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Abstrakt  

V předložené práci je řešena optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci. Pro 
aplikaci tématu byla vybrána budova školy areálu SOU a SOŠ Bosonohy. V práci je nejprve 
provedena analýza objektu, kde je popsán charakter objektu a dále byla zkoumána obálka 
budovy pomocí infračervené termografie a zhodnocena energetická náročnost budovy před a 
po rekonstrukci pomocí průkazu energetické náročnosti budovy. Hlavním tématem práce je 
optimalizace otopné soustavy. V tomto tématu je řešeno optimální nastavení otopné křivky 
pro ekvitermní regulaci a dále je řešen optimalizace provozu vytápění.  
  
Klí čová slova 
Optimalizace, ekvitermní křivka, vytápěcí režim, termografie, průkaz energetické náročnosti 
budovy  
  
  
  
Abstract 
This master&apos;s thesis analyzes optimization of operation of the heating system after its 
reconstruction. For application of this theme was chosen school building in the complex of 
SOU and SOŠ Bosonohy. This work first analyze the object where is described the character 
of the building and as next examination of the building cloak by using infrared thermography 
and finally evaluation of the energy performance of the building before and after 
reconstruction using an proof of energy building performance. The aim of this work is 
optimization of the heating system. This topic is dealing with optimal settings heating curve 
for equithermic regulation and next the optimization of heating operation.  
  
Keywords 

optimization, equithermic heating curve, the heating mode, thermography, an energy 
performance of the building  
… 
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1. Úvod 

V předložené práci se zabývám optimalizací provozu otopné soustavy po její rekonstrukci. Pro 

aplikaci tématu jsem si vybral areál SOU a SOŠ Bosonohy, kde jsem se zaměřil pouze na 

budovu střední školy, z důvodu rozsahu areálu. Areál prošel rekonstrukcí otopného systému 

včetně výměny zdroje tepla. Zároveň byla budova zateplena a provedena výměna oken a dveří. 

Projekt rekonstrukce otopného systému prováděla firma, kde jsem zaměstnán. Firma se nadále 

podílí na správě areálu, díky tomu jsem se seznámil s areálem. To byl podnět k hodnocení 

optimalizace tohoto systému.  

Optimalizací je rozuměno zlepšení současného stavu s cílem dosažení úspor. Většina 

vystavěných systémů je jakoby optimální, ale díky podrobnějšímu zkoumání a řešení potřeb 

konkrétního objektu můžeme docílit zlepšení. 

V práci se budu zabývat nejprve analýzou objektu, kde bude popsán charakter objektu a dále 

budu zkoumat obálku budovy pomocí infračervené termografie a zhodnotím náročnost budovy 

před a po rekonstrukci pomocí průkazu energetické náročnosti budovy.  

Hlavním tématem práce je optimalizace otopné soustavy. Součástí této optimalizace bude řešení 

dvou samostatných celků. V prvním celku se budu zabývat vhodným nastavení výkonu zdroje 

tepla při různých teplotách venkovního vzduchu. Toto řízení výkonu zdroje tepla je 

zprostředkováno ekvitermní regulací, kde je pomocí ekvitermní křivky přiřazována teplota 

výstupní vody ze zdroje tepla v závislosti na teplotě venkovního vzduchu. Právě vhodným 

nastavením křivky může být dosaženo optimalizace. V druhém celku se budu zabývat vhodným 

nastavením provozních režimů. Budu hodnotit provozní režim v době pracovního týdne a 

víkendu. Výsledkem bude doporučení vhodného režimu. 
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A.  Analýza objektu 
 

1.1 Obecný popis objektu 

Jedná se o samostatně stojící objekt, o 4 nadzemních podlažích s jedním podzemním 

podlažím. Objekt je využíván pro výuku a komerční účely (část objektu je pronajímána). 

Obvodové zdivo je převážně z keramických zdicích  materiálů. Objekt má plochou střechu.  

 

 
Obr. 1 Budova F 

 

1.2 Provedení 

místo stavby:  Brno 

normální tlak vzduchu: 100 kPa 

výpočtová zimní teplota: -12°C 

výška nad mořem:  277 m  

 

1.3 Potřeba tepla 

Tepelné ztráty byly spočítány dle ČSN 12831 pro venkovní teplotu –12°C. Výpočet tepelných 

ztrát byl převzat z poskytnutých podkladů. 

  

OBJEKT 
Q (W)  

ÚT 

F - učebny, zdravotní středisko 70 000 
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1.4 Topný systém 

Pro vytápění objektu byl zvolen nízkoteplotní, dvoutrubkový systém s nuceným oběhem o 

teplotním spádu 50/40°C.  

 

1.5 Zdroj tepla 

Jako zdroj tepla bylo navrženo tepelné čerpadlo vzduch – voda s bivalentním zdrojem – 

elektrokotel (elektroohřev v akumulační nádobě pomocí topných tyčí). Tepelné čerpadlo je 

umístěno na střeše, rozdělovač a sběrač, úpravna vody, expanzní zařízení byly umístěny 

v samostatné místnosti – strojovna objektu.  

1.5.1 Tepelné čerpadlo 

Tepelné čerpadlo se řadí mezi alternativní zdroje energie. Odnímá teplo z okolního prostředí 

(vody, vzduchu nebo země), převádí ho na vyšší teplotní hladinu a následně umožňují teplo 

účelně využít pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Nutná počáteční investice je následně 

vyvážena velmi nízkými provozními náklady. Teplo obsažené v okolním vzduchu je pro svou 

nízkou teplotu běžným způsobem nevyužitelné. Toto přírodní, tzv. nízkopotenciální teplo (NPT), 

které je obnovitelným a tedy ekologickým energetickým zdrojem, však může být pomocí 

tepelného čerpadla převedeno na teplo s teplotou tak vysokou, že se může využít pro vytápění 

nebo přípravu teplé užitkové vody (TV). 

 

 
Obr. 2 Tepelné čerpadlo umístěné na střeše  
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1.5.2 Princip tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlo (TČ) pracuje ve svém principu jako chladicí zařízení, jehož hnacím prvkem je 

kompresor poháněný zpravidla elektromotorem. Zařízení odvádí v prvním výměníku (výparníku) 

teplo z prostředí s nižší teplotou (z okolního vzduchu) – tím prostředí ochlazuje - a pomocí hnací 

elektrické energie ho předává ve druhém výměníku (kondenzátoru) do prostředí s vyšší teplotou 

(do topné vody) - tím prostředí ohřívá. Teplo převáděné z výparníku do kondenzátoru se přitom 

zvětšuje o teplo, na které se v kompresoru mění hnací elektrická energie. Na celkovém množství 

tepla převáděném do druhého prostředí – a tedy topném výkonu - se podílí teplo odebrané z 

prvního prostředí asi 60 až 70 % a elektrická energie asi 30 až 40 %. Převod tepla v tepelném 

čerpadle se uskutečňuje pomocí pracovní látky, tzv. chladiva, které v zařízení trvale obíhá a 

cyklicky mění své skupenství. Přiváděným nízkopotenciálním teplem (NPT) se ve výparníku při 

sacím tlaku kompresoru vypařuje, teplem odváděným v kondenzátoru pro vytápění při 

výtlačném tlaku kompresoru kondenzuje. Převod a stlačování par z výparníku do kondenzátoru 

zajišťuje kompresor. Převod kapalného chladiva z kondenzátoru do výparníku zajišťuje vhodný 

expanzní (škrticí) ventil. Chladivo musí splňovat požadavky ekologické, bezpečnostní a 

hygienické. Ta část TČ, do které se přivádí NPT, se označuje za primární stranu TČ, ta část, ze 

které se odvádí teplo pro vytápění, se označuje za sekundární stranu TČ. Nízká teplota topného 

média vyžaduje použití tzv. nízkoteplotních otopných soustav. V této aplikaci je použito 

soustavy s velkoplošnými radiátory s teplotním spádem 40/50°C. Teplotní úroveň topného média 

je shora ohraničena. Maximální teplota topného média bývá v rozmezí 50 až 55 °C. Ohraničení 

určují především pevnostní hlediska (teplotě média odpovídá tlak chladiva v okruhu a ten nesmí 

přestoupit hodnotu, na kterou je okruh dimenzován), ale i hlediska energetická (pokles topného 

faktoru). 

Vytápěcí systém s tepelným čerpadlem je řešen pomocí bivalentního vytápěcího systému, kdy 

TČ je navrženo tak, aby samo krylo topný výkon jen do venkovní teploty -5 °C (tzv. teploty 

bivalence) a při nižších teplotách mu „pomáhá“ další zdroj tepla, elektro. Protože období s 

nízkými teplotami, kdy je zapotřebí větší topný výkon, než dává tepelné čerpadlo, je relativně 

krátké, podílí se druhý zdroj na celkové spotřebě tepla pro vytápění zpravidla méně než 10 %. 

Takto řešeným systémem je dosaženo optimálního poměru mezi pořizovacími a provozními 

náklady. Tepelné čerpadlo je dimenzováno zpravidla na 50 až 75 % potřebného (výpočtového) 

topného výkonu. V těchto souvislostech je třeba upozornit na to, že ekonomický provoz 

tepelného čerpadla je podmíněn speciální sazbou pro TČ. Tarif je individuálně dohodnut 

investorem s dodavatelem elektrické energie. Teplo obsažené ve vzduchu se může přímo 
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využívat v tepelném čerpadle, oddělený výparník se pak řeší tak, že jím přímo proudí venkovní 

vzduch. Čerpadla mohou pracovat do teploty okolí -20 až -25 °C. 

 

1.6 Rozvod potrubí 

Potrubí rozvodů topné vody pro otopná tělesa je z plastových trub (PE-Xc/Al/PE-X, 10 bar / 

95°C). Potrubní rozvody jsou vedeny pod stropem, nad podlahou v soklových lištách, případně v 

drážkách ve zdivu. 

Vypouštění systému je v nejnižších patrech, odvzdušnění na nejvyšších místech. 

Jednotlivé větve jsou osazeny příslušnými armaturami, čerpadly, vypouštěním a odvzdušněním. 

Doplňování vody do systému je ruční, přes hadici. Na přívodu vody do otopné soustavy je 

osazen změkčovač vody.  

 

1.7 Otopná tělesa 

Vytápění všech místností a vedlejších prostor je zajišťováno deskovými otopnými tělesy Korado 

Radik VK nebo Klasik. Pro vytápění prostorů sociálních zařízení byly instalovány trubkové 

otopné registry z trub hladkých nebo trubková otopná tělesa Korado Linear, tzv. topné žebříky. 

Otopná tělesa desková a trubková jsou osazena termostatickými hlavicemi Heimeier K ve 

standardním provedení (kapalinová náplň, ochrana proti zamrznutí) se zajištěním proti odcizení. 

V této aplikaci je použita soustava s velkoplošnými radiátory s teplotním spádem 40/50°C. 

 

1.8 Izolace 

Izolovány jsou veškeré potrubní rozvody vedené pod stropy chodeb, plastové potrubí vedené v 

plastových lištách není izolováno. Izolace jsou provedeny dle vyhlášky č. 151/2001. 

 

1.9 Regulace  

Teplota vody pro vytápění je ekvitermně regulována v závislosti na venkovní teplotě. Zařízení 

regulace je předmětem projektu MaR – měření a regulace. 
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1.10 Podrobný popis objektu F (budova střední školy) 

Objekt o 4. nadzemních podlažích, se zděným obvodovým pláštěm, podsklepený, samostatně 

stojící, plochá střecha. 

V 1.NP jsou šatny, vrátnice, obchod, ve 2.NP je provozně oddělená část zdravotního střediska, 

zbývající prostor a další patra jsou učebny. Podzemní podlaží není užíváno. 

 

Zdroj 

Tepelné čerpadlo CVLIVET WBAN 82-202   

Nominální topný výkon 70,2 kW 

Topný výkon A2W35 (EN14511) 61,9 kW 

Požadovaný topný výkon A2W35 SFŽP (EN14511) 50 kW 

COP při A2W35 (EN14511) 4,05 

Požadovaný COP A2W35 SFŽP (EN14511) 3,2 

 

Topný zdroj je napojen na strojovnu vedením DN 50, kde je přes trojcestný směšovač 

zásobována akumulační nádrž pro ohřev topné vody 800l s bivalentním zdrojem (elektroohřev 

pomocí elektrod) s výměníkem pro ohřev TUV a akumulační ohřívač TUV 300 l s elektrodou 

pro ohřev TUV. Ohřev TUV má přednost před vytápěním. 

Akumulační nádrž na topnou vodu je propojena s rozdělovačem a sběračem, kde jsou napojeny 

topné větve. Každá z větví je osazena trojcestným směšovačem, čerpadlem, filtrem, zpětnou 

klapkou a uzavíracími armaturami. 

Návrh topných větví respektuje odlišné požadavky na dobu vytápění – jsou navrženy čtyři 

ekvitermně směšované větve.  

V1 – vrátnice a obchod – tělesa Radik VK 

V2 – zdravotní středisko – tělesa Radik VK 

V3 – východ – tělesa Radik Klasik 

V4 – západ – tělesa Radik Klasik 

 

Příprava teplé vody je centrální, nové jsou rozvody teplé vody a cirkulace z nového zdroje tepla, 

včetně rozvodů studené vody. 
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Fotodokumentace strojovny 

                                  

 

 

                                        

 

 

                                        

 

 

 

 

Obr. 3. Kompaktní 

rozdělovač a sběrač 

 

Obr. 4. Zásobník TV 

v popředí a akumulační 

nádoba 

Obr. 5. Akumulační 

nádoba s el. topnými 

tyčemi 

Obr. 6 Zásobník TV s elektrickou topnou 

tyčí 

 

Obr. 7 Rozvaděč MaR 

 

Obr. 8 Přívod studené 

vody a vedení 

cirkula čního potrubí 

Obr. 9 Expanzní nádoba a úpravna vody pro 

doplnění systému 
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1.11 Popis objektu F a jeho soustavy – před rekonstrukcí 

Tento stav byl do roku 2011, kdy došlo ke generální rekonstrukci areálu, potažmo i objektu F. 

Popsání tohoto stavu před rekonstrukcí dává informace o změnách oproti stavu po rekonstrukci a 

následně bude ukázáno, jaké úspory přinesla rekonstrukce objektu a především výměna zdroje a 

distribuce tepla v objektu. 

Předmětem hodnocení je 4 podlažní objekt. Objekt je vystaven z cihelného zdiva. Je využíván 

pro výuku.   

 

1.11.1 Obvodový plášť 

Obvodový plášť je tvořen keramickým zdivem o tloušťce 375 mm.  

Skladba:  břízolitová omítka  tl. 0,015 m 

 zdivo z pálených cihel  tl. 0,375 m 

 vnitřní omítka   tl. 0,01 m 

 

1.11.2 Střecha 

Na objektu je plochá jednoplášťová střecha, jejíž základ je tvořen stropními panely nad 

posledním podlažím. 

Skladba:  hydroizolace (IPA)  tl. 0,015 m 

 pěnosilikátové desky  tl. 0,200 m 

 písek   tl. 0,03 – 0,160 m 

 stropní panely  tl. 0,120 m  

 

1.11.3 Nejnižší podlaha    

Podlaha na zemině v 1PP 

Skladba: podlahová krytina tl. 0,030 m 

 beton  tl. 0,030 m 

 polystyrén tl. 0,020 m 

 základový beton  tl. 0,100 m  

Podlaha 1NP 

Skladba:  podlahová krytina tl. 0,030 m 

 beton  tl. 0,030 m 
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 stropní panel  tl. 0,100 m  

1.12 Popis soustavy, rekonstrukce a zateplení objektu F – po jeho rekonstrukci 

 

1.12.1 Rekonstrukce objektu F 

Základní údaje: 

Parametr Hodnota Jednotky 

Zastavěná plocha 473,7 m2 

Počet nadzemních podlaží 4   

Počet podzemních podlaží 0   

Výška objektu 16 m 

Obestavěný objem 7446,56 m3 

Rok výstavby 1970 - 

Obr. 10 Tabulka - Základní údaje 

 

Půdorys typického podlaží: 

 
Obr. 11 - Půdorys typického podlaží 

Provoz objektu 

Objekt je využíván v pracovních dnech v zónách vzdělávací, obchod a ordinace. O víkendech je 

objekt nevyužíván. Zóna obchod a ordinace je využívána ke komerčním účelům a jsou 

pronajímány externím uživatelům.  
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Stav před rekonstrukcí 

Stavební konstrukce keram. cihla 450mm 

Střecha   plochá jednoplášťová 

Energie elektrické stropní sálavé 

panely  

Dodavatel el. energ. Jihomoravská energetika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový stav 

Provedené rekonstrukce:  

zateplení objektu – EPS F tl. 100 mm 

silikonová  omítkovina hladká 2 mm, 

probarvená 

Energie tepelné čerpadlo vzduch-voda 

 

 
Obr. 12 Sálavý elektrický stropní panel 

 

 
Obr. 13 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 
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1.13 Zhodnocení obálky budovy pomocí infračervené termografie 

Nepravidelnosti v tepelných vlastnostech prvků tvořící obvodový plášť budovy mají za následek 

teplotní odchylky na povrchu stavby. Rozložení povrchových teplot může být tedy použito 

k určení tepelných nepravidelností. Ty mohou být způsobeny například nesprávnou pokládkou 

izolačních materiálu či obsahem vlhkosti v jednotlivých prvcích, které tvoří obvodový plášť 

budovy.                    [18] 

Stavební termografie umožňuje stanovit a znázornit rozložení teplot na části povrchu pláště 

budovy. Termografie se provádí pomocí snímacího zařízení infračerveného záření, které 

poskytuje zobrazení rozložení povrchových teplot. Tepelné záření měřené plochy (hustota 

infračerveného záření) se převádí snímacím zařízením na tepelný obraz, který znázorňuje 

relativní intenzitu tepelného sálání z různých částí povrchu. Intenzita obrazu je funkcí povrchové 

teploty, charakteristiky povrchu, okolních podmínek a samotného snímače. Měřící postup 

zahrnuje také vyhodnocení tepelných obrazů (termogramů).              [18] 

 

1.13.1 Infračervená termografie ve stavebnictví 

Infračervená termografie využívá k stanovení teplotních polí sdílení tepla sáláním. Termokamera 

je přístroj snímající infračervené záření, které je projevem sálajícího tepla z povrchu. Přístroj 

transformuje reliéf teplotního pole na viditelný obraz. Zdrojem infračerveného záření není jen 

sledovaný objekt, záření přichází i z dalších zdrojů jakými jsou záření okolí odražené snímaným 

povrchem a záření prostředí mezi snímaným objektem a přístrojem. Sálavé teplo je přenášeno 

infračerveným zářením o vlnové délce 0,75µm do 1000µm. Pro omezení chyb, vzniklých 

absorpcí radiační energie vzduchem, je využit pro snímání pouze rozsah vlnové délky 8 až 

14µm, je to oblast takzvaného „atmosférického okna“, kde jsou ztráty absorpce záření relativné 

malé.  

Důležitým prvkem k omezení vzniklých chyb měření je emisivita. Emisivita je míra vyzařování 

z povrchu tělesa. Materiály, které jsou tmavého zbarvení, až černého mají vysokou emisivitu, 

naopak materiály světlé barvy a materiály s lesklým povrchem mají nízkou emisivitu. Emisivita 

se pohybuje v rozmezí 0 až 1, kde absolutně černé těleso má emisivitu 1. Převážná část povrchů 

používaných ve stavební technice má stupeň emisivity 0,9 až 0,95. Měření povrchů s extrémně 

nízkou emisivitou je pro tuto metodu nevhodné.  

Pro správnou transformaci infračerveného záření na teplotu povrchu je nutno zohlednit teplotu 

pozadí. V praxi se nepřesnosti měření eliminují například metodou známé teploty zdroje záření. 
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Teplotu zdroje záření můžeme získat například pomocí dotykovým lokálním měřením 

povrchových teplot s návazností na úpravu parametrů měření v přístroji.  

Nejdůležitějšími prvky moderních termokamer z hlediska zpracování infračerveného signálu 

z povrchu jímaného objektu jsou objektiv a detektor. Objektiv je soustava čoček, která zobrazuje 

snímaný objekt do obrazové roviny. Prostřednictvím objektivu se rozbíhavé paprsky signálové 

radiace soustřeďují do obrazové roviny. Moderní detektory infračerveného záření jsou složeny 

z mozaikové plošné matrice měřících elementárních detektorů. Detektor, resp. každý pixel 

detektoru, snímá radiační tok ze scény v zorném poli objektivu, jehož intenzita je úměrná teplotě 

povrchu, která je zobrazena v obrazové rovině. Termokamery umožňují vedle zpracování 

snímané intenzity záření také provedení dílčích vyhodnocení. Signál infračerveného záření je 

transformován na obraz teplotního pole a ve formě termogramů je uložen na záznamové médium 

pro další zpracování. To probíhá za pomocí softwaru, který umožňuje podrobný rozbor 

termogramů, a následně probíhá vyhotovení protokolu o měření.  

Je třeba poznamenat, že možnosti této metody získání přesných teplotních polí není příliš přesná. 

Hodnocení teplotního pole na povrchu snímané konstrukce vyžaduje značnou erudici provádění 

diagnostiky. Přesnost dosahovaných výsledků tvorby teplotního pole je ovlivňována například 

teplotou a transparencí atmosféry, ochlazováním objektů proudícím vzduchem, skladbou 

konstrukce atd. Je proto nutné rozdělit parametry ovlivňující snímanou scénu na vnitřní a vnější 

faktory tvorby povrchového teplotního pole.  

 

Vnitřní faktory ovlivňující zobrazované povrchové teplotní pole 

Mezi vnitřní faktory ovlivňující povrchový teplotní reliéf se zejména řadí faktory, které ovlivní 

transformaci infračerveného záření na teplotní pole a nelze je ovlivnit při zobrazování teplotního 

pole. Výsledné teplotní pole je ovlivněno složením a vlastnostmi snímané scény a také vnitřními 

energetickými ději odehrávajícími se ve snímané scéně.  

 

Vnější faktory ovlivňující zobrazované povrchové teplotní pole 

Těmito faktory rozumíme především ty, které ovlivňují povrchové rozložení teplot a jsou závislé 

na okolním prostředí, ve kterém se snímané těleso nachází. Tyto faktory lze přizpůsobit a také 

lze s nimi počítat (pokud je známe) oproti vnitřním faktorům.  

Mezi tyto faktory řadíme: 

• Vlastnosti snímaného povrchu (emisivita a reflexe) 
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• Topologie snímaného povrchu vzhledem k IR ZS (směrovost vyzařování) 
• Velikost snímaného objektu (bodový nebo plošný zdroj) 
• Teplota okolního prostředí (vzduchu) 
• Vnější zdroje infračerveného záření 
• Radiace pozadí 
• Proudění a vlhkost vzduchu 
• Transparence vzduchu 

 

Měření v exteriérech staveb jsou určena především pro kontrolu tepelně technických vlastností 

konstrukcí tvořící obálku budovy. U těchto konstrukcí lze pomocí termografie odhalit místa se 

zvýšenou tepelnou ztrátou. Tímto lze odhalit tepelné mosty a nerovnoměrnost pokrytí konstrukce 

tepelnou izolací. Pomocí termografie lze také zhodnotit, které konstrukce jsou nejvíce ztrátové 

vzhledem k hospodaření s teplem.  

Sledování objektů termografií je možno realizovat jen za určitých podmínek a určitě není možno 

provádět celoročně. Výchozí podmínkou je tepelný tok z interiéru do exteriéru. Měření lze tedy 

realizovat tehdy, když teplota vnitřního vzduchu je vyšší než exteriérového vzduchu, tedy 

v zimním období. Pro efektivnost měření je důležitý rozdíl teplot interiérového a exteriérového 

vzduchu. Doporučený teplotní rozdíl je alespoň 20K. Další podmínkou měření je, aby povrch 

obálky budovy nebyl exponován slunečním zářením. Je doporučeno alespoň 8 hodin bez vlivu 

slunečního záření, tedy nejlepší doba pro měření je ráno před východem slunce. Nezanedbatelný 

vliv na měření mají klimatické podmínky jako je husté sněžení, déšť či silný vítr.  

 

1.13.2 Popis měřicí metody 

V této části využijeme kvalitativní metodu pro určení tepelných nepravidelností obvodového 

pláště pomocí termografické zkoušky. Pro hodnocení bude využita termografická zkouška dle 

normy ČSN EN 13187 Tepelné chování budov – Kvalitativní metoda určení tepelných 

nepravidelností v plášti budov – Infračervená metoda. V normě jsou popsány dva způsoby 

termografie: 

• Zkouška s IR kamerou, která je vhodná zejména ke kontrole celkového chování nových 

budov nebo výsledků po rekonstrukci. IR kamerou je myšleno snímací zařízení 

infračerveného záření, které poskytuje tepelný obraz na základě zdánlivé sálavé teploty.  

• Zjednodušená zkouška s IR kamerou, která je vhodná při provádění auditů, např. na místě 

rekonstrukce nebo při výrobní kontrole nebo jiné běžné kontrole.  

Tyto dva způsoby se liší protokolem a popisem výsledků.  
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Pro účel této práce bude využita zjednodušená zkouška s IR kamerou. Zkouška stavebních částí 

zahrnuje: 

a) Stanovení rozložení povrchových teplot v části obvodového pláště z rozložení zdánlivé 

sálavé teploty pomocí snímacího zařízení infračerveného záření 

b) Rozhodnutí, zda rozložení povrchových teplot obvodového pláště budovy je jiné než 

předpoklad 

c) V případě nalezení odlišností od předpokládaného průběhu povrchových teplot je 

provedeno posouzení typu a rozsahu poruch 

K určení poruch se srovnávají získané termogramy s předpokládaným rozložením povrchových 

teplot, určených pomocí referenčních termogramů získaných výpočtem či jiným šetřením.      [11] 

 

1.13.3 Postup termografické zkoušky 

Pro provádění termografické zkoušky je třeba provést předběžnou analýzu objektu pomocí 

dostupné stavební dokumentace. Je třeba určit, jaké jsou materiály obvodových konstrukcí a 

k materiálu si dohledat emisivit dle příslušných tabulek (bude vycházeno z tabulek uvedených 

výrobcem IR kamery). Dle projektové dokumentace je třeba si stanovit odchylky v obvodovém 

plášti, které jsou plánované a uvedené v projektové dokumentaci. Takové odchylky nesmí být 

hodnoceny jako poruchy obvodového pláště budovy.  

V době provádění zkoušky je třeba zaznamenávat informace o klimatických podmínkách jako je 

teplota vzduchu, oblačnost, srážky, vlhkost větrné podmínky. Také je třeba zaznamenat orientaci 

stavebních konstrukcí budovy. Zaznamenávané informace se ale také musí týkat podmínek 

vnitřního prostředí budovy, jako je teplota vnitřního vzduchu a v případě určování 

vzduchotěsnosti obvodové pláště i rozdíl tlaků.  

Bezprostředně před započetím zkoušky musí být zaznamenána teplota vnitřního a vnějšího 

vzduchu s přesností ±1°C. Dále musí být IR kamera nastavena na předpokládaný rozsah 

povrchových teplot.  

