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1 Úvod 
 

 Společně se zvyšováním cen energií přibývá lidí, kteří přemýšlí, jak nejlépe snížit 
náklady na vytápění. Jedná se většinou o starší budovy, jejichž obálkové konstrukce se dříve 

tolik nezateplovaly, a to především z důvodu nižších požadavků na tepelně technické 

vlastnosti těchto konstrukcí. Východisko lidé hledají především v zateplení vnějších 

obvodových zdí, střech, podlah a stropů, a také ve výměně oken. Otázkou ale je, zda se 
investice vložené do zateplení vrátí dříve, než je jeho předpokládaná životnost, aby celé 
zateplení nebylo naopak ekonomicky nevýhodné. Je tedy důležité klást důraz na vhodný 
výběr izolačního materiálu, na jeho tloušťku, a také na kvalitu provedených prací. 
 Majitelé domů ale musí počítat s tím, že společně se zateplením se s velkou 

pravděpodobností změní požadavky na otopnou soustavu, která zahrnuje zdroj tepla, potrubní 
síť, otopná tělesa, armatury a pojistné zařízení. Tím, že byla otopná soustava navržena na 

vyšší tepelné ztráty, může být zdroj tepla po zateplení předimenzovaný. To by vedlo 

k přetápění místností, a tedy k neekonomickému provozu. Pokud se tak opravdu stane, bude 

nutné provést regulaci otopného systému nebo jeho rekonstrukci s uvážením případné 
výměny zdroje tepla. 

 Tato práce se zabývá návrhem rekonstrukce otopné soustavy staršího rodinného domu, 
u kterého bude provedeno zateplení obvodových zdí a střechy, a u kterého byla před několika 
lety vyměněna okna. Práce je tedy zaměřena i na výběr tepelné izolace z hlediska vhodného 
materiálu i systému provedení. Dále je zde proveden výpočet součinitelů prostupu 
tepla a celkového tepelného výkonu (součet ztrát prostupem a větráním a zátopového 
tepelného výkonu). Po těchto výpočtech je již přistoupeno k samotnému návrhu rekonstrukce 

otopné soustavy i s hydraulickým výpočtem potrubní sítě. 
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2 Popis řešené budovy 
 

 Pro výpočty, které budou provedeny v následujících kapitolách, je zapotřebí znát 
několik nezbytných údajů o dané budově. 

 

2.1 Umístění a účel budovy 
 

 Rodinný dům (obr. 2.1) se nachází v Královéhradeckém kraji, v okrese Trutnov, který 
má nadmořskou výšku přibližně 500 m n. m. Jedná se o jednogenerační dům, který je nyní 
obydlen třemi osobami. Budova je nechráněná, osaměle stojící, s normální krajinou (bez 

intenzivních větrů) a zaujímá plochu 94 m
2
 z celkové výměry pozemku 1312 m

2
. Pozemek je 

mírně svažitý a místo na něm zaujímá ještě samostatně stojící garáž o ploše 39 m
2
. Na obr. 2.1 

je uveden pohled na rodinný dům ze severní strany a současně i pohled od příjezdové cesty. 

Do budovy se vchází ze severovýchodní strany, kde je situovaný hlavní vchod. 

 

 

 
 

Obr. 2.1 Řešený rodinný dům 
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2.2 Stavební prvky a konstrukce budovy 
 

 Jedná se o starší budovu postavenou již v roce 1939, která je zčásti podsklepena, má dvě 
nadzemní podlaží (NP) a půdní prostor. 
 Obvodové stěny jsou postaveny z děrovaných cihel Jestav. Vnitřní dělící stěny jsou 

provedeny z podélně děrovaných cihel PK - CD2, děrovaných cihel Jestav a v jednom případě 
z desek z dřevité vlny pojené cementem. 

 V 1. podzemním podlaží (PP), na obr. 2.2, se nachází sklep, jehož podlaha přiléhá 
k zemině. Tato podlaha je složena ze škváry, hutného betonu, asfaltových pásů 
a cementového potěru. Ve stejné úrovni se nachází i podlaha kotelny s uhelnou, která má 
stejnou konstrukci, ale protože se do této místnosti vchází z 1. NP (obr. 2.3), je tato místnost 
uvažována jako součást 1. NP. 

 

 
 

Obr. 2.2 Půdorys 1. PP 

 

 V 1. NP jsou dvě konstrukce podlah. Podlaha přilehlá k zemině (v místnostech 104, 
105, 106, 108 a 109), která je složena ze škváry, hutného betonu, asfaltových pásů, 

cementového potěru a jednotlivých nášlapných vrstev (polyesterový skelný laminát, 
dřevotřískové desky, linoleum a dlažba) a podlaha nad sklepním prostorem (v místnostech 
101, 102 a 107), která je složena z keramických tvarovek Hurdis, škváry, hutného betonu 
a dvou nášlapných vrstev (dlažba a cementový potěr). 
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Obr. 2.3 Půdorys 1. NP 

 

 Strop 1. NP a zároveň podlaha 2. NP (obr. 2.4) se skládá z keramických tvarovek 
Hurdis, škváry, hutného betonu, cementového potěru a třech různých nášlapných vrstev 
(cementový potěr, dřevotřískové desky a koberec). Strop 2. NP je složen z keramických 
tvarovek Hurdis, škváry a prken. V místnosti 207 je strop zespodu navíc obložen 
polystyrenovými deskami. 
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Obr. 2.4 Půdorys 2. NP 

 

 Komínové zděné těleso, které je 
vedeno vnitřkem budovy nad střechu, již 
není využíváno. V místnosti 103 byl 
postaven komín nový (podle systému na 
obr. 2.5), z liaporbetonových tvárnic 
a keramických vložek, který je vyveden nad 
střechu této místnosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2.5 Komínový systém Keramo [4] 
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 Střecha je sedlová se sklonem nad 45° s jedním vikýřem. Složena je pouze z latí, 
asfaltových pásů a střešní krytiny z azbestocementových desek. 
 Před několika lety proběhla na celém domě výměna špaletových oken za okna dřevěná 
s izolačním dvojsklem (obr. 2.6). Společně s okny byly vyměněny i hlavní vchodové dveře 
s jedním sklem za dveře rámové (obr. 2.7). 

 

 
 

Obr. 2.6 Dřevěná okna s izolačním dvojsklem [5] 

 
 

Obr. 2.7 Hlavní vchodové dveře rámové [5] 

 

2.3 Popis původní otopné soustavy 
 

 Veškeré výkresy týkající se původní otopné soustavy jsou v přílohách 7 až 11. Jedná se 
o stavební půdorysy, půdorysy vytápění, schéma zapojení a axonometrické (prostorové) 
zapojení. 

2.3.1 Parametry otopné soustavy 

 

 Před samotnou charakterizací stávající otopné soustavy v budově, jsou nejprve uvedeny 

následující rozdělení, podle kterých se otopné soustavy volí [6]: 

 

· Prostorové (axonometrické) uspořádání otopné soustavy 

1) Vzájemné zapojení otopných těles 

a) Jednotrubkové: - Průtočná 

     - S obtokem 

 

b) Dvoutrubkové: - Protiproud 

    - Souproud 

 

2) Umístění ležatého rozvodu 

  a) Spodní 
  b) Horní 
  c) Kombinovaná 

 

3) Vedení přípojek k tělesům 

  a) Vertikální 
  b) Horizontální 
  c) Hvězdicová 
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· Nejvyšší pracovní teplota 

- Nízkoteplotní: do 65 °C 

- Teplovodní: od 65 °C do 115 °C 

- Horkovodní: nad 115 °C 

 

· Konstrukce expanzní nádoby 

- Otevřená 

- Uzavřená 

 

· Oběh otopné vody 

- Přirozený 

- Nucený 

 

· Materiál rozvodu 

- Ocel 

- Měď 

- Plast 

 

Podle předchozího rozdělení se použitá otopná soustava v budově charakterizuje jako: 

 

 - dvoutrubková s protiproudým zapojením otopných těles, 

 - se spodním rozvodem, 

 - s horizontálním i vertikálním vedením přípojek k otopným tělesům, 

 - teplovodní, 
 - otevřená, 

 - s přirozeným oběhem otopné vody, 

 - s ocelovými rozvody. 

 

2.3.2 Stávající zdroj tepla a ohřev teplé vody 

 

 Zdrojem tepla je teplovodní kotel 
Rojek KTP 25 m (obr. 2.8) na tuhá paliva, 
jehož jmenovitý výkon je 20 kW a minimální 
výkon 12 kW. Regulovat výkon kotle je 
možné přívodem primárního a sekundárního 
vzduchu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 2.8 Teplovodní kotel Rojek KTP 25 m 
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 Na obr. 2.9 jsou jednotlivé regulační prvky schematicky zobrazeny a popsány. Přívod 
sekundárního vzduchu se reguluje ručně nastavitelnými otvory označenými čísly 5 a 6. Přívod 
primárního vzduchu je možné regulovat ručně nebo automaticky. V obou případech se jedná 
o nastavení dvířek, tzv. dusivky. Ručně je nastavení dusivky prováděno vyšroubováním 

stavěcího šroubu a automaticky je regulováno pomocí instalovaného řetízku, který je spojen 
s tepelným regulátorem výkonu. Ten umožňuje přímé nastavení maximální teploty topné 

vody, na kterou chceme, aby kotel vytápěl. [7]  

 
 

 
 

 

 

 

 

1 - teploměr, tlakoměr 
2 - tepelný regulátor výkonu 

3 - čistící prostor 
4 - přikládací prostor 
5 - regulovatelný otvor č. 1 

6 - regulovatelné otvory č. 2 

7 - ruční regulátor výkonu kotle - stavěcí 
     šroub 

8 - dusivka - pro vstup primárního vzduchu 

 
 

Obr. 2.9 Popis regulačních prvků teplovodního kotle Rojek KTP 25 m - pohled zepředu [7] 

 

 

 Do soustavy je zapojen i zásobníkový 
ohřívač teplé vody (TV) o objemu 200 l 

s topnou hadicí 1 m2, který je umístěn nad 
kotlem (obr. 2.10). Zásobník je opatřen 
teploměrem, odvzdušňovacím ventilem, 
a celý je izolovaný. Na přívodním potrubí 
vedené z kotle do zásobníku, je umístěno 
šoupě pro možnost uzavření dodávky tepla. 
Přívodní i zpětné potrubí je izolované. 
 

 
 

Obr. 2.10 Zásobníkový ohřívač TV 
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2.3.3 Rozvody a pojištění otopné soustavy 

 

 Teplotní spád přívodního a zpětného potrubí je 90/70 °C. Rozvody vytápění jsou 

vedeny pod i nad podlahou z ocelových, závitových a bezešvých trubek. Spodní rozvod 
přívodního i zpětného potrubí je izolovaný. Přívodní potrubí je bezprostředně na výstupu 
z kotle opatřeno teploměrem a tlakoměrem. Na zpětném potrubí, u vstupu do kotle, je umístěn 

vypouštěcí a zároveň napouštěcí kohout, jelikož je to nejnižší místo celého rozvodného 
potrubí. Také je zde umístěn teploměr. Otopná soustava má dvě stoupací potrubí. 
 V podkroví se nachází otevřená expanzní nádoba o objemu 50 l, která je připojena na 
přívodní potrubí a je izolována kvůli případnému zamrznutí, protože podkroví není vytápěno. 

2.3.4 Stávající otopná tělesa 

 

 Na otopnou soustavu jsou bočně připojena desková ocelová tělesa Radik klasik 

v provedených typech 10 a 20 (obr. 2.11). Každé otopné těleso je opatřeno odvzdušňovacím 
ventilem. Na vstupu do otopného tělesa je potrubí osazeno přímými nebo rohovými kohouty. 

Jedná se o dvouregulační kohout, který umožňuje nastavení průtoku jako plně otevřen, nebo 
škrcení průtoku na ¼, ½ a ¾ průtočné plochy [18]. Na výstupu z otopného tělesa je potrubí 
opatřeno přímým nebo rohovým šroubením. 

