celkové ztráty objektu 

TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŢÍ č. 1 
Ztráta prostupem Fi,T : 
Ztráta větráním Fi,V : 
Ztráta celková Fi,HL : 

2493 W, 
1642 W, 
4135 W, 

tj. 100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
tj. 100.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
tj. 100.0 % z celkové ztráty objektu 

ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te : 

Označ. 
p./č.m. 

 Název 
místnosti 

Tep- 
lota 
 Ti 

Vytápěná 
 plocha 
 Af[m2] 

-12.0 C 

Objem 
vzduchu 
V [m3] 

Celk. 
ztráta 
FiHL[W] 

%z 
celk. 
 FiHL 

  Podíl 
FiHL/(Ti-Te) 
  [W/K] 

1/ 101 
1/ 102 
1/ 103 
1/ 104 
1/ 105 
1/ 106 
1/ 107 
1/ 108 

Součet: 

zádveří 
chodba 
loznice 
koupelna 
wc 
pokoj 
pokoj 
kuchyně+pok 

22.0 
22.0 
22.0 
26.0 
22.0 
22.0 
22.0 
22.0 

 6.0 
 9.3 
12.1 
 7.6 
 1.4 
11.8 
10.4 
29.4 

88.0 

15.9 
24.6 
32.0 
20.1 
 3.8 
31.4 
27.5 
77.9 

233.2 

 245 
 307 
 509 
 677 
  31 
 501 
 592 
1274 

4135 

 5.9% 
 7.4% 
12.3% 
16.4% 
 0.7% 
12.1% 
14.3% 
30.8% 

100.0% 

 7.21 
 9.02 
14.97 
17.83 
 0.90 
14.73 
17.40 
37.47 

119.53 
CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL 

Součet tep. ztrát prostupem Fi,T 

4.135 kW 

2.493 kW 

100.0 % 

60.3 % 

Součet tep. ztrát větráním Fi,V 1.642 kW 39.7 % 
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PŘIBLIŢNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
Uvaţované hodnoty : - obestavěný objem Vb = 

- průměr. vnitřní teplota Ti = 
- vnější teplota Te = 
- násobnost výměny n = 
- prům. výkon int. zdrojů tepla = 
- propustnost oken g = 
- energie slun. záření = 

  234.40 m3 
    22.3 C 
   -12.0 C 
0,5 1/h 
4 W/m2 
0,5 
200 kWh/m2,a 

Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvaţují pro všechna okna vzhledem k tomu, ţe součástí 
zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 

Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt: 
Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv: 
Přibliţný tepelný zisk ze slunečního záření Qs: 
Přibliţný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi: 

Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh: 

5953 kWh/a 
       2540 kWh/a 
 751 kWh/a 
1760 kWh/a 

6108 kWh/a 
Vypočtená přibliţná měrná potřeba tepla E1 = 26.06 kWh/m3,rok 

PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
Celk.souč.tep.ztráty (ustálený měrný tep.tok) prostupem H,T: 
Plocha obalových konstrukcí budovy A: 
Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim: 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em 

 80.9 W/K 
289.9 m2 
  ---- W/m2K 
 0.28 W/m2K 

Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994): 
Spotřeba energie na vytápění - STN 730540, Zmena 5 (1997): 

PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
q,c = 0.51 W/m3K 
E1 = 37.76 kWh/m3,rok 

Tep. ztráta prostupem: 
stěna 3m 
strecha 
Dveře 
podlaha 
zisk z koupelny 
dvere 
zavetri 
jz stena 
jv stěna 
okno 
střecha 
stena jv 
ztrata z pokoje 
wc 
ztrata chodba 
ztrata dvere 
ztrata pokoje 3 
stěna jv 
stěna sv 
stěna s 
dveře 
stěna sz 
okno v 
okno j 
stěna dveře D4 
stěnaokno O3 
stěna okno 01 

 0.029 kW 
 0.092 kW 
 0.067 kW 
 0.374 kW 
-0.018 kW 
 0.187 kW 
 0.006 kW 
 0.036 kW 
 0.052 kW 
 0.470 kW 
 0.400 kW 
 0.036 kW 
 0.003 kW 
 0.006 kW 
 0.002 kW 
 0.014 kW 
 0.007 kW 
 0.040 kW 
 0.049 kW 
 0.042 kW 
 0.141 kW 
 0.030 kW 
 0.189 kW 
 0.100 kW 
 0.017 kW 
 0.080 kW 
 0.043 kW 

 0.7 % 
 2.2 % 
 1.6 % 
 9.0 % 
-0.4 % 
 4.5 % 
 0.2 % 
 0.9 % 
 1.3 % 
11.4 % 
 9.7 % 
 0.9 % 
 0.1 % 
 0.1 % 
 0.1 % 
 0.3 % 
 0.2 % 
 1.0 % 
 1.2 % 
 1.0 % 
 3.4 % 
 0.7 % 
 4.6 % 
 2.4 % 
 0.4 % 
 1.9 % 
 1.0 % 

Plocha: 
 6.2 m2 
17.0 m2 
 1.8 m2 
88.0 m2 
22.7 m2 
 3.0 m2 
 1.3 m2 
 7.6 m2 
10.9 m2 
 6.9 m2 
72.5 m2 
 6.7 m2 
 3.9 m2 
 7.4 m2 
 3.1 m2 
 1.4 m2 
 8.3 m2 
 8.3 m2 
10.2 m2 
 8.8 m2 
 2.1 m2 
 6.2 m2 
 2.8 m2 
 1.5 m2 
 3.7 m2 
16.8 m2 
 9.0 m2 

 Fi,T/m2: 
 4.8 W/m2 
 5.4 W/m2 
37.4 W/m2 
 4.3 W/m2 
-0.8 W/m2 
61.2 W/m2 
 4.8 W/m2 
 4.8 W/m2 
 4.8 W/m2 
68.2 W/m2 
 5.5 W/m2 
 5.3 W/m2 
 0.8 W/m2 
 0.8 W/m2 
 0.8 W/m2 
10.0 W/m2 
 0.8 W/m2 
 4.8 W/m2 
 4.8 W/m2 
 4.8 W/m2 
66.5 W/m2 
 4.8 W/m2 
66.5 W/m2 
66.5 W/m2 
 4.8 W/m2 
 4.8 W/m2 
 4.8 W/m2 