Aby se předešlo chybným rozhodnutím o poruše obvodového pláště je doporučeno provést 

zkoumání z různých míst. Jelikož by se projevil vliv odrazu od jiného povrchu.  

Zkoumané části obvodového pláště musí být označeny na schematickém výkresu budovy. [11] 

 



Optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci

 

 

1.13.4 Tepelný most 

Je to oblast tepelné poruchy konstrukce, v

v okolí. Projevuje se chladně

 

1.13.5 Protokol o zkrácené zkoušce IR kamerou

Dle normy ČSN EN 13187 byla provedena zkrácená zkouška IR kamerou. 

Jméno objednavatele:  

Adresa zkoumaného objektu: 

    

Stručný popis:  

Datum a hodina zkoušky: 

 

Teplota exteriérového vzduchu:

Teplota vnitřního vzduchu:

Teplotní rozdíl  

Rozdíl tlaků 

Jiné ovlivňující parametry: 

Měřicí přístroj: 
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Tepelný most  

Je to oblast tepelné poruchy konstrukce, v této části dochází k zvýšenému tepelnému toku než 

. Projevuje se chladnějším povrchem.  

Protokol o zkrácené zkoušce IR kamerou 

SN EN 13187 byla provedena zkrácená zkouška IR kamerou. 

 Bc. Petr Komínek 

Adresa zkoumaného objektu:  Pražská 38b, 642 00 Brno – Bosonohy

 Budova F  

Jedná se o samostatně stojící objekt, o 4 nadzemních 

podlažích jedním podzemním podlažím. Objekt je využíván 

pro výuku a komerční účely (část objektu je pronajímána). 

Obvodové zdivo je převážně z keramických zdicích 

 materiálů, které je zatepleno deskami EPS tl. 100mm. 

Objekt má plochou střechou, která je zateplena deskami 

EPS průměrné tl. 200mm.  

 dne 19.3.2013 

v 7:30  

Teplota exteriérového vzduchu: -4°C 

ního vzduchu: 22°C 

26K > 20K splněno doporučení pro provedení zkoušky

není proveden, zkouškou nebudeme zjiš

vzduchotěsnost obvodového pláště budovy

 v průběhu pořizování termogramů

žádná výrazná změna počasí jako na

zvýšená rychlost větru 

termokamera Flir, typ 50 

 

 

zvýšenému tepelnému toku než 

SN EN 13187 byla provedena zkrácená zkouška IR kamerou.  

Bosonohy 

 stojící objekt, o 4 nadzemních 

podlažích jedním podzemním podlažím. Objekt je využíván 

část objektu je pronajímána). 

keramických zdicích 

ré je zatepleno deskami EPS tl. 100mm. 

echou, která je zateplena deskami 

čení pro provedení zkoušky 

není proveden, zkouškou nebudeme zjišťovat 

snost obvodového pláště budovy 

izování termogramů, nebyla zaznamenána 

časí jako například sněžení, déšť či 
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Výsledky zkoušky: 

Severní pohled, vchod z areálu do budovy F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na snímku je zobrazen přechod mezi soklovým zdivem 
a zdivem nadzemní části. Soklové zdivo je zatepleno 
kontraktním zateplovacím systémem EPS tl. 80 mm a 
nadzemní obvodové zdivo tl. 100mm. Tento přechod je 
dle projektové dokumentace a tudíž není možno hodnotit 
jako nedostatek. Rozdíl v izolaci obvodového pláště 
dokumentuje rozdíl povrchových teplot, kde bylo 
zobrazeno měřícími body Sp4 a Sp3. 

Dále je na snímku vidět oblast tepelného mostu, který 
vznikl u předsunuté části obvodové konstrukce 
(přístřešek nad vchodem). V této části je vidět vliv 
napojení převislé konstrukce, přes kterou přechází 
tepelný tok z vnitřního prostředí a dochází tak 
k zvýšenému úniku tepla oproti obvodovému plášti. 
Vzniklý tepelný tok dokumentuje rozdíl povrchových 
teplota v této oblasti, které je dokázáno měřícími body 
Sp1 a Sp2. 

Umístění: 
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Západní pohled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na snímku je vidět obvodový plášť bez viditelných 
poruch zateplení. Zateplení obvodového pláště je 
provedeno v souvislé vrstvě.  

Umístění: 

 

Západní pohled 
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Východní pohled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na snímku je zobrazen přechod mezi zdivem 
podzemního podlaží a soklovým zdivem. Měřicím 
bodem Sp1 je zobrazena oblast s vyšší teplotou 
povrchu. V této oblasti dochází k vyššímu tepelnému 
toku vzduchu z interiéru do exteriéru. Tuto oblast lze 
hodnotit jako tepelný most a jako poruchu. V této 
oblasti by měla tepelná izolace dosahovat k terénu, ale 
v tomto případě to nebylo provedeno. Vzniklý tepelný 
tok je dokázán měřícími body Sp1 a Sp2, kde je teplotní 
rozdíl 2,2°C. 

Umístění: 

 

Východní pohled   
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1.13.6 Závěrečné zhodnocení 

Pomocí měření termografické zkoušky byl zkoumán obvodový plášť budovy střední školy. 

Z měření je patrná celistvost obvodového pláště. Obvodový plášť obálky budovy se dá hodnotit 

jako dobře provedený, až na nedostatky v oblasti styku kontaktního zateplovacího systému a 

úrovně terénu, kde tento zateplovací systém není vyveden až k úrovni terénu a vzniká tak 

takzvaný tepelný most. Další nedostatek byl nalezen v oblasti převislé konstrukce nad vchodem 

do objektu, kde uniká tepelný tok přes nezateplenou část převislé konstrukce a tím vzniká teplý 

most v těchto místech.  

 

1.14 Vytvoření průkazu energetické náročnosti budovy – PENB 

 

1.14.1 Obsah pojmu průkaz energetické náročnosti budovy 

V souvislosti se zavedením směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. 

května 2010 o energetické náročnosti budov metodou porovnávání ukazatelů energetické 

náročnosti budov do právních předpisů se zavádí hodnocení energetické náročnosti budov 

metodou porovnávání ukazatelů energetické náročnosti posuzované a referenční budovy. 

Vypočtená hodnota energetické náročnosti budovy je funkcí parametrů modelu, popisujícího 

tepelnětechnické vlastnosti staveních konstrukcí a vlastnosti technických systémů při daném 

provozu budovy za určitých klimatických podmínek, zpracovaného v souladu s požadavky 

právního předpisu (vyhláška č. 78/2013 Sb.)               [16] 

Od 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, kterou 

je zákon č. 318/2012 Sb.                     [16] 

Vyhláška 78/2013 Sb. zapracovává příslušný předpis Evropské unie (směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov) a 

stanoví:                          [16] 

   a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost pro nové budovy, větší 

změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie, 

 

   b) metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, 
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   c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů 

dodávek energie, 

 

   d) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, 

 

   e) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a, 

 

   f) umístění průkazu v budově. 

 

Definice referenčních parametrů popisujících referenční budovu, jak z hlediska stavebních 

konstrukcí, tak z hlediska technických systémů, jsou předmětem právního předpisu (vyhláška č. 

78/2013 Sb.) a jsou závaznými parametry pro výpočet energetické náročnosti referenční budovy. 

Právní předpis (vyhláška 78/2013 Sb.) specifikuje jako referenční pouze vybrané parametry 

popisující stavební konstrukce a technické systémy a předpokládá, že ostatní parametry budou 

pro referenční i posuzovanou budovu shodné.                 [9] 

Hodnoty tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí používané pro výpočet 

energetické náročnosti posuzované budovy jsou zakotveny v ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov – Část2: Požadavky a bývají obsaženy v projektové dokumentaci stavby. Hodnoty, které 

popisují účinnosti jednotlivých technických systémů, je nutno stanovit zvlášť pro účely výpočtu 

energetické náročnosti budov v závislosti na daném konkrétním řešení. Obecná pravidla pro 

jejich stanovení jsou obsažena v různých technických normách, např. v TNI 73 0331.  

Pro výpočet energetické náročnosti budovy je nutno posuzovanou i referenční budovu zatížit 

stejnými vnitřními a vnějšími okrajovými podmínkami. Vnitřní okrajové podmínky byly 

částečné čerpány z předdefinovaných podmínek v TNI 73 0331, které jsou vyjádřeny tzv. 

profilem užívání, a částečné byly vytvořeny pro zóny, které nejsou obsaženy v typických 

profilech užívání v TNI. Vnější okrajové podmínky popisují klimatické údaje jsou potřebné pro 

zpracování výpočtu energetické náročnosti budovy. Pro účely hodnocení energetické náročnosti 

budovy s měsíčním krokem výpočtu jsou použita data pro Českou republiku převzatá z TNI.  

Pro vytvoření průkazu energetické náročnosti budovy byl zvolen výpočtový program Protech-

Průkaz 2013.  
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1.14.2 Princip výpočtu 

Hodnocení budovy pomocí výpočtu dle vyhlášky 78/2013Sb. Hodnotí se vlastnosti obálky 

budovy pomocí průměrných součinitelů prostupu tepla Uem. Předchozí vyhláška 148/2007 byla 

zrušena z důvodu nedostatků metodiky. Nedostatky předešlé metodiky byly odstraněny 

zavedením referenční budovy a definováním mezních hodnot některých veličin, které se při 

výpočtu referenční budovy používají.                  [9] 

Budova, pro kterou zpracováváme průkaz ENB, je hodnocenou budovou. Do výpočtu ukazatelů 

energetické náročnosti budovy vstupují hodnoty potřebných veličin na základě dokumentace 

k objektu a na základě prohlídky objektu.                  [9] 

Počítají se ukazatele energetické náročnosti budovy: 

a) Celková primární energie za rok 

b) Neobnovitelná primární energie za rok 

c) Celková dodaná energie za rok 

d) Dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti 

vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok 

e) Průměrný součinitel prostupu tepla 

f) Součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici 

g) Účinnost technických systémů 

Ukazatel počítáme pro:  

• Hodnocenou budovu – na základě skutečného provedení budovy 

• Referenční budovu – na základě vyhláškou určených referenčních hodnot 

Zjednodušeně řečeno, pro některé ukazatele je potřeba dosáhnout stavu, aby platilo, že ukazatel 

energetického náročnosti hodnocené budovy byl menší či alespoň roven ukazateli energetické 

náročnosti referenční budovy.  

Závěrečné hodnocení budovy a zařazení do třídy je závislé na porovnání jednotlivých ukazatelů. 

Hodnocení objektu přestalo být závislé na volbě některých vstupních veličin (oproti předchozí 

verzi PENB).  
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1.14.3 Základní pojmy 

Referenční budova  

Výpočtově definovaná budova téhož druhu, geometrického tvaru a velikosti, včetně prosklených 

ploch a částí. Stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními 

překážkami. Stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním. Stejnými 

uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami 

vlastností budovy, jejich konstrukcí a technických systémů budovy.              [9] 

Typické užívání budovy 

Obvyklý způsob užívání budovy v souladu s podmínkami vnitřního a venkovního prostředí a 

provoz stanovený pro účely výpočtu energetické náročnosti budovy. Příklady typického užívání 

převzaty z TNI 73 0331.                    [9] 

Zóna 

Pro hodnocení je budova rozdělena na tzv. zóny. Je to celá budova nebo její ucelená část 

s podobnými vlastnostmi vnitřního prostředí, režimem užívání a skladbou technických systémů. 

                      [9] 

Budova 

Nadzemní stavba a její podzemní část, prostorově soustředěná a navenek převážné uzavřená 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používají energie k úpravě vnitřního prostředí. 

                      [9] 

Ucelená část budovy 

Podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto 

účelem upravena.                     [9] 

 

Průkaz energetické náročnosti 

Průkaz energetické náročnosti je dokument, který je obsahuje stanovené informace o energetické 

náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.                 [9] 
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Energeticky vztažná plocha 

Celkovou energeticky vztažnou plochou je vnější půdorysná plocha všech prostorů 

s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí 

obálky budovy.                    [9] 

Obálka budovy 

Obálkou budovy se rozumí soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranice celé 

budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá 

zemina, vnitřní vzduch v přilehlých nevytápěných prostorech, sousední nevytápěné budově nebo 

sousední zóně budovy vytápěné za nižší vnitřní návrhovou teplotu.              [9] 

Technické systémy 

Technický systém budovy je zařízení určené k vytápění, chlazení větrání, úpravě vlhkosti 

vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci 

těchto účelů.                       [9] 

 

1.14.4 Posuzované veličiny a výchozí veličiny pro výpočet 

Součinitel prostupu tepla 

Stanoví se výpočtem podle ČSN 73 0540.  

� = � 1��� + ∆�
									[ ���]⁄ 	 
∆�
 –  korekční člen, který zohledňuje vliv nehomogenit v konstrukci. Doporučené hodnoty jsou uvedeny v ČSN 

73 0540-4. Tento člen lze nahradit pomocí přirážky ZTM. V některých případech je možno využít pouze 

přirážku pomocí ZTM, např. krovy či nestejnorodé konstrukce.  

Tepelný odpor konstrukce:  �� = ��� + ∑��� ��⁄ � + ��� 						[��� ]⁄  

λ −	součinitel tepelné vodivosti materiálu vrstvy, udává výrobce 

 

Převažující teplota 

Převažující návrhová vnitřní teplota ��� v °C odpovídá návrhové vnitřní teplotě �� většiny 

prostorů v budově nebo zóně. Za budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou ��� 

v intervalu od 18°C do 22 °C včetně se považují všechny budovy občanské (nevýrobní bytové), 
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občanské (nevýrobní nebytové) s převážně dlouhodobým pobytem lidí (školské, administrativní, 

většina zdravotnických zařízení, …) a jiné budovy s příslušnou teplotou.  

Hodnotícím součinitelem převažující návrhové teploty je součinitel e1 , pro který platí: 

� = 1	pro 18 – 22 °C 

Jinak � = 16 (��� − 4)⁄  => ��� = 24°C pak � =0,80 

 

Požadovaná hodnota U 

Konstrukce vytápěných budov musí mít součinitel prostup tepla U takový, aby � < �&, kde �& 

je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla.  

�& = �&,�( ∙ �  

�&,�( - normová požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540 

�*�+,�( - doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 

 

Redukční činitel teploty b 

Při výpočtu měrné tepelné ztráty konstrukcí Hj je hodnota redukčního činitele teploty bj určená 

prostředím, které se vyskytuje za posuzovanou konstrukcí.  

Dle normy ČSN 73 0540-2:2011 je požadováno, aby hodnoty redukčních činitelů teploty b byly 

vypočítány.  

V případě vnějšího prostředí je činitel b = 1 u konstrukcí. U výplní otvorů byla v předchozím 

období pevně stanovena hodnota b = 1,15. Tento požadavek byl v ČSN 73 0540-2:2011 změněn 

na hodnotu b = 1. 

V případě posuzované konstrukce ve styku se zeminou se musí redukční činitel teploty b počítat 

dle metodiky ČSN EN 13 789.  

V případě posuzované konstrukce ve styku se sousední nevytápěnou zónou podle ČSN EN 

13 789:2009.  
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i u e

Hiu Hie

A2,U2, U2ekv

 

H………měrný tepelný tok  

A………plocha ochlazované konstrukce na systémové hranici budovy 

U………součinitel prostupu tepla konstrukcí 

Jestliže je za konstrukcí sousední vytápěná zóna s odlišnou teplotou vytápění, lze redukční 

činitel b vypočítat na základě zadaných teplot dle ČSN 73 0540. 

, = �-� − �����  

��� = ��� − �� 

��……..teplota exteriétu 

�-�……převažující teplota sousední zóny 

���……teplota převažující v počítané zóně 

���…….rozdíl převažující tepoty v počítané zóně a teploty venkovního prostředí 

 

V případě, že za posuzovanou konstrukcí je zemina, počítáme redukční činitel b podle ČSN EN 

13370. 

. = / ∙ �	[ �⁄ ] 
.�� = .�- ∙ .-�.�- + .-� 

���
0 = .��/�  

, = ���
0��  

Pro měrný tepelný tok platí obecně: 

Výpočet činitele b: 
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A

nevytápěný prostor

 

Podlaha na zemině: 

w
Rsi

Rf

Rse

?

Ls
 

w………tloušťka zdiva [m] 

Rsi…….odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2K/W] 

Rse…….odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2K/W] 

λ……...součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/mK] 

U……..součinitel prostupu tepla [W/m2k] 

 

A………plocha budovy 

P…….....obvod 

1´ = 3
(,45  

λ 

�6 = �0,475 ∙ 1´ ∙ �: 
�: = ; + ����� + �< + ���� 

, = �6�  
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w h

Rse

Rsi
Rf

Uf

Rw

z

 

�= = λ(�>? +�; +�>�) 
�: = ; + λ(RAB + RC + RAD) 

�E< = 2λG ∙ 1´ + �: + 0,5H ∙ IJ � G ∙ 1´�: + 0,5H + 1� 
�E= = 2λG ∙ H �1 + 0,5�:�: + H� ∙ IJ � H�= + 1� 

, = K
KLM pro stěnu ve styku se zeminou 

, = K
KLN pro podlahu ve styku se zeminou 

 

1.14.5 Potřeba energie pro přípravu teplé vody  

V průkazu je hodnocena potřeba energie pro přípravu teplé vody v objektu. Metodikou výpočtu 

vycházející z normy ČSN EN 15316-3 metodou vycházející z výpočtu požadovaného denního 

objemu teplé vody. 

Potřeba energie pro přípravu teplé vody dodávané uživateli Qw závisí na dodaném objemu a na 

teplotách vody.  

Potřeba energie se vypočítá: 

O= = 4,182 ∙ QR,STU ∙ ��R,S�V − �R,(�  
QR,STU je objem dodané teplé vody za den při stanovených teplotách, m3/den 

�R,S�V stanovená výstupní teplota teplé vody, °C 

�R,( vstupní teplota studené vody, °C 
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1.14.6 Analýza dodávky teplé vody  

Pro toto hodnocení je zvolena metoda výpočtu dle ČSN 06 0320, avšak s hodnotami 

modifikované potřeby teplé vody pro přiblížení skutečnosti.  

Počet osob v objektu: 

12 tříd po 19 žácích v průměru => 228 žáků + 22 vyučujících => celkem 250 osob 

Další prostory objektu jsou využívány pro pronájem. Ohřev teplé vody pro tyto prostory pro 

pronájem je řešen v lokálních ohřívačích, které nemají žádnou souvislost s centrálním ohřevem 

ve strojovně objektu.  

 

1.14.7 Výchozí podklady 

• poklady investora, obhlídka na místě 

• platné normy  ČSN EN 12831 

   ČSN 73 0540 

  TNI 73 0331 

  Vyhláška č. 78/2013 Sb. 

 

1.14.8 Průkaz energetické náročnosti objektu F před rekonstrukcí 

Objekt nebyl zateplen, výplně otvorů byly nevyhovující a jako zdroj tepla bylo použito lokálních 

topidel elektrických stropních zářičů.  
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1.14.9 Průkaz energetické náročnosti objektu F po rekonstrukci 

Objekt byl zateplen, provedena výměna oken a dveří a výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo. 
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1.14.10 Závěrečné zhodnocení 

Z uvedených průkazů energetické náročnosti budovy je vidět patrný rozdíl mezi ukazateli energetické 

náročnosti budovy před rekonstrukcí a po rekonstrukci.  

Úspory obálkou budovy 

 
Před 

rekonstrukcí 
Po 

rekonstrukci 
Rozdíl 
[W/K] 

Úspora 
[%] 

Měrná ztráta 
prostupem tepla 

[W/K] 
1940 589,1 1350,9 69,6 

Obr. 14 Tabulka – Úspory obálkou budovy 

Zhodnocení z hlediska energetické náročnosti budovy pomocí dílčí dodané energie 

 

Dílčí dodaná energie [kWh/rok] 

Vytápění Příprava TV Osvětlení 

Před rekonstrukcí 150444 36847 19468 

Po rekonstrukci 65361 38816 19468 

Rozdíl [kWh/rok] 85083 -1969 0 

Úspora [%] 56,5546 
-

5,34371862 0 
Obr. 15 Úspory z pohledu dodané energie 

Dodanou energií rozumíme energii dodanou do technických systémů budovy přes systémovou hranici, 

která je potřebná pro zajištění požadované kvality vnitřního prostředí při typickém užívání budovy.  

Zhodnocení: 

Zateplením obálky budovy se podařilo původní měrné ztráty prostupem tepla 1940 W/K snížit na 589,1 

W/K. Tímto zateplením se uspořilo 69,6 % na měrnou ztrátu prostupem tepla obálkou budovy.  

Výměnou zdroje tepla z původního systému vytápění pomocí elektrických sálavých stropních panelů se 

uspořilo 56,5 % z hlediska dodané energie.  

Výměnou systému ohřevu teplé vody nedošlo k úspoře dodané energie, neboť původní lokální ohřev TV 

neměl tak velké ztráty tepla při dopravě od zdroje ke spotřebě jako centrální zdroj. Avšak původní lokální 

topidla byla ohřívána pomocí elektrické energie a nynější zdroj je ohříván pomocí tepelného čerpadla a 

případně dotápění elektrickými topnými tyčemi. Úspora se dá hodnotit z hlediska finančního, kdy pro 

ohřev 1 kWh vyrobené pomocí tepelného čerpadla je finančně levnější nežli výroba 1 kWh z elektrické 

sítě.  

Z hlediska osvětlení nedošlo ke zlepšení, neboť v rámci rekonstrukce osvětlení nebylo řešeno.  

Úporu po rekonstrukci dokumentuje i ukazatel energetické náročnosti budovy, kdy před rekonstrukcí je 

ukazatel D – měně úsporná budova a po rekonstrukci je ukazatel B – velmi úsporná budova.  
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B. Optimalizace provozu otopné soustavy 
 

Spotřeba energie ve zdrojích v rámci vytápění, větrání a klimatizace představuje ve většině zemí 

více než polovinu spotřeby celkové spotřeby energii. Například v rámci USA se 75 % veškeré 

elektrické energie spotřebuje právě na vytápění a klimatizaci [22].  Proto je otázka energetických 

úspor v oblasti vytápění, větrání a klimatizaci nezbytná. Optimalizací rozumíme zlepšení 

nynějšího stavu s cílem dosažení úspor. Jelikož otopná soustava je soubor dílčích systémů, 

z hlediska optimalizace soustavy můžeme rozlišit různé úrovně optimalizace topného procesu.  

                   [22] 

1. Mikro úroveň 

Představuje úroveň optimalizace malých elementů – segmentů prvků otopné soustavy. Může 

se jednat například o optimalizaci tvaru strukturních parametrů částí kotle či topidla, 

optimalizace umístění mikro částí stavebních prvků až po návrh tvaru a samotné struktury 

atd..  

Nejnižší úroveň přestavuje důležitý aspekt v pojetí účinného využívání zdrojů jako takových. 

Většinu současných řešení (kotle, rekuperační jednotky, turbíny, apod.) můžeme považovat 

za jakoby optimální, přesto moderní přístupy, především rozvoj výpočetní techniky 

(simulační výpočty), umožňují další zefektivnění stávajících řešení. Z tohoto pohledu se i 

zlepšení o 0,1 % jeví jako velmi výrazné, protože například v případě turbíny se nepatné 

zvýšení účinnosti v globálu promítne do velkých ekonomických úspor.         [22] 

2. Střední úroveň  

Představuje úroveň optimalizace středně velkých elementů – segmentů prvků otopné 

soustavy. Může se jednat například o optimalizaci umístění a správného dimenzování těles 

otopné soustavy i samotného topného procesu.  

Střední úroveň optimalizace topného procesu představuje část nejnižších ekonomických 

úspor (při předpokladu bezchybně provedeného topného systému), avšak nejvyššího vlivu na 

dosažení tepelné pohody resp. dosažení předepsaných tepelných podmínek. Prvky 

optimalizace jsou vlastnosti, typ, umístění, dimenze a prvků otopné soustavy.         [22] 
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3. Makro úroveň 

Představuje úroveň optimalizace topného procesu z hlediska managementu a řízení jako 

celku. Jedná se především o důmyslný návrh řídicího systému pro topný proces, který 

pokrývá jak procesní, funkční tak i ekonomickou úroveň.  

Nejvyšší úroveň představuje velmi důležitou roli z pohledu ekonomických úspor vytápěcí 

soustavy. Při správně navrženém řídicím systému otopné soustavy je možné dosáhnout 

velkých úspor (řádově v jednotkách až desítek procent). Takový systém (při předpokladu 

přítomnosti informací o potřebách a budoucím využití jednotlivých segmentů) zjistí nejlepší 

možný scénář vytápěcího procesu, ať už z ekonomického hlediska nebo hlediska komfortu.  

                   [22] 

Vstupní data pro optimalizaci 

Aby bylo možné cokoliv optimalizovat, musíme mít k dispozici množinu dat. V dalším kroku 

musíme fundovaně posoudit, jakým směrem můžeme danou věc nebo proces zefektivnit. V 

rámci topného systému se jedná především o soubor údajů, které popisují budoucí zlepšený 

scénář vytápění.  

Vytápění, ať už obytných nebo průmyslových objektů, zabírá ve světové spotřebě zdrojů a 

produkce znečištění podstatné místo. Optimalizace nebo zefektivnění jednotlivých částí topného 

systému či procesu s sebou tedy přináší nejen ekonomický zisk, ale hlavně přispívá ke snížení 

vlivu procesu vytápění na přírodu. 

V rámci této práce je řešena optimalizace provozu vytápění na mikro úrovni, na níž má být 

dosaženo optimálního nastavení ekvitermní otopné křivky a na střední úrovni bude poukázáno na 

možnost změny režimu vytápění.  

Pro aplikaci tématu Optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci byla vybrána 

budova střední školy v areálu SOU a SOŠ Bosonohy. 

 

2. Optimalizace ekvitermní regulace 

 

2.1 Úvod 

V této části práce je rozebráno vhodné nastavení ekvitermních (otopných) křivek. Závěrem této 

části bude nalezení vhodné křivky odpovídající prostoru učebny a kabinetu budovy střední školy. 
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Nalezení vhodné otopné křivky bude porovnáváno na základě sledování teploty interiéru, která je 

prakticky totožná s teplotou operativní (návrhovou), kde toto tvrzení bylo ověřeno v části 2.3. 

 

2.2 Regulace topného výkonu 

Tepelný výkon při vytápění Q [W] závisí především na externí teplotě vzduchu te, orientaci 

objektu ke světovým stranám. V menší míře tepelný výkon závisí také na rychlosti větru, 

intenzitě slunečního záření a na relativní vlhkosti externího vzduchu, a proto se mění jak 

v průběhu roku, tak také v průběhu dne. Tepelný výkon se reguluje buď individuálně na 

jednotlivých tělesech, nebo centrálně. Centrální kvalitativní regulace značně zjednodušuje místní 

i individuální regulaci odběratelských soustav.  

Kvantitativní regulace, při níž se mění množství teplonosné látky při konstantní teplotě, se 

používá v teplovodních soustavách především jako individuální regulace.  