 

 
 

Obr. 2.11 Desková ocelová tělesa Radik klasik - typ 10 a 20 [8] 

 

2.4 Popis inženýrských sítí 
 

 V obci dosud není zavedena plynovodní přípojka, což vede k užšímu výběru možného 
používaného zdroje tepla. Elektrická přípojka zde zavedena je. Budova má svůj zdroj pitné 
vody čerpané ze studny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. LENKA TAJBROVÁ                               REKONSTRUKCE TOPENÍ RODINNÉHO DOMU 

23 

 

3 Zateplení budovy a její uvažované změny 
 

 Tepelné izolace se vyznačují velmi malou hodnotou tepelné vodivosti, což je vlastnost, 

která se dá definovat zhoršeným vedením tepla, a proto se nazývají tepelné izolanty. Každé 
vzniklé teplo, ať chceme nebo nechceme, samo přechází z teplejších míst do míst 
chladnějších, tomu nelze zabránit, ale lze tento únik tepla zmírnit použitím izolace. Tím se 

dosáhne lepšího udržení tepla uvnitř objektu s navýšením vnitřní teploty ve vytápěných 
místností. Není proto nutné tak intenzivního vytápění, a tak následně docílíme nižších nákladů 

na vytápění. 
 Zateplení je uvažováno pro celou vnější obálku budovy, s tím, že v místnostech 101, 

102 a 103 bude provedeno zateplení uvnitř těchto místností a to pouze na stěnách, které 
sousedí s vytápěnými místnostmi. Vzhledem k tomu, že výše zmíněné místnosti nejsou 
vytápěny, nejedná se o vnitřní zateplení konstrukce, jak je možné vidět na obr. 3.1, ale 

o zateplení vnější (obr. 3.2), proto by nemělo docházet ke kondenzaci vodní páry v obvodové 

zdi.  

 

 
 

 

Obr. 3.1 Vnitřní zateplení konstrukce dle [2] Obr. 3.2 Vnější zateplení konstrukce dle [3] 

 

 Společně se zateplením bude provedena i rekonstrukce celé střechy. Nově se bude 
skládat ze sádrokartonu, folie z PE (polyethylen), izolačního materiálu, difúzní fólie, 
vzduchové mezery, latí (dřevo rostlé měkké) a střešních pálených tašek. 
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3.1 Výběr tepelné izolace 
 

 Na trhu je možný výběr z několika druhů izolačních materiálů, které se liší vlastnostmi 

a použitím. Při výběru izolace je nutné brát v potaz, že každá budova vyžaduje individuální 
řešení k dosažení co nejhospodárnějšího vytápění.  

3.1.1 Materiály tepelných izolací 

 

 Tepelně izolační materiály se dají rozdělit na tři základní kategorie [9, 10]: 

 

Pěnové materiály 

 

Mezi pěnové materiály patří především: 
 

· Pěnový polystyren (EPS) 
- snadno opracovatelný 

- lehký 

- nízká cena 

- málo pevný v tlaku 

- hořlavý 

- nasákavý 

- rozpustný při kontaktu 

s organickými rozpouštědly 

 

 
 

Obr. 3.3 Pěnový polystyren (EPS) [11] 

 

· Extrudovaný polystyren (XPS) 

- pevný v tlaku 

- nenasákavý (dobrý hydroizolant) 
- citlivý na UV záření 
 

· Polyuretanová pěna (PUR) - tvrdá 

- vysoká pevnost 
- odolná při kontaktu s organickými rozpouštědly 

- citlivá na UV záření 
- vyšší cena 

 

· Pěnové sklo 

- zcela nehořlavý 

- pevný v tlaku 

- nenasákavý 

- nutno chránit před mrznoucí vodou 

- vyšší cena 

 

 
 

Obr. 3.4 Pěnové sklo [12] 
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Minerální materiály 

 

Do minerálních materiálů se řadí: 
 

· Skelná a kamenná vlna 

- odolné vůči vysokým teplotám 

- malá tepelná roztažnost 
- snadně tvarovatelné 

- nevhodné do vlhkého prostředí 
- vyšší cena 

 

 
Obr. 3.5 Pěnové sklo [13] 

 

Přírodní materiály 

 

Přírodními materiály hlavně jsou:  

 

· Konopí 
- nepotřebují žádné chemické opatření 
- použití konopné foukané izolace pro hůře dostupná místa 

 

· Dřevovláknité desky 

- lehce zpracovatelné 

- dobře akumulují teplo 

- pevný v tlaku 

 

· Ovčí vlna 

- absorbuje vlhkost 

- ošetřeno nechemickými prostředky (odolné  
  proti hmyzu, molům i plísním) 
- pružná 

 

 
Obr. 3.6 Ovčí vlna [14] 

 

3.1.2 Volba vhodného materiálu a systému provedení tepelné izolace 

 

 V našem případě byly při výběru brány v úvahu především tyto hlediska: 

 

· jedná se o rekonstrukci rodinného domu 

· jednoduchost provedení 
· možná dodatečná úprava 

· cenově přijatelné řešení 
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Zateplení obvodových zdí 
 

 Zateplení obvodových zdí bude provedeno vnějším způsobem. Vnitřní zateplení se 
používá pouze za zvláštních podmínek, kdy nelze provést zateplení vnější.  
 Vnější zateplení lze dále provést jako systém kontaktní (obr. 3.7), kde tepelná izolace 

přiléhá přímo na obvodovou zeď, nebo systém bezkontaktní (obr. 3.8), kdy se jedná o volný 
(odvětrávaný) prostor mezi předsazeným profilem a tepelnou izolací. [10] 

 

 

 

Obr. 3.7 Kontaktní zateplovací systém s lepenou 

izolací [15] 

Obr. 3.8 Bezkontaktní zateplovací systém [10] 

 

 Pro zateplení obvodového pláště budovy je vybrán pěnový polystyren Isover EPS 70F. 

Jedná se o fasádní izolaci (značí písmeno F) s pevností v tlaku 70 kPa. Na zeď bude izolace 
připevněna jako kontaktní systém. 

  

Zateplení střechy 

 

 Nová konstrukce střechy bude provedena podobně jako na obr. 3.9. Mezi krokve bude 

vkládána minerální izolace ze skelných vláken Isover Unirol - Plus 12. 

 

 

1 - Malba 

2 - Sádrokarton 

3 - Fólie z PE (parozábrana) 
4 - CD profily 

5 - Tepelná izolace 

6 - Krokve 

7 - Difúzní fólie 

8 - Latě 

9 - Střešní krytina 
 

Obr. 3.9 Konstrukční řez střechou [16] 
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4 Výpočtový postup návrhového tepelného výkonu včetně 
ohřevu TV po zateplení budovy 

 

 Pro posouzení případné rekonstrukce původní otopné soustavy po zateplení, je zapotřebí 
provést výpočet návrhového tepelného výkonu prostupem tepla  a větráním , ve W, 

a výpočet zátopového tepelného výkonu , ve W. Sečtením těchto výše uvedených pojmů 
dostaneme návrhové tepelné výkony , ve W, pro každou vytápěnou místnost. Na tyto 

tepelné ztráty se běžně dimenzují otopná tělesa. V našem případě budou tyto tepelné ztráty 
sloužit pro posouzení vhodnosti stávajících otopných těles. Po následném součtu celkových 
návrhových tepelných ztrát vytápěných místností a potřebného tepelného výkonu pro ohřev 
TV, získáme návrhový tepelný výkon , ve W, potřebný pro celou budovu. Tento výkon 

lze porovnat s výkonem stávajícího zdroje tepla a posoudit tak jeho vhodnost použití. 
 Následující výpočty byly provedeny s využitím norem ČSN EN 12831 Tepelné 
soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu [1]. 

 

4.1 Základní údaje 
 

 Pro výpočet návrhového tepelného výkonu je nejprve nutné určit klimatické údaje 

v tab. 4.1 pro dané místo (klimatickou stanici), které byly hledané v tabulce NA. 1 (v příloze 
normy ČSN EN 12831). Jedná se o výpočtovou venkovní teplotu , ve °C, a roční 
průměrnou venkovní teplotu , ve °C. Hodnoty byly hledány pro místo Trutnov a pro 

otopné období s uvažovanou průměrnou denní venkovní teplotou , odpovídající 13 °C. 

To znamená, že průměrná denní venkovní teplota v daném místě neklesne pod teplotu  

ve dvou po sobě následujících dnech a z předpovědi počasí se nedá očekávat oteplení nad 
teplotu  pro další den. Dalším údajem uvedeným v tab. 4.2 je korekční činitel vystavení 
povětrnostním vlivům ek, který je v příloze D.4.1 (normy ČSN EN 12831) uvažován pro 

základní hodnotu, která je rovna 1. 

 
Tab. 4.1 Klimatické údaje 

Klimatické údaje 

Popis Označení Jednotka Hodnota 

Výpočtová venkovní teplota θe °C -18 

Roční průměrná teplota vzduchu θm,e °C 3,3 

 
Tab. 4.2 Korekční činitel vystavení klimatickým podmínkám 

Korekční činitel vystavení klimatickým podmínkám ek 

Orientace 
Hodnota 

- 

Základní hodnota 1 
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4.2 Údaje o jednotlivých místnostech v budově 
 

 Dalšími potřebnými údaji jsou výpočtové vnitřní teploty , ve °C, vytápěných 
místností, které byly podle druhu prostoru určeny z tabulky D.2 (v příloze normy 

ČSN EN 12831). Dále se určí plocha a objem vytápěných místností. Nevytápěné místnosti 
jsou definované teplotním korekčním činitelem bu, jehož hodnoty byly stanoveny z tabulky 

D.4 (příloha normy ČSN EN 12831). 

 
Tab. 4.3 Údaje o vytápěných a nevytápěných místnostech 

Údaje o vytápěných místnostech 

Označení místnosti 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

Plocha 

místnosti 
Objem místnosti 

θint,i Ai Vi 

°C m
2
 m

3
 

104 - Obývací pokoj 20 18,55 49,53 

105 - Pokoj 1 20 8,42 22,48 

106 - Kuchyň 20 12,13 32,39 

107 - Chodba 15 7,74 20,14 

109 - Koupelna 24 3,82 10,2 

203 - Pokoj 2 20 9,49 21,29 

204 - Pokoj dětský 20 16,87 44,63 

207 - Ložnice 18 14,68 38,71 

Celkem 91,7 239,37 

Údaje o nevytápěných místnostech 

Označení místnosti 

b-hodnota 

bu 

- 

001 - Sklep 0,8 

101 - Veranda 0,6 

102 - Spíž 0,4 

103 - Kotelna + uhelna 0,8 

108 - WC 0 

202 - Chodba + schodiště 0,6 

205 - Vzduchový prostor 1 0,5 

206 - Vzduchový prostor 2 0,5 

208 - Schodiště + podkroví 0,7 
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4.3 Výpočet součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí 
 

 Pro výpočet návrhových tepelných ztrát prostupem je nezbytné provést výpočet 
součinitele prostupu tepla jednotlivých stavebních konstrukcí. Součinitel prostupu tepla slouží 
k posouzení stavební konstrukce z hlediska tepelně technických vlastností. Hodnota tohoto 

součinitele udává množství tepla unikající konstrukcí na ploše 1 m
2
 při rozdílu teplot 1 K. 

Získáním co nejnižších hodnot součinitele prostupu tepla, je dosaženo lepších tepelně 
technických vlastností konstrukce. [19] 

 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce se určí podle (4.1) [20]: 

 

  [W/m
2∙K]      (4.1) 

 

kde: 

Rsi je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2·K/W]; 

di  tloušťka i-té vrstvy konstrukce [m]; 

λi  součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy konstrukce [W/m·K]; 
Ri  tepelný odpor i-té vrstvy konstrukce [m2·K/W]; 

Rse  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2·K/W]. 

 

Výpočtové hodnoty součinitele tepelné vodivosti použitých stavebních materiálů, jsou 

uvedeny v tab. 4.5. Většina hodnot byla určena z normy ČSN 73 0540-3 [21], některé 
hodnoty byly uvedeny přímo u výrobce a v jednom případě byla hodnota určena ze zdroje 
[23]. 