Nejúčelnějším způsobem místní a individuální regulace je regulace automatická, při níž se 

dosahuje plného souladu mezi potřebou a spotřebou tepla, tj. nedochází k přetápění a nedotápění. 

Ideálním řešením je individuální regulace přímo u všech spotřebičů tepla. Toto řešení však 

vyžaduje značné finanční prostředky a proto se zatím nejčastěji používá jednoduší skupinová 

regulace. Armatury u otopných těles s termostatickými hlavicemi jsou dnes považovány za 

samozřejmost.  

 

2.3 Hodnocení teploty místnosti 
 

2.3.1 Úvod 

Tato část práce se zabývá ověřením návrhové teploty v místnosti využívané za účelem vyučování 

v budově školy v areálu SOU Bosohony.  

Kvalita prostředí v obytných a pracovních prostorách má velký vliv na tělesné a duševní zdraví 

člověka a jeho pracovní výkon. Cílem je dosažení pohody prostředí. Zda je takového stavu 

dosaženo se objektivně posuzuje měřením. 

Ve vyhodnocování výsledků jednotlivých parametrů pro získání komplexního pohledu na 

tepelný stav v místnosti bude postupováno dle platných norem. 
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2.3.2 Popis místnosti  

Místnost se nachází v 4. NP v budově školy. Účel této místnosti je pro vyučování. Místnost byla 

vybrána jako nejnepříznivější místnost budovy. Z tohoto plyne, že pokud budou splněny tepelné 

parametry v této místnosti, neměl by nastat problém s nedostatečnou teplotou v jiných 

místnostech, pokud byly ostatní prostory provedeny dle projektu vytápění. Tento možný problém 

byl prověřen pomocí zhotovení dokumentace skutečného provedení, kde nebyly zjištěny 

odchylky od projektu.  

Orientace místnosti - JZ (jihozápad) 

Učebna má kapacitu 24 žáků + vyučující.  

 

Půdorys: 

 

Obr. 14 - půdorys měřené místnosti 

2.3.3 Měřicí přístroje 

Kulový teploměr 

Teploměr, jehož čidlo je umístěno ve středu kulového pláště o průměru 100 mm z tenkého 

měděného plechu, s matným černým nátěrem na vnější stěně. Kulový teploměr udává tzv. 

výslednou teplotu okolního prostředí, jako míru ochlazovacího účinku tohoto prostředí.  

(ČSN 25 8005). Použito pro měření tzv. teploty kulového teploměru.  



Optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci  

 

 47

 

Obr. 15 – kulový teploměr 

Datalogger Comet 

Datalogger je určen pro záznam teploty vzduchu a mimo jiné pro záznam relativní vlhkosti. 

Záznam je ukládán do paměti. Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače pro další 

zpracování.  

 

 

Obr. 16 – datalogger Comet 

2.3.4 Tepelná pohoda 

Tepelná pohoda znamená, že je dosaženo takových tepelných poměrů, kdy člověku není ani 

chladno, ani příliš teplo – člověk se cítí příjemně (Cihelka). Tepelnou pohodou (někdy též 

tepelnou neutralitou) se označuje stav, kdy prostředí odnímá člověku jeho tepelnou produkci bez 

výrazného (mokrého) pocení (Pulkrábek). Tepelná pohoda je stav mysli, jenž vyjadřuje 

spokojenost s teplotním klimatem. Cílem měření bude ověřit parametry teplené pohody, zda jsou 

vyhovující.  
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2.3.5 Hodnocení tepelné pohody 

Vnitřní prostředí: 

- Teplota vzduchu  \ 
> Operativní teplota 

 - Radiační teplota   / 

Při měření stavu vnitřního prostředí je třeba si uvědomit, že člověk nepociťuje teplotu  

v místnosti, ale cítí tepelný tok z těla do okolí. Proto je třeba měřit veličiny, které tento tok  

ovlivňují. Vliv těchto veličin přitom není stejný.   

Měřené a stanovené veličiny potřebné pro vyhodnocení mikroklimatických parametrů vnitřního 

prostředí a tepelné zátěže definované ve vztahu k člověku pohybujícímu se ve sledovaném 

prostoru jsou:  

Teplota vzduchu WX (°C), také nazývaná suchá teplota, je teplota v okolí lidského těla, měřená 

jakýmkoli teplotním čidlem neovlivněným sáláním okolních ploch. Při měření teploty lze použít 

jakékoli teplotní čidlo s požadovanou přesností měření ± 0,2 °C. Musí být brána v úvahu jeho 

tepelná setrvačnost, výslednou hodnotu lze odečítat až po ustálení čidla. Je zapotřebí snížit vliv 

okolní radiace na teplotní čidlo. Změřená hodnota by pak neodpovídala skutečné teplotě 

vzduchu, ale ležela by někde mezi teplotou vzduchu a střední radiační teplotou. 

 

Střední radiační teplota WY (°C), také nazývaná střední teplota sálání ploch, je rovnoměrná  

teplota okolních ploch, při níž se sdílí sáláním stejně tepla jako ve skutečném heterogenním  

prostředí. Pro přesná měření střední radiační teploty se používají různé typy přístrojů založené na 

principu měření přenosu tepla zářením, které lze obecně nazvat radiometry. V oblasti techniky 

prostředí se nejčastěji používá kulový teploměr. Střední radiační teplota slouží jako jedna ze 

vstupních hodnot pro výpočet operativní teploty. 

:* = Z(:[ + 273)] + 2,5 ∙ 10^ ∙ _T(,`(:[ − :T)a /] − 273 

kde :[ je výsledná teplota kulového teploměru ∅	0,10	�	(°C) 

 

Operativní teplota Wd (°C) je rovnoměrná teplota uzavřené černé plochy, uvnitř které by člověk sdílel 

sáláním a prouděním stejně tepla jako v prostředí skutečném. Stanoví se výpočtem. 

:6 = /:T + (1 − /):* 
kde hodnota A může být vybrána z níže uvedených hodnot jako funkce relativní rychlosti proudění vzduchu, _T* v 

metrech za sekundu. 

vfg	(m ∙ sj ) <0,2 0,2 až 0,6 0,6 až 1,0 
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A (-) 0,5 0,6 0,7 

2.3.6 Ověření návrhové teploty v místnosti  

Předmětem tohoto měření je ověření návrhové teploty místnosti za návrhových podmínek. 

Návrhová vnitřní teplota  :� (v zimním období) je podle normy ČSN EN ISO 73 0540-3, která se 

rovná výsledné teplotě	:6. Výsledná teplota :6 je operativní teplota, která je předmětem tohoto 

měření, a která je porovnávána s návrhovou teplotou uvedenou v normě ČSN EN ISO 73 0540-3 

odpovídající účelu užívání místnosti. 

 

2.3.6.1 Operativní teplota 

Měření bude provedeno pomocí výpočtového vztahu. Pro měření teploty vzduchu v místnosti 

bude použito dataloggerového teploměru od firmy Comet. Tento prostorový teploměr bude 

opatřen ochranou čidla před působením sálání z okolních tepelných zdrojů, protože teplota 

měřená v takovém případě by nebyla skutečnou teplotou vzduchu. Pro snížení vlivu sálání na 

čidlo teploměru bude použito krytí reflexním materiálem, kterým omezíme emisní faktor.   

Pro stanovení střední radiační teploty potřebné pro výpočet operativní teploty bude použito 

výpočtového vztahu. Pro výpočet střední radiační teploty je třeba naměřit teplotu :[, která je 

měřitelná pomocí kulového teploměru. 

 

2.3.6.2 Venkovní teploty vzduchu 

Pro měření teploty vzduchu v exteriéru bude použito dataloggerového teploměru od firmy 

Comet. Tento teploměr bude umístěn na převažující orientaci měřené místnosti. Záznam teplot 

bude nastaven po intervalu jedné minuty. 

 

2.3.6.3 Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 

Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období ��, ve °C, se stanoví v závislosti na 

teplotní oblasti a nadmořské výšce místa budovy ze vztahu: 

�� = ��, (( + ∆�� 

 

kde ��, (( je základní návrhová teplota venkovního vzduchu v příslušné teplotní oblasti  zeměpisně vymezené v 

příloze H.1 normy ČSN 73 0540-3. 

 ∆�� výškový teplotní gradient v K pro danou teplotní oblast podle tabulky 1 normy ČSN   

 73 0540-3, dle vztahu: 
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∆�� = ��,( ∙ ∆ℎ100 

 

 kde ∆��,( je základní gradient pro danou teplotní oblast podle tabulky 1 normy ČSN 73 05 40-3 

  ∆ℎ = ℎ − 100 rozdíl nadmořské výšky místa budovy h, v m n. m. a základní  nadmořské výšky 100 m n. 

m. 

 

2.3.7 Naměřené hodnoty 

Hodnoty byly zjištěny pro měřenou místnost a s nastavením ekvitermní křivky 1,8 a teplotu 

odpovídající pro nastavení ekvitermní křivky 21°C. 

 

Čas 

měření 

Teplota 

interiéru  

Teplota 

interiéru  

Teplota 

exteriéru 

Výsledná teplota 

kulového teploměru 

Výsledná teplota 

kulového teploměru 

  Θa [°C] Θa [°C] θe [°C] tg [°C] tg [°C] 

  Dveře Okno   Oblast kotníků Oblast pracovní zóny 

21:01:00 22,6 22,6 -2,6 23,2 22,5 

21:03:00 22,6 22,6 -2,6 23,2 22,5 

21:05:00 22,7 22,6 -2,5 23,3 22,5 

21:07:00 22,7 22,7 -2,6 23,3 22,5 

21:09:00 22,7 22,7 -2,7 23,3 22,5 

21:11:00 22,8 22,7 -2,7 23,3 22,5 

21:13:00 22,8 22,7 -2,6 23,4 22,6 

21:15:00 22,8 22,8 -2,6 23,4 22,6 

21:17:00 22,8 22,8 -2,7 23,4 22,6 

21:19:00 22,8 22,8 -2,6 23,4 22,6 

21:21:00 22,8 22,9 -2,7 23,4 22,6 

21:23:00 22,9 22,9 -2,7 23,5 22,6 

21:25:00 22,9 22,9 -2,8 23,5 22,7 

21:27:00 22,9 22,9 -2,8 23,5 22,7 

21:29:00 22,9 22,9 -2,8 23,5 22,7 

21:31:00 22,9 23 -2,8 23,5 22,7 

21:33:00 23 23 -2,8 23,5 22,7 

21:35:00 23 23 -2,8 23,6 22,7 

21:37:00 23 23 -2,7 23,6 22,7 

21:39:00 23 23,1 -2,8 23,6 22,7 
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21:41:00 23 23 -2,8 23,6 22,7 

21:43:00 23 23,1 -2,8 23,6 22,7 

21:45:00 23 23,1 -2,8 23,6 22,7 

21:47:00 23 23,1 -2,8 23,6 22,7 

21:49:00 23 23,1 -2,8 23,6 22,7 

21:51:00 23 23,1 -2,8 23,6 22,8 

21:53:00 23 23,1 -2,9 23,6 22,8 

21:55:00 23 23,1 -3 23,6 22,8 

21:57:00 23 23,1 -2,9 23,6 22,8 

21:59:00 23,1 23,1 -2,9 23,6 22,8 

22:01:00 23,1 23,1 -2,9 23,6 22,8 

22:03:00 23 23,1 -3 23,6 22,7 

22:05:00 23 23,1 -3 23,6 22,7 

22:07:00 23 23,1 -2,9 23,6 22,7 

22:09:00 23,1 23,1 -2,9 23,6 22,7 

22:11:00 23 23,1 -3 23,6 22,7 

22:13:00 23 23,1 -3 23,6 22,7 

22:15:00 23,1 23,1 -3,1 23,6 22,7 

22:17:00 23,1 23,1 -3 23,6 22,7 

22:19:00 23,1 23,1 -3 23,6 22,7 

22:21:00 23,1 23,1 -3 23,6 22,7 

22:23:00 23,1 23,1 -2,9 23,6 22,7 

22:25:00 23,1 23,1 -3 23,6 22,7 

22:27:00 23,1 23,1 -3,1 23,5 22,7 

22:29:00 23,1 23,1 -3,1 23,5 22,7 

22:31:00 23 23,1 -3 23,5 22,7 

22:33:00 23,1 23,1 -3 23,5 22,7 

22:35:00 23,1 23,1 -3,1 23,5 22,7 

22:37:00 23,1 23,1 -3 23,5 22,7 

22:39:00 23 23,1 -3 23,5 22,7 

22:41:00 23 23,1 -3 23,5 22,7 

22:43:00 23 23,1 -3 23,5 22,7 

22:45:00 23 23,1 -3,1 23,5 22,7 

22:47:00 23 23,1 -3 23,5 22,7 

22:49:00 23 23 -3,2 23,5 22,7 

22:51:00 23 23 -3,1 23,5 22,7 
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22:53:00 23 23 -3,2 23,4 22,7 

22:55:00 23 23 -3,1 23,4 22,7 

22:57:00 23 23 -3,2 23,4 22,7 

22:59:00 22,9 23 -3,1 23,4 22,7 

23:01:00 22,9 23 -3,1 23,4 22,7 

23:03:00 22,9 22,9 -3,1 23,3 22,7 

23:05:00 22,9 22,9 -3,2 23,3 22,7 

23:07:00 22,9 22,9 -3,2 23,2 22,6 

23:09:00 22,9 22,9 -3,2 23,2 22,6 

23:11:00 22,9 22,8 -3,3 23,2 22,6 

23:13:00 22,8 22,8 -3,3 23,2 22,6 

23:15:00 22,8 22,8 -3,3 23,1 22,6 

23:17:00 22,8 22,8 -3,3 23,1 22,6 

23:19:00 22,8 22,8 -3,3 23,1 22,6 

23:21:00 22,8 22,7 -3,4 23,1 22,6 

23:23:00 22,8 22,7 -3,3 23,0 22,6 

23:25:00 22,7 22,7 -3,4 23,0 22,5 

23:27:00 22,7 22,7 -3,4 23,0 22,5 

23:29:00 22,7 22,7 -3,3 23,0 22,5 

23:31:00 22,7 22,6 -3,3 22,9 22,5 

23:33:00 22,7 22,6 -3,3 22,9 22,5 

23:35:00 22,7 22,6 -3,4 22,9 22,5 

23:37:00 22,7 22,5 -3,5 22,9 22,5 

23:39:00 22,6 22,5 -3,4 22,8 22,5 

23:41:00 22,6 22,5 -3,4 22,8 22,5 

23:43:00 22,6 22,5 -3,3 22,8 22,5 

23:45:00 22,6 22,4 -3,3 22,8 22,5 

23:47:00 22,6 22,4 -3,3 22,8 22,5 

23:49:00 22,6 22,4 -3,4 22,8 22,5 

Obr. 16 Tabulka naměřených teplot 
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2.3.8 Výpočet 

 

2.3.8.1 Operativní teplota 

:6 = /:T + (1 − /):* 
 

 

Čas 

měření 

Průměrná 

teplota 

interiéru 

Střední 

radiační 

teplota 

Střední radiační 

teplota 

Operativní 

teplota 

Operativní 

teplota 

  ∆ta [°C] tr [°C] tr [°C] to [°C] to [°C] 

    Oblast kotníky Prac. zóna oblast kotníků oblast prac. zóny 

21:01:00 22,6 22,3 24,1 22,5 23,2 

21:03:00 22,6 22,3 24,1 22,5 23,2 

21:05:00 22,7 22,3 24,3 22,5 23,3 

21:07:00 22,7 22,2 24,2 22,4 23,2 

21:09:00 22,7 22,2 24,2 22,4 23,2 

21:11:00 22,8 22,1 24,2 22,4 23,1 

21:13:00 22,8 22,4 24,4 22,6 23,4 

21:15:00 22,8 22,3 24,3 22,5 23,3 

21:17:00 22,8 22,3 24,3 22,5 23,3 

21:19:00 22,8 22,3 24,3 22,5 23,3 

21:21:00 22,9 22,2 24,3 22,5 23,2 

21:23:00 22,9 22,1 24,4 22,5 23,3 

21:25:00 22,9 22,4 24,4 22,6 23,4 

21:27:00 22,9 22,4 24,4 22,6 23,4 

21:29:00 22,9 22,4 24,4 22,6 23,4 

21:31:00 23,0 22,3 24,4 22,6 23,3 

21:33:00 23,0 22,2 24,3 22,6 23,3 

21:35:00 23,0 22,2 24,5 22,6 23,4 

21:37:00 23,0 22,2 24,5 22,6 23,4 

21:39:00 23,1 22,1 24,5 22,6 23,3 

21:41:00 23,0 22,2 24,5 22,6 23,4 

21:43:00 23,1 22,1 24,5 22,6 23,3 

21:45:00 23,1 22,1 24,5 22,6 23,3 

21:47:00 23,1 22,1 24,5 22,6 23,3 
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21:49:00 23,1 22,1 24,5 22,6 23,3 

21:51:00 23,1 22,4 24,5 22,7 23,4 

21:53:00 23,1 22,4 24,5 22,7 23,4 

21:55:00 23,1 22,4 24,5 22,7 23,4 

21:57:00 23,1 22,4 24,5 22,7 23,4 

21:59:00 23,1 22,3 24,4 22,7 23,4 

22:01:00 23,1 22,3 24,4 22,7 23,4 

22:03:00 23,1 22,1 24,5 22,6 23,3 

22:05:00 23,1 22,1 24,5 22,6 23,3 

22:07:00 23,1 22,1 24,5 22,6 23,3 

22:09:00 23,1 22,1 24,4 22,6 23,2 

22:11:00 23,1 22,1 24,5 22,6 23,3 

22:13:00 23,1 22,1 24,5 22,6 23,3 

22:15:00 23,1 22,1 24,4 22,6 23,2 

22:17:00 23,1 22,1 24,4 22,6 23,2 

22:19:00 23,1 22,1 24,4 22,6 23,2 

22:21:00 23,1 22,1 24,4 22,6 23,2 

22:23:00 23,1 22,1 24,4 22,6 23,2 

22:25:00 23,1 22,1 24,4 22,6 23,2 

22:27:00 23,1 22,1 24,1 22,6 23,1 

22:29:00 23,1 22,1 24,1 22,6 23,1 

22:31:00 23,1 22,1 24,2 22,6 23,2 

22:33:00 23,1 22,1 24,1 22,6 23,1 

22:35:00 23,1 22,1 24,1 22,6 23,1 

22:37:00 23,1 22,1 24,1 22,6 23,1 

22:39:00 23,1 22,1 24,2 22,6 23,2 

22:41:00 23,1 22,1 24,2 22,6 23,2 

22:43:00 23,1 22,1 24,2 22,6 23,2 

22:45:00 23,1 22,1 24,2 22,6 23,2 

22:47:00 23,1 22,1 24,2 22,6 23,2 

22:49:00 23,0 22,2 24,3 22,6 23,3 

22:51:00 23,0 22,2 24,3 22,6 23,3 

22:53:00 23,0 22,2 24,0 22,6 23,1 

22:55:00 23,0 22,2 24,0 22,6 23,1 

22:57:00 23,0 22,2 24,0 22,6 23,1 

22:59:00 23,0 22,3 24,1 22,6 23,2 
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23:01:00 23,0 22,3 24,1 22,6 23,2 

23:03:00 22,9 22,4 23,9 22,6 23,2 

23:05:00 22,9 22,4 23,9 22,6 23,2 

23:07:00 22,9 22,1 23,7 22,5 22,9 

23:09:00 22,9 22,1 23,7 22,5 22,9 

23:11:00 22,9 22,2 23,8 22,5 23,0 

23:13:00 22,8 22,3 23,8 22,5 23,1 

23:15:00 22,8 22,3 23,6 22,5 22,9 

23:17:00 22,8 22,3 23,6 22,5 22,9 

23:19:00 22,8 22,3 23,6 22,5 22,9 

23:21:00 22,8 22,4 23,7 22,6 23,0 

23:23:00 22,8 22,4 23,4 22,6 22,9 

23:25:00 22,7 22,2 23,5 22,4 22,8 

23:27:00 22,7 22,2 23,5 22,4 22,8 

23:29:00 22,7 22,2 23,5 22,4 22,8 

23:31:00 22,7 22,3 23,3 22,5 22,8 

23:33:00 22,7 22,3 23,3 22,5 22,8 

23:35:00 22,7 22,3 23,3 22,5 22,8 

23:37:00 22,6 22,3 23,4 22,5 22,9 

23:39:00 22,6 22,4 23,2 22,5 22,8 

23:41:00 22,6 22,4 23,2 22,5 22,8 

23:43:00 22,6 22,4 23,2 22,5 22,8 

23:45:00 22,5 22,5 23,3 22,5 22,9 

23:47:00 22,5 22,5 23,3 22,5 22,9 

23:49:00 22,5 22,5 23,3 22,5 22,9 

Obr. 17 Tabulka vypočítaných hodnot operativní teploty 
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2.3.9 Průměrné hodnoty

Průměrná operativní teplota referen

Průměrná teplota 

interiéru 

∆ta [°C] 

 

22,6 

 

2.3.10 Grafický výstup

Vytvoření grafického výstupu zjišt

vzduchu. V grafu jsou zazna

v oblasti kotníků a v pracovní oblasti

 

Obr. 19

 
 

Optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci  

56

ů ěrné hodnoty 

rná operativní teplota referenční místnosti z Obr. 17: 

∆:( �
1
Jl":6$�

m

�n 
 

Operativní 

teplota 
Operativní teplota 

Návrhová teplota (dle 

ČSN EN ISO 73 0540

∆to [°C] 

oblast kotníků 

∆to [°C] 

oblast prac. zóny 

22,4 22,9 

Obr. 18 Tabulka průměrných hodnot  

výstup 

ení grafického výstupu zjištěných operativních teplot v závislosti na teplotách venkovního 

jsou zaznačeny průměrné hodnoty operativní teploty m

pracovní oblasti.  

Obr. 19 Záznam naměřených teplot a výsledná operativní teplota

 

Návrhová teplota (dle 

ČSN EN ISO 73 0540-

3) 

θi [°C] 

 

20 

ných operativních teplot v závislosti na teplotách venkovního 

rné hodnoty operativní teploty měřené místnosti 

 

ených teplot a výsledná operativní teplota 
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2.3.11 Vyhodnocení 

Předmětem vyhodnocení tohoto měření je ověření návrhové teploty v zadané místnosti.  Ověření 

spočívá v porovnání vypočítané operativní teploty a teploty stanovené normou ČSN 73 0540-3.  

 

Předpoklad: 

> 

 

 22,4°C > 20°C 

=> předpoklad splněn => operativní teplota vyhovuje normě ČSN 73 0540-3.  

Rovnoměrnou vnitřní teplotu zajišťuje ekvitermní křivka soustavy.  

 

2.3.12 Závěr:  

Měřením byla ověřena operativní teplota, zda je vyhovující dle požadavků normy ČSN 73 0540. 

Tato teplota byla shledána jako vyhovující.  

Měřením byl dále zjištěn vliv radiační teploty na teplotu výslednou (operativní). Tento vliv je 

hodnocen jako takřka zanedbatelný. Nalezení optimální ekvitermní křivky bude posuzováno dle 

teploty vzduchu v interiéru. 

 

2.4 Hodnocení podobnosti teplot dvou místností 
 

2.4.1 Úvod 

V této části je vyhodnocena podobnost dvou místností, místnost učebny a místnost kabinetu. 

Toto zhodnocení bylo zavedeno pro účel této práce, kdy nelze měřit teplotu vzduchu v interiéru 

učebny z důvodu ztíženého měření. V tomto případě je měření ztíženo přítomností osob a nelze 

zabezpečit přístroje proti krádeži. V důsledku tohoto ztíženého měření byla vybrána porovnávací 

místnost (kabinet č. místnosti 402), kde měření mohlo probíhat nepřetržitě, a mohl být sledován 

vliv změn parametrů regulátoru.  

 

Průměrná operativní teplota Teplota stanovená normou 
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2.4.2 Naměřené hodnoty 

V grafickém zobrazení jsou hodnoty teplot vzduchu

Byla sledována závislost teploty vzduchu v těchto dvou místnostech.

Poznámka: Naměřené extrémy teploty vzduchu v místnosti kabinetu 
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grafickém zobrazení jsou hodnoty teplot vzduchu v interiéru, kdy probíhalo měření kontinuálně v místnosti uč

Byla sledována závislost teploty vzduchu v těchto dvou místnostech. 

Obr. 47 Graf naměřených hodnot 

místnosti kabinetu v čase 9:20-10:00 byly izolovány. Tyto extrémy vznikly otevřením okna. Pro úč

místnosti učebny a v místnosti kabinetu.  

 

ením okna. Pro účel měření není nutno zjišťovat vliv větrání. 
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2.4.3 Vyhodnocení 

Měřením teploty vzduchu interiéru v místnosti učebny a místnosti kabinetu byla sledována 

závislost teplot.  

 

Na 5% hladině významnosti zjišťujeme, zda platí tvrzení, že teplota vzduchu místnosti kabinetu 

se liší o 1,03°C od teploty vzduchu místnosti učebny. 