  
Tab. 4.5 Přehled součinitelů tepelné vodivosti použitých stavebních materiálů 

Součinitelé tepelné vodivosti stavebních materiálů 

Kód 
stavebního 
materiálu 

Popis 

λ 

W/m·K 

1 Omítka vápenná 0,88 

2 Omítka vápenocementová 0,99 

3 Minerální omítka 0,8 

4 Beton hutný 1,23 

5 Sádrokarton 0,22 

6 Desky z dřevité vlny pojené cementem 0,19 

7 Škvára 0,27 

8 Asfaltové pásy 0,21 

9 Fólie z PE 0,35 

10 Difúzní fólie 0,3 

11 Cementový potěr 1,16 

12 Polyesterový skelný laminát 0,21 

13 Dřevotřískové desky 0,18 

14 Linoleum 0,19 

15 Dlažba 1,01 
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Tab. 4.5 Dokončení 

16 
Dřevo rostlé tvrdé (tepelný tok kolmo k 

vláknům) 
0,22 

17 
Dřevo rostlé měkké (tepelný tok kolmo k 
vláknům) 

0,18 

18 Polystyren EPS 70 F 120 mm 0,039 

19 Skelná plsť Isover Unirol - Plus 12 0,036 

20 Stropní polystyrenové desky 0,044 

21 Vzduchová mezera 0,14 

 

 Podle tab. 4.6 se určovaly tepelné odpory při přestupu tepla každé stavební konstrukce. 

 
Tab. 4.6 Tepelné odpory při přestupu tepla 

Tepelný odpor při přestupu tepla (mezi vzduchem a stavební částí) 

Kód 
stavebního 
materiálu 

Popis 
Rsi nebo Rse 

m
2·K/W 

22 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 
(vodorovný tepelný tok) 

0,13 

23 
Odpor při přestupu tepla na vnější straně 
(vodorovný tepelný tok) 

0,04 

24 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 
(tepelný tok směrem nahoru) 

0,1 

25 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 
(tepelný tok směrem dolů) 

0,17 

 

 Z normy ČSN 73 0540 byly dále určeny ekvivalentní hodnoty součinitele tepelné 
vodivosti pro nehomogenní vrstvy (tab. 4.7), mezi které se řadí jednovrstvé stavební 
konstrukce, kterými jsou zdivo a stropní konstrukce. 

 
Tab. 4.7 Přehled ekvivalentních hodnot součinitele tepelné vodivosti 

Ekvivalentní hodnota součinitele tepelné vodivosti 

Kód 
stavebního 
materiálu 

Popis 

λev 

W/m·K 

26 Zdivo z děrovaných cihel Jestav 0,55 

27 Příčka z podélně děrovaných cihel PK - CD 0,49 

28 Keramické tvarovky Hurdis 0,6 

 

 Ve výše uvedené normě ani v jiných dostupných materiálech nejsou uvedeny hodnoty 

děrovaných cihel Jestav (v tab. 4.7), které se v dnešní době již nevyrábí. Pro zjištění 
ekvivalentní hodnoty součinitele tepelné vodivosti bylo tedy využito numerické simulace 
v programu Star - CCM+. Nejprve byla cihla namodelována podle reálných rozměrů 
do trojrozměrné (3D)  
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geometrie (obr. 4.1, obr. 4.2), poté se provedla výpočtová síť (obr. 4.3) s nastavením 

fyzikálních parametrů, a následně se definovaly okrajové podmínky. 

 

 
Obr. 4.1 3D geometrie děrované cihly Jestav -    

pohled na cihlu z vrchu 

 Obr. 4.2 3D geometrie děrované cihly Jestav - 
pohled na cihlu zespodu 

 

 
Obr. 4.3 Výpočtová síť děrované cihly Jestav 

 

 Hledaným výstupem z programu byl tepelný tok , ve W, což je teplo sdílené vedením 
přes rovinnou stěnu cihly. Tento tepelný tok je definován dle (4.2) [22]: 

  

  [W]          (4.2) 

 

kde: 

 je součinitel tepelné vodivosti cihly [W/m·K]; 
dc  tloušťka stěny (cihly), ve směru tepelného toku [m]; 

Sc  plocha rovinné stěny (cihly), kolmá na tepelný tok [m2
]; 

tst1  povrchová teplota na vnitřní straně stěny (cihly) [K]; 

tst2  povrchová teplota na vnější straně stěny (cihly) [K]. 

 

 Ze (4.2) byl vyjádřen součinitel tepelné vodivosti, což byla naše hledaná ekvivalentní 
hodnota součinitele tepelné vodivosti pro cihlu Jestav. 

 

  [W/m·K]          (4.3) 
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 Tepelný tok cihlou byl simulován pro dva způsoby, a to vedením přes šířku a přes délku 
cihly. V tab. 4.8 jsou vypočteny hodnoty součinitele tepelné vodivosti pro oba uvedené 
způsoby. Z nich byla vybrána vyšší hodnota (horší varianta), s kterou bylo dále uvažováno 
pro výpočty součinitelů prostupu tepla. 
 

Tab. 4.8 Výpočet ekvivalentní hodnoty součinitele tepelné vodivosti cihly Jestav 

Způsoby 
vedení tep. 
toku cihlou 

  dc Sc tst1 tst2 λc 

W m m
2
 K K W/m·K 

šířka 4,4977 0,13 0,0392 
293,15 255,15 

0,39 

délka 1,3692 0,28 0,0182 0,55 

 

 Nyní už je možné přistoupit k samotnému výpočtu součinitele prostupu tepla podle 
rovnice 4.1. V tab. 4.9 je uveden příklad výpočtu součinitele prostupu tepla pro jednu stavební 
konstrukci, a to tepelně izolovanou obvodovou stěnu z děrovaných cihel Jestav o tloušťce 
280 mm. Všechny stavební konstrukce jsou vypočteny a uvedeny v příloze 1. 

 Tloušťky izolací pro obvodový plášť a střechu byly zvoleny tak, aby splňovaly 
požadované hodnoty součinitele prostupu tepla , ve W/m

2·K, podle tabulky 3 z normy 

ČSN 73 0540-2. Tabulka se týká budov s převažující návrhovou vnitřní teplotou v rozmezí 18 

až 22 °C a relativní vlhkostí vnitřního vzduchu , což naše budova splňuje. 
 

Tabulka 4.9  Příklad výpočtu součinitele prostupu tepla jedné stavební konstrukce 

Kódy 

Popis 

di λi Ri Uk 

Stavební 
část 

Materiál m W/m∙K m
2∙K/W W/m

2∙K 

1 

Tepelně izolovaná obvodová stěna, 280 mm 

21 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný 
tepelný tok) 

0,13 

  

1 Omítka vápenná 0,005 0,88 0,006 

2 Omítka vápenocementová 0,015 0,99 0,015 

25 Zdivo z děrovaných cihel Jestav 0,28 0,55 0,509 

17 Polystyren EPS 70 F 120 mm 0,12 0,039 3,077 

3 Minerální omítka 0,01 0,8 0,013 

22 
Odpor při přestupu tepla na vnější straně (vodorovný 
tepelný tok) 

0,04 

Celková tloušťka a Uk 0,430   3,789 0,264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. LENKA TAJBROVÁ                               REKONSTRUKCE TOPENÍ RODINNÉHO DOMU 

33 

 

4.4 Výpočet návrhových tepelných ztrát prostupem tepla 
 

 Následují výpočty tepelných ztrát prostupem vytápěných místností v budově. Jedná se 
o tepelnou ztrátu vnitřní vytápěné místnosti, která vzniká prostupem tepla obklopujícími 
stěnami do vnějšího prostředí, nebo se jedná o tepelný tok sdílený prostupem mezi 

vytápěnou a sousední místností. 
 Pro každou vytápěnou místnost se návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vypočte: 
 

 [W]     (4.4) 

 

kde: 

  je součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního  
   prostředí (e) obálkou budovy [W/K]; 

  součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do venkovního  
   prostředí (e) nevytápěným prostorem (u) [W/K]; 

  součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do zeminy (g) 

v ustáleném stavu [W/K]; 

  součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru (i) do sousedního prostoru (j) 
vytápěného na jinou teplotu [W/K]; 

   výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru (i) [°C]. 
 

· Tepelná ztráta do venkovního prostředí 
 

 Součinitel tepelné ztráty  obsahuje ty stavební části, které obklopují vytápěnou 
místnost od venkovního prostředí. Tím mohou být stěny, podlaha, strop, dveře a okna. Ve 

výpočtu by měly být zahrnuty i lineární tepelné mosty, což jsou místa, ve kterých dochází 
k výraznému zvýšení úniku tepla. Stanovení lineárních tepelných mostů (ztrát) je v našem 
případě počítáno zjednodušenou metodou. Výpočet je tedy následující: 
 

 [W/K]         (4.5) 

 

kde: 

  je plocha stavebních částí (k) [m2
]; 

  korigovaný součinitel prostupu tepla stavební části (k), ve kterém jsou 
zahrnuty lineární tepelné mosty [W/m

2∙K]. 

 

 Výpočet korigovaného součinitele prostupu tepla stavební části se provede: 

 

 [W/m
2∙K]          (4.6) 

 

kde: 

  korekční součinitel, který závisí na druhu stavební části (svislá nebo 

vodorovná stavební část, nebo otvorová výplň) hledaný v tabulkách D.3a až 
D.3c (v příloze normy ČSN EN 12831) [W/m

2∙K]. 
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· Tepelné ztráty přes nevytápěný prostor 

 

 Součinitel tepelné ztráty  je počítán, pokud je mezi vytápěnou místností (i) 
a venkovním prostředím (e) nevytápěný prostor (u) a to podle vzorce s opět započítanými 
lineárními tepelnými mosty podle zjednodušené metody: 

 

 [W/K]         (4.7) 

 

kde: 

  je teplotní redukční činitel, který zahrnuje teplotní rozdíl mezi teplotou  
nevytápěného prostoru a venkovní návrhové teploty (stanoveno ze 

základních hodnot tabulky D.4 v příloze normy ČSN EN 12831) [-]. 

 

· Tepelné ztráty do přiléhající zeminy 

 

 Součinitel tepelné ztráty  zohledňuje tepelné ztráty podlahami nebo základovými 
stěnami s přilehlou zeminou. V našem případě byl proveden zjednodušený výpočet podle 
normy EN ISO 13370 a to podle rovnice: 

 

  [W/K]      (4.8) 

 

kde: 

  je korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní teploty (použita  
    základní hodnota z přílohy D.4.3 normy ČSN EN 12831) [-]; 

   teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi roční průměrnou venkovní  
   teplotou a výpočtovou venkovní teplotou [-]; 

  ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební částí (k), hledaný podle 

umístění podlahy v zemině v tabulkách 4 až 7 nebo obrázkách 3 až 6 (normy 
ČSN EN 12831), kde je uvažovaný součinitel tepelné vodivosti zeminy 

 [W/m
2∙K]; 

  korekční činitel zohledňující vliv spodní vody (určen podle přílohy D.4.3 
normy ČSN EN 12831) [-]. 

 

 Výpočet teplotního redukčního činitele je následující: 
 

  [-]           (4.9) 

 

 Pro určení ekvivalentního součinitele prostupu tepla stavební částí je potřeba znát 
charakteristický parametr B´, který se určí podle rovnice: 
 

  [m]           (4.10) 

 

kde: 

 je plocha uvažované podlahové konstrukce. Pro budovu se stanoví jako  
celková plocha podlahové konstrukce. Pro výpočet části budovy je plocha 
podlahové konstrukce stanovena pro uvažovanou část [m2

]; 
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  je obvod uvažované podlahové konstrukce. Pro budovu se stanoví celkový  
obvod budovy. Pro výpočet části budovy je obvod stanoven jako délka 
obvodových stěn oddělujících vytápěnou místnost uvažované části budovy 
od venkovního prostředí [m]. 

 

· Tepelné ztráty do nebo z vytápěných prostorů o různých teplotách 

 

 Součinitel tepelné ztráty  je počítán pro vytápěnou místnost (i), která sousedí 
s vytápěnou místností (j) na jinou teplotu a vypočte se následovně: 
 

  [W/K]        (4.11) 

 

kde: 

  je redukční teplotní činitel [-]. 
 

 Výpočet redukčního teplotního činitele se vypočte podle rovnice: 

 

   [-]         (4.12) 

 

kde: 

 je teplota vytápěného sousedního prostoru, která odpovídá výpočtové vnitřní  
  teplotě  [°C]; 
 

 V následující tab. 4.10 je uveden podrobný výpočet návrhové tepelné ztráty prostupem 

jedné místnosti, a to obývacího pokoje 104. Výpočty návrhových tepelných ztrát prostupem 
ostatních místností jsou uvedeny v příloze 2. 
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Tab. 4.10 Výpočet návrhové tepelné ztráty prostupem pro obývací pokoj 

104 - OBÝVACÍ POKOJ 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

Kód Stavební část 
Ak Ukc ek Ak·Ukc·ek 

  

m
2
 W/m

2
·K na jedn. W/K 

2 
Tepelně izolovaná obvodová stěna, 
450 mm 

17,819 0,314 1 5,593 

3 
Tepelně izolovaná obvodová stěna, 
700 mm 

1,402 0,270 1 0,378 

24 
Dřevěná okna s izolačním dvojsklem - 
nová 

1,71 1,700 1 2,904 

24 
Dřevěná okna s izolačním dvojsklem - 
nová 

2,5 1,600 1 4,000 

Celkem stavební části                                                ∑k Ak·Ukc·ek        

W/K 
12,875 

Lineární tepelné ztráty 

Kód Stavební část 
Uk ΔUtb 

W/m
2
·K W/m

2
·K 

2 Tepelně izolovaná obvodová stěna, 450 mm 0,264 0,050 

3 Tepelně izolovaná obvodová stěna, 700 mm 0,220 0,050 

24 Dřevěná okna s izolačním dvojsklem - nová 1,2 0,500 

24 Dřevěná okna s izolačním dvojsklem - nová 1,2 0,400 

Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí                                   

HT,ie=∑k Ak·Ukc·ek 
12,87 

Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory 

Kód Stavební část 
Ak Ukc bu Ak·Ukc·bu 

  

m
2
 W/m

2
·K na jedn. W/K 

10 Vnitřní dělící stěna, 450 mm 2,336 0,943 0 0 

5 
Tepelně izolovaná vnitřní obvodová 
stěna, 450 mm 

0,267 0,289 0,8 0,062 

Celkem stavební části                                             ∑k Ak·Ukc·bu         W/K 0,062 

Lineární tepelné ztráty 

Kód Stavební část 
Uk ΔUtb 

W/m
2
·K W/m

2
·K 

10 Vnitřní dělící stěna, 450 mm 0,893 0,05 

5 Tepelně izolovaná vnitřní obvodová stěna, 450 mm 0,239 0,05 

Celkové tepelné ztráty přes nevytápěné prostory                       HT,iue=∑k Ak·Ukc·bu 0,06 
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Tab. 4.10 Dokončení 

Tepelné ztráty zeminou 

Výpočet B´ 

Ag P B´=2·Ag/P 

  

m
2
 m m 

19,22 9,675 3,973 

Kód Stavební část 
Uk Uequiv,k Ak Ak·Uequiv,k 

W/m
2
·K W/m

2
·K m

2
 W/K 

12 
Podlaha v 1.NP (do zeminy), 

polyesterový skelný laminát 
1,196 0,479 18,55 8,885 

Celkem ekvivalentní stavební části                            ∑k Ak·Uequiv,k   W/K 8,885 

Korekční činitelé 

fg1 fg2 Gw fg1·fg2·Gw 

na jedn. na jedn. na jedn. na jedn. 

1,45 0,439 1 0,637 

Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou             HT,ig= ( ∑k Ak·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw 5,66 

Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Kód Stavební část 
fij Ak Uk fij·Ak·Uk 

  

na jedn. m
2
 W/m

2
·K W/K 

9 Vnitřní dělící stěna, 280 mm -0,105 4,94 1,233 -0,641 

8 Vnitřní dělící stěna, 140 mm 0,132 5,1 1,702 1,142 

23 
Vnitřní dveře s jedním sklem ze 2/3 - 
původní 

0,132 1,58 3 0,624 

Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami                             

HT,ij=∑k fij·Ak·Uk 
1,12 

Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem               
 HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij      W/K 

19,72 

Teplotní údaje 

  

Venkovní výpočtová teplota θe °C -18 

Vnitřní výpočtová teplota θint,i °C 20 

Výpočtový rozdíl teplot θint,i-θe °C 38 

Návrhová tepelná ztráta prostupem                                     ФT,i=HT,i·(θint,i-θe)     W 749 
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4.5 Výpočet návrhových tepelných ztrát větráním 
 

 Dále je proveden výpočet návrhových tepelných ztrát větráním každé vytápěné 
místnosti. Tepelná ztráta v našem případě vzniká jak přirozeným větráním přes otevíratelné 
otvory, tak nuceným odvodem vzduchu instalovanou podtlakovou větrací soustavou 
vyvedenou do komínového tělesa, umístěným uvnitř budovy. Výpočet návrhové tepelné ztráty 
větráním je podle rovnice: 
 

 [W]         (4.13) 

 

kde: 

  je součinitel návrhové tepelné ztráty větráním [W/K].  

 

 Součinitel návrhové tepelné ztráty se při předpokladu konstantní hustoty vzduchu  

při , v kg/m
3
 a konstantní měrné tepelné kapacity vzduchu cp při , v kJ/kg·K 

vypočte podle rovnice: 
 

   [W/K]         (4.14) 

 

kde: 

  je  množství vzduchu přiváděného do vytápěné místnosti (i) [m3
/h]. 

 

 Výměna vzduchu vytápěné místnosti se v našem případě stanoví pro nucené větrání, 
kdy větrací soustava nemá tepelné vlastnosti venkovního vzduchu, ale přivádí se vzduch ze 
sousedních místností. Výpočet je pro tento případ následující: 
 

  [m
3
/h]      (4.15) 

 

kde: 

 je množství vzduchu infiltrací ve vytápěné místnosti (i) (hodnota musí být 
  rovna nebo větší než 0) [m3

/h]; 

  množství přiváděného vzduchu do vytápěné místnosti (i) (v domech pro 

bydlení, což je náš případ, je toto množství vzduchu pro celou budovu 
většinou rovno 0) [m3

/h]; 

  teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl teplot přiváděného vzduchu 
a výpočtové venkovní teploty [-]; 

 rozdíl množství mezi nuceně odváděným a přiváděným vzduchem 
pro vytápěnou místnost (i) [m3

/h]. 

 

 Infiltrace obálkou budovy vytápěného prostoru, která je způsobena větrem a vlivem 
vztlaku na obálku budovy se vypočte podle rovnice: 

 

 [m
3
/h]        (4.16) 

 

kde: 

  je objem vytápěné místnosti (i) vypočtený z vnitřních rozměrů [m3
]; 
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  je intenzita výměny vzduchu při rozdílu tlaků 50 Pa mezi vnitřním a vnějším 

   prostředí (určena z tabulky D.7 v příloze normy ČSN EN 12831) [h-1
]; 

   stínicí činitel (určen z tabulky D.8 v příloze normy ČSN EN 12831) [-]; 
  výškový korekční činitel (určen z tabulky D.9 v příloze normy 

ČSN EN 12831) [-]. 

 

 Teplotního redukční činitel se vypočte podle rovnice: 
 

  [-]          (4.17) 

 

kde: 

  je teplota přiváděného vzduchu do vytápěné místnosti (i) ze sousedních 

   vytápěných místností [°C]. 
 

 Rozdíl množství nuceně odváděného a přiváděného vzduchu je vyrovnáván přívodem 
venkovního vzduchu obálkou budovy. Pokud není stanoveno množství jinak, lze vypočíst pro 
celou budovu následovně: 

 

 [m
3
/h]       (4.18) 

 

kde: 

 je množství odváděného vzduchu větrací soustavou pro celou budovu (určeno 

z požadavků podle národní přílohy ČSN EN 15665/Z1 ze zdroje [25]) 

[m
3
/h]; 

   množství přiváděného vzduchu větrací soustavou pro celou budovu [m3
/h]. 

 

 Rozdíl množství nuceně odváděného a přiváděného vzduchu pro vytápěnou místnost se 
poté vypočte podle rovnice: 
 

 [m
3
/h]        (4.19) 

 

 Podle předchozích vztahů je v následující tab. 4.11 uveden výpočet návrhových 
tepelných ztrát větráním pro jednotlivé vytápěné místnosti. 
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Tab. 4.11 Výpočet návrhové tepelné ztráty větráním vytápěných místností 

Označení místnosti 

1
0

4
 -

 O
bý

va
cí

 p
ok

oj
 

1
0

5
 -

 P
o

k
o
j 

1
 

1
0

6
 -

 K
uc

hy
ň 

1
0

7
 -

 C
h

o
d
b

a 

1
0
9

 -
 K

o
u
p
el

n
a 

2
0

3
 -

 P
o

k
o
j 

2
 

2
0

4
 -

 P
ok

oj
 d

ět
sk

ý 

2
0

7
 -

 L
ož

ni
ce

 

C
el

k
em

 

Objem místnosti Vi m
3
 49,5 22,5 32,4 20,1 10,2 21,29 44,6 38,7 239 

Výpočtová venk. teplota θe °C -18 

  

Výpočtová vnitřní 
teplota 

θint,i °C 20 20 20 15 24 20 20 18 

Teplotní rozdíl θint,i - θe °C 38 38 38 33 42 38 38 36 

M
n

ož
st

ví
 v

zd
u

ch
u

 in
fi

lt
ra

cí
 Nechráněné otvory - 

na 

jedn. 
2 2 2 1 0 1 2 2 

  

Intenzita výměny 
vzduchu při 50 Pa 

n50 h
-1

 6 

Činitel zaclonění e 
na 

jedn. 
0,03 0,03 0,03 0,02 0 0,02 0,03 0,03 

Výškový korekční 
činitel 

ε 
na 

jedn. 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Množství vzduchu 
infiltrací 

 m
3
/h 17,8 8,1 11,7 4,8 0 5,1 16,1 13,9 77,5 

M
n

ož
st

ví
 v

zd
u

ch
u

 a
 k

or
ek

čn
í č

in
it

el
é 

Odváděný vzduch  m
3
/h 0 0 100 0 50 0 0 0 150 

Přiváděný vzduch  m
3
/h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vzduch dodávaný 
ze sousedních 
místností  

m
3
/h - - 80 - 44 - - - 

  
Redukční činitel fV,i 

na 

jedn. 
- - 0 - 0,10 - - - 

Přebytek 
odváděného 
vzduchu pro celou 

budovu 

 m
3
/h 150 

Přebytek 
odváděného 
vzduchu pro 

jednotlivé místnosti 

 m
3
/h 31 14 20 13 6 13 28 24 150 
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Tab. 4.11 Dokončení 

V
ýp

oč
et

 t
ep

el
n

é 
zt

rá
ty

 v
ět

rá
n

ím
 Množství 

přiváděného 
vzduchu pro 

jednotlivé místnosti 

V´i m
3
/h 48,9 22,2 32,0 17,5 6,4 18,5 44,0 38,2 

  

Návrhový 
součinitel tepelné 
ztráty větráním 

HV,i W/K 16,6 7,5 10,9 5,9 2,2 6,3 15,0 13,0 

Návrhová tepelná 
ztráta větráním 

ФV,i W 631 287 413 196 91 238 569 467 2893 

 

4.6 Výpočet zátopového tepelného výkonu 
 

 Protože je využíván kotel na tuhá paliva, musí se počítat i se zátopovým tepelným 
výkonem, který by měl pokrýt tepelnou ztrátu v době zátopu po přerušení vytápění. Pro 

obytné budovy, kde je předpokládaný noční útlum nejvýše 8 hodin, je možné použít 
následující zjednodušený výpočet: 
 

  [W]          (4.20) 

 

kde: 

  korekční zátopový součinitel závisející na době zátopu a předpokládaném 
poklesu vnitřní teploty v útlumové době (určen z tabulky D.10b v příloze 
normy ČSN EN 12831) [W/m

2
]. 