 

n Teplota 

vzduchu 

Teplota 

vzduchu 

Rozdíl Tvrzení Rozdíl 

 [°C] [°C] [°C]   

 Kabinet Učebna    

1 23,1 22,6 0,5 23,63 0,53 

2 23 22,5 0,5 23,53 0,53 

3 22,9 22,4 0,5 23,43 0,53 

4 22,8 22,3 0,5 23,33 0,53 

5 22,9 22,3 0,6 23,33 0,43 

6 22,8 22,3 0,5 23,33 0,53 

7 22,8 22,2 0,6 23,23 0,43 

8 22,8 22,1 0,7 23,13 0,33 

9 22,8 22 0,8 23,03 0,23 

10 22,8 22,1 0,7 23,13 0,33 

11 22,8 22 0,8 23,03 0,23 

12 22,8 21,9 0,9 22,93 0,13 

13 22,8 21,9 0,9 22,93 0,13 

14 22,8 21,9 0,9 22,93 0,13 

15 22,9 21,8 1,1 22,83 -0,07 

16 22,9 21,8 1,1 22,83 -0,07 

17 22,9 21,7 1,2 22,73 -0,17 

18 22,8 21,7 1,1 22,73 -0,07 

19 22,8 21,6 1,2 22,63 -0,17 

20 22,8 21,6 1,2 22,63 -0,17 

21 22,8 21,6 1,2 22,63 -0,17 

22 22,7 21,5 1,2 22,53 -0,17 

23 22,7 21,5 1,2 22,53 -0,17 
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24 22,7 21,4 1,3 22,43 -0,27 

25 22,7 21,4 1,3 22,43 -0,27 

26 22,7 21,4 1,3 22,43 -0,27 

27 22,7 21,3 1,4 22,33 -0,37 

28 22,7 21,3 1,4 22,33 -0,37 

29 22,6 21,3 1,3 22,33 -0,27 

30 22,6 21,3 1,3 22,33 -0,27 

31 22,6 21,3 1,3 22,33 -0,27 

32 22,5 21,2 1,3 22,23 -0,27 

33 22,5 21,2 1,3 22,23 -0,27 

34 22,5 21,2 1,3 22,23 -0,27 

35 22,4 21,2 1,2 22,23 -0,17 

36 22,4 21,2 1,2 22,23 -0,17 

37 22,4 21,2 1,2 22,23 -0,17 

38 22,4 21,2 1,2 22,23 -0,17 

39 22,4 21,2 1,2 22,23 -0,17 

40 22,4 21,1 1,3 22,13 -0,27 

41 22,4 21,1 1,3 22,13 -0,27 

42 22,4 21,1 1,3 22,13 -0,27 

43 22,4 21,1 1,3 22,13 -0,27 

44 22,4 21,1 1,3 22,13 -0,27 

45 22,4 21,1 1,3 22,13 -0,27 

46 22,3 21,1 1,2 22,13 -0,17 

47 22,3 21,1 1,2 22,13 -0,17 

48 22,3 21 1,3 22,03 -0,27 

49 22,3 21 1,3 22,03 -0,27 

50 22,3 21 1,3 22,03 -0,27 

51 22,3 21 1,3 22,03 -0,27 

52 22,3 21 1,3 22,03 -0,27 

53 22,3 21 1,3 22,03 -0,27 

54 22,2 21 1,2 22,03 -0,17 

55 22,3 20,9 1,4 21,93 -0,37 

56 22,2 20,9 1,3 21,93 -0,27 

57 22,3 21 1,3 22,03 -0,27 

58 22,3 21,1 1,2 22,13 -0,17 

59 22,3 21,3 1 22,33 0,03 
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60 22,3 21,5 0,8 22,53 0,23 

61 22,4 21,6 0,8 22,63 0,23 

62 22,4 21,7 0,7 22,73 0,33 

63 22,4 21,7 0,7 22,73 0,33 

64 22,4 21,7 0,7 22,73 0,33 

65 22,4 21,8 0,6 22,83 0,43 

66 22,4 21,8 0,6 22,83 0,43 

67 22,4 21,8 0,6 22,83 0,43 

68 22,4 21,9 0,5 22,93 0,53 

69 22,4 21,9 0,5 22,93 0,53 

70 22,4 21,9 0,5 22,93 0,53 

71 22,4 21,9 0,5 22,93 0,53 

72 22,4 21,8 0,6 22,83 0,43 

Obr. 48 Tabulka naměřených hodnot 

 

2.4.3.1 Posouzení 

Posouzení bude provedeno pomocí testování statistických hypotéz. K testování využijeme 

párový T-test. Tento test je využíván k porovnání středních hodnot dvou měřených veličin. 

1. Hypotéza:  

Teplota vzduchu v místnosti učebny je o 1,03°C nižší než teplota v místnosti kabinetu. 

H0: µučebna-1,03°C = µkabinet 

H1: µučebna-1,03°C ≠ µkabinet 

2. Aritmetický průměr: 

o̅ = 1Jlo� 
o̅ = 0,003611°r 

 

3. Směrodatná odchylka:  

st� = 1J − 1lJ� ∙ (ouv − o)� 
Sx=0,3135 
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Poznámka: využito funkce Microsoft Excel, smodch.výběr 

 

4. Párový T-test: 

� = o̅ − w(st  

� = 0,003611 − 00,3135 = 0,0977 

 

5. Testové kritérium: 

y = :�J − 1; 1 − { 2| � 
y = 1,9934 

 

Poznámka: Využito funkce Microsoft Excel, TINV 

 

6. Kritický obor:  

 = }(~−∞;−y〉 ∪ 〈y~; ∞)� 
 = }(~−∞;−1,99〉 ∪ 〈1,99~; ∞)� 
 

7. Posouzení 

R neleží v kritickém oboru => H0 nezamítáme. Hypotéza platí, tzn. teplota vzduchu 

v místnosti učebny je nižší o 1,03°C na hladině významnosti 5%.  

 

2.4.4 Závěr 

V této části byla hodnocena podobnost dvou místností. Bylo zjištěno, že místnost učebny má 

podobný průběh teploty jako místnost kabinetu, avšak teplota je o 1,03°C nižší. Proto bude pro 

nalezení optimální ekvitermní křivky uvažováno s průběhem teploty v místnosti kabinetu, avšak 

hodnocení bude vztaženo na místnost učebny.   
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2.5 Teoretická část regulace otopného systému 

 

2.5.1 Úvod 

Vytápěcí zařízení jsou technické prostředky, jimiž se v uzavřených prostorách zabezpečuje stav 

vzduchu vhodný pro pobyt lidí (tepelná pohoda). Stav vzduchu je dán jeho teplotou a vlhkostí, 

někdy je třeba řídit také jeho tlak. Tyto parametry jsou regulovatelnými veličinami, avšak pro 

systémy vytápění je možné řízení pouze teploty vzduchu. K udržení požadovaných parametrů je 

třeba řídit chod vytápěcích zařízení v závislosti na měnících se podmínkách (teplota venkovního 

vzduchu, oslunění, povětrnostní podmínky). K odchylkám vnitřních teplot od žádaných hodnot 

dochází změnou veličin, které ovlivňují vnitřní tepelnou bilanci.  

Při dimenzování prvků vytápěcích zařízení se vychází z maximálních požadavků na jejich výkon 

při extrémních podmínkách (výpočtové hodnoty venkovní teploty), a to většinou v ustáleném 

stavu. S ohledem na automatickou regulaci je však třeba toto zařízení navrhnout na všechny 

podmínky, včetně extrémních podmínek, neboť je požadováno udržení tepelné pohody prostředí 

za všech měnících se podmínek.  

V dnešní době je používání automatické regulace standardní, avšak často bývá problémem 

nedoladění nebo nesprávné nastavení této funkce. Je třeba si uvědomit, že automatická regulace 

nemůže být cílem, ale je pouze prostředkem, kterým lze dosáhnout snížení počtu obsluhujícího 

personálu, zvýšení kvality výroby tepla, zvýšení hospodárnosti systému. Následná optimalizace 

systému musí odpovídat objektu a soustavě, na které je regulace využívána. Standardizované 

nastavení výrobců je často nedostačující a často není plně využito funkce regulace.  

V této kapitole je řešena optimalizace regulace na zadané budově potažmo otopném systému. 

Jeho optimalizace bude spočívat v nastavení ekvitermní křivky a nastavení vhodného časového 

programu.  

Ve vytápění nabývá regulační technika a tím i automatická regulace stále většího významu. Se 

vzrůstajícími požadavky především na komfort a ekonomii se zvyšují nároky na regulaci.  

V současné době se projektant vytápěcích zařízení neobejde bez určitých základních znalostí o 

automatické regulaci. Naopak, čím jsou jeho znalosti o regulační technice hlubší, tím vzniká 

kvalitnější projekt. 

Obor automatické regulace je v obecném smyslu velmi široký. V oboru vytápění se nám však 

podstatně zúží, jelikož ve většině případů regulujeme veličiny tepoty, průtoku.  
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Druhy řízení 

V oboru vytápění udržujeme charakteristickou veličinu, tzv. regulovanou veličinu (teplota 

vzduchu, teplota vody, apod.) buď na:                 [1] 

a) Konstantní nastavenou hodnotu, nebo 

b) Proměnnou nastavenou hodnotu (hodnota se mění nezávisle na regulačním obvodu, do 

něhož regulovaná veličina vstupuje)   

K dispozici jsou tyto hlavní způsoby řízení: ovládání, ruční regulaci, automatickou regulaci.  

a) Ovládání 

Ovládání definujeme jako řízení bez zpětné kontroly měřením. Je to děj, při kterém vstupní 

veličina ovlivňuje výstupní veličinu podle nastavené závislosti.               [1] 

b) Ruční regulace 

Ruční regulaci definujeme jako řízení regulačního obvodu, kde se nastavená hodnota regulované 

veličiny ovládá ručně. Výstup regulované soustavy obsahuje měřicí přístroj, který udává hodnotu 

regulované veličiny. Pokud vznikne rozdíl mezi skutečnou hodnotou a nastavenou hodnotou, tj. 

vznik regulační odchylky, potom se akční veličina musí ručně zmenšit o hodnotu, která zamezí 

vzniku odchylky. Regulační obvod uzavírá člověk.                        [1] 

c) Automatická regulace 

Úkolem automatické regulace je určité fyzikální veličiny (teplotu, průtok, apod.) vytápěcího 

zařízení udržovat na konstantní výši nebo měnit podle určeného programu nezávisle na vnějších 

podmínkách. Proto je nutné regulované veličiny neustále měřit a porovnávat s nastavenými 

veličinami. Důležitým rozdílem mezi ovládáním a automatickou regulací je ten, že u řízení 

ovládáním se nevyskytuje problém stability obvodu.                [1] 

 

2.5.2 Regulovaná soustava 

Regulovaná soustava je částí regulačního obvodu. Akční veličina tvoří vstup a regulovaná 

veličina výstup soustavy. V praxi se sestává regulovaná soustava z více přenosových členů.  

Ve vytápěcí technice převážná část úloh z regulační techniky je regulace teploty v určitém 

prostoru. Potom regulovanou soustavu tvoří prostor, zdroj tepla, otopná tělesa, potrubní rozvody 

a regulační armatura. Regulovanou veličinou je teplota vzduchu.              [1] 
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Na vstupu regulované soustavy je umístěn regulační člen (směšovací ventil, přepínací ventil, 

apod.), na výstupu je měřící místo regulované veličiny resp. teplotní čidlo. Regulaci 

uskutečňujeme změnou průtoku nebo teploty teplonosné látky. Mluvíme o kvantitativní a 

kvalitativní regulaci.                              [1] 

 

2.5.3 Popis soustavy objektu F 

Strojovna pro výrobu teplé vody pro ÚT a TUV pro objekt je vybavena tepelným čerpadlem, 

jedním dohřívacím bojlerem a akumulační nádobou doplněnou el. topnými spirálami. 

Teplá voda vyrobená pomocí tepelného čerpadla je shromažďována v akumulačních nádržích a 

odtud je oběhovými čerpadly distribuována do rozdělovače – sběrače. 

Z RS jsou napojeny jednotlivé větve. Větve, celkem 4, jsou řízeny ekvitermně. 

V případě výpadku TČ je v záloze částečné dohřívání vody pomocí el. topných spirál. 

 

2.5.4 Regulační okruhy MaR 

Pro měření a regulaci je použit plně automaticky pracující DDC (Direct Digital Control) systém 

s možností rozšíření o další vstupně výstupní rozhraní. Regulátor také zajišťuje monitorování 

všech provozních i havarijních stavů a na jejich základě dochází k jejich signalizacím a 

případnému odstavení vadného regulačního obvodu. Regulátor je vybaven panelovým 

terminálem pro ovládání a zobrazování stavů. Tímto terminálem je možno po přihlášení 

uživatele měnit nastavení ekvitermních křivek. Provoz tohoto řídicího systému klade minimální 

nároky na obslužný i servisní personál, systém přitom poskytuje dokonalý přehled o funkci 

řízené technologie na jednotlivých regulátorech. 

2.5.4.1 Řídicí systém zajišťuje tyto funkce: 

• ovládání regulačních ventilů větví ÚT 

• regulace teploty větví ÚT 

• ovládání chodů čerpadel 

• signalizace poruchy čerpadla 

• signalizace polohy přepínačů automat 

• signalizace zaplavení 

• signalizace přehřátí prostoru strojovny 



Optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci  

 

 66

• přehřátí vody v systému ÚT a TUV 

• ovládání tepelných čerpadel 

• ovládání el. bojleru 

 

2.5.4.2 Rozvaděč MaR  

Jedná se o skříňový oceloplechový rozvaděč, který je umístěn v prostoru strojovny. Rozvaděč 

určený pro MaR je umístěn v blízkosti regulovaných technologií tak, aby byly minimalizovány 

kabeláže na nezbytné minimum. Rozvaděč je osazen regulačními prvky zajišťujícími regulaci 

technologických celků. V rozvaděči jsou instalovány veškeré regulátory, pomocné, jistící, 

ovládací atd. prvky. Z rozvaděče je možné volit režimy chodu jednotlivých zařízení (aut-0-ruč.) 

pomocí přepínačů. V poloze přepínače „automat“ je chod jednotek ovládán z řídicího systému 

včetně všech ochran jednotky, v poloze „ruka“ je trvale v chodu, ovšem bez hlídání poruchových 

stavů, slouží pouze k ověření funkčnosti zařízení. 

 
Obr. 20 Skříňový oceloplechový rozvaděč 

 

2.5.5 Popis řízení systému 

Veškeré řízení systému je zprostředkováno pomocí řídicího systému DDC v rozvaděči MaR. 

Tento řídicí systém upravuje parametry výstupní vody ze zdroje tepa (tepelné čerpadlo), spínání 

bivalentního zdroje tepla (elektrické topné tyče), směšování větví ÚT společně s čerpadly, ohřev 

teplé vody pomocí trojcestného ventilu a cirkulační čerpadlo teplé vody. Dále tento řídicí systém 

umožňuje uživateli nastavovat parametry systému, poskytovat informace o systému a varovné 

signalizace (zaplavení strojovny, poruchové stavy zařízení, …).  
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Obr. 21 Řídicí systém v rozvaděči 

2.5.5.1 Řízení větví ÚT – sekundární okruh  

Větve ústředního vytápění jsou řízeny pomocí ekvitermní regulace na základě venkovní tepoty a 

čidla v interiéru. Dalším stupněm řízení je požadavek na teplotu místnosti a dále časový 

harmonogram volený uživatelem, který umožňuje navolit noční útlumy. Volené teploty místnosti 

vstupují do regulace přes ekvitrmní křivku, neboť ovlivňují posun křivky. Se zvyšující se 

teplotou prostoru se posunuje křivka nahoru po ose teploty výstupní vody (čím větší teplota 

prostoru, tím větší teplota výstupní topné vody). Ekvitermní regulace řídí směšovací ventily 

podle potřeby tepla v těchto větvích. Potřeba tepla je řízena výstupní teplotou na větvích (až je 

teploty dosaženo, dojde k uzavření průtoku do topného systému a dochází k akumulaci tepla 

v akumulační nádobě). Tato teplota je příslušná jednotlivým venkovním teplotám dle nastavené 

ekvitermní křivky. Informace o výstupní teplotě topné vody realizuje teplotní čidlo umístěné na 

větvích ÚT, které přenáší informace do řídicího systému, kde jsou vyhodnoceny a porovnány 

s teplotami příslušející požadavku z ekvitermní křivky. Dále se v závislosti na otevření 

trojcestného ventilu spouští oběhové čerpadlo větve (je-li potřeba vytápět, trojcestný ventil se 

plně otevře do větve a zároveň se spustí oběhové čerpadlo).  

Dalším prvkem centrálního řídicího systému je informace o teplotách v systému. Z tohoto 

důvodu jsou na větvích topné vody umístěny snímače teploty přenášející signál.  

 

2.5.5.2 Řízení TV – okruh TV 

Příprava TV je řešena ohřevem přes topnou spirálu v akumulační nádobě. Dosažení požadované 

teploty 50°C je realizováno bivalentním dohřevem pomocí elektrické topné tyče. Spínání 

elektrických tyčí je řízeno pomocí regulátoru Damfoss. Cirkulaci teplé vody zajišťuje cirkulační 

čerpadlo, je řízeno na základě požadavku dle časového harmonogramu v řídicím systému. Řízení 

ohřevu TV není napojeno na centrální řídicí systém, řízení je samočinné na základě odběru, 
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dohřev je řešen pomocí regulátoru, který nemá zpětnou vazbu na centrální řídicí systém. Prvek 

řízený centrální řídicím systémem je cirkulační čerpadlo, které je spínáno na základě 

nastaveného časového harmonogramu. Zajištění informace o teplotě v zásobníku TV je řešeno 

pomocí teplotního čidla přenášejícího informaci o teplotě.  

 

2.5.5.3 Řízení primárního okruhu 

Tento okruh se sestává ze zdroje tepla a akumulační nádoby, která zajišťuje akumulaci 

přebytečného tepla. Zde je prioritní regulovat chod tepelného čerpadla na základě poklesu 

teploty v akumulační nádobě. Nádoba je opatřena čidly teploty, v dolní a horní části, které 

snímají teplotu, a signál přenáší do řídicího systému. Požadavek je, aby teplota vody v nádobě 

neklesla pod teplotu vody, která je 50°C. Tepelné čerpadlo má výstupní teplotu 50°C a následný 

dohřev je realizován pomocí elektrických topných tyčí jako bivalentní zdroj. Natopení nádoby 

nastane, jestliže je teplota na čidle ve spodní části nádoby 50°C.  
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2.5.5.4 Schéma regulačního okruhu  
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2.6 Měření teploty výstupní vody a teploty exteriéru 

2.6.1.1 Teplota vzduchu v exteriéru 

Pro měření teploty vzduchu v exteriéru je použito venkovní čidlo, které je součástí systému 

MaR. Čidlo snímá teplotu a přenáší tuto informaci o teplotě řídicímu systému, který je umístěn 

ve strojovně v rozvaděčové skříni. Pomocí propojení řídicího systému strojovny a PC je možné 

informace o teplotě přenášené do řídicího systému zaznamenávat a využít pro další zpracování 

dat. Čidlo teploty je umístěno ve výšce 2 m nad terénem na severní straně objektu. Záznam 

teplot je nastaven po intervalu 10 minut. 

 

2.6.1.1 Teplota výstupní vody 

Pro měření teploty výstupní vody je využíváno kontaktního snímače, který je umístěn v potrubí 

přívodní otopné vody do systému. Teplota výstupní vody je řízena ekvitermní regulací, kdy 

teplotě exteriéru je přiřazována teplota výstupní vody do systému. 

 

2.6.1.2 Teplota vzduchu v interiéru 

Pro měření teploty vzduchu v interiéru bude využito měřiče teploty, který umožní záznam dat do 

vlastní paměti. Pomocí propojení PC a měřiče teploty budou data přesunuty do PC pro další 

zpracování. 

 

2.6.1.3 Použité přístroje 

Venkovní čidlo teploty 

Pro měření je využito odporového snímače. Snímač je vyhovující ochraně IP65. Snímače jsou 

vhodné pro měření teplot venkovního vzduchu. Standardní rozsah teplot je -30 až 100 °C.  

 
Obr. 19 Čidlo venkovní teploty 
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Čidlo výstupní vody 

Je využito odporového snímače, který je využit pro kontaktní měření teploty kapalných a 

plynných látek. Snímače jsou tvořeny kovovým měřicím stonkem a plastovou hlavicí. Standardní 

rozsah teplot je -30 až 150 °C. 

 
Obr. 20 Čidlo teploty pro kontaktní měření 

 

Řídicí systém 

Řídicí systém strojovny je hardwarové a softwarové zařízení. Toto zařízení je dodávané firmou 

Amit. Hardwarové zařízení je zjednodušeně řečeno počítač a softwarové zařízení je program, 

který řídí a umožňuje nastavení systému. Řídicí systém strojovny má paměť RAM 1024 kB, 

paměť Flash 256 + 1024 kB.  

Pomocí propojení přes USB konektivitu je možno systém strojovny spojit se systémem Windows 

pomocí programu dodávaného firmou Amit. Toto propojení umožňuje pracovat s informacemi 

z řídicího systému.   

 
Obr. 21 Řídicí systém 

 

 



Optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci  

 

 72

Záznamník teploty  

Teplota vzduchu v interiéru je měřena pomocí záznamníku teploty od firmy Amprobe. Teplota je 

snímána pomocí externích čidel (termodrát). Údaje jsou zaznamenávány do paměti přístroje, 

z níž lze data přenést do osobního počítače pro další zpracování.  

 
Obr. 22 Záznamník teploty od firmy Amprobe 
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hodnoty teplot výstupní vody v závislosti na teplot
zných nastavení regulátoru 

Obr. 22 Ekvitermní křivka 1 

Obr. 23 Ekvitermní křivka 2 

závislosti na teplotě exteriéru při 
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Obr. 24 Ekvitermní křivka 3 

Obr. 25 Ekvitermní křivka 4 

Obr. 26 Ekvitermní křivka 5 
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Obr. 27 Ekvitermní křivka 6 

Obr. 28 Ekvitermní křivka 7 

Obr. 29 Ekvitermní křivka 8 
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2.7 Naměřené hodnoty teploty interiéru (v místnosti 402 – kabinet) při různých nastavení 

regulátoru 

 
Obr. 30 Ekvitermní křivka 1 

 

 
Obr. 31 Ekvitermní křivka 2 

Poznámka k Obr.31.:  Naměřené extrémy teploty vzduchu v čase 6:00-9:00 byly izolovány. Tyto extrémy vznikly 

pobytem osob. Pro účel měření není nutno zjišťovat vliv pobývajících osob, neboť teplota 

v interiéru musí být splněna i bez zisku tepla vydávajícího lidmi.  

 



Optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci  

 

 77

 
Obr. 32 Ekvitermní křivka 3 

 

 

Obr. 33 Ekvitermní křivka 4 
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Obr. 34 Ekvitermní křivka 5 

Poznámka k Obr. 34:  ekvitermní křivka byla vyloučena z měření pro nedostatek nasbíraných dat. Tento nedostatek 

vede k nepřesnosti měření a nemůže s ním být počítáno.  

 

 
Obr. 35 Ekvitermní křivka 6 

Poznámka k Obr. 35:  ekvitermní křivka byla vyloučena z měření pro nedostatek nasbíraných dat. Tento nedostatek 

vede k nepřesnosti měření a nemůže s ním být počítáno.  
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Obr. 36 Ekvitermní křivka 7 

 
Obr. 37 Ekvitermní křivka 8 
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Teplota vzduchu v interiéru 
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Teplota otopné vody na výstupu 
[°C] 

Teplota vzduchu v interiéru 
učebny [°C] 

 

a vzduchu v interiéru 

a vzduchu v exteriéru [°C] 

otopné vody na výstupu 

vzduchu v interiéru 
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2.9 Hodnocení ekvitermních křivek 

Dle ekvitermních křivek je pomocí trojcestného směšovacího ventilu nastavena teplota otopné 

vody vstupující do větve otopné soustavy. Tato teplota otopné vody ovlivňuje výkon otopného 

tělesa, potažmo teplotu v místnosti.  

Z hlediska hodnocení křivek bude rozhodováno na základě optimální teploty místnosti. Teplota 

místnosti bude posuzována dle normy ČSN EN 730540-3, kde pro místnosti s účelem užívání 

jsou uvedeny návrhové hodnoty vnitřního vzduchu v zimním období.  

Tato návrhová teplota je teplota výsledná. Výsledná teplota je hodnocena z teploty vzduchu 

v interiéru, teploty radiační stěn místnosti a rychlosti proudění vzduchu v místnosti.  

Pro sledování vnitřní teploty byla zvolena nejzatíženější místnost z hlediska vytápění. Tato 

místnost se nachází v 4NP se dvěma ochlazovanými stěnami s účelem užívání jako učebna. 

Sledování teploty v této místnosti bylo možné pouze po době vyučování, neboť nebylo možno 

zabezpečit přístroje proti krádeži. Z tohoto důvodu byla zvolena náhradní místnost, ve které byla 

sledována teplota místnosti, a tento průběh teplot byl porovnán s měřením teplot v učebně 

v době, kdy nebyla obsazena. Hodnocení teplot obou místností je popsáno a posouzeno 

v části 2.4. Z porovnání bylo vyhodnoceno, že průběh teplot učebny (místnost 410) a kabinetu 

(místnost 402) je prakticky totožný, avšak v místnosti učebny je teplota interiéru o 1,03°C nižší 

než v místnosti kabinetu.   

Pro nalezení optimální ekvitermní křivky byla sledována teplota vzduchu v místnosti kabinetu. 

Avšak hodnocení bude pro místnost učebny, neboť je převažujícím účelem budovy.  

 

2.9.1 Ekvitermní křivky 

Pro popsání ekvitermních křivek byla zvolena lineární regrese. Pomocí lineární regrese byla 

určena rovnice přímky, s kterou pracuje regulátor soustavy. Jelikož regulátor soustavy pracuje 

pouze s lineárními křivkami, byla využita lineární regrese. 
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číslo 

křivky 

rovnice křivky číslo křivky v 

regulátoru 

soustavy 

teplota pro 

ekvitermní 

křivku 

1 y = -0,7589x + 28,733 1,8 16 °C 

2 y = -0,8197x + 37,944 1,8 21 °C 

3 y = -0,8197x + 37,944 1,6 21 °C 

4 y = -0,6004x + 33,585 2,0 21 °C 

5 křivka byla vyloučena z měření pro nedostatek dat 

6 křivka byla vyloučena z měření pro nedostatek dat 

7 y = -0,9959x + 35,991 2,0 18 °C 

8 y = -1,1394x + 46,242 2,2 21 °C 

Obr. 38 Rovnice ekvitermních křivek 

 

 
Obr. 39 Rovnice ekvitermních křivek 

 

2.9.1.1 Vliv změny parametrů regulátoru na charakter křivky 

Regulační systém (popsaný výše v kapitole 2.5.5) umožňuje uživatelům měnit parametry 

vstupující do regulátoru. Parametry, které lze měnit, jsou číslo ekvitermní křivky a teplota 

odpovídající ekvitermní křivce. V této části bude ukázán vliv změny parametrů na průběh 

křivky, potažmo na změnu výstupní teploty.  
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a) Posun křivky 

Posun křivky je způsoben změnou teploty odpovídající ekvitermní křivce. Příkladem jsou 

uvedeny ekvitermní křivky číslo 1 a 2, kde je zobrazen posun křivky vlivem změny parametru 

teploty v regulátoru.  

 
Obr. 40 Posun křivky 

b) Strmost křivky 

Strmost křivky je způsobena změnou čísla ekvitermní křivky v regulátoru. Pro snadnější 

ovládání výrobce zavedl čísla křivek, kde se pod každým číslem skrývá křivka s určitou strmostí. 

Tato strmost křivek jde také popsat rovnicí přímky, avšak tento způsob by byl z uživatelského 

hlediska nevhodný. Pod každým číslem křivky se skrývá rovnice přímky.  

Pro příklad vlivu strmosti je uveden obrázek 41, na kterém je patrná změna ekvitermní křivky. 

Ekvitermní křivka je zobrazena při konstantní teplotě, avšak pro jiné rovnice přímek, které jsou 

popsány čísly zadávané uživatelem do řídicího systému. Pro sledování slouží křivka číslo 2, 3, 4, 
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Obr. 41 Strmost křivky 

 

2.9.2 Ekvitermní křivky a jejich odpovídající teplota 

Změnou parametrů regulátoru se mění charakter ekvitermní křivky. Charakter ekvitermní křivky 

je přímo úměrný změně teploty v místnosti. Cílem je nalezení vhodné ekvitermní křivky, která 

zabezpečuje potřebnou teplotu v interiéru. 