 

 V tab. 4.12 je uveden výpočet zátopového tepelného výkonu pro jednotlivé vytápěné 
místnosti, kde bylo uvažováno s dobou zátopu 1 hodina a s předpokládaným poklesem vnitřní 
teploty během přerušeného vytápění 2 K. 
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Tab. 4.12 Výpočet zátopového tepelného výkonu vytápěných místností 

Výpočet zátopového tepelného výkonu 

Označení místnosti 

Zátopový 
součinitel 

Podlahová 
plocha 

Zátopový 
tepelný výkon 

fRH Ai ФRH,i=fRH·Ai 

W/m
2
 m

2
 W 

104 - Obývací pokoj 

22 

18,55 408 

105 - Pokoj 1 8,42 185 

106 - Kuchyň 12,13 267 

107 - Chodba 7,74 170 

109 - Koupelna 3,82 84 

203 - Pokoj 2 9,49 209 

204 - Pokoj dětský 16,87 371 

207 - Ložnice 14,68 323 

 

4.7 Výpočet návrhového tepelného výkonu včetně ohřevu TV 
 

 Nyní už je možné přistoupit k samotnému výpočtu návrhového tepelného výkonu, který 
se nejprve vypočte pro jednotlivé vytápěné místnosti a poté pro celou budovu, ke kterému se 
následně přičte potřebný výkon pro ohřev TV. 
 

4.7.1 Výpočet návrhového tepelného výkonu pro vytápěnou místnost 

 

 Jak už bylo zmíněno na začátku této kapitoly, na tento tepelný výkon se navrhují 
(dimenzují) otopná tělesa. Jedná se o součet návrhových tepelných ztrát prostupem tepla, 
větráním a zátopového tepelného výkonu. Rovnice je tedy následující: 
 

  [W]        (4.21) 

 

 Tepelné výkony každé vytápěné místnosti jsou uvedeny v tab. 4.13. 

4.7.2 Výpočet návrhového tepelného výkonu pro celou budovu 

 

 Výpočet tepelného výkonu pro celou budovu je podobný (4.21), s tím rozdílem, že pro 
jednotlivé návrhové tepelné ztráty vytápěných místností se součet provede pro jejich sumy: 

 

  [W]       (4.22) 

 

 

 Následující tab. 4.13 uvádí jak tepelný výkon pro jednotlivé místnosti, tak i tepelný 
výkon pro celou budovu. 
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Tab. 4.13 Výpočet tepelného výkonu jednotlivých místností i celé budovy 

Výpočet návrhového tepelného výkonu 

Označení místnosti 

Tep. výkon-pro 

tep. ztráty 
prostupem 

Tep. výkon-

pro tep. ztráty 
větráním  

Zátopový 
tepelný výkon 

Návrhový 
tepelný výkon 

ФT,i ФV,i ФRH,i ФHL,i 

W W W W 

104 - Obývací pokoj 749 631 408 1789 

105 - Pokoj 1 472 287 185 944 

106 - Kuchyň 612 413 267 1292 

107 - Chodba 621 196 170 987 

109 - Koupelna 226 91 84 402 

203 - Pokoj 2 577 238 209 1024 

204 - Pokoj dětský 1211 569 371 2151 

207 - Ložnice 1219 467 323 2010 

Celkem 5688 2893 2017 10598 

 

4.7.3 Výpočet tepelného výkonu pro ohřev TV 

 

 Protože je na otopnou soustavu napojen i zásobníkový ohřívač, je nutné znát jeho 

potřebný tepelný výkon pro ohřev TV, který se následně přičte k tepelnému výkonu 
vypočtený pro celou budovu. 

 V následujících výpočtech je vycházeno z normy ČSN 06 0320 Tepelné soustavy 
v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování [17].  

 Při výpočtu je uvažováno a vycházeno z údajů uvedených v tab. 4.14: 

 
Tab. 4.14 Hodnoty pro výpočet tepelného výkonu pro ohřev TV 

Uvažované a známé hodnoty 

Dodávka 

tepla 

Objem 

akumulačního 

zásobníku 

Počet 

osob 

Měrná 

tepelná 

kapacita vody 

Teplota 

studené 

vody 

Teplota 

teplé vody 

t Vz ni c θ1 θ2 

h m
3
 - kWh·m

-3
·K

-1
 °C °C 

24 0,2 5 1,163 10 55 

 

 Teoretická potřeba tepla na ohřev vody  pro 1 osobu za den činí 4,3 KWh (určené 
z tabulky C.3 výše uvedené normy). 

 

 Celková teoretická potřeba tepla na ohřev vody během periody pro uvažovaný počet 
osob se tedy vypočte podle vztahu: 

 

 [kWh]          (4.23) 
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 Teplo ztracené při ohřevu a rozvodu TV v době periody je uvažováno během dne 
(v celé periodě) rovnoměrné a vypočte se podle vztahu: 

 

 [kWh]          (4.24) 

 

kde: 

  je poměrná ztráta tepla při ohřevu a dodávce vody (zdroj [24] uvádí, že pro 

starší budovy lze uvažovat hodnotu v rozmezí 1 až 5; hodnota byla tedy 

zvolena z = 1,5) [-]. 

 

 Teplo dodané ohřívačem do TV během periody se vypočte součtem (4.23) a (4.24) 

následovně: 

 

  [kWh]         (4.25) 

 

 Výpočet největšího možného rozdílu  mezi Q1 a Q2 (křivky dodávky a odběru 
tepla znázorněné v grafu 4.1) je vyjádřen ze vztahu pro objem zásobníku: 

 

 [m
3
]           (4.26)

          

 [kWh]        (4.27) 

 

 Současně je předpokládáno, že největší odběr bude v době od 5 do 17 hodin, proto je 
 nanesen na vodorovné ose na 17. hodině od křivky Q1. Jeho hodnota by neměla 

protnout rovnoměrnou křivku danou ztrátou tepla při ohřevu a rozvodu TV, a to je splněno, 
jak je patrné v grafu na obr. 4.4. 
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Obr. 4.4 Křivky dodávky a odběru tepla s nepřerušovanou dodávkou tepla do zásobníku TV 

Q1 - křivka dodávky tepla, Q2 - křivka odběru tepla 

 

 Výpočet tepelného výkonu zdroje tepla pro ohřev TV je vyjádřen: 

 

  [kW]          (4.28) 

 

kde: 

  je maximální sklon křivky dodávky tepla v čase t během periody. 

 

 V následující tab. 4.15 jsou uvedeny výsledky z předchozích vztahů. 
 

Tab. 4.15 Výpočet tepelného výkonu zdroje tepla pro ohřev TV 

Výpočet tepelného výkonu pro ohřev TV 

Q2t Q2z Q2p ΔQmax Ф1n 

kWh kWh kWh kWh kW 

21,5 32,25 53,75 10,5 2,24 
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4.7.4 Stanovení návrhového tepelného výkonu včetně ohřevu TV 

 

 Tento tepelný výkon nám již slouží k posouzení vhodnosti použití stávajícího zdroje 
tepla, který je vypočtený podle (4.29) a výsledek je uveden v tab. 4.16. 

 

  [W]         (4.29) 

 
Tab. 4.16 Výpočet návrhového tepelného výkonu včetně ohřevu TV  

Výpočet návrhového tepelného výkonu včetně ohřevu TV 

Tepelný výkon 
pro ohřev TV 

Návrhový tepelný 
výkon pro celou 

budovu 

Návrhový tepelný 
výkon včetně 
ohřevu TV 

Ф1n ФHL ФHL,TV 

W W W 

2240 10598 12838 

 

 Návrhový tepelný výkon včetně ohřevu TV vyšel 12,838 kW, z čehož až jednu šestinu 

tvoří tepelný výkon potřebný pro ohřev TV a zbytek návrhový tepelný výkon pro celou 
budovu. 
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5 Návrh rekonstrukce otopné soustavy 
 

 V této kapitole bude proveden návrh rekonstrukce otopné soustavy, který bude vycházet 
jak z předchozích výsledků výpočtů, tak z požadavků na lepší regulovatelnost, než je možná 
v současném stavu. Před vlastním návrhem je uvažováno, že rozvody otopné soustavy 

i otopná tělesa budou ponechána. Veškeré výkresy po rekonstrukci, kterými jsou půdorysy 
vytápění, schéma zapojení a axonometrické zobrazení, jsou vloženy jako přílohy 12 až 16. 

 

5.1 Zdroj tepla a oběh otopné vody 
 

 Po zateplení a výměně oken se snížily tepelné ztráty a stávající zdroj tepla proto 

nevyhovuje nastalým podmínkám. Pro původní kotel, s minimálním výkonem 12 kW, vyšel 
návrhový tepelný výkon včetně ohřevu TV 12,838 kW. Není to tedy vyhovující provoz 

vzhledem k účinnosti kotle při těchto podmínkách, a proto bude vyměněn za automatický 
kotel ROJEK A 15U s minimálním výkonem 3 kW a jmenovitým výkonem 14 kW. Tento 
kotel je určen pro automatické spalování pelet a hnědého uhlí (obr. 5.1), které je dodáváno 
z násypky umístěné vedle kotle. Násypka je vzhledem k malému místu v kotelně zvolena 
 objemu 180 l. S kotlem takto činí šířka 1130 mm, proto bude nutné v kotelně vybourat 

odkládací zídku. Výhodou tohoto kotle je, že díky zásobníku paliva, hořáku se šnekovým 
podavačem a elektronické regulaci, je schopen automaticky topit i více dní. Automatickou 

regulaci je možné napojit na oběhové čerpadlo s nastavením požadované teploty, při které se 

čerpadlo zapne [33]. 

 

 
Obr. 5.1 Teplovodní kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním [33] 

 

 Přirozený oběh otopné vody je změněn za nucený, a to především z důvodu lepší 
regulace, možnosti snížení teplotního spádu i dosažení rychlejšího zátopu. Nucený oběh vody 
je způsoben dopravním tlakem čerpadla [6].  

 Dalším krokem je tedy návrh oběhového čerpadla. Čerpadlo je pro svůj provoz závislé 
na zdroji elektrického proudu, což je výrazný problém při jeho výpadku zejména u kotlů na  
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tuhá paliva, kdy může dojít k přetopení kotle. Řešením tohoto problému by mohlo být 
vychlazování vody přes otopné těleso bez uzavíracích a regulačních armatur, které je 
umístěno, vzhledem ke kotli, co možná nejblíž a nejvýš. Je to kvůli dosažení co nejmenších  
tlakových ztrát okruhu přes toto těleso, aby k překonání těchto tlakových ztrát stačil účinný 
tlak. Účinný tlak je dán rozdílnou hustotou přívodní a vratné vody, a na tomto principu 

funguje přirozený oběh otopné vody. Toto řešení lze ale použít jen jako vychlazovací okruh  
pro zajištění kotle, ale neřeší se tak funkce vytápění. Z tohoto důvodu je navrženo zálohované  
oběhové čerpadlo Jablotron CP-201S-130, které při výpadku elektrické energie běží 
z akumulátoru (12V/18Ah), a takto je možné fungovat i více než 24 hodin. Kromě čerpadla 
a akumulátoru, základní sada obsahuje řídící jednotku, spalinový termostat, dvojici teplotních 
senzorů a montážní příslušenství [26]. Zapojení čerpadla s řídící jednotkou bude podle 
obr. 5.2, což je u výrobce nastavení jako F1 (nastavení funkce systému pro použití prostého 
zálohovaného čerpadla) a bude umístěno na vratném potrubí před kotlem (viz příloha 15). 
Čerpadlo má připojovací šroubení o průměru G ½, na potrubí o průměru G 2 bude tedy 

připojeno přes redukci. 