   

Číslo 

křivky 

Ekvitermní 

křivka 

Teplota pro ekvitermní 

křivku 

Teplota vzduchu 

[°C] Učebna 

Teplota vzduchu 

[°C] Kabinet 

1 1,8 16 21,27 22,3 

2 1,8 21 22,07 23,1 

3 1,6 21 21,67 22,7 

4 2,0 21 22,87 23,9 

5 křivka byla vyloučena z měření pro nedostatek naměřených dat 

6 křivka byla vyloučena z měření pro nedostatek naměřených dat 

7 2,0 18 22,67 23,7 

8 2,2 21 25,47 26,5 

Obr. 42 Ekvitermní křivky a jejich odpovídající teplota 
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2.10 Ideální nastavení ekvitermní křivky 

 

2.10.1 Úvod 

V této části se bude hledat ideální nastavení ekvitermní křivky. Hledání křivky bude dle 

metodiky v článku inženýra Ivana Havlíka (v časopise Topin) a dále dle metodiky uvedené 

inženýrem Zdeňkem Reinberkem (na internetovém portálu Tzb-info).  

 

2.10.2 Metodika dle článku inženýra Ivana Havlíka 

Ekvitermní řízení teploty otopné vody provádí regulátor. V nejjednodušším případě (bez zahrnutí 

účinku větru a slunečního záření) určuje teplotu otopné vody v závislosti na teplotě venkovního 

vzduchu. V praxi užívané programovatelné (mikroprocesorové) regulátory využívají pro popis 

této závislosti například rovnici:                    [14] 

:0� = :�� + / + 1 ∙ ��:�� − :�� + r ∙ �:�� − :���� 
Kde: 

  :0� - teplota otopné vody požadovaná 

  :�� - teplota vnitřního vzduchu požadovaná 

  :� - teplota venkovního vzduchu (okamžitá nebo upravená) 

  A, B, C – volené konstanty 

Při hledání vhodné ekvitermní křivky musí být správně zvoleny konstanty A, B a C. Hledání 

správného nastavení bude realizováno pro běžnou místnost. Za běžnou místnost budeme považovat 

místnost s alespoň jednou vnější stěnou a alespoň jedním oknem. Pokud nebude tato místnost 

vytápěna, ustálí se v ní vyšší teplota, než je teplota venkovního vzduchu. K tomu přispívá také to, že 

ve dne působí na obvodové konstrukce sluneční záření a i při zatažené obloze a severní orientaci 

proniká do nevytápěné místnosti nezanedbatelné množství energie. Nejvíce energie prostupuje 

oknem a současně se zvyšuje povrchová teplota neprůsvitných konstrukcí, a to nad teplotu vnějšího 

vzduchu – prakticky vždy existují v místnostech menší nebo i větší vnitřní zdroje tepla. Přestože 

jmenované zdroje tepla nepůsobí 24 hodin denně, vlivem tepelné stability místností svým působením 

zajistí trvalé zvýšení teploty interiéru. Proto lze pro běžné obytné budovy volit konstantu A ve 

velikosti –2 až –4. Pokud bychom tento problém podrobně analyzovali, zjistili bychom, že v průběhu 

topné sezóny by se absolutní hodnota konstanty A měla měnit. Z počátku topné sezóny se prodlužuje 

noc, den zkracuje, a tím se zmenšují i možné tepelné zisky od slunečního záření a opačný proces 
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nastává koncem topné sezóny. Při pečlivém nastavování ekvitermní křivky by se tedy mohla 

absolutní hodnota konstanty A ke konci topné sezóny zvyšovat v závislosti na prodlužování dne.  [14] 

Hodnota konstanty B udává strmost ekvitermní křivky. Její vliv roste s klesající teplotou venkovního 

vzduchu. Tato konstanta nabývá maximálně hodnoty 1,0. Pro teplovodní otopnou soustavu 50/40°C 

by se měla teoreticky nastavit tak, aby při výpočtové teplotě vnějšího vzduchu te platné pro danou 

oblast vyšla tvp = 50 °C (B=1,0). Prakticky se však volí nižší hodnota. Při výpočtu tepelných ztrát pro 

dimenzování otopných těles jsou zahrnuty nepravděpodobné souběhy nepříznivých klimatických 

veličin (teplota a vítr), zanedbává se účinek slunečního záření, počítá se s pravděpodobně chybnými 

a zhoršenými vlastnostmi oken a též s přirážkou na zátop. Řada projektantů se i „jistí“ záměrným 

předimenzováním soustavy. Výsledkem pak je, že v praxi při výpočtové teplotě vnějšího vzduchu 

postačuje teplota přívodní otopné vody o 10 i více stupňů nižší. Správnou velikost konstanty B lze 

stanovit iterací, kdy pro výpočtovou venkovní teplotu hledáme teplotu výstupní vody o 5 až 10°C 

nižší nežli je návrhová teplota výstupní vody.                   [14] 

Konstanta C (záporné číslo) je určována podle typu otopných těles a přibližně umožňuje popsat 

nelinearitu topného výkonu v závislosti na teplotě otopné vody. Pro otopná tělesa je možno volit 

C = – 0,005. Tuto konstantu není vhodné v rámci dohledávání optimální polohy ekvitermní křivky 

měnit, neboť souvisí s obvyklou hodnotou „n“ udávanou zkušebnou pro daný typ topidel přepočtem 

provedeným dodavatelem regulátoru.                     [14] 

Hodnoty konstant A a C lze s dostatečnou přesností určit podle výše popsaného postupu i bez pokusů 

na hotovém objektu. Jedinou dohledávanou hodnotou je potom velikost konstanty B.             [14] 

 

2.10.3 Metodika dle příspěvku Ing. Reinberka:                 [19] 

Ochlazení teplonosné látky: 

∆: = �:= ,�Tt − :=�,�Tt� :� − :�:�,��m − :� 
Střední teplota teplonosné látky 

:� = :� + �:= ,�Tt + :=�,�Tt2 − :�� ∙ � :� − :�:�,��m − :��
 m
 

 Kde: :� - výpočtová teplota vzduchu v interiéru [°C] 

 :�,��m - minimální venkovní výpočtová teplota [°C] 

 := ,�Tt - maximální teplota přívodu otopné vody [°C] 

 :=�,�Tt - maximální teplota zpátečky otopné vody [°C] 
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 J – teplotní exponent soustavy [-] 

 :� - střední teplota teplonosné látky [°C] 

 ∆: - ochlazení teplonosné látky [°C] 

 

2.10.4 Vypočtené ekvitermní křivky 

Průběh teplot výstupní otopné vody dle dvou metod. Hodnoceno pro požadovanou teplotu 

vzduchu v interiéru 20°C. 

 
Obr. 43 Tabulka průběhu teplot 

 
Obr. 45 Graf vypočtených ekvitermních křivek pomocí dvou metod 

 

2.11 Volba ekvitermní křivky 

Z výše uvedených dat získaných měřením a dále dat získaných výpočtem můžeme nalézt vhodné 

parametry pro charakteristiku ekvitermní křivky zadané budovy. 

Metoda te -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Dle Topin tw1 43,88 42,50 41,08 39,62 38,12 36,58 35,00 33,38 31,72 30,02 28,28 26,50 24,68 22,82 20,92 18,98 17,00

tw1 50 48,5 46,9 45,4 43,8 42,2 40,5 38,9 37,2 35,4 33,6 31,8 29,9 27,8 25,7 23,3 20

Δt 10 9,38 8,75 8,13 7,5 6,88 6,25 5,63 5 4,38 3,75 3,13 2,5 1,88 1,25 0,63 0
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Obr. 46 Graf nalezení vhodné ekvitermní křivky 

Z grafického zobrazení je vidět křivka číslo 2, která nejvíce odpovídá hledané křivce. Parametry 

této křivky jsou rovnice lineární regrese y = -0,8197x + 37,944, dále parametry pro regulátor, sklon 

1,8 a teplota pro ekvitermní křivku 21°C.  

V porovnání s měřením, křivka nalezená pomocí porovnání s metodou dle Ing. Reinberka a 

článku v časopise Topin od Ivana Havlíka, by křivka odpovídala teplotě interiéru cca 21,5°C 

v učebně a 22,5°C v kabinetě. Tyto teploty jsou vyšší v porovnání s normovou teplotou. Neboť v 

metodách je volen parametr objektu, kde se předpokládá maximální teplota výstupní vody 50°C 

pro pokrytí tepelné ztráty. Avšak se nepředpokládá předimenzování systému. Z měření byl 

zjištěn charakter objektu a z tohoto měření je vidět, že křivky mohou být zvoleny se stejným 

sklonem jako pomocí výpočetních metod, avšak posun křivky níže. Snížení ekvitermní křivky 

má za následek nižší výstupní teploty otopné vody a tím spojené úspory nákladů na výrobu tepla.  

Byla zvolena ekvitermní křivka s parametry pro regulátor se sklonem ekvitermní křivky 1,8 a o 

teplotě pro ekvitermní křivku 21°C.  

Navržená křivka je lineární, neboť ekvitermní regulátor pracuje pouze s těmito lineáními 

křivkami. Ideální křivka by neměla být lineární vzhledem k tomu, že budova je ovlivněna 

dalšími vlivy, které často nejsou předpověditelné. Optimální nastavení křivky by bylo vhodnější 

provést pomocí moderního softwaru, který lze nahrát do regulačního systému. Program však 

vyžaduje i zpětnou vazbu z místností, kde je třeba umístit snímače teploty. Toto hledání křivky 

však z důvodu absence zmíněných snímačů teploty a softwaru nelze využít. 
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3. Optimalizace provozu vytápění – otopné přestávky 

 

3.1 Úvod 

V této části bude řešeno nalezení vhodného vytápěcího režimu. Tento režim je řešen pomocí 

chladnutí místnosti a následně pomocí zátopu. Vytápěcí režim bude řešen v době pracovního 

týdne, kdy lze realizovat otopné přestávky v době po vyučování a v době víkendu, kdy objekt 

není využíván.  

 

3.2 Teoretický rozbor metody výpočtu 

3.2.1 Chladnutí místnosti 

Chladnutí místnosti je úzce spojeno s tepelnou akumulací budov. Termín tepelné akumulace 

budov charakterizuje problémy spojené s časově proměnlivým (neustáleným, nestacionárním) 

průběhem teplot a tepelných toků v konstrukcích, potažmo místnostech a budově jako celku.  

Časová proměnlivost je zásadní. Někdy však se tato akumulace zanedbává, avšak pro náš případ, 

kdy chceme poukázat na průběh chladnutí k využití úspor, je nezanedbatelný.  

Pro řešení otopné přestávky je třeba znát průběh teplot v budově. Vzhledem k náročnosti 

výpočtu pro popsání chování celé budovy, je zvoleno řešení pouze pro referenční místnost, která 

poskytne informace o chování místností budovy, potažmo celé budovy.             [15] 

 

3.2.2 Teoretický základ 

Šíření tepla je rozděleno do tří druhů šíření a to na: 

a) Vedení (kondukce) 

Vedení tepla vzniká důsledkem výměny energie mezi mikročásticemi, např. molekulami látky. 

Probíhá v pevných (tuhých) látkách, ale také v kapalinách nebo plynech za předpokladu, že jsou 

v klidu. Z hlediska teplené techniky to znamená, že se uplatňuje zejména v pevných vrstvách 

stavebních konstrukcí.                      [15] 

Pro vedení tepla platí Fourierův zákon, který vyjadřuje úměrnost mezi hustotou tepleného toku 

vedením �	(/��) a teplotním gradientem.  
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Významný vliv má veličina tepelné vodivosti λ, která charakterizuje schopnost látek a materiálů 

šířit teplo vedením. Čím je větší tato hodnota, tím je materiál vodivější a tím větší tok tepla 

proudí materiálem.                    [15] 

Hodnota tepelné vodivosti je závislá na tepelně izolačních vlastnostech materiálu, kterými jsou 

hustota, objemová hmotnost, pórovitost, směr tepelného toku, teplota a vlhkost. Pro hodnocení se 

uvažují tyto hodnoty výpočtové (stanovené v tabulkách).                 [15] 

b) Proudění (konvekce) 

Proudění je makroskopický pohyb molekul v tekutině. V tepelné technice jde především o 

proudění vzduchu kolem stavebních konstrukcí.  

Jestliže proudí vzduch kolem stavebních konstrukcí a jejich povrchová teplota je odlišná od 

teploty vzduchu, dochází mezi vzduchem a povrchy konstrukcí k výměně tepla. Tato výměna 

tepla se označuje jako šíření tepla prouděním, které je popsáno Newtonovým zákonem: 

�
 = {
 ∙ (: − :�) 
Kde: �
 - hustota tepelného toku proudění (W/m2K) 

 {
 - součinitel přestupu tepla při proudění (W/m2K) 

 : ; :� – teplota vzduchu a povrchu konstrukce nebo naopak 

Součinitel přestupu tepla při proudění je veličina charakterizující výměnu tepla při proudění 

vzduchu (obecně jakékoliv tekutiny) kolem pevného nebo kapalného povrchu. Čím je větší 

hodnota součinitele přestupu tepla, tím je větší tepelný tok proudící ze vzduchu do konstrukce.  

Při stanovení součinitele přestupu tepla při proudění má zásadní vliv druh proudění. Rozlišuje se 

proudění volné a nucené. Volné proudění vzniká důsledkem gravitačních sil a nucené proudění 

v důsledku působení tlakových sil.                     [15] 

Dále se rozlišuje proudění ve velkém neohraničeném prostoru a malém ohraničeném prostoru 

(vzduchová mezera). U vodorovných konstrukcí je přestup tepla odlišný podle toho, proudí-li 

tepelný tok shora dolů nebo zdola nahoru. Podle struktury proudu vzduchu může být proudění 

laminární, přechodové a turbulentní.                     [15] 

c) Sálání (radiace) 

Sálání tepla se uskutečňuje prostřednictvím elektromagnetických vln o určité vlnové délce. 

Sálavé teplo proniká průteplivými látkami a šíří se i ve vakuu. 
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Sálavý tok Q dopadající na povrch nějakého tělesa se může rozdělit takto: část QR se může od 

jeho povrchu odrazit, část QA se může tělesem pohltit a část QT může tělesem projít. V důsledku 

teplené rovnováhy platí:  

O = 	O� + O3 + O� 

 

Ve vzduchové vrstvě se uplatňují všechny tři druhy šíření tepla. Charakteristickými veličinami 

jsou tepelný odpor vzduchové vrstvy a ekvivalentní tepelná vodivost vzduchové vrstvy.          [15] 

 

Pro hodnocení časového a prostorového rozložení teplot v tělesech je třeba zavést tzv. 

diferenciální rovnici vedení tepla, která se nazývá druhým Fourierovým zákonem vedení tepla. 

Má-li se totiž stanovit tepelný tok proudící tělesem, musí být k dispozici rozdělení teploty v jeho 

jednotlivých místech, a to právě popisuje diferenciální rovnice vedení tepla.               [15] 

Její tvar je v prostorovém pojetí následující: 

��o �� �:�o� + ��� �� �:��� + ��H �� �:�H� + O�S* = � ∙ � ∙ �:�� 
Diferenciální rovnice vedení tepla se dá též uplatnit v jednorozměrném tvaru: 

��o �� �:�o� = � ∙ � ∙ �:�� 
Teplota je tedy závislá na čase τ a na souřadnicích x, y, z. Uvedené rovnice lze také 

zjednodušeně zapsat: 

: = �(�, o, �, H), vyjadřuje trojrozměrné časově proměnlivé (neustálené, nestacionární) vedení 

tepla nebo trojrozměrné (prostorové) časově proměnlivé teplotní pole.  

 

Diferenciální rovnice vedení tepla popisuje vztah mezi časovými a prostorovými změnami 

teploty v tělese. Má-li se najít teplotní pole v tělese v libovolném časovém okamžiku, musí být 

známo rozložení teploty na počátku řešení úlohy (musí být tedy známa počáteční podmínka pro 

řešení diferenciální rovnice vedení tepla), dále geometrický tvar tělesa a jeho fyzikální vlastnosti 

a zákon vzájemné tepelné vazby mezi okolím tělesa a jeho povrchem, tj. okrajové podmínky. [15] 
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Okrajové podmínky jsou třech druhů: 

a) Prvního druhu – udává rozložení teplot na povrchu tělesa v libovolném časovém 

okamžiku 

b) Druhého druhu – spočívá v zadání hustoty tepelného toku na povrchu tělesa jako funkce 

času 

c) Třetího druhu – je vyjádřena zákonem výměny tepla mezi okolním prostředím a 

povrchem tělesa. Zpravidla se uplatňuje Newtonův zákon. V tepelné technice jde 

zejména o výměnu tepla mezi vzduchem a povrchem stavební konstrukce.  

 

Diferenciální rovnice vedení tepla patří do skupiny parciálních diferenciálních rovnic druhého 

řádu. Lze ji řešit různými metodami, přičemž řešením se rozumí nalezení funkce :(�, o, �, H) 

v závislosti na zadaném tvaru tělesa, jeho fyzikálních vlastnostech a při zadaných počátečních a 

okrajových podmínkách.                  [15] 

Principy řešení diferenciální rovnice vedení tepla jsou založeny na řešení: 

a) Analytickém 

b) Numerickém  

c) Modelovém 

d) Experimentálním 

K analytickým metodám patří metoda separace proměnných, Laplaceova transformace aj. 

K numerickým řadíme diferenční metodu, metodu sítí, metodu konečných prvků. Při modelovém 

řešení se využívá podobnosti tepelných dějů s některými fyzikálními ději, např. s elektrickými, 

hydraulickými apod. Experimentální stanovení teplotního pole se uskutečňuje přímým měřením 

průběhu teplot na vzorcích nebo na skutečných dílech.  

 

3.2.3 Hodnocení místnosti z hlediska neustáleného stavu 

Pro výpočet teploty interiéru v chladnoucí místnosti byla zvolena analytická metoda pro výpočet 

chladnutí a ohřevu místnosti.  

Při hodnocení obvodových stěn budov z hlediska tepelné akumulace se rozlišují stěny 

(konstrukce) v budovách s nepřetržitým a přerušovaným vytápěním. V obou případech je nutné 

vyřešit problém s vazbou na vnitřní prostředí. 
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Při nepřetržitém vytápění se předpokládá konstantní teplota vnitřního vzduchu, takže se může 

její vliv na průběh teploty na vnitřním povrchu stěny zanedbat, a také opačně – nepočítá se s tím, 

že změna teploty na vnitřním povrchu stěny ovlivňuje teplotu vzduchu. 

Při přerušovaném vytápění se při odvození vztahu pro výpočet poměrného poklesu vnitřní 

povrchové teploty stěny uvažuje na jejím vnitřním povrchu adiabatická podmínka: 

��:(t,�)�o � = 0 

Tuto podmínku lze interpretovat jako dokonalou teplenou izolaci vnitřního povrchu stěny, tedy 

podmínku vylučující vliv vnitřního prostředí na tepelný stav stěny a naopak.  

Tento přístup je nutný, pokud se hodnotí obvodové stěny samostatně. Umožňuje porovnávat 

různé obvodové stěny za stejných okrajových podmínek. Není však použitelný v případě řešení 

časové změny teplot v místnosti.  

Má-li se totiž zjišťovat časový průběh teplot v dané místnosti, musí se definovat tepelný vztah 

mezi vzduchem a jednotlivými konstrukcemi, popř. tepelný vztah mezi jednotlivými 

konstrukcemi, ohraničujícími danou místnost.  

Při definování tohoto vztahu se vychází z faktu, že daná místnost je ohraničena konstrukcemi, 

které se rozdělují na vnější a vnitřní.  

Vnější konstrukcí rozumíme takovou konstrukci, na jejíž povrch působí bezprostředně 

atmosférické vlivy. Naopak vnitřní konstrukce je taková konstrukce, na jejíž povrch 

atmosférické vlivy nepůsobí.  

Tepelný stav vnitřního prostředí v místnosti je charakterizován teplotou vzduchu, jednotlivými 

teplotami na vnitřním povrchu konstrukcí ohraničující místnosti, popř. povrchovými teplotami 

předmětů v místnosti, a dále rychlostí proudění vzduchu a relativní vlhkostí vzduchu. V rámci 

řešené problematiky však bude řešena jen teplota vzduchu. 

Analytické metody výpočtu chladnutí a ohřevu místností jsou založeny na těchto principech: 

a) Na modifikaci ochlazování nebo ohřívání tělesa, jehož tepelná vodivost je nekonečně 

velká, tj. � → ∞, popř. vnitřní tepelný odpor je nulový, tj. R→ 0 (patří sem Krischerův 

způsob a např. jeho upravená verze v ČSN 06 0220) 

b) Tepelný tok přiváděný do místnosti se vyjadřuje Fourierovou řadou (Škloverův způsob) 
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c) Na bilanci tepelných toků proudících do vzduchu v místnosti a ze vzduchu místnosti 

(Laštovkův způsob) 

Z uvedených způsobů výpočtu chladnutí a ohřevu místností byla vybrána metoda tepelné bilance 

místností (Laštovkův způsob), na základě porovnání metod v literatuře Tepelná akumulace 

budov, kde tato metoda byla hodnocena jako nejpřesnější.  

 

Při sestavování tepelné bilance místnosti se vyskytují obvykle tyto tepelné toky: 

O� ztrátový tepelný tok sdílený vnější neprůsvitnou konstrukcí 

O6 ztrátový tepelný tok sdílený vnější průsvitnou konstrukcí 

O0 ztrátový tepelný tok sdílený vyměňovaným vzduchem v místnosti (větráním) 

O� ziskový teplený tok z vnitřních konstrukcí 

O� ziskový teplený tok z předmětů v místnosti 

O�� ziskový teplený tok z vnitřních zdrojů tepla 

O� ziskový teplený tok ze slunečního záření 

O� ziskový teplený tok z vytápěcího zdroje  

 

Sestavením rovnic udávajících tepelnou bilanci tepelných toků, proudících do místnosti a 

z místnosti získáme neznámou teplotu vzduchu v místnosti, která je proměnná v závislosti na 

čase. Problém je, že další neznámou v rovnici je teplota povrchů.  

Teploty na vnitřním povrchu konstrukcí se odvodí náhradou jednotkových tepelných toků, při 

uvažování hustoty toku �	(/��) na jejich vnitřním povrchu. Vztahy pro výpočty teplot 

povrchů konstrukcí se získají řešením diferenciální rovnice vedení tepla pro odpovídající 

okrajové podmínky.  

U vnějších konstrukcí lze uplatnit tyto okrajové podmínky: 

� = �:(�; �)�o + � = 0 

� = �:(0; �)�o + {�[:(0; �) − :�] = 0 

a počáteční podmínku: 

:(o; 0) = :�� − (:�� − :��) ∙ o� 
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Pro podmínky se získá řešením diferenciální rovnice vedení tepla vztah pro výpočet teploty na 

vnitřním povrchu vnější konstrukce ve tvaru: 

:(�; �) − :�� = � �� �l 2wm� ∙
��>wm(wm ∙ ��>wm + 1�� ∙ >?Jwm)wm ∙ >?Jwm��>wm

�

mn 
∙ exp(−wm��6) − � 11�� + 1�� 

 

Kde: d – tloušťka konstrukce 

 λ – tepelná vodivost konstrukce 

 1�� - Biotovo číslo se součinitelem přestupu tepla na vnější straně konstrukce {� 
 1�� = � ∙ {� 
 �6 – Fourierovo číslo 

 �6 = T∙�
S�  

 a – teplotní vodivost 

 � = �
+∙� 

 � - doba chladnutí  

 w - kořen charakteristické rovnice 

 

Dosadí-li se do vztahu za hustotu tepelného toku vztah: 

� = {��[(:T�6 − :��)] − {��[:T�(�) − :��(�)] 
Kde: 

{�� - součinitel přestupu tepla mezi vnitřním vzduchem a vnitřním povrchem vnější konstrukce  

:T�6 - počáteční teplota vzduchu v místnosti (v ustáleném stavu – na počátku chladnutí) 

:�� - počáteční teplota na vnitřním povrchu konstrukce 

:T�(�) – teplota vzduchu v místnosti v době chladnutí � 
:��(�)	 - teplota na vnitřním povrchu vnější konstrukce v době chladnutí τ 

 

Pak po úpravě obdržíme vztah: 

:��(�) = y� + >� ∙ :T�(�) 
tj. teplota na vnitřním povrchu vnější konstrukce se stanoví v závislosti na teplotě vnitřního 

vzduchu.  

Koeficienty y� a >� charakterizují vlastnosti vnější konstrukce a stanoví se ze vztahů: 
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y� = :�� + 1���[(:�� − :T�6)(s − ∑ �m�mn )]1 + 1���(s − ∑ �m�mn )  

 

>� = 1���(s − ∑ �m�mn )1 + 1���(s − ∑ �m�mn ) 
 

Kde:  1��� = S
� {�� - je Biotovo číslo se součinitelem přestupu tepla mezi vnitřním vzduchem a vnitřním 

povrchem konstrukce chladnoucí z ustáleného teplotního stavu 

 s =  
 ¡¢ + 1 

 ∑ �m = ∑ �
£¤� ∙ +6�£¤(£¤∙+6�£¤¥ ¡¢∙��m£¤)£¤∙��m£¤+6�£¤�mn ∙ exp(−wm��6)�mn  

Pro teplotu na vnitřním povrchu vnitřní konstrukce se uplatní tyto okrajové podmínky: 

−� �:(�; �)�o + � = 0 

�:(0; �)�o = 0 

a počáteční podmínka: 

:(o; 0) = :6 = ¦�J>:. 
Pro podmínky se odvodí vztah: 

:(�; �) = :��(�) = :6� − � �� ��6 + 13 −l 2wm� ∙
�

mn 
exp(−wm��6)� 

Dosadí-li se do vztahu za hustotu tepelného toku vztah: 

� = {��[:��(�) − :T�(�)] 
Kde: 

{�� - součinitel přestupu tepla mezi vnitřním vzduchem a vnitřním povrchem vnitřní konstrukce  

:��(�) – teplota na vnitřním povrchu konstrukce v době chladnutí � 
:T�(�)	 - teplota vzduchu v místnosti v době chladnutí τ 

 

Pak po úpravě obdržíme vztah: 

:��(�) = y� + >� ∙ :T�(�) 
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Koeficienty y� a >� charakterizují vlastnosti vnější konstrukce a stanoví se ze vztahů: 

 

y� = :6�
1 + 1��� ¨�6 + 13 − ∑ Qm�mn © 

 

>� = 1��� ¨�6 + 13 − ∑ Qm�mn ©
1 + 1��� ¨�6 + 13 − ∑ Qm�mn © 

 

Kde:  :6� - počáteční teplota vnitřní konstrukce 

 1��� = S
��{�� - je Biotovo číslo se součinitelem přestupu tepla mezi vnitřním vzduchem a vnitřním 

povrchem vnitřní konstrukce chladnoucí z ustáleného teplotního stavu 

 �6 = T∙�
¨ª�©

� – Fourierovo číslo (pro vnitřní konstrukci) 

 ∑ Qm = ∑ �
£¤� ∙�mn exp(−wm��6)�mn  

 wm - kořen charakteristické rovnice (pro vnitřní konstrukci) 

 wm = J ∙ G	; 				J = 1,2,3…. 
 