 

 
Obr. 5.2 Zapojení čerpadla s řídící jednotkou [26] 

 

5.2 Otopná tělesa a teplotní spád 
 

 Otopná tělesa jsou tedy ponechána, ale jsou na ně nově osazeny termostatické 

radiátorové ventily (TRV) Danfoss RA-N 15 (obr. 5.3) s termostatickou hlavicí Danfoss 

RA 2980 (obr. 5.4) výměnou za stávající kulové kohouty, které jsou regulovatelné pouze 
ručně. TRV má připojovací vnější závit o průměru G ½, který odpovídá stejnému vnitřnímu 
průměru pro připojení na otopné těleso. Připojení z TRV na potrubí o vnitřním průměru G ½ 
bude nutné pro některé průměry zapojit přes přechodové fitinky. Termostatické hlavice jsou 

schopné regulovat průtok vody do otopného tělesa podle požadované teploty vzduchu 

v místnosti i při působení teplotních zisků, které jsou způsobeny např. sluneční radiací. 
Ventily umožňují nastavit hmotnostní průtok pro sedm stupňů (1-7) a pro stupeň N. Při stupni 
N je ventil plně otevřený, a také využívaný pro proplachování nebo napouštění systému [27].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. LENKA TAJBROVÁ                               REKONSTRUKCE TOPENÍ RODINNÉHO DOMU 

49 

 

  
Obr. 5.3 Radiátorový ventil Danfoss [27] Obr. 5.4 Termostatická hlavice Danfoss [28] 

 

 Výkony otopných těles byly v původní otopné soustavě navrhovány na teplotní spád 

90/70 °C a na tepelné ztráty vypočtené bez zateplení. Pro nynější stav je nutné výkony 
otopných těles přepočítat a nalézt tak nejvhodnější teplotní spád, pro který budou otopná 
tělesa svým výkonem pokrývat tepelné ztráty jednotlivých místností. Přepočet tepelných 
výkonů je proveden pomocí programu od společnosti Korado. Do programu jsou jako vstupní 
hodnoty zadávány: model tělesa Radik (Klasik), navrhovaný teplotní spád (teplota na výstupu 
z kotle a vstupu do kotle) a výpočtová vnitřní teplota požadovaná v místnosti. Pro typ 

a rozměr tělesa se následně odečtou tepelné výkony, které jsou již uvedeny v tab. 5.1. Tyto 

tepelné výkony jsou porovnávány s návrhovými (potřebnými) tepelnými výkony. Nový 
teplotní spád byl vybrán 75/65 °C, i přestože na chodbě není otopným tělesem plně hrazena 

tepelná ztráta (chybí 101 W). Ta se ale dá pokrýt naopak přebytečným tepelným výkonem ze 
sousedního obývacího pokoje, např. odstraněním vnitřních dveří, ale vzhledem k účelu této 
místnosti může být tento nedostatek zanedbán. 

 
Tab. 5.1 Přepočet tepelného výkonu otopných těles pro navrhované teplotní spády 

Označení 
vytápěné 
místnosti 

Výpočtová 
vnitřní 
teplota 

Typ a rozměr 
otopného 

tělesa     

Návrh. 
tepelný 
výkon 

Teplotní spád 

 90/70 °C  80/60 °C  75/65 °C  75/60 °C 

Tepelný výkon otopných těles 

v jednotlivých místnostech 

θint,i ФHL,i Qc Qc Qc Qc 

°C W W W W W 

104 - Obývací 
pokoj 

20 
20-600x1800           

20-600x1200 
1789 3690 2895 2934 2727 

105 - Pokoj 1 20 20-600x1600 944 1968 1544 1565 1454 

106 - Kuchyň 20 
20-600x1000          

20-600x800 
1292 2214 1737 1760 1636 

107 - Chodba 15 20-600x800 987 1094 877 886 830 

109 - 

Koupelna 
24 10-600x1000 402 693 533 542 500 

203 - Pokoj 2 20 20-600x1200 1024 1476 1158 1174 1091 

204 - Pokoj 

dětský 
20 2x20-600x1200 2151 2952 2316 2348 2182 

207 - Ložnice 18 2x20-600x1200 2010 3084 2440 2470 2304 
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5.2.1 Hydraulický výpočet potrubní sítě otopné soustavy pro nastavení TRV a 

provozních parametrů oběhového čerpadla 

 

 Aby se mohl nastavit stupeň na TRV, musí se nejprve provést hydraulický výpočet 
potrubní sítě otopné soustavy. Tímto výpočtem zjistíme tlakové ztráty okruhů přes každé 
otopné těleso i zásobníkový ohřívač TV. Nastavením stupně TRV se pro daný průtok reguluje 
celková tlaková ztráta okruhu, aby se dorovnal dopravní tlak daný čerpadlem. Okruhy se dělí 
na úseky, což je část potrubí, kde je stejný hmotnostní průtok i rychlost proudění otopné vody. 
Tam kde se mění průměr potrubí nebo se napojuje další potrubní větev, tento úsek končí. 
V každém úseku vznikají tlakové ztráty třením a místními odpory. [6] 

 

 Postup výpočtu pro nastavení TRV a určení provozního stavu čerpadla je následující: 
 

· Stanovení tepelných výkonů otopných těles 

 

 Před výpočtem je nutné stanovit tepelné výkony otopných těles, protože hydraulický 
výpočet potrubní sítě se navrhuje na návrhové tepelné výkony místností. Pokud je v místnosti 
otopných těles více, tento návrhový tepelný výkon se procentuálně rozdělí podle výkonů 
otopných těles (tab. 5.3 a také příloha 16). Jakých výkonů dosahují jednotlivá otopná tělesa je 

uvedeno v tab. 5.2. 

 
Tab. 5.2 Tepelné výkony otopných těles při teplotním spádu 75/65 °C  

Typ a rozměr 
otopného tělesa 

Výpočtová vnitřní 
teplota 

Tepelný výkon 
otopného tělesa při 

75/65 °C 

θint,i QOT 

[°C] [W] 

20-600x1200 20 1174 

20-600x1200 18 1235 

20-600x800 15 886 

20-600x800 20 782 

10-600x1000 24 542 

20-600x1800 20 1760 

20-600x1600 20 1565 

20-600x1000 20 978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. LENKA TAJBROVÁ                               REKONSTRUKCE TOPENÍ RODINNÉHO DOMU 

51 

 
Tab. 5.3 Tepelný výkon otopných těles po rozdělení návrhového tepelného výkonu 

Označení 
vytápěné místnosti 

Typ a rozměr 
otopného 

tělesa     

Potřebný 
tepelný 
výkon 

Procentuální 
rozdělení tepelných 

výkonů 

ФHL,i Q 

W W 

104 - Obývací 
pokoj 

20-600x1800 
1789 

1193 

  20-600x1200 596 

105 - Pokoj 1 20-600x1600 944 944 

106 - Kuchyň 
20-600x1000  

1292 
1034 

 20-600x800 258 

107 - Chodba 20-600x800 987 886 

109 - Koupelna 10-600x1000 402 402 

203 - Pokoj 2 20-600x1200 1024 1024 

204 - Pokoj dětský 
20-600x1200 

2151 
1075,5 

20-600x1200 1075,5 

207 - Ložnice 
20-600x1200 

2010 
1005 

20-600x1200 1005 

 

 

· Označení úseků 

 

 Každý úsek je označen číslem v kroužku, u kterého je uvedena i délka úseku. Označení 
úseků je na výkrese číslo 13 v příloze 16. 
 

· Výpočet tlakových ztrát třením 

 

 Tyto tlakové ztráty vznikají po délce potrubí a vypočtou se dle vztahu [6]: 

 

  [Pa]         (5.1) 

 

kde: 

  je tlakový spád (tlaková ztráta 1 m přímého potrubí v úseku) [Pa/m]; 

l   délka potrubí daného úseku [m]; 

   součinitel tření (je určena iteračně) [-]; 

   vnitřní průměr potrubí [m]; 

w   střední rychlost proudění kapaliny [m/s]; 

   hustota vody [kg/m
3
]. 

 

 Součinitel tření je funkcí více proměnných a těmi jsou: 

 

, což se dá zjednodušit na  

 

kde: 

k  je absolutní povrchová drsnost (pro vnitřní rozvody je k = 0,0001 m) [m]; 
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  je dynamická viskozita [Pa·s]; 
   Reynoldsovo číslo [-]; 

   relativní drsnost [-]. 

 

 Reynoldsovo číslo se vypočte podle rovnice: 

 

  [-]            (5.2) 

 

 Podle Reynoldsova čísla se rozlišuje proudění laminární, přechodové a turbulentní. 
 

 Pro střední rychlost proudění kapaliny je dán vzorec: 
 

   [m/s]            (5.3) 

 

kde: 

  je hmotnostní průtok, který se vypočte následovně: 
 

  [kg/s]            (5.4) 

 

kde: 

c   měrná tepelná kapacita vody [J/kg·K]; 
   teplotní rozdíl teplé a studené vody (teplotní spád) [K]. 

 

 Po dosazení (5.3) do (5.1), je získán i vztah pro tlakový spád závislý na hmotnostním 
průtoku: 
 

 [Pa/m]           (5.5) 

 

· Výpočet tlakových ztrát místními odpory 

 

 Místními odpory jsou myšleny různé prvky vložené v potrubí, kterými jsou např. 
armatury, T-kusy, kolena, obchozy, kotel a otopná tělesa. Tyto tlakové ztráty se vypočtou 
podle rovnice [6]: 

 

  [Pa]         (5.6)

      

kde: 

  je součinitel místního odporu [-]; 

 

 Po dosazení (5.3) do (5.6), dostaneme vztah pro tlakovou ztrátu závislou na 

hmotnostním průtoku: 
 

  [Pa]         (5.7) 
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· Celková tlaková ztráta 

 

 Po sečtení tlakových ztrát třením a místními odpory se získá celková tlaková ztráta 
úseku podle (5.10). Sečtením jednotlivých celkových ztrát úseků je získána celková tlaková 
ztráta okruhu [6]. 

 

  [Pa]   (5.8) 

 

 Tab. 5.4 a 5.5 uvádí příklad výpočtu celkové tlakové ztráty okruhu přes otopné těleso 1 

(příloha 16). Rozvody potrubní sítě budou zachovány, tudíž vnitřní průměry potrubí jsou 

shodné s původními (viz přílohy 11 a 16). Pro tyto vnitřní průměry, které byly využívány pro 
přirozený běh otopné vody, vycházejí malé střední rychlosti proudění a tudíž i menší celkové 
tlakové ztráty. Instalované čerpadlo tedy nemusí překonávat velké tlakové ztráty. Další 
celkové tlakové ztráty okruhů přes otopná tělesa 2 až 12 a přes zásobník TV 13 jsou podobně 
vypočteny v příloze 3. 