3.2.4 Složky tepelné bilance 

1) Tepelný tok sdílený vnější neprůsvitnou konstrukcí 

O�(�) = /� ∙ {�� ∙ [:T�(�) − :��(�)] 
Kde: 

 O�(�) - tepelný tok 

 /� - plocha vnější neprůsvitné konstrukce 

 {�� - součinitel přestupu tepla mezi vnitřním vzduchem a vnitřním povrchem kce 

 :T�(�) - teplota vnitřního vzduchu 

 :��(�) - teplota na vnitřním povrchu vnější neprůsvitné konstrukce  

 � - doba od počátku chladnutí 

Teplota na vnitřním povrchu se stanoví z výše popsaného vztahu:  :��(�) = y� + >� ∙ :T�(�) 
 

2) Tepelný tok sdílený vnější průsvitnou konstrukcí 

Q(τ) = A ∙ k ∙ [tfB(τ) − tD(τ)] 
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Kde: 

 A - plocha průsvitné konstrukce (okna) 

 k - součinitel prostupu tepla průsvitné konstrukce (okna) 

 tfB(τ) - teplota vnitřního vzduchu 

 tD(τ) - teplota vnějšího vzduchu 

 

3) Tepelný tok sdílený vnitřní neprůsvitnou stavební konstrukcí  

OB(�) = /B ∙ {�� ∙ [:��(τ) − :T�(�)] 
Kde:  

 OB(�) - tepelný tok 

 /B - plocha stavební konstrukce 

 {�� - součinitel přestupu tepla mezi vnitřním vzduchem a povrchem vnitřní stavení kcí 

 :��(τ) - teplota na vnitřním povrchu vnitřní stavební konstrukce 

Teplota na vnitřním povrchu se stanoví z výše popsaného vztahu:  :��(�) = y� + >� ∙ :T�(�) 
 

4) Tepelný tok sdílený z předmětů 

O²(�) = /² ∙ {² ∙ Z:² − :T�(�)a ∙ exp	(−³� ∙ �) 
Kde:  

 O²(�) - tepelný tok sdílený z předmětů v místnosti do vzduchu v místnosti  

 /² - plocha předmětů  

 {² - součinitel přestupu tepla mezi povrchem předmětů a vzduchem v místnosti 

 :² - počáteční teplota předmětů 

 ³� - podíl jednotkové tepelné ztráty předmětů �� a tepelné kapacity �� 

 ³� = �� ��⁄  

 �� = /² ∙ {² 

 �� = � ∙ �� 

 c – měrná tepelná kapacita 

 �� – hmotnost předmětů 

 � – doba chladnutí 

 

5) Tepelný tok z vytápěcího zdroje 

O´(�) = /´ ∙ ¦´ ∙ [:´ − :T�(�)] ∙ exp	(−³� ∙ �) 
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Kde: 

 /´ - plocha otopného tělesa 

 ¦´ - součinitel prostupu tepla otopného tělesa 

 :´ - počáteční teplota otopného tělesa 

 ³� - podíl jednotkové tepelné ztráty předmětů �� a tepelné kapacity �� 
 ³� = �� ��⁄  

 �� = /´ ∙ k´ 
 �� = �
 ∙ �
 + �= ∙ �= 

 �
; �= – měrná tepelná kapacita kovu, vody 

 �
; �= – hmotnost kovu, vody 

 � – doba chladnutí 

 

Tlumený výkon otopného tělesa 

O´(�) = /´ ∙ ¦´ ∙ [:´´ − :T�(�)] 
Kde: 

 :´´ - je teplota otopného tělesa (vody v otopném tělese) při tlumeném provozu 

 

6) Tepelný tok ze slunečního záření 

OA(�) = ³µ¶ ∙ A² ∙ T ∙ c¹ ∙ cº 

Kde: 

 ³µ¶ – je globální sluneční záření 

 A² - plocha průsvitné části okna 

 A² = A − Aº 

 A - plocha okna 

 Aº - plocha neprůsvitné části okna 

 T – celková propustnost slunečního záření 

 � = � ∙ �� ∙ �» 
 �  - propustnost slunečního záření zasklením 

 �� - znečištění zasklení, uvažuje se 0,9 pokud není známa konkrétní hodnota 

 �» - činitel stínění okna 

 c¹ - činitel využití slunečního záření 

cº - činitel korigující skutečnost, že dopad slunečních paprsků není kolmý, uvažuje se 0,9 
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7) Tepelný tok sdílený vyměňovaným vzduchem 

O¶(�) = Q¶ ∙ c ∙ [:T�(�) − :�(�)] 
Kde: 

 � – měrná tepelná kapacita vzduchu, podle ČSN 06 0220 se dosazuje hodnota  

 � = 1300	¼�j»�j  
 Q¶ - tok větracího vzduchu 

Je-li známá intenzita výměny vzduchu J	(ℎj ), stanoví se tok větracího vzduchu ze vztahu: 

Q¶ = n3600 ∙ V¹ 

Kde:  

 V¹ - objem vzduchu v místnosti 

3.2.5 Tepelná bilance místnosti při chladnutí 

Změna tepelného stavu vnitřního prostředí v místnosti (budově) nastane tehdy, když je porušena 

tepelná rovnováha místnosti. Speciálně chladnutí místnosti nastane, když je součet ztrátových 

teplených toků větší než součet ziskových tepelných toků.               [15] 

V předcházející části byly vyjádřeny jednotlivé tepelné toky, takže tepelnou bilanci je možno 

zapsat ve tvaru: 

O�(�) + Q(τ) + OB(�) + O²(�) + O´(�) + OA(�) + O¶(�) = 0 

Po dosazení vztahů vyjadřujících jednotlivé tepelné toky do vztahů se obdrží vztah: 

/� ∙ {�� ∙ [:T�(�) − :��(�)] + A ∙ k ∙ [tfB(τ) − tD(τ)] + /B ∙ {�� ∙ [:��(τ) − :T�(�)] + /² ∙ {²
∙ Z:² − :T�(�)a ∙ exp�−³� ∙ �� + /´ ∙ ¦´ ∙ [:´ − :T�(�)] ∙ exp(−³� ∙ �)
+ �³µ¶ ∙ A² ∙ T ∙ c¹ ∙ cº� + O¶(�) = 	0 

Uvedený vztah lze dále rozepsat: 

/� ∙ {�� ∙ :T�(�) − /� ∙ {�� ∙ :��(�) + A ∙ k ∙ tfB(τ) − A ∙ k ∙ tD(τ) + V¶ ∙ c ∙ :T�(�) − V¶ ∙ c
∙ :�(�)
= /B ∙ {�� ∙ :��(τ) − /B ∙ {�� ∙ :T�(�) + /² ∙ {² ∙ :² ∙ exp�−³� ∙ ��
− /² ∙ {² ∙ :T�(�) ∙ exp�−³� ∙ �� + /´ ∙ ¦´ ∙ :´ ∙ exp(−³� ∙ �) − /´ ∙ ¦´ ∙ :T�(�)
∙ exp(−³� ∙ �) + �³µ¶ ∙ A² ∙ T ∙ c¹ ∙ cº� 
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V uvedeném rozepsaném vztahu jsou neznámé teplota vzduchu :T�(�) a teploty na povrchu 

příslušných konstrukcí :��(�), :��(τ). Tyto teploty jsou vyjádřeny prostřednictvím teploty 

vzduchu pomocí vztahů popsaných výše :��(�) = y� + >� ∙ :T�(�)	�	:��(�) = y� + >� ∙ :T�(�). 
Dosadí-li se do uvedeného vztahu, po úpravě získáme: 

:T�(�) ∙ �/� ∙ {�� + /B ∙ {�� + A ∙ k + V¶ ∙ c + 	/² ∙ {² ∙ exp�−³� ∙ �� 	+ 	/´ ∙ ¦´
∙ exp(−³� ∙ �)� 	− 	:T�(�) ∙ (/� ∙ {�� ∙ >� + /B ∙ {�� ∙ >�)
= /� ∙ {�� ∙ y� + /B ∙ {�� ∙ y� + A ∙ k ∙ tD + V¶ ∙ c ∙ tD + /² ∙ {² ∙ t²
∙ exp�−³� ∙ �� + /´ ∙ ¦´ ∙ t´ ∙ exp(−³� ∙ �) + (³µ¶ ∙ A² ∙ T ∙ c¹ ∙ cº) 

 

Výraz je možno dále upravit: 

:T�(�) ∙ Z/� ∙ {�� ∙ (1 − >�) + /B ∙ {�� ∙ (1 − >�) + A ∙ k + V¶ ∙ c	 + 	/² ∙ {² ∙ exp�−³� ∙ �� 	
+ 	/´ ∙ ¦´ ∙ exp(−³� ∙ �)a
= /� ∙ {�� ∙ y� + /B ∙ {�� ∙ y� + A ∙ k ∙ tD + V¶ ∙ c ∙ tD + /² ∙ {² ∙ t²
∙ exp�−³� ∙ �� + /´ ∙ ¦´ ∙ t´ ∙ exp(−³� ∙ �) + (³µ¶ ∙ A² ∙ T ∙ c¹ ∙ cº) 

Neboli: 

:T�(�) ∙ � = , 

Kde: 

 � = /� ∙ {�� ∙ (1 − >�) + /B ∙ {�� ∙ (1 − >�) + A ∙ k + V¶ ∙ c	 + 	/² ∙ {² ∙
exp�−³� ∙ �� 	+ 	/´ ∙ ¦´ ∙ exp(−³� ∙ �) 
 , = /� ∙ {�� ∙ y� + /B ∙ {�� ∙ y� + A ∙ k ∙ tD + V¶ ∙ c ∙ tD + /² ∙ {² ∙ t² ∙
exp�−³� ∙ �� + /´ ∙ ¦´ ∙ t´ ∙ exp(−³� ∙ �) + �³µ¶ ∙ A² ∙ T ∙ c¹ ∙ cº� 
 

3.3 Ověření správnosti metody 

Pro ověření správnosti metody provedeme porovnání s měřením, tzv. validaci dat.  

Validace slouží k statistickému prokázání spolehlivosti analytické metody, včetně obslužného 

systému (proces určení vhodnosti měření a získávání dat v celém analytickém systému), kdy 
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proces získávání a zpracování experimentálních dat má významný vliv na konečný analytický 

výsledek. Validaci můžeme definovat jako proces, jehož cílem je demonstrovat a dokumentovat 

kvalitu analytické metody ustanovením definovaných kriterií. Validace je zjednodušeně řečeno 

ověření platnosti zvoleného analytického postupu (metody). Vlastnost, která je předmětem 

validace, se nazývá validovaná vlastnost (v našem případě teplota interiéru řešené místnosti).  

Pro validaci metody byl vytvořen výpočet se stejnými vstupními hodnotami, jaké byly reálné pro 

měření.  

 

3.3.1 Výpočtová metoda 

Je třeba stanovit teplotu místnosti v průběhu chladnutí. K výpočtu této teploty nám poslouží 

výpočtová metoda, která byla již popsána v kapitole 3.2.  

Vstupní podmínky řešení jsou uvedeny v kapitole 3.3.6. 

 

Vypočtená data: 

 

τ              

[s] 

τ             

[h] 

te               

[°C] 

taio            

[°C] 

a b taiτ           

[°C] 

0 0 0,6 24,7 počáteční stav 24,7 

3600 1 0,6 24,7 1529,76 36976,74 24,17 

7200 2 0,6 24,7 1348,49 32175,74 23,86 

10800 3 0,6 24,7 1231,17 29232,11 23,74 

14400 4 0,6 24,7 1143,26 27037,08 23,65 

18000 5 0,5 24,7 1072,94 25272,95 23,55 

21600 6 0,5 24,7 1014,70 23836,00 23,49 

25200 7 0,2 24,7 965,35 22569,56 23,38 

28800 8 0 24,7 922,78 21493,55 23,29 

32400 9 -0,1 24,7 885,56 20570,49 23,23 

36000 10 -0,2 24,7 852,63 19754,90 23,17 

39600 11 -0,3 24,7 823,21 19026,80 23,11 

43200 12 -0,2 24,7 796,73 18408,07 23,10 

Obr. 49 Tabulka vypočtených hodnot  
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Podružné výpočty: 

Výpočet vnější stěny 

 

Výpočet ploché střechy 

 

d           

[m]

λ       

[W/m
2
K]

c     

[J/kgK]

ρ   

[kg/m
3
]

R 

[m
2
K/W]

Rc 

[m2K/W]

A         

[m
2
]

αi 

[W/mK]

αe 

[W/mK]

tes             

[°C] re se Bies Bie a Fo Tn μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 T1 T2 T3 T4 T5 S

0,54 0,73 900,00 1700,00 0,74 0,91 58,30 8,00 23,00 21,38 14,16 0,29 5,92 17,01 0,0000005 0,006 0,99 1,48 4,45 7,44 10,44 13,46 0,86 0,09 0,03 0,01 0,00 1,06

0,54 0,73 900,00 1700,00 0,74 0,91 58,30 8,00 23,00 21,38 11,95 0,38 5,92 17,01 0,0000005 0,012 0,95 1,48 4,45 7,44 10,44 13,46 0,85 0,08 0,02 0,00 0,00 1,06

0,54 0,73 900,00 1700,00 0,74 0,91 58,30 8,00 23,00 21,38 10,55 0,44 5,92 17,01 0,0000005 0,018 0,93 1,48 4,45 7,44 10,44 13,46 0,84 0,07 0,01 0,00 0,00 1,06

0,54 0,73 900,00 1700,00 0,74 0,91 58,30 8,00 23,00 21,38 9,54 0,48 5,92 17,01 0,0000005 0,024 0,90 1,48 4,45 7,44 10,44 13,46 0,83 0,06 0,01 0,00 0,00 1,06

0,54 0,73 900,00 1700,00 0,74 0,91 58,30 8,00 23,00 21,37 8,76 0,51 5,92 17,01 0,0000005 0,029 0,88 1,48 4,45 7,44 10,44 13,46 0,82 0,05 0,01 0,00 0,00 1,06

0,54 0,73 900,00 1700,00 0,74 0,91 58,30 8,00 23,00 21,37 8,13 0,54 5,92 17,01 0,0000005 0,035 0,86 1,48 4,45 7,44 10,44 13,46 0,81 0,05 0,00 0,00 0,00 1,06

0,54 0,73 900,00 1700,00 0,74 0,91 58,30 8,00 23,00 21,33 7,57 0,56 5,92 17,01 0,0000005 0,041 0,85 1,48 4,45 7,44 10,44 13,46 0,80 0,04 0,00 0,00 0,00 1,06

0,54 0,73 900,00 1700,00 0,74 0,91 58,30 8,00 23,00 21,30 7,10 0,57 5,92 17,01 0,0000005 0,047 0,83 1,48 4,45 7,44 10,44 13,46 0,79 0,04 0,00 0,00 0,00 1,06

0,54 0,73 900,00 1700,00 0,74 0,91 58,30 8,00 23,00 21,28 6,70 0,59 5,92 17,01 0,0000005 0,053 0,82 1,48 4,45 7,44 10,44 13,46 0,78 0,03 0,00 0,00 0,00 1,06

0,54 0,73 900,00 1700,00 0,74 0,91 58,30 8,00 23,00 21,27 6,35 0,60 5,92 17,01 0,0000005 0,059 0,80 1,48 4,45 7,44 10,44 13,46 0,77 0,03 0,00 0,00 0,00 1,06

0,54 0,73 900,00 1700,00 0,74 0,91 58,30 8,00 23,00 21,26 6,03 0,62 5,92 17,01 0,0000005 0,065 0,79 1,48 4,45 7,44 10,44 13,46 0,76 0,03 0,00 0,00 0,00 1,06

0,54 0,73 900,00 1700,00 0,74 0,91 58,30 8,00 23,00 21,27 5,77 0,63 5,92 17,01 0,0000005 0,071 0,77 1,48 4,45 7,44 10,44 13,46 0,75 0,02 0,00 0,00 0,00 1,06

d           

[m]

λ       

[W/m
2
K]

c     

[J/kgK]

ρ   

[kg/m
3
]

R 

[m
2
K/W]

Rc 

[m2K/W]

A         

[m
2
]

αi 

[W/mK]

αe 

[W/mK]

tes             

[°C] re se Bies Bie a Fo Tn μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 T1 T2 T3 T4 T5 S

0,42 1,16 890,00 1750,00 0,36 0,53 67,28 8,00 23,00 21,38 15,57 0,24 2,90 8,33 0,000001 0,01 1,01 1,40 4,24 7,14 10,11 13,08 0,90 0,09 0,02 0,01 0,00 1,12

0,42 1,16 890,00 1750,00 0,36 0,53 67,28 8,00 23,00 21,38 13,89 0,30 2,90 8,33 0,000001 0,02 0,97 1,40 4,24 7,14 10,11 13,08 0,88 0,07 0,01 0,00 0,00 1,12

0,42 1,16 890,00 1750,00 0,36 0,53 67,28 8,00 23,00 21,38 12,77 0,35 2,90 8,33 0,000001 0,03 0,94 1,40 4,24 7,14 10,11 13,08 0,86 0,06 0,01 0,00 0,00 1,12

0,42 1,16 890,00 1750,00 0,36 0,53 67,28 8,00 23,00 21,38 11,94 0,38 2,90 8,33 0,000001 0,04 0,91 1,40 4,24 7,14 10,11 13,08 0,85 0,05 0,01 0,00 0,00 1,12

0,42 1,16 890,00 1750,00 0,36 0,53 67,28 8,00 23,00 21,37 11,25 0,41 2,90 8,33 0,000001 0,05 0,88 1,40 4,24 7,14 10,11 13,08 0,83 0,04 0,00 0,00 0,00 1,12

0,42 1,16 890,00 1750,00 0,36 0,53 67,28 8,00 23,00 21,37 10,70 0,43 2,90 8,33 0,000001 0,06 0,86 1,40 4,24 7,14 10,11 13,08 0,82 0,04 0,00 0,00 0,00 1,12

0,42 1,16 890,00 1750,00 0,36 0,53 67,28 8,00 23,00 21,33 10,18 0,45 2,90 8,33 0,000001 0,06 0,84 1,40 4,24 7,14 10,11 13,08 0,80 0,03 0,00 0,00 0,00 1,12

0,42 1,16 890,00 1750,00 0,36 0,53 67,28 8,00 23,00 21,30 9,74 0,47 2,90 8,33 0,000001 0,07 0,82 1,40 4,24 7,14 10,11 13,08 0,79 0,03 0,00 0,00 0,00 1,12

0,42 1,16 890,00 1750,00 0,36 0,53 67,28 8,00 23,00 21,28 9,36 0,48 2,90 8,33 0,000001 0,08 0,80 1,40 4,24 7,14 10,11 13,08 0,77 0,02 0,00 0,00 0,00 1,12

0,42 1,16 890,00 1750,00 0,36 0,53 67,28 8,00 23,00 21,27 9,02 0,50 2,90 8,33 0,000001 0,09 0,78 1,40 4,24 7,14 10,11 13,08 0,76 0,02 0,00 0,00 0,00 1,12

0,42 1,16 890,00 1750,00 0,36 0,53 67,28 8,00 23,00 21,26 8,71 0,51 2,90 8,33 0,000001 0,10 0,76 1,40 4,24 7,14 10,11 13,08 0,75 0,02 0,00 0,00 0,00 1,12

0,42 1,16 890,00 1750,00 0,36 0,53 67,28 8,00 23,00 21,27 8,45 0,52 2,90 8,33 0,000001 0,11 0,75 1,40 4,24 7,14 10,11 13,08 0,73 0,01 0,00 0,00 0,00 1,12
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Výpočet vnitřní nosné stěny sousedící s chodbou 413 

 

Výpočet vnitřní nosné stěny sousedící s kabinetem 409 

 

 

d           

[m]

λ       

[W/m
2
K]

c     

[J/kgK]

ρ   

[kg/m
3
]

R 

[m
2
K/W]

A         

[m
2
]

αi 

[W/mK]

toi             

[°C] ri si Biis a Fo Vn μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 V1 V2 V3 V4 V5

0,45 0,73 900,00 1700,00 0,62 17,80 8,00 15,00 9,92 0,34 2,47 0,0000005 0,03 0,16 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00

0,45 0,86 920,00 1800,00 0,52 17,80 8,00 15,00 9,88 0,34 2,09 0,0000005 0,07 0,16 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00

0,45 0,86 920,00 1800,00 0,52 17,80 8,00 15,00 9,40 0,37 2,09 0,0000005 0,11 0,16 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00

0,45 0,86 920,00 1800,00 0,52 17,80 8,00 15,00 8,96 0,40 2,09 0,0000005 0,15 0,16 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00

0,45 0,86 920,00 1800,00 0,52 17,80 8,00 15,00 8,57 0,43 2,09 0,0000005 0,18 0,16 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00

0,45 0,86 920,00 1800,00 0,52 17,80 8,00 15,00 8,21 0,45 2,09 0,0000005 0,22 0,16 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00

0,45 0,86 920,00 1800,00 0,52 17,80 8,00 15,00 7,87 0,48 2,09 0,0000005 0,26 0,16 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00

0,45 0,86 920,00 1800,00 0,52 17,80 8,00 15,00 7,57 0,50 2,09 0,0000005 0,30 0,16 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00

0,45 0,86 920,00 1800,00 0,52 17,80 8,00 15,00 7,28 0,51 2,09 0,0000005 0,33 0,16 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00

0,45 0,86 920,00 1800,00 0,52 17,80 8,00 15,00 7,02 0,53 2,09 0,0000005 0,37 0,16 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00

0,45 0,86 920,00 1800,00 0,52 17,80 8,00 15,00 6,77 0,55 2,09 0,0000005 0,41 0,16 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00

0,45 0,86 920,00 1800,00 0,52 17,80 8,00 15,00 6,55 0,56 2,09 0,0000005 0,44 0,16 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00

d           

[m]

λ       

[W/m
2
K]

c     

[J/kgK]

ρ   

[kg/m
3
]

R 

[m
2
K/W]

A         

[m
2
]

αi 

[W/mK]

toi             

[°C] ri si Biis a Fo Vn μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 V1 V2 V3 V4 V5

0,45 0,73 900,00 1700,00 0,62 16,30 24,70 8,00 16,33 0,34 2,47 0,0000005 0,03 0,16 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00

0,45 0,73 900,00 1700,00 0,62 16,30 24,70 8,00 14,32 0,42 2,47 0,0000005 0,07 0,11 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

0,45 0,73 900,00 1700,00 0,62 16,30 24,70 8,00 13,08 0,47 2,47 0,0000005 0,10 0,08 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

0,45 0,73 900,00 1700,00 0,62 16,30 24,70 8,00 12,20 0,51 2,47 0,0000005 0,14 0,05 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

0,45 0,73 900,00 1700,00 0,62 16,30 24,70 8,00 11,51 0,53 2,47 0,0000005 0,17 0,04 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

0,45 0,73 900,00 1700,00 0,62 16,30 24,70 8,00 10,94 0,56 2,47 0,0000005 0,20 0,03 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

0,45 0,73 900,00 1700,00 0,62 16,30 24,70 8,00 10,47 0,58 2,47 0,0000005 0,24 0,02 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

0,45 0,73 900,00 1700,00 0,62 16,30 24,70 8,00 10,05 0,59 2,47 0,0000005 0,27 0,01 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,45 0,73 900,00 1700,00 0,62 16,30 24,70 8,00 9,69 0,61 2,47 0,0000005 0,31 0,01 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,45 0,73 900,00 1700,00 0,62 16,30 24,70 8,00 9,35 0,62 2,47 0,0000005 0,34 0,01 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,45 0,73 900,00 1700,00 0,62 16,30 24,70 8,00 9,05 0,63 2,47 0,0000005 0,37 0,01 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,45 0,73 900,00 1700,00 0,62 16,30 24,70 8,00 8,77 0,64 2,47 0,0000005 0,41 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Výpočet vnitřní příčky sousedící s učebnou 411 

 

Výpočet stropní konstrukce sousedící s místností 310 

 

d           

[m]

λ       

[W/m
2
K]

c     

[J/kgK]

ρ   

[kg/m
3
]

R 

[m
2
K/W]

A         

[m
2
]

αi 

[W/mK]

toi             

[°C] ri si Biis a Fo Vn μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 V1 V2 V3 V4 V5

0,15 0,73 900,00 1700,00 0,21 24,20 8,00 24,70 16,28 0,34 0,82 0,0000005 0,31 0,01 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,15 0,73 900,00 1700,00 0,21 24,20 8,00 24,70 13,91 0,44 0,82 0,0000005 0,61 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,15 0,73 900,00 1700,00 0,21 24,20 8,00 24,70 12,19 0,51 0,82 0,0000005 0,92 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,15 0,73 900,00 1700,00 0,21 24,20 8,00 24,70 10,84 0,56 0,82 0,0000005 1,22 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,15 0,73 900,00 1700,00 0,21 24,20 8,00 24,70 9,77 0,60 0,82 0,0000005 1,53 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,15 0,73 900,00 1700,00 0,21 24,20 8,00 24,70 8,89 0,64 0,82 0,0000005 1,83 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,15 0,73 900,00 1700,00 0,21 24,20 8,00 24,70 8,15 0,67 0,82 0,0000005 2,14 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,15 0,73 900,00 1700,00 0,21 24,20 8,00 24,70 7,53 0,70 0,82 0,0000005 2,44 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,15 0,73 900,00 1700,00 0,21 24,20 8,00 24,70 6,99 0,72 0,82 0,0000005 2,75 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,15 0,73 900,00 1700,00 0,21 24,20 8,00 24,70 6,53 0,74 0,82 0,0000005 3,05 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,15 0,73 900,00 1700,00 0,21 24,20 8,00 24,70 6,12 0,75 0,82 0,0000005 3,36 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,15 0,73 900,00 1700,00 0,21 24,20 8,00 24,70 5,76 0,77 0,82 0,0000005 3,66 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d           

[m]

λ       

[W/m
2
K]

c     

[J/kgK]

ρ   

[kg/m
3
]

R 

[m
2
K/W]

A         

[m
2
]

αi 

[W/mK]

toi             

[°C] ri si Biis a Fo Vn μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 V1 V2 V3 V4 V5

0,2 1,16 890,00 1750,00 0,17 67,28 8,00 24,70 17,58 0,29 0,69 0,0000007 0,27 0,01 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2 1,16 890,00 1750,00 0,17 67,28 8,00 24,70 15,45 0,37 0,69 0,0000007 0,54 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2 1,16 890,00 1750,00 0,17 67,28 8,00 24,70 13,84 0,44 0,69 0,0000007 0,80 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2 1,16 890,00 1750,00 0,17 67,28 8,00 24,70 12,54 0,49 0,69 0,0000007 1,07 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2 1,16 890,00 1750,00 0,17 67,28 8,00 24,70 11,46 0,54 0,69 0,0000007 1,34 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2 1,16 890,00 1750,00 0,17 67,28 8,00 24,70 10,56 0,57 0,69 0,0000007 1,61 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2 1,16 890,00 1750,00 0,17 67,28 8,00 24,70 9,79 0,60 0,69 0,0000007 1,88 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2 1,16 890,00 1750,00 0,17 67,28 8,00 24,70 9,12 0,63 0,69 0,0000007 2,14 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2 1,16 890,00 1750,00 0,17 67,28 8,00 24,70 8,53 0,65 0,69 0,0000007 2,41 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2 1,16 890,00 1750,00 0,17 67,28 8,00 24,70 8,02 0,68 0,69 0,0000007 2,68 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2 1,16 890,00 1750,00 0,17 67,28 8,00 24,70 7,57 0,69 0,69 0,0000007 2,95 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2 1,16 890,00 1750,00 0,17 67,28 8,00 24,70 7,16 0,71 0,69 0,0000007 3,22 0,00 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ostatní  