 
Tab. 5.4 Příklad výpočtu celkové tlakové ztráty okruhu přes otopné těleso 1 

číslo 
úseku 

Q  l dp w R R*l Sxi Z R*l+Z 

W kg/s  m   m   m/s  Pa/m Pa -  Pa  Pa 

   okruh přes otopné těleso 1 

1 12738 0,30 0,35 0,053 0,14 5,4 1,9 2,5 24,0 25,9 

2 10498 0,25 1,27 0,053 0,11 3,8 4,8 1,05 6,8 11,7 

29 596 0,01 3 0,022 0,04 1,0 3,1 17,1 12,9 16,0 

30 596 0,01 2,59 0,022 0,04 1,0 2,7 1,56 1,2 3,8 

13 10498 0,25 1,1 0,053 0,11 3,8 4,2 0,48 3,1 7,3 

14 12738 0,30 1 0,053 0,14 5,4 5,4 1 9,6 15,0 

  ∑R*l+Z 79,7 

 

Tab. 5.5 Pomocné výpočtové hodnoty k tab. 5.4 

číslo úseku 
lt dp Re k 

- mm - - 

 okruh přes otopné těleso 1 

1 0,030 52,9 18974,4 0,1 

2 0,031 52,9 15637,8 0,1 

29 0,029 21,6 2174,3 0,1 

30 0,029 21,6 2174,3 0,1 

13 0,031 52,9 15637,8 0,1 

14 0,030 52,9 18974,4 0,1 
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· Určení nejhorší celkové tlakové ztráty okruhu a přednastavení TRV 

 

 Po výpočtu celkových tlakových ztrát jednotlivých okruhů určíme okruh s největší 
(nejhorší) tlakovou ztrátou. V našem případě vyšla největší tlaková ztráta přes zásobník TV, 
na kterém TRV osazen není, proto se tlaková ztráta ostatních otopných těles bude dorovnávat 
podle této tlakové ztráty. Pokud by vyšel nejnepříznivější okruh přes otopné těleso, kde by 

TRV umístěn byl, přičetla by se k tlakové ztrátě tohoto okruhu ještě tlaková ztráta TRV při 
plném otevření, a ostatní okruhy by se dorovnaly podle nově navýšené tlakové ztráty. 
V tab. 5.6 jsou určeny stupně přednastavení pro jednotlivé okruhy podle výkonového 
diagramu od výrobce (obr. 5.5). TRV je umístěno na všech otopných tělesech kromě 
otopného tělesa 4 s výkonem 1193 W (viz příloha 16 - axonometrie), které je umístěno 

v obývacím pokoji. Je to z důvodu případného zavření TRV na všech otopných tělesech pro 
zabezpečení cirkulace otopné vody alespoň přes toto otopné těleso. 
 

 
Obr 5.5 Výkonový diagram [27] 
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Tab. 5.6 Stupně přednastavení ventilů TRV 

Okruh 

Celková 
tlaková 
ztráta 

okruhu 

∑R*l+Z 

Tlaková 

ztráta 
nejhoršího 

úseku 

Tlak ke 

škrcení 

Hmotnostní 
průtok přes 

otopné těleso 
(zásobník TV) 

 

Stupeň 
přednastavení 

TRV 

Pa Pa Pa kg/s - 

1 80 

1598 

1518 0,01 3 

2 194 1404 0,02 6 

3 281 1317 0,01 3 

4 258 1340 0,03 - 

5 247 1351 0,02 6 

6 628 970 0,02 7 

7 742 856 0,03 N 

8 255 1343 0,01 3 

9 338 1260 0,02 6 

10 617 981 0,02 7 

11 742 857 0,02 7 

12 654 945 0,03 N 

13 1598 0 - - 

 

· Určení provozního režimu oběhového čerpadla 

 

 Navržené oběhové čerpadlo může být provozováno pro dva režimy. Pro režim 
s konstantními otáčkami nebo pro proporcionální režim (tlak). Pro oba dva režimy udává 
výrobce charakteristiky čerpadla. Vzhledem k tomu, že byla otopná tělesa osazena TRV, 
předpokládá se, že během provozu nebude konstantní průtok, proto je zvolen proporcionální 
režim, kde se otáčky čerpadla budou měnit v závislosti na hmotnostním průtoku. 

 V charakteristice čerpadla pro proporcionální režim (obr. 5.6), je nanesen návrhový 
pracovní bod (PB), který je určen pro největší vypočtenou tlakovou ztrátu z úseků a pro 
potřebný dopravovaný hmotnostní průtok. Návrhový PB se nachází pod křivkou PP1, ale 

reálně bude ležet na této křivce. 
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Obr 5.6 Určení pracovního bodu v charakteristice čerpadla stanovené výrobcem (Jablotron) 

PP1, PP2 - proporcionální tlaky  

 

5.4 Pojištění otopné soustavy 
 

 Každá otopná soustava musí být pojištěna expanzním zařízením, které umožňuje 
vyrovnávání objemové teplotní roztažnosti bez zvýšení tlaku, a dále také zajišťuje, aby 
v otopné soustavě byl provozovaný přetlak v dovolených mezích. Zdroj tepla by měl být, 
bezprostředně na výstupu, opatřen pojistným ventilem, před kterým nesmí být umístěna žádná 
uzavírací armatura. V původní otopné soustavě je využívána otevřená expanzní nádoba, ale 
z důvodu navržení nuceného oběhu otopné vody, bude tato expanzní nádoba vyměněna za 
tlakovou expanzní nádobu s membránou. 

 

5.4.1 Návrh tlakové expanzní nádoby 

 

 Objem tlakové expanzní nádoby se navrhuje v závislosti na objemu vody v otopné 
soustavě, na maximální provozované teplotě a na dovoleném přetlaku v otopné soustavě a to 

podle vzorce [29]: 

 

 [l]        (5.9) 

 

kde: 

  je objem vody v otopné soustavě [l]; 
n  součinitel zvětšení objemu (pro max. teplotu 75 °C odpovídá n = 0,02551, 

určeno ze zdroje [29]) [-]; 
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 je nejvyšší pracovní přetlak soustavy (určen z min. konstrukčního  
přetlaku soustavy vztažený k manometrické rovině, která se volí 1,5 m nad 

podlahou) [kPa]; 

   nejnižší přetlak soustavy [kPa]; 

   barometrický tlak ( ) [kPa]. 

 

 Výpočet konstrukčního přetlaku je podle vztahu: 

 

  [kPa]          (5.10) 

 

kde: 

 je konstrukční přetlak prvku v soustavě [kPa]; 

   výška nad manometrickou rovinou pro prvek v soustavě [m]; 

g   tíhové zrychlení (g = 9,81 m/s
2
) [m/s

2
]. 

 

 Nejnižší přetlak soustavy se vypočte dle vztahu: 
 

  [kPa]         (5.11) 

 

kde: 

 je výška nejvyššího bodu soustavy [m]. 

 

 

Postup výpočtu objemu tlakové expanzní nádoby je následující: 
 

· Výpočet objemu vody v otopné soustavě 

 

 Ke zjištění celkového objemu vody v soustavě je potřeba vypočítat objemy vody 

v jejích jednotlivých částech. Tab. 5.7 uvádí výpočet vodního objemu v otopných tělesech 

Radik klasik, jejichž zjištěný vodní objem, který je vztažen na metr délky tělesa, je určen od 
výrobce [8]. Objem vody v potrubí, uveden v tab. 5.8, je vypočten pro jednotlivé průměry 
potrubí v soustavě. Objem vody v kotli, který je uveden v tab. 5.9, je také dán výrobcem [7]. 

 
Tab. 5.7 Výpočet objemu vody v otopných tělesech 

Vodní objem otopných těles 

Typ a 

rozměr 
otopného 

tělesa 

Počet 
otopných 

těles 

Vodní objem 

Vodní objem v 
otopných 
tělesech 

l/m l 

20-600x1200 6 5,8 41,7 

20-600x1000 1 5,8 5,8 

20-600x800 2 5,8 9,28 

20-600x1800 1 5,8 10,44 

20-600x1600 1 5,8 9,28 

10-600x1000 1 3,1 3,1 

  Celkem 79,6 
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Tab. 5.8 Výpočet objemu vody v potrubí 

Vodní objem v potrubí 

Průměr potrubí Vodní objem 

DN 50 22,24 

DN 40 5,21 

DN 32 16,23 

DN 25 9,18 

DN 20 10,24 

DN 15 3,61 

DN 10 0,36 

Celkem 67,07 

 

Tab. 5.9 Výpočet celkového objemu vody v otopné soustavě 

Součet vodních objemů 

Vodní objem 
v otopných 

tělesech 

Vodní 
objem v 

kotli 

Vodní 
objem v 

potrubí 
Celkem 

79,6 106 67,07 253 

 

 

· Výpočet nejnižšího konstrukčního přetlaku a určení nejvyššího pracovního 
přetlaku soustavy 

 

 Z čerpadla, kotle, otopných těles a zásobníku TV má kotel nejnižší konstrukční přetlak, 
který činí 200 kPa a jeho výška od manometrické roviny je -1,45 m. Konstrukční přetlak je 

pak vypočítán dle (5.10): 

 

  
 

Nejvyšší pracovní přetlak soustavy je pak zvolen, aby splnil podmínku, že  
, proto je .  

 

· Výpočet nejnižšího pracovního přetlaku soustavy 

 

 Po určení nejvyššího bodu soustavy, který je 5,34 m, se nejnižší přetlak soustavy 

vypočte podle (5.11): 

 

    

 

Nejnižší pracovní přetlak soustavy  je pak zvolen tak, aby splnil podmínku, že  
, proto je .   

 

 

 

 

 



Bc. LENKA TAJBROVÁ                               REKONSTRUKCE TOPENÍ RODINNÉHO DOMU 

59 

 

· Výpočet objemu tlakové expanzní nádoby 

 

 Nyní už stačí dosadit do (5.9): 

 

   

 

· Návrh vhodné tlakové expanzní nádoby 

 

 Podle předchozího výpočtu objemu 
tlakové expanzní nádoby, který vyšel 20,53 l, je 

vybrána tlaková expanzní nádoba s membránou 
IVAR.AQUAHOT ACR o objemu 24 l, která je 
vhodná k zavěšení (obr. 5.7). Bude umístěna na 
vratné vodě do kotle před čerpadlem 
(viz příloha 15), a také bude izolována proti 
případnému zamrznutí. 

  
Obr. 5.7 Tlaková expanzní nádoba [30] 

 

5.4.2 Návrh pojistného ventilu 

 

 Společně s teploměrem a tlakoměrem se na výstupu otopné vody ze zdroje tepla, 
umisťuje i pojistný ventil. Ten má plnit funkci při překročení nejvyššího pracovního přetlaku 
soustavy, kdy se ventil otevře a upustí se tak přebytečný tlak i voda z otopné soustavy. Jeho 

návrh je následující [31]: 

 

· Výpočet průměru pojistného potrubí 
 

 Pro teplonosné médium, kterým je v našem případě voda, se používá vzorec: 

 

 [mm]          (5.12) 

 

kde: 

 je pojistný výkon, který je pro kotel na tuhá paliva vypočten: 

 

 [kW]            (5.13) 

 

 

kde: 

  je jmenovitý výkon kotle [kW]. 

 

· Výpočet pojistného průtoku 

 

 Pro vodu je pojistný průtok počítán podle vzorce: 
  

 [kg/h]           (5.14) 
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· Výpočet průřezu sedla pojistného ventilu 

 

 Pro vodu je vztah dle (5.15): 

 

  [mm
2
]          (5.15) 

 

kde: 

  je výtokový součinitel (daný výrobcem) [-]; 
   otevírací přetlak ( ) [kPa]. 

 

· Návrh vhodného pojistného ventilu 

 

 Pro jmenovitý výkon kotle, který činí 20 kW, je po dosazení do (5.12) výpočet průměru 

pojistného potrubí následovný: 

 

  
 

Průměr pojistného potrubí vyšel 12,24 mm, proto je zvoleno potrubí DN 15. 
 

 Pro výpočet průřezu sedla je zvolen předběžný pojistný ventil IVAR.PV 311, který má 
výtokový součinitel 0,5. Následně bude provedeno zhodnocení, zda tento předběžný ventil 
vyhovuje. Dosazením do (5.15) dostaneme: 

 

    

 

U navrhovaného pojistného ventilu výrobce udává, že průřez sedla je 1,327 cm
2, což je větší 

než vypočítaný (potřebný) průřez sedla 4,17 mm
2, tudíž pojistný ventil IVAR.PV 311 

vyhovuje a může být použit. 
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5.5 Regulace teploty vody v zásobníkovém ohřívači TV 
 

 Pro možnou regulaci teploty vody v zásobníkovém ohřívači TV, je navržen 
termostatický regulátor AVTB DN 15, který je na obr. 5.8. Skládá se z řídícího ventilu, 
termostatické hlavice a kolečka pro možné nastavení teploty. Termostatická hlavice je složena 
z měchů, kapilární trubice a čidla. Podle výrobce bude regulátor umístěný na vratném potrubí 
ze zásobníku TV, aby čidlo umístěné v zásobníku TV, bylo teplejší než ventil. Teplota vody 

bude nastavena v rozpětí teplot 20 - 60 °C, nejlépe však na 55 °C [32]. 

 

 
Obr. 5.8 Termostatický regulátor teploty vody [32] 
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6 Závěr 
 

 Cílem diplomové práce bylo provést návrh rekonstrukce otopné soustavy rodinného 
domu, a to z důvodu možných změn po zateplení budovy a po výměně oken. Zateplení 
budovy nebylo zatím provedeno, proto se práce zabývala i tímto návrhem. Okna byla 
vyměněna už před několika lety. Výsledkem práce je tedy jak návrh zateplení obvodového 
pláště budovy a střechy, tak výpočet návrhového tepelného výkonu po tomto zateplení 
s následným návrhem rekonstrukce otopné soustavy. 
 Veškeré návrhy vycházely z výkresové dokumentace. Vzhledem k tomu, že původní 
(originální) výkresová dokumentace byla zpracována pouze ručně, bylo nejprve nutné 
zpracovat ji do digitální podoby. Navržené zateplení bylo zvoleno od výrobce Isover. Pro 
zateplení obvodového pláště budovy byly navrženy pěnové polystyrenové desky s označením 
EPS 70F a pro izolaci střechy byly zvoleny izolační pásy ze skelné plsti Unirol Plus. Protože 
se jednalo o starší konstrukci střechy, proběhne spolu se zateplením i její rekonstrukce, kde se 
především jedná o výměnu střešních tašek, instalaci difúzní fólie a sádrokartonu. Tloušťky 
izolací byly voleny tak, aby plnily požadované hodnoty při výpočtu součinitele prostupu tepla 
jednotlivých konstrukcí. Dalším krokem byl výpočet návrhového tepelného výkonu včetně 
ohřevu TV po zateplení, který zahrnoval výpočet tepelných ztrát prostupem, větráním 
a zátopového tepelného výkonu. Návrhový tepelný výkon po tomto výpočtu činil 12,838 kW. 
 Po tomto výpočtu již následoval návrh rekonstrukce otopné soustavy. Stávající kotel 
Rojek KTP 25 m na tuhá paliva s výkonem od 12 kW do 20 kW je pro zjištěný návrhový 
tepelný výkon nevyhovující, a proto byl zvolen teplovodní kotel Rojek A 15U 

s automatickým přikládáním pro spalování pelet a hnědého uhlí. Výkon kotle je regulovatelný 
od 3 do 14 kW. Výměna kotle byla uvažována i s ohledem na jeho možné provozování i po 

roce 2022. Od tohoto roku bude zakázané používat kotle nižších tříd. Rozvody i otopná tělesa 
byla vzhledem k jejich funkčnosti i ekonomičnosti ponechána. Pro zlepšení regulace otopné 
soustavy, která je v současném stavu téměř neregulovatelná, bylo navrženo osazení otopných 
těles TRV od výrobce Danfoss typ RA-N 15 s termostatickými hlavicemi od stejného 
výrobce, typ RA 2980. Z důvodu častých výpadků proudu, bylo navrženo zálohované 
oběhové čerpadlo od výrobce Jablotron typu CP-201S-130. Tímto byl i změněn původní 
přirozený oběh otopné vody za oběh nucený, a proto bylo možné navrhnout otopnou soustavu 
provozovanou při nižším teplotním spádu. Pro tento provoz bylo nutné přepočítat tepelné 
výkony stávajících otopných těles a najít tak vhodný teplotní spád, při kterém budou otopná 
tělesa plně hradit tepelné ztráty místností. Teplotní spád byl zvolen 75/65 °C. Pro určení 
vhodného nastavení  TRV a určení nejhorší tlakové ztráty pro stanovení provozního stavu 
čerpadla, byly vypočteny tlakové ztráty přes jednotlivá otopná tělesa a zásobníkový ohřívač 
TV. Následně bylo provedeno pojištění otopné soustavy, kde byla z původní otevřené 
expanzní nádoby navržena tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 24 l, a také 
navržen pojistný ventil IVAR.PV 311. Pro regulování teploty vody v zásobníkovém ohřívači 
TV pomocí čidla teploty, byl navržen termostatický regulátor AVTB DN 15, který byl 
umístěn na vratnou vodu ze zásobníku. Pro zrekonstruovaný stav byla zpracována výkresová 
dokumentace otopné soustavy s takto navrženými úpravami. 
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Seznam použitých veličin a zkratek 
 

Symbol Jednotka Veličina 

 [m
2
]
 Plocha uvažované podlahové konstrukce 

Ai [m
2
] Plocha vytápěné místnosti 

 [m
2
]
 Plocha stavebních částí (k) 

B´ [m] Charakteristický parametr 
bu [-] Teplotní korekční činitel 
c [kWh·m-3·K-1

;
 

kJ/kg·K] 

Měrná tepelná kapacita vody 

cp [kJ/kg·K] Měrná tepelná kapacita vzduchu 

dc [m] Tloušťka stěny (cihly), ve směru tepelného toku 

di [m] Tloušťka i-té vrstvy konstrukce 

 [m] Vnitřní průměr potrubí 

 [mm] Průměr pojistného potrubí 
 [-] Stínicí činitel 

ek [-] Korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům 

 [-] Korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní 
teploty 

 [-] Teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi roční 
průměrnou venkovní teplotou a výpočtovou venkovní teplotou 

 [-] Redukční teplotní činitel 

 [W/m
2
] Korekční zátopový součinitel závisející na době zátopu a 

předpokládaném poklesu vnitřní teploty v útlumové době 

 [-] Teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl teplot přiváděného 
vzduchu a výpočtové venkovní teploty 

g [m/s
2
] Tíhové zrychlení 

 [-] Korekční činitel zohledňující vliv spodní vody 

 [m] Výška nad manometrickou rovinou pro prvek v soustavě 

 [m] Výška nejvyššího bodu soustavy 

 [W/K] Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do 
venkovního prostředí (e) obálkou budovy 

 [W/K] Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do 

zeminy (g) v ustáleném stavu 

 [W/K] Součinitel tepelné ztráty z vytápěného prostoru (i) do 
sousedního prostoru (j) vytápěného na jinou teplotu 

 [W/K] Součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru (i) do 
venkovního prostředí (e) nevytápěným prostorem (u) 

 [W/K] Součinitel návrhové tepelné ztráty větráním 

k [m] Absolutní povrchová drsnost 
l [m] Délka potrubí daného úseku 

 [kg/s] Hmotnostní průtok 

 [kg/s] Hmotnostní průtok přes otopné těleso (zásobník TV)  
 [kg/h] Pojistný průtok 

n [-] Součinitel zvětšení objemu 

ni [-] Počet osob 
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Symbol Jednotka Veličina 

 [h
-1

] Intenzita výměny vzduchu při rozdílu tlaků 50 Pa mezi vnitřním a 
vnějším prostředí 

 [m] Obvod uvažované podlahové konstrukce 

 [kPa] Barometrický tlak 

 [kPa] Nejnižší pracovní přetlak soustavy 

 [kPa] Nejnižší přetlak soustavy 

 [kPa] Nejvyšší pracovní přetlak soustavy 

 [kPa] Konstrukční přetlak 

 [kPa] Konstrukční přetlak prvku v soustavě 

 [kPa] Otevírací přetlak 

 [Pa] Celková tlaková ztráta 

 [Pa] Tlaková ztráta místními odpory 

 [Pa] Tlaková ztráta třením 

Q [W] Tepelný výkon otopných těles po rozdělení návrhového tepelného 
výkonu 

 [W] Tepelný tok 

Qc [W] Tepelný výkon otopných těles v místnosti 
 [kWh] Největší možný rozdíl mezi křivkami Q1 a Q2 

 [kW] Jmenovitý výkon kotle 

QOT [W] Tepelné výkony otopných těles při teplotním spádu 75/65 °C 

 [kW] Pojistný výkon 

 [kWh] Teplo dodané ohřívačem do TV během periody 

 [kWh] Teoretické teplo odebrané z ohřívače TV během periody 

 [kWh] Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody 

 [Pa/m] Tlakový spád 

 [-] Reynoldsovo číslo 

Ri [m
2·K/W] Tepelný odpor i-té vrstvy konstrukce 

Rse [m
2·K/W] Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

Rsi [m
2·K/W] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstr 

Sc [m
2
]
 Plocha rovinné stěny (cihly), kolmá na tepelný tok 

 [mm
2
] Průřez sedla pojistného výkonu 

t [h] Dodávka tepla 

tst1 [K] Povrchová teplota na vnitřní straně stěny (cihly) 
tst2 [K] Povrchová teplota na vnější straně stěny (cihly) 

 [W/m
2∙K] Ekvivalentní součinitel prostupu tepla stavební částí (k) 

Uk [W/m
2∙K] Součinitel prostupu tepla konstrukce 

 [W/m
2·K] Korigovaný součinitel prostupu tepla stavební části (k), ve kterém 

jsou zahrnuty lineární tepelné mosty 

 [W/m
2·K] Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

 [W/m
2·K] Korekční součinitel 

 [l] Objem tlakové expanzní nádoby 

 [m
3
/h] Množství odváděného vzduchu větrací soustavou pro celou budovu 

Vi [m
3
] Objem vytápěné místnosti 

 [m
3
/h] Množství vzduchu přiváděného do vytápěné místnosti (i) 

 [m
3
/h] Množství vzduchu infiltrací ve vytápěné místnosti (i) 
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Symbol Jednotka Veličina 

 [m
3
/h]

 Rozdíl množství mezi nuceně odváděným a přiváděným vzduchem 

pro celou budovu 

 [m
3
/h] Rozdíl množství mezi nuceně odváděným a přiváděným vzduchem 

pro vytápěnou místnost (i) 
 [l] Objem vody v otopné soustavě 

 [m
3
/h] Množství přiváděného vzduchu větrací soustavou pro celou budovu 

 [m
3
/h] Množství přiváděného vzduchu do vytápěné místnosti (i) 

Vz [m
3
]
 

Objem akumulačního zásobníku 

w [m/s] Střední rychlost proudění kapaliny 

 [-] Poměrná ztráta tepla při ohřevu a dodávce vody 

Z [Pa] Tlaková ztráta místními odpory 

 [-] Výtokový součinitel 
 [K] Teplotní rozdíl teplé a studené vody (teplotní spád) 
 [-] Výškový korekční činitel 
 [Pa·s] Dynamická viskozita 

 [°C] Výpočtová venkovní teplota 

 [°C] Průměrná denní venkovní teplota 

 [°C] Výpočtová vnitřní teplota vytápěné místnosti 
 [°C] Teplota vytápěného sousedního prostoru 

 [°C] Průměrná venkovní teplota 

 [°C] Teplota přiváděného vzduchu do vytápěné místnosti (i) ze 
sousedních vytápěných místností 

θ1 [°C] Teplota studené vody 

θ2 [°C] Teplota teplé vody 

λ [W/m·K] Součinitel tepelné vodivosti stavebních materiálů 

 [W/m·K] Součinitel tepelné vodivosti cihly 

λev [W/m·K] Součinitel ekvivalentní hodnoty tepelné vodivosti 
 [W/m·K] Součinitel tepelné vodivosti zeminy 

λi [W/m·K] Součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy konstrukce 

 [-] Součinitel tření 
 [-] Součinitel místního odporu 

 [kg/m
3
] Hustota vody 

 [kg/m
3
] Hustota vzduchu 

 [W] Návrhový tepelný výkon celé budovy 

 [W] Návrhový tepelný výkon vytápěné místnosti 
 [W] Návrhový tepelný výkon včetně ohřevu TV 

 [W] Zátopový tepelný výkon vytápěné místnosti 
 [W] Návrhový tepelný výkon prostupem tepla vytápěné místnosti 
 [W] Návrhový tepelný výkon větráním vytápěné místnosti 
 [kW; W] Tepelný výkon pro ohřev TV 

 [%] Relativní vlhkostí vnitřního vzduchu 
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Zkratka Popis 

NP Nadzemní podlaží 
PB Pracovní bod 

PP Podzemní podlaží 
TRV Termostatický radiátorový ventil 
TV Teplá voda 
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