 

 

 

ko         

[W/m
2
K]

Ao           

[m
2
]

kd         

[W/m
2
K]

Ad           

[m
2
]

Ap            

[m
2
]

αp 

[W/mK]

tp                

[°C] gt Ep Kp

cp     

[J/kgK]

mp        

[kg] počet

1,14 17,28 2,30 3,20 19,00 8,00 24,70 152,00 0,00 102600,00 450,00 228,00 19,00

1,14 17,28 2,30 3,20 19,00 8,00 24,70 152,00 0,00 102600,00 450,00 228,00 19,00

1,14 17,28 2,30 3,20 19,00 8,00 24,70 152,00 0,00 102600,00 450,00 228,00 19,00

1,14 17,28 2,30 3,20 19,00 8,00 24,70 152,00 0,00 102600,00 450,00 228,00 19,00

1,14 17,28 2,30 3,20 19,00 8,00 24,70 152,00 0,00 102600,00 450,00 228,00 19,00

1,14 17,28 2,30 3,20 19,00 8,00 24,70 152,00 0,00 102600,00 450,00 228,00 19,00

1,14 17,28 2,30 3,20 19,00 8,00 24,70 152,00 0,00 102600,00 450,00 228,00 19,00

1,14 17,28 2,30 3,20 19,00 8,00 24,70 152,00 0,00 102600,00 450,00 228,00 19,00

1,14 17,28 2,30 3,20 19,00 8,00 24,70 152,00 0,00 102600,00 450,00 228,00 19,00

1,14 17,28 2,30 3,20 19,00 8,00 24,70 152,00 0,00 102600,00 450,00 228,00 19,00

1,14 17,28 2,30 3,20 19,00 8,00 24,70 152,00 0,00 102600,00 450,00 228,00 19,00

1,14 17,28 2,30 3,20 19,00 8,00 24,70 152,00 0,00 102600,00 450,00 228,00 19,00

Lavice - ocelová částOkna Dveře

Ap            

[m
2
]

αp 

[W/mK]

tp                

[°C] gt Ep Kp

cp     

[J/kgK]

mp        

[kg] počet

At            

[m
2
]

kt         

[W/m
2
K]

tto                     

[°C] gt Et Kt

cw     

[J/kgK]

mw        

[kg]

ck    

[J/kgK]

mk       

[kg] délka OT počet

19,95 8 24,7 159,6 0,000515 309700 1630 190 19 10,56 2,3 50 24,288 9,61E-05 252674,4 4180 9,57 450 51,48 1,1 4

19,95 8 24,7 159,6 0,000515 309700 1630 190 19 10,56 2,3 50 24,288 9,61E-05 252674,4 4180 9,57 450 51,48 1,1 4

19,95 8 24,7 159,6 0,000515 309700 1630 190 19 10,56 2,3 50 24,288 9,61E-05 252674,4 4180 9,57 450 51,48 1,1 4

19,95 8 24,7 159,6 0,000515 309700 1630 190 19 10,56 2,3 50 24,288 9,61E-05 252674,4 4180 9,57 450 51,48 1,1 4

19,95 8 24,7 159,6 0,000515 309700 1630 190 19 10,56 2,3 50 24,288 9,61E-05 252674,4 4180 9,57 450 51,48 1,1 4

19,95 8 24,7 159,6 0,000515 309700 1630 190 19 10,56 2,3 50 24,288 9,61E-05 252674,4 4180 9,57 450 51,48 1,1 4

19,95 8 24,7 159,6 0,000515 309700 1630 190 19 10,56 2,3 50 24,288 9,61E-05 252674,4 4180 9,57 450 51,48 1,1 4

19,95 8 24,7 159,6 0,000515 309700 1630 190 19 10,56 2,3 50 24,288 9,61E-05 252674,4 4180 9,57 450 51,48 1,1 4

19,95 8 24,7 159,6 0,000515 309700 1630 190 19 10,56 2,3 50 24,288 9,61E-05 252674,4 4180 9,57 450 51,48 1,1 4

19,95 8 24,7 159,6 0,000515 309700 1630 190 19 10,56 2,3 50 24,288 9,61E-05 252674,4 4180 9,57 450 51,48 1,1 4

19,95 8 24,7 159,6 0,000515 309700 1630 190 19 10,56 2,3 50 24,288 9,61E-05 252674,4 4180 9,57 450 51,48 1,1 4

19,95 8 24,7 159,6 0,000515 309700 1630 190 19 10,56 2,3 50 24,288 9,61E-05 252674,4 4180 9,57 450 51,48 1,1 4

Lavice - ocelová část Chladnoucí otopné těleso
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3.3.2 Měření teploty vzduchu v interiéru  

Pro ověření metody budou vypočítané hodnoty porovnány s naměřenými hodnotami. Měřené 

hodnoty byly teplota vzduchu v místnosti, teplota exteriéru. 

Teplota v interiéru byla zjištěna měřením pomocí digitálního záznamníku teploty s externími 

čidly od firmy Amprobe, typ TMD-53.  

Teplota exteriéru byla měřena stejným přístrojem jako teplota interiéru, neboť umožňuje 

instalaci dvou teplotních čidel.  

 

3.3.2.1 Popis místnosti  

Místnost se nachází ve 4. NP v budově školy. Účel této místnosti je pro vyučování. Orientace 

místnosti - JZ (jihozápad). Učebna má kapacitu 24 žáků + vyučující.  

Bližší informace o místnosti a jejího výběru jsou v kapitole 3.3.3. 

 

Půdorys: 

 
Obr. 50 Půdorys měřené místnosti 
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3.3.2.2 Měřicí přístroje 

Záznamník teploty od firmy Amprobe. Souží pro záznam teploty vzduchu pomocí externích 

čidel (termodrát). Údaje jsou zaznamenávány do paměti přístroje a lze je přenést do osobního 

počítače pro další zpracování.  

 
Obr. 51 Záznamník teploty od firmy Amprobe 

3.3.2.3 Měřená veličina 

Teplota vzduchu WX (°C), také nazývaná suchá teplota, je teplota v okolí lidského těla, měřená 

jakýmkoli teplotním čidlem neovlivněným sáláním okolních ploch. Při měření teploty lze použít 

jakékoli teplotní čidlo s požadovanou přesností měření ± 0,2 °C. Musí být brána v úvahu jeho 

tepelná setrvačnost, výslednou hodnotu lze odečítat až po ustálení čidla. Je zapotřebí snížit vliv 

okolní radiace na teplotní čidlo. Změřená hodnota by pak neodpovídala skutečné teplotě 

vzduchu, ale ležela by někde mezi teplotou vzduchu a střední radiační teplotou. 

 

3.3.2.4 Naměřené hodnoty: 

Hodnoty byly měřeny pro zvolenou místnost učebnu číslo 410. Měření bylo započato po vypnutí 

zdroje tepla a tím tak bylo odstartováno chladnutí místnosti.  

Pro porovnání s výpočtem byly vybrány hodnoty po hodině a v časovém období od počátku 

chladnutí a po uplynutí 12 hodin. 

Čas 

chladnutí Datum čas ti [°C] te [°C] tw [°C] 

0 13.12.2013 16:00:00 24,7 0,7 39 

1 13.12.2013 17:00:00 24,3 0,6 35 

2 13.12.2013 18:00:00 24 0,6 32,4 
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3 13.12.2013 19:00:00 23,8 0,6 29,3 

4 13.12.2013 20:00:00 23,8 0,6 28,5 

5 13.12.2013 21:00:00 23,6 0,5 28 

6 13.12.2013 22:00:00 23,5 0,5 27,7 

7 13.12.2013 23:00:00 23,4 0,2 27,6 

8 14.12.2013 0:00:00 23,3 0 27,4 

9 14.12.2013 1:00:00 23,3 -0,1 27,2 

10 14.12.2013 2:00:00 23,1 -0,2 27,2 

11 14.12.2013 3:00:00 23,2 -0,3 27 

12 14.12.2013 4:00:00 23,1 -0,2 27 

13 14.12.2013 5:00:00 23,1 -0,2 27 

14 14.12.2013 6:00:00 23 0,2 26,8 

15 14.12.2013 7:00:00 22,9 0,2 26,9 

16 14.12.2013 8:00:00 22,9 0,5 26,8 

17 14.12.2013 9:00:00 22,8 0,6 26,7 

18 14.12.2013 10:00:00 15 1 26,6 

19 14.12.2013 11:00:00 21,4 1,7 26,4 

20 14.12.2013 12:00:00 22 1,3 26,3 

21 14.12.2013 13:00:00 22 1,4 26,2 

22 14.12.2013 14:00:00 22,2 1,7 26,3 

23 14.12.2013 15:00:00 22,1 2 26,2 

24 14.12.2013 16:00:00 22,2 2 26,2 

25 14.12.2013 17:00:00 22,1 1,9 26,2 

26 14.12.2013 18:00:00 22,1 2,1 26,2 

27 14.12.2013 19:00:00 22,1 2,1 26,2 

28 14.12.2013 20:00:00 22 2,2 26,2 

29 14.12.2013 21:00:00 22,1 2,2 26,1 

30 14.12.2013 22:00:00 22 2,2 26,1 

31 14.12.2013 23:00:00 22 2,4 26 

32 14.12.2013 0:00:00 21,9 2,4 26 

Obr. 52 Tabulka naměřených hodnot 

Hodnoty, které byly zaznamenány po 12 hodinách chladnutí, byly poznamenány chybou. Chyba 

vznikla v čase chladnutí 18 h. Z tohoto důvodů pro přesné srovnání vhodnosti výpočetní metody 

nebyly další hodnoty porovnávány. Chyba mohla být způsobena otevřením dveří či chvilkovým 

otevřením okna.  
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Naměřené hodnoty chladnutí místnosti byly zaznamenány do grafu:
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ené hodnoty chladnutí místnosti byly zaznamenány do grafu: 

Obr. 53 Graf teplot interiéru a exteriéru v průběhu chladnutí 
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3.3.3 Závěrečné zhodnocení 

V této části budou porovnána data získaná výpočtem a data získaná měřením. Odchylky budou 

posouzeny statistickým testem.  

Porovnání hodnot 

Výpočtem Měřením 

τ              

[s] 

τ             

[h] 

te               

[°C] 

taio             

[°C] 

a b taiτ           

[°C] 

 ti           

[°C] 

te             

[°C] 

0 0 0,6 24,7 počáteční stav 24,7  24,7 0,6 

3600 1 0,6 24,7 1529,76 36976,74 24,17  24,3 0,6 

7200 2 0,6 24,7 1348,49 32175,74 23,86  24 0,6 

10800 3 0,6 24,7 1231,17 29232,11 23,74  23,8 0,6 

14400 4 0,6 24,7 1143,26 27037,08 23,65  23,8 0,6 

18000 5 0,5 24,7 1072,94 25272,95 23,55  23,6 0,5 

21600 6 0,5 24,7 1014,70 23836,00 23,49  23,5 0,5 

25200 7 0,2 24,7 965,35 22569,56 23,38  23,4 0,2 

28800 8 0 24,7 922,78 21493,55 23,29  23,3 0 

32400 9 -0,1 24,7 885,56 20570,49 23,23  23,3 -0,1 

36000 10 -0,2 24,7 852,63 19754,90 23,17  23,1 -0,2 

39600 11 -0,3 24,7 823,21 19026,80 23,11  23,2 -0,3 

43200 12 -0,2 24,7 796,73 18408,07 23,10  23,1 -0,2 

Obr. 54 Tabulka vypočtených hodnot a hodnot naměřených 

 Obr. 55 Graf vypočtených hodnot a hodnot naměřených 
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3.3.3.1 Statistické zhodnocení 

Posouzení provedeme pomocí testování statistických hypotéz. Využijeme k testování párový T-

test. Tento test je využíván k porovnání středních hodnot dvou měřených veličin. 

1. Hypotéza:  

Teplota vzduchu v místnosti učebny je stejná jak naměřená tak vypočítáaná. Budeme 

hodnotit na 10% hladině významnosti.  

H0: µvýpočtem= µměřením 

H1: µvýpočtem ≠ µměřením 

2. Aritmetický průměr: 

o̅ = 1Jlo� 
o̅ = 0,0494°r 

 

3. Směrodatná odchylka:  

st� = 1J − 1lJ� ∙ (ouv − o)� 
Sx=0,06475 

 

Poznámka: využito funkce Microsoft Excel, smodch.výběr 

 

4. Párový T-test: 

� = o̅ − w(st  

� = 0,0494 − 00,06475 = 0,763 

 

5. Testové kritérium: 

y = :�J − 1; 1 − { 2| � 
y = 1,78228 



Optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci  

 

 113

Poznámka: Využito funkce Microsoft Excel, TINV 

 

6. Kritický obor:  

 = }(~−∞;−y〉 ∪ 〈y~; ∞)� 
 = }(~−∞;−1,7823〉 ∪ 〈1,7823~;∞)� 
 

7. Posouzení 

R neleží v kritickém oboru => H0 nezamítáme. Hypotéza platí, tzn. teplota vzduchu 

v místnosti učebny zjištěná měřením je stejná jako teplota vzduchu zjištěná výpočtem na 

hladině významnosti 10%.  

 

3.3.4 Porovnání s tepelnou ztrátou  

V této části je poukázáno na další možnost prověření, zda je výpočtová metoda správná. 

Výpočtová metoda bude porovnána s vypočtenou tepelnou ztrátou místnosti.  

 

3.3.4.1 Výpočet teplené ztráty místnosti 

Výpočet vychází z normy ČSN 12831                 [20] 

 

Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 410 - učebna 

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 

Stavební konstrukce 

Č.k.  Popis Ak Uk ∆U Ukc ek Ak·Ukc·ek 

SCH1 Střecha 67,28 1,9 0,02 1,92 1 129,18 

SO1 Stěna obvodová 24,15 1,1 0,02 1,12 1 27,05 

SO1 Stěna obvodová 34,15 1,1 0,02 1,12 1 38,25 

OZ1 Okno zdvojené  4,32 1,14 0,02 1,16 1 5,01 

OZ1 Okno zdvojené  4,32 1,14 0,02 1,16 1 5,01 

OZ1 Okno zdvojené  4,32 1,14 0,02 1,16 1 5,01 

OZ1 Okno zdvojené  4,32 1,14 0,02 1,16 1 5,01 

Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑kAk·Ukc·ek 

[W/K] 58,29 
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Tepelná ztráta z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 

Stavební konstrukce 

Č.k. Popis Ak Uk fij  Ak·Ukc·f ij  

SN3 Stěna sousedící s chodbou 17,80 1,622 0,18 5,25 

DN1 Dveře vnitřní 1,60 2,3 0,18 0,67 

Celková měrná tepelná ztráta z/do prostorů s odlišnými teplotami 

HT,ine=∑kAk·Ukc·fij [W/K] 
5,92 

f ij=(θint,i-θj)/(θint,i-θe)                  = 0,18     

Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig 64,21 

  

θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta 

prostupem ФT,i (W) 

  21 -12 33 64,21 2118,97 

 

Poznámka:  Nepočítá se s teplenou ztrátou větrání, neboť v době, kdy je řešena otopná přestávka, nejsou přítomny osoby, 

aby provedly přirozené větrání okny.  

 

3.3.4.2 Výpočet tepelného výkonu pro pokrytí tepelné ztráty 

Pro porovnání s výpočetní metodou je třeba zavést do výpočtu přídavný teplený výkon, který 

bude pokrývat teplené ztráty a zabrání dalšímu chladnutí místnosti. Pro tento ohřev platí, že 

přidán výkon, který by měl odpovídat tepelné ztrátě. Cílem je porovnat jak se výkon pro ustálení 

teploty liší od výkonu, který byl spočítán pro pokrytí tepelné ztráty. Tento výkon by měl 

rovnoměrně pokrýt ztrátu místnosti a zajistit ustálenou teplotu na teplotě návrhové.  

Pro ověření použijeme následující příklad: 

Je zadána místnost stejná jako v kapitole 3.3.6. a doba otopné přestávky 27 h. Po době 

otopné přestávky je doba zátopu, kdy hledáme ustálený stav při neznámém přídavném 

tepelném výkonu. Hledání tepelné výkonu je řešeno iterací.  

 

τ              

[s] 

τ             

[h] 

te               

[°C] 

taio             

[°C] 

a b taiτ           

[°C] 

Qzdr 

[W] 

0 0 -12 21 počáteční stav 21,00 0 

10800 3 -12 21 1217,381 23220,18 19,07 0 

21600 6 -12 21 1000,827 18584,52 18,57 0 

32400 9 -12 21 873,2081 15890,33 18,20 0 
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43200 12 -12 21 786,1148 14072,29 17,90 0 

54000 15 -12 21 721,5657 12734,46 17,65 0 

64800 18 -12 21 671,1515 11693,98 17,42 0 

75600 21 -12 21 630,3397 10853,78 17,22 0 

86400 24 -12 21 596,434 10156,83 17,03 0 

97200 27 -12 21 567,7091 9266,991 16,32 0 

Následuje doba zátopu  

10800 3 -12 

Js
ou

 d
os

az
en

y 
ho

dn
ot

y 
na

 k
on

ci
 

ot
op

né
 př

es
tá

vk
y 

1256 20983,39 16,71 2000 

21600 6 -12 1043,216 18582,15 17,81 2000 

32400 9 -12 917,6399 17225,74 18,77 2000 

43200 12 -12 831,9007 16244,69 19,53 2000 

54000 15 -12 768,5372 15440,21 20,09 2000 

64800 18 -12 719,3004 14739,6 20,49 2000 

75600 21 -12 679,6968 14112,19 20,76 2000 

86400 24 -12 647,0322 13543,13 20,93 2000 

97200 27 -12 619,5759 13024 21,02 2000 

Obr. 56 Vypočtené hodnoty průběhu chladnutí a následně ohřevu 

 

Grafické zobrazení průběhu ohřevu vzduchu v interiéru 

 
Obr. 57 Grafické zobrazení průběhu teploty vzduchu v interiéru při ohřevu 

 

3.3.4.3 Závěrečné zhodnocení 

Porovnáme-li hodnotu tepelného výkonu pro pokrytí tepelné ztráty a výkon stanovený pro 

pokrytí tepelné ztráty ve výpočtové metodě Tepelné bilance, bylo zjištěno, jak se tyto dvě 

metody liší. Pro pokrytí tepelné ztráty získané výpočtem dle ČSN 12831 zjistíme tepelný výkon 
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2119 W. Pro pokrytí tepelné ztráty získané výpočtovou metodou Tepelné bilance místnosti byl 

zjištěn tepelný výkon 2000 W. Porovnáním těchto hodnot byl zjištěn rozdíl 119 W, což se dá 

hodnotit jako dobrá shoda.  

 

3.3.5 Výběr místnosti 

Z hlediska řešení chladnutí je třeba vhodný výběr referenční místnosti. Tato místnost musí být 

především nejzatíženější z hlediska tepelných ztrát. Taková místnost bude orientována převážně 

na severní světovou stranu a zároveň bude mít nejvíce ochlazovaných ploch z místností 

v budově. 

Z těchto hledisek byla vybrána místnost nacházející se ve 4.NP posuzované budovy, neboť 

splňuje kritérium nejvíce ochlazovaných ploch. Z hlediska orientace není převažující orientace 

na sever, ale je jihozápadní. V této konkrétní budově se v ostatních učebnách 4.NP nacházejí 

počítače pro výuku, a ty jsou zdrojem vnitřních zisků, proto nebyly vybrány jako nejzatíženější.  

 
Obr. 58 Půdorys referenční místnosti 

Poznámka: Půdorysy celé budovy jsou k nalezení v příloze 1.4 Půdorys 4NP 
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3.3.6 Stanovení vstupních parametrů pro chladnutí místnosti 

Vybereme nejzatíženější místnost z hlediska tepelných ztrát. Tato místnost je o vnitřních 

rozměrech 6,9 x 9,75 x 3,5 m. Nachází se ve 4.NP se dvěma ochlazovanými stěnami převážně 

orientovanými na jihozápad. Plocha oken /6 =	4,32 m2 o počtu 4 oken. Dvakrát vnitřní dveře o 

ploše /S =	1,6 m2.  

Výměna vzduchu se nepředpokládá, neboť výměna vzduchu je zajištěna přirozeným větráním a 

v době otopné přestávky nejsou přítomny osoby, aby realizovaly výměnu vzduchu otevřeným 

oknem.  

Výpočtové teploty: vnějšího vzduchu te = -12°C, na schodišti tei = 15°C, vnitřního vzduchu ti = 

24,4°C 

 

Vlastnosti stěn a konstrukcí: 

d) Vnější stěna – hodnoty stanoveny v odstavci 3.3.6.1 

 Tloušťka dDÀ = 0,54	m 

 Tepelná vodivost λ =0,73 /��� 

 Měrná tepelná kapacita c =900 J/kgK 

 Objemová hmotnost ρ =1700 kg/m3 

 Plocha AD =41,02 m2 

e) Plochá střecha – hodnoty stanoveny v odstavci 3.3.6.2 

 Tloušťka dDÀ = 0,42	m 

 Tepelná vodivost λ =1,16 W/m�K 

 Měrná tepelná kapacita c =890 J/kgK 

 Objemová hmotnost ρ =1750 kg/m3 

 Plocha AD =67,28 m2 

f) Schodišťová stěna 

 Tloušťka d = 0,45	m 

 Tepelná vodivost λ =0,73 W/m�K 

 Měrná tepelná kapacita c =900 J/kgK 

 Objemová hmotnost ρ =1700 kg/m3 

 Plocha AB =16,2 m2 

 Teplota za konstrukcí tfB =15°C chodba 
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g) Vnitřní stěna 

 Tloušťka d = 0,45	m 

 Tepelná vodivost λ =0,73 W/m�K 

 Měrná tepelná kapacita c =900 J/kgK 

 Objemová hmotnost ρ =1700 kg/m3 

 Plocha AB =14,7 m2 

h) Příčka 

 Tloušťka d = 0,15	m 

 Tepelná vodivost λ =0,73 W/m�K 

 Měrná tepelná kapacita c =900 J/kgK 

 Objemová hmotnost ρ =1700 kg/m3 

 Plocha AB =24,2 m2 

i) Okno 

 Počet  4 ks 

 Součinitel prostupu tepla k =2,7 W/m�K 

 Plocha A =4,32 m2 

j) Stropní konstrukce 

 Tloušťka d = 0,20	m 

 Tepelná vodivost λ =1,16 W/m�K 

 Měrná tepelná kapacita c =890 J/kgK 

 Objemová hmotnost ρ =1750 kg/m3 

 Plocha AB =67,28 m2 

k) Předměty – lavice – dřevovláknitá deska 

 Počet  19 ks 

 Hmotnost předmětu m² =10 kg 

 Měrná tepelná kapacita c =1630 J/kgK 

 Plocha A² =1,05 m2 

– lavice – ocelový skelet 

 Počet  19 ks 

 Hmotnost předmětu m² =12 kg 

 Měrná tepelná kapacita c =450 J/kgK 
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 Plocha A² =1,0 m2 

 

 

– otopné těleso 

 Počet  4 ks 

 Souč. prostupu tepla k´ =2,3 W/m�K 

 Délka tělesa 1,1 m 

 Hmotnost předmětu m´ =46,8 kg/m 

 Hmotnost vodního objemu mÅ =8,7 kg/m 

 Měrná tepelná kapacita vody cÅ =4180 J/kgK 

 Měrná tepelná kapacita tělesa c´ =450 J/kgK 

 Plocha otopného tělesa A´ =1,98 m2 

 

 
Obr. 59 Detaily zdiva ohraničujícího referenční místnost 
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Zdivo o tloušťce 450 mm a příčku o tloušťce 150 mm budeme považovat za jednovrstvou stěnu, 

neboť zanedbáme omítku. 

3.3.6.1 Obvodové zdivo 

Při výpočtu poměrného poklesu vnitřní povrchové teploty vnější konstrukce můžeme použít 

způsob, založený na exaktním způsobu výpočtu podle vztahu 

�((,�) = :((,�) − :+:�� − :� = l/m ∙ exp	 ¨−wm� � ∙ ��� ©
�

mn 
 

Ten však platí pro jednovrstvou konstrukci, ale je možno jej využít i pro vícevrstvé vnější 

konstrukce, jestliže se stanoví ekvivalence jednotlivých vrstev vůči té vrstvě, která je první 

(vnitřní).  

Princip ekvivalence jednotlivých vrstev vychází z rovnosti Fourierových čísel platných pro 

jednotlivé vrstvy.  

�6 = �6� = konst. 

�6 =	� ∙ �� � = �� � ∙ � ∙ � ∙ �  

Kde: �6  – Fourierovo číslo 

 �  - teplotní vodivost 

 τ - čas 

 �  - tloušťka vrstvy 

 �  - tepelný odpor 

 �  - součinitel tepelné vodivosti 

 �  – měrná tepelná kapacita 

 �  – objemová hmotnost 

 

Z rovnosti Fourierových čísel se odvodí vztah pro stanovení ekvivalentní hodnoty tepelného 

odporu, která zajišťuje, že transformovaná vrstva má stejnou hodnotu Fourierova čísla jako 

vrstva, se kterou se porovnává. 

V našem případě, aby se mohla brát dvouvrstvá konstrukce jako jednovrstvá, musí se 

transformovat polystyren na vlastnosti cihelného zdiva. To se provede prostřednictvím 

transformačního vztahu 

� = ��Æ = �� ∙ Ç,�Ç,  
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Kde: ,� - teplená jímavost; , = � ∙ � ∙ � 

 ��Æ – ekvivalentní tepelný odpor 

 , čímž se získá ekvivalentní hodnota tepelného odporu ��Æ. 

Tato transformovaná jednovrstvá vnější konstrukce má tyto vlastnosti: tepelnou vodivost, 

měrnou tepelnou kapacitu, objemovou hmotnost cihelného zdiva a celkovou ekvivalentní 

hodnotu tepleného odporu �+,�Æ, danou součtem tepleného odporu cihelného zdiva �+È�È�V a 

ekvivalentního tepelného odporu polystyrénu �É5Ê. 
�+,�Æ =	�+È�È�V + �É5Ê. 

 

Výpočet: 

1) Tepelné jímavosti 

Pěnového polystyrénu ,É5Ê = 0,037 ∙ 1270 ∙ 50 = 2	349,5	> /��j��j  
Cihelného zdiva ,+�È�V = 0,73 ∙ 900 ∙ 1700 = 1	116	900	> /��j��j  
 

2) Tepelné odpory vícevrstvé konstrukce 

� =l�� 

Kde:  R – teplený odpor [m2K/W] 

 d – tloušťka materiálu [m] 

 λ – součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m2K] 

 

�É5Ê = 0,10,037 = 2,7	���/ 

�+�È�V = 0,450,73 = 0,616	���/ 

 

3) Ekvivalentní teplený odpor cihelného zdiva (transformace na cihelné zdivo) 

��Æ = �É5Ê ∙ Ç,É5ÊÇ,+�È�V = 2,7 Ç2349,5
√1116900 = 0,124���/ 
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4) Celkový ekvivalentní tepelný odpor transformované vnější konstrukce 

�+,�Æ =	�+È�È�V + ��Æ = 0,616 + 0,124 = 0,74	���/ 

 

5) Odpovídající tloušťka dDÀ = RÌ,DÀ ∙ λ = 0,74 ∙ 0,73 = 0,5402	m 

 

3.3.6.2 Plochá střecha 

Pro získání návrhových hodnot vícevrstvé konstrukce ploché střechy platí stejný postup jako 

v předchozím případě u obvodové vnější konstrukce v kapitole 3.3.6.1. 

Skladba střešní krytiny: 

-  Zesílený modifikovaný asfaltový pás s vlastní povrchovou úpravou - čedičový povrch 

- Modifikovaný asfaltový pás  

- Kotevní plastové hřeby ukotvené do stropní konstrukce  - 3-4/m2  

- Tepelná izolace EPS 100 tl.40mm, λ=0,037	/��� s nakašírovanou vrstvou 

modifikovaného asfaltového pásu 

- Tepelná izolace polystyren EPS 100 - tl. 100 mm λ=0,037	/��� 

- Klínový polystyren EPS 100 - tl. 20-100 mm se spádem 2%, λ=0,037	/��� 

- Parotěsná zábrana  

- Stropní panel - železobetonová deska tl. 200 mm, λ=1,160	/��� 

 

Ve skladbě konstrukce zanedbáme vrstvy, které mají tloušťku menší než 10 mm. Tyto vrstvy 

jsou asfaltový pás a parotěsná zábrana. 

Vyloučením vrstev bude složení střešní konstrukce následující: 

- Tepelná izolace - polystyren EPS 100 - tl. 200 mm λ=0,037	/��� 

- Stropní panel - železobetonová deska tl. 200 mm, λ=1,160	/��� 

 

Výpočet: 

a) Tepelné jímavosti 

Pěnového polystyrénu ,É5Ê = 0,037 ∙ 1270 ∙ 50 = 2	349,5	> /��j��j  
ŽB deska ,Ž  = 1,16 ∙ 890 ∙ 1750 = 1	806	700	> /��j��j  
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b) Tepelné odpory vícevrstvé konstrukce 

� =l�� 

Kde:  R – teplený odpor [m2K/W] 

 d – tloušťka materiálu [m] 

 λ – součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m2K] 

 

�É5Ê = 0,20,037 = 5,4	���/ 

�Ž  = 0,21,16 = 0,17���/ 

 

c) Ekvivalentní teplený odpor cihelného zdiva (transformace na cihelné zdivo) 

��Æ = �É5Ê ∙ Ç,É5ÊÇ,Ž  = 5,4 Ç2349,5
√1806700 = 0,195���/ 

 

d) Celkový ekvivalentní tepelný odpor transformované vnější konstrukce 

�+,�Æ =	�Ž  + ��Æ = 0,17 + 0,195 = 0,36	���/ 

 

e) Odpovídající tloušťka dDÀ = RÌ,DÀ ∙ λ = 0,36 ∙ 1,16 = 0,42	m 

 

3.4 Režim vytápění 

Cílem části této práce je stanovení optimálního vytápěcího režimu. Tímto se rozumí posouzení, 

zda je výhodné zavést tzv. přerušované vytápění či snížení topného výkonu a tím snížení teploty 

vzduchu v místnostech nebo vytápět nepřetržitě. 

Přerušované vytápění bude řešeno pomocí nalezení optimální doby otopné přestávky. Je nutno 

hodnotit stav v pracovním týdnu, kdy je budova využívána od 7:00 do 16:00, a o víkendu, kdy je 

budova nevyužívána. Nalezení optimální doby otopné přestávky je úzce spjato s chladnutím 

místnosti a dále s dobou zátopu. Tato doba musí být navržena tak, aby v době, kdy má být 
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budova využívána, byly zajištěny provozní podmínky, které jsou stanoveny pro charakter 

místností v normě ČSN 73 0540. 

Pro toto hodnocení je nejprve nutné nalézt referenční místnost, která bude sloužit pro hodnocení 

celé budovy. Referenční místnost byla hodnocena výše v kapitole 3.3.5 Výběr místnosti.  

Referenční místnost musí být hodnocena z hlediska tepelné stability v zimním období. Pro toto 

hodnocení byly zvoleny dvě metody, experimentální a výpočtová. Experimentální metoda, 

spočívá v měření teploty vzduchu v místnosti v době chladnutí a následně v době ohřevu. Tato 

metoda však je závislá na teplotě venkovního vzduchu. Pro stanovení doby otopné přestávky 

není dostatečně průkazná, neboť v době měření nebylo zajištěno extrémních návrhových 

podmínek venkovního vzduchu. Z tohoto důvodu byla využita výpočtová metoda na základě 

analytického řešení chladnutí místnosti, kdy byla využita Laštovkova metoda na principu tepelné 

bilance místnosti. Tato metoda nám umožní hodnotit místnost při extrémních návrhových 

podmínkách.  

Budeme uvažovat následující situace: 

 

3.4.1 Vytápěcí režim víkend 

a) Přerušovaný provoz vytápění při návrhových podmínkách venkovního vzduchu -12°C 

v době víkendu. Cílem je nalezení optimální doby přerušení vytápění a následně zátop při 

optimalizované ekvitermní křivce dle návrhu v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Optimalizace ekvitermní regulace 

b) Přerušovaný provoz vytápění při návrhových podmínkách venkovního vzduchu -12°C 

v době víkendu. Cílem je nalezení optimální doby přerušení vytápění a následně zátop při 

odpojení od ekvitermní regulace, kdy je uvažováno s maximálním topným výkonem.  

c) Tlumené vytápění při návrhových podmínkách venkovního vzduchu -12°C v době 

víkendu. Cílem je nalezení optimální doby sníženého výkonu vytápění a následně doby 

zátopu. V době tlumeného provozu bude uvažováno se sníženou ekvitermní křivkou číslo 

1, která je uvedena v kapitole 2.11.  

 

3.4.2 Vytápěcí režim pracovní týden 

d) Přerušovaný provoz vytápění při návrhových podmínkách venkovního vzduchu -12°C 

v době pracovního týdne. Cílem je nalezení optimální doby přerušení vytápění a následně 
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zátop při optimalizované ekvitermní křivce dle návrhu v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. Optimalizace ekvitermní regulace 

e) Přerušovaný provoz vytápění při návrhových podmínkách venkovního vzduchu -12°C 

v době pracovního týdne. Cílem je nalezení optimální doby přerušení vytápění a následně 

zátop při odpojení od ekvitermní regulace, kdy počítáme s maximálním topným 

výkonem.  

f) Tlumené vytápění při návrhových podmínkách venkovního vzduchu -12°C v době 

pracovního týdne. Cílem je nalezení optimální doby sníženého výkonu vytápění a 

následně doby zátopu. V době tlumeného provozu bude počítáno se sníženou ekvitermní 

křivkou číslo 1, která je uvedena v kapitole 2.11.  

 

3.4.3 Výpočet vytápěcích režimů 

Ad a) 

Přerušovaný provoz vytápění při návrhových podmínkách venkovního vzduchu -12°C v době 

víkendu. Cílem je nalezení optimální doby přerušení vytápění a následně zátop při 

optimalizované ekvitermní křivce dle návrhu v kapitole 2. Optimalizace ekvitermní regulace. 

 

Analýza zadání: 

Zadání vychází se vstupních dat a podmínek jak je uvedeno v kapitole 3.3 Ověření správnosti 

metody. V této kapitole byla prověřena metoda, zda je vyhovující a zda jsou výsledky shodné se 

skutečností. Bylo zhodnoceno, že tato metoda je vyhovující. 

Na základě výpočetní metody budeme hledat optimální dobu otopné přestávky a následně dobu 

zátopu při dodávání výkonu otopnými tělesy, který je řízen ekvitermní regulací. Ekvitermní 

regulace bude pracovat s optimální navrženou ekvitermní křivkou, jak bylo uvedeno v kapitole 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Optimalizace ekvitermní 

regulace. 

Doba, kdy může být řešena otopná přestávka, je doba, kdy není objekt využíván, a tudíž nemusí 

být splněny podmínky pro pobyt osob. Tato doba je od pátku 18:00 do pondělí 6:00, což je 60 

hodin. 

Doba zátopu musí být stanovena tak, aby v době kdy objekt je provozně využíván, byly zajištěny 

návrhové podmínky pro pobyt osob.  
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Výpočet: 

Stanovení výkonu otopného tělesa  

Otopné těleso Teplota 

vstupní  

tw1 [°C] 

Teplota 

výstupní tw2 

[°C] 

Déka 

[m] 

Vodní 

objem [m3] 

Tepelný 

výkon [W] 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

Celkový tepelný výkon     3400 

Obr. 60 Tabulka výkonů otopných těles 

Poznámka:  výkon otopných těles byl stanoven pro teplotu vstupní vody 47,84°C a teplotním 

spádu 10 K. Tato vstupní teplota je stanovena ekvitermní regulací, kde byla 

ekvitermní křivkou přiřazena hodnota výstupní vody pro teplotu exteriéru -12°C. 

Ekvitermní křivka byla vybrána s parametry stanovenými v kapitole 2.11. 

Parametry této křivky jsou stanoveny rovnicí lineární regrese y = -0,8197x + 37,944, 

dále parametry pro regulátor, sklon 1,8 a teplota pro ekvitermní křivku 21°C.  

Stanovení teploty vzduchu v interiéru po chladnutí a následně doba ohřevu na teplotu 21°C 

τ              

[s] 

τ             

[h] 

te               

[°C] 

taio             

[°C] 

a b taiτ        

[°C] 

Qzdr 

[W] 

0 0 -12 21 počáteční stav 21,00 0 

14400 4 -12 21 1128,475 21610,39 19,15 0 

28800 8 -12 21 909,8499 16660,14 18,31 0 

43200 12 -12 21 786,1132 13972,21 17,77 0 

57600 16 -12 21 703,466 12160,5 17,29 0 

72000 20 -12 21 643,0684 10915,65 16,97 0 

86400 24 -12 21 596,4339 9956,83 16,69 0 

100800 28 -12 21 559,0725 9189,739 16,44 0 

115200 32 -12 21 528,3394 8659,313 16,39 0 

129600 36 -12 21 502,5525 8230,704 16,38 0 

Následuje doba zátopu 

14400 4 -12 16,38 1167,693 20225,27 17,32 3400 

28800 8 -12 16,38 950,8869 17982,73 18,91 3400 

43200 12 -12 16,38 828,053 16766,64 20,25 3400 

57600 16 -12 16,38 746,0824 15885,11 21,29 3400 

Obr. 61 Tabulka teploty vzduchu v průběhu chladnutí a při zátopu 



Optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci  

 

 127

 
Obr. 62 Grafické zobrazení teplot vzduchu v průběhu chladnutí a při zátopu 

 

 

        Ponecháno beze změny 

        Bezpečnostní doba     -  Doba, kdy je rezerva pro dotopení na požadovanou teplotu 

        Doba otopné přestávky - chladnutí místnosti 

        Doba zátopu - ohřev místnosti 

Obr. 63 Grafické zobrazení časového harmonogramu 

 

Z uvedeného výpočtu vyplývá doba otopné přestávky na 36 hodin a doba ohřevu místnosti na 16 

hodin. Dále je ponechána bezpečnostní doba, čímž je rozuměna doba, kdy je rezerva pro 

dotopení místnosti v případě nesplnění požadované teploty již ve stanovené době ohřevu 

místnosti. Časový harmonogram chladnutí a ohřevu je vidět na Obr. 8.5.4. 

Výkon, který jsme ušetřili v době chladnutí je 122,4 kWh (36 h  x  3400 Wh).  

 

Ad b) 

Přerušovaný provoz vytápění při návrhových podmínkách venkovního vzduchu -12°C v době 

víkendu. Cílem je nalezení optimální doby přerušení vytápění a následně zátop při 

optimalizované odpojení od ekvitermní regulace a tím tak zátop při maximálním výkonu.  

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Te
p

lo
ta

 v
zd

u
ch

u
 v

 in
te

ri
é

ru
 [

°C
]

Čas [h]

Řady1

0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 22 23

nedělepondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota



Optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci  

 

 128

Analýza zadání: 

Zadání vychází se vstupních dat a podmínek jako je uvedeno v kapitole 3.3 Ověření správnosti 

metody. V této kapitole byla prověřena metoda, zda je vyhovující a zda jsou výsledky shodné se 

skutečností. Bylo zhodnoceno, že tato metoda je vyhovující. 

Na základě výpočetní metody budeme hledat optimální dobu otopné přestávky a následně dobu 

zátopu při dodávání výkonu otopnými tělesy, který bude v maximálním výkonu, který zdroj 

vyrobí. Aby tohoto výkonu, bylo dosaženo, musí být v době zátopu odpojena ekvitermní 

regulace. Tento zásah musí provést odborná firma, která provede přeprogramování systému 

MaR, aby byla ekvitermí regulace odpojena jen v době stanovené jako zátop. 

Doba kdy může být řešena otopná přestávka je doba, kdy není objekt využíván, a tudíž nemusí 

být splněny podmínky pro pobyt osob. Tato doba je od pátku 18:00 do pondělí 6:00, což je 60 

hodin. 

Doba zátopu musí být stanovena tak, aby v době kdy objekt je provozně využíván, byly zajištěny 

návrhové podmínky pro pobyt osob.  

 

Výpočet: 

Stanovení výkonu otopného tělesa  

 

Otopné těleso Teplota 

vstupní  

tw1 [°C] 

Teplota 

výstupní tw2 

[°C] 

Déka 

[m] 

Vodní 

objem [m3] 

Tepelný 

výkon [W] 

33-060110-50-KLASIK 50 40 1,1 9,6 972 

33-060110-50-KLASIK 50 40 1,1 9,6 972 

33-060110-50-KLASIK 50 40 1,1 9,6 972 

33-060110-50-KLASIK 50 40 1,1 9,6 972 

Celkový výkon     3888 

Obr. 64 Tabulka výkonů otopných těles 

Poznámka:  výkon otopných těles, byl stanoven pro teplotu vstupní vody 50°C a teplotním spádu 10 K. Tato vstupní 

teplota je stanovena dle maximálního výkonu zdroje tepla, kterým je tepelné čerpadlo a pracuje s nízkým 

teplotním spádem 50/40 °C. 

 

 



Optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci  

 

 129

τ              

[s] 

τ             

[h] 

te               

[°C] 

taio             

[°C] 

a b taiτ           

[°C] 

Qzdr 

[W] 

0 0 -12 21 počáteční stav 21,00 0 

18000 5 -12 21 1057,93 20100,81 19,00 0 

36000 10 -12 21 840,87 15213,22 18,09 0 

54000 15 -12 21 721,56 12634,39 17,51 0 

72000 20 -12 21 643,07 10915,65 16,97 0 

90000 25 -12 21 586,35 9749,70 16,63 0 

108000 30 -12 21 543,00 8859,96 16,32 0 

126000 35 -12 21 508,60 8154,73 16,03 0 

144000 40 -12 21 480,58 7680,51 15,98 0 

162000 45 -12 21 457,28 7303,45 15,97 0 

Následuje doba zátopu 

10800 3 -12 15,97 1256,00 21261,04 16,93 3888 

21600 6 -12 15,97 1043,22 19339,06 18,54 3888 

32400 9 -12 15,97 917,64 18307,80 19,95 3888 

43200 12 -12 15,97 831,90 17553,60 21,10 3888 

Obr. 65 Tabulka teploty vzduchu v průběhu chladnutí a při zátopu 

 

 

 

        Ponecháno beze změny 

        Bezpečnostní doba -  Doba, kdy je rezerva pro dotopení na požadovanou teplotu 

        Doba otopné přestávky - chladnutí místnosti 

        Doba zátopu - ohřev místnosti 

Obr. 66 Grafické zobrazení časového harmonogramu 
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Obr. 67 Grafické zobrazení teplot vzduchu v průběhu chladnutí a při zátopu 

 

Z uvedeného výpočtu vyplývá doba otopné přestávky na 45 hodin a doba ohřevu místnosti na 12 

hodin. Dále je ponechána bezpečnostní doba, čímž je rozuměna doba, kdy je rezerva pro 

dotopení místnosti v případě nesplnění požadované teploty již ve stanovené době ohřevu 

místnosti. Časový harmonogram chladnutí a ohřevu je vidět na Obr. 8.5.7. 

Výkon, který jsme ušetřili v době chladnutí je 153 kWh (45 h  x  3400 W), avšak je třeba ještě 

odečíst navýšený výkon pro ohřev místnosti, který je v tomto případě 5,8 kWh (12 h x  488 W). 

Úspora v tomto režimu je stanovena na 147,2 kWh. 

 

 

Ad c) 

Tlumené vytápění při návrhových podmínkách venkovního vzduchu -12°C v době víkendu. 

Cílem je nalezení optimální doby sníženého výkonu vytápění a následně doby zátopu. V době 

tlumeného provozu bude uvažováno se sníženou ekvitermní křivkou číslo 1, která je uvedena 

v kapitole 2.11.  

 

Analýza zadání: 

Zadání vychází ze vstupních dat a podmínek jako je uvedeno v kapitole 3.3 Ověření správnosti 

metody. V této kapitole byla prověřena metoda, zda je vyhovující a zda jsou výsledky shodné se 

skutečností. Bylo zhodnoceno, že tato metoda je vyhovující. 
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Na základě výpočetní metody budeme hledat optimální dobu tlumeného provozu a následně 

dobu zátopu při dodávání výkonu otopnými tělesy, který je řízen ekvitermní regulací. Ekvitermní 

regulace bude pracovat s optimální navrženou ekvitermní křivkou, jak bylo uvedeno v kapitole 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Optimalizace ekvitermní regulace (číslo křivky 2). Křivka 

číslo 2 má rovnici lineární regrese y = -0,8197x + 37,944, dále parametry pro regulátor, sklon 1,8 

a teplota pro ekvitermní křivku 21°C.. V době tlumeného provozu budeme uvažovat se sníženou 

ekvitermní křivkou číslo 1, která má rovnici lineární regrese y = -0,7589x + 28,733, sklon křivky 

je 1,8 a teplota pro ekvitermí křvku je 16°C. 

Doba kdy může být řešena otopná přestávka je doba, kdy není objekt využíván, a tudíž nemusí 

být splněny podmínky pro pobyt osob. Tato doba je od pátku 18:00 do pondělí 6:00, což je 60 

hodin. 

Doba zátopu musí být stanovena tak, aby v době kdy objekt je provozně využíván, byly zajištěny 

návrhové podmínky pro pobyt osob.  

 

Stanovení výkonu otopného tělesa pro tlumené vytápění  

 

Otopné těleso Teplota 

vstupní  

tw1 [°C] 

Teplota 

výstupní tw2 

[°C] 

Déka 

[m] 

Vodní 

objem [m3] 

Tepelný 

výkon [W] 

33-060110-50-KLASIK 37,84 27,84 1,1 9,6 351 

33-060110-50-KLASIK 37,84 27,84 1,1 9,6 351 

33-060110-50-KLASIK 37,84 27,84 1,1 9,6 351 

33-060110-50-KLASIK 37,84 27,84 1,1 9,6 351 

Celkový výkon     1404 

Obr. 68 Tabulka výkonů otopných těles 

 

Poznámka:  výkon otopných těles, byl stanoven pro teplotu vstupní vody 37,84°C a teplotním spádu 10 K. Tato vstupní 

teplota je stanovena ekvitermní regulací, kde byla ekvitermní křivkou přiřazena hodnota výstupní vody pro 

teplotu exteriéru -12°C. Ekvitermní křivka byla vybrána s parametry stanovenými v kapitole 2.11. Parametry 

této křivky jsou stanoveny rovnicí lineární regrese y = -0,7589x + 28,733, sklon křivky je 1,8 a teplota pro 

ekvitermí křvku je 16°C. 
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Stanovení výkonu otopného tělesa pro dobu zátopu  

 

Otopné těleso Teplota 

vstupní  

tw1 [°C] 

Teplota 

výstupní tw2 

[°C] 

Déka 

[m] 

Vodní 

objem [m3] 

Tepelný 

výkon [W] 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

Celkový tepelný výkon     3400 

Obr. 69 Tabulka výkonů otopných těles 

Poznámka:  výkon otopných těles byl stanoven pro teplotu vstupní vody 47,84°C a teplotním spádu 10 K. Tato vstupní 

teplota je stanovena ekvitermní regulací, kde byla ekvitermní křivkou přiřazena hodnota výstupní vody pro 

teplotu exteriéru -12°C. Ekvitermní křivka byla vybrána s parametry stanovenými v kapitole 2.11. Parametry 

této křivky jsou stanoveny rovnicí lineární regrese y = -0,8197x + 37,944, dále parametry pro regulátor, sklon 

1,8 a teplota pro ekvitermní křivku 21°C.  

 

τ              

[s] 

τ             

[h] 

te               

[°C] 

taio             

[°C] 

a b taiτ           

[°C] 

Qzdr 

[W] 

0 0 -12 21 počáteční stav 21,00 1404 

18000 5 -12 21 1057,932 21204,81 20,04365 1404 

36000 10 -12 21 840,8674 16617,22 19,762 1404 

54000 15 -12 21 721,5644 14138,39 19,59408 1404 

72000 20 -12 21 643,0683 12519,65 19,46861 1404 

90000 25 -12 21 586,3497 11353,7 19,36336 1404 

108000 30 -12 21 542,9989 10463,96 19,27069 1404 

126000 35 -12 21 508,6044 9758,735 19,18728 1404 

144000 40 -12 21 480,5792 9184,512 19,11134 1404 

162000 45 -12 21 457,2825 8707,446 19,04172 1404 

Následuje doba zátopu 

10800 3 -12 19,04 1256 24273,04 19,32567 3400 

21600 6 -12 19,04 1043,216 21451,06 20,56243 3400 

32400 9 -12 19,04 917,6399 19819,8 21,59867 3400 

Obr. 70 Tabulka teploty vzduchu v průběhu chladnutí a při zátopu 
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        Ponecháno beze změny 

        Bezpečnostní doba -  Doba, kdy je rezerva pro dotopení na požadovanou teplotu 

        Doba otopné přestávky - chladnutí místnosti 

        Doba zátopu - ohřev místnosti 

Obr. 71 Grafické zobrazení časového harmonogramu 

 
Obr. 72 Grafické zobrazení teplot vzduchu v průběhu chladnutí a při zátopu 

Z uvedeného výpočtu vyplývá doba otopné přestávky na 45 hodin a doba ohřevu místnosti na 9 

hodin. Dále je ponechána bezpečnostní doba, čímž je rozuměna doba, kdy je rezerva pro 

dotopení místnosti v případě nesplnění požadované teploty již ve stanovené době ohřevu 

místnosti. Časový harmonogram chladnutí a ohřevu je vidět na Obr. 8.5.7. 

Výkon, který jsme ušetřili v době chladnutí je 89,8 kWh (45 h  x  3400-1404 W).  

 

Ad d) 

Přerušovaný provoz vytápění při návrhových podmínkách venkovního vzduchu -12°C v době 

pracovního týdne. Cílem je nalezení optimální doby přerušení vytápění a následně zátop při 

optimalizované ekvitermní křivce dle návrhu v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Optimalizace ekvitermní regulace. 
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Analýza zadání: 

Zadání vychází ze vstupních dat a podmínek jak je uvedeno v kapitole 3.3 Ověření správnosti 

metody. V této kapitole byla prověřena metoda, zda je vyhovující a zda jsou výsledky shodné se 

skutečností. Bylo zhodnoceno, že tato metoda je vyhovující. 

Na základě výpočetní metody budeme hledat optimální dobu otopné přestávky a následně dobu 

zátopu při dodávání výkonu otopnými tělesy, který je řízen ekvitermní regulací. Ekvitermní 

regulace bude pracovat s optimální navrženou ekvitermní křivkou, jak bylo uvedeno v kapitole 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Optimalizace ekvitermní regulace.  

Doba kdy může být řešena otopná přestávka je doba, kdy není objekt využíván, a tudíž nemusí 

být splněny podmínky pro pobyt osob. Tato doba je každý den pracovním týdnu, kromě pátku 

kdy už v době po 18:00 je řazena do provozu víkendového. Doba řešení otopné přestávky je od 

18:00 do 6:00 následujícího dne, což je 12 hodin. 

Doba zátopu musí být stanovena tak, aby v době kdy objekt je provozně využíván, byly zajištěny 

návrhové podmínky pro pobyt osob.  

 

Výpočet: 

Stanovení výkonu otopného tělesa  

 

Otopné těleso Teplota 

vstupní  

tw1 [°C] 

Teplota 

výstupní tw2 

[°C] 

Déka 

[m] 

Vodní 

objem [m3] 

Tepelný 

výkon [W] 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

Celkový tepelný výkon     3400 

Obr. 73 Tabulka výkonů otopných těles 

 

Poznámka:  výkon otopných těles, byl stanoven pro teplotu vstupní vody 47,84°C a teplotním spádu 10 K. Tato vstupní 

teplota je stanovena ekvitermní regulací, kde byla ekvitermní křivkou přiřazena hodnota výstupní vody pro 

teplotu exteriéru -12°C. Ekvitermní křivka byla vybrána s parametry stanovenými v kapitole 2.11. Parametry 

této křivky jsou stanoveny rovnicí lineární regrese y = -0,8197x + 37,944, dále parametry pro regulátor, sklon 

1,8 a teplota pro ekvitermní křivku 21°C.  
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Stanovení teploty vzduchu v interiéru po chladnutí a následně doba ohřevu na teplotu 21°C 

 

τ              

[s] 

τ             

[h] 

te               

[°C] 

taio             

[°C] 

a b taiτ           

[°C] 

Qzdr 

[W] 

0 0,00 -12 21 počáteční stav 21,00 0 

2800 0,78 -12 21 1596,848 31844,18 19,9419 0 

5600 1,56 -12 21 1413,469 27433,07 19,40832 0 

8400 2,33 -12 21 1301,45 25025,67 19,22906 0 

11200 3,11 -12 21 1218,938 23249,41 19,0735 0 

14000 3,89 -12 21 1153,249 21737,3 18,84875 0 

16800 4,67 -12 21 1098,857 20571,43 18,72076 0 

19600 5,44 -12 21 1052,723 19586,14 18,60523 0 

22400 6,22 -12 21 1012,918 18789,33 18,54971 0 

25200 7,00 -12 21 978,111 18111,74 18,51706 0 

Následuje doba zátopu 

2800 7,78 -12 18,52 1595,563 30791,35 19,29811 3400 

5600 8,56 -12 18,52 1444,177 28680,74 19,85958 3400 

8400 9,33 -12 18,52 1340,266 27324,05 20,38704 3400 

11200 10,11 -12 18,52 1260,595 26290,26 20,85543 3400 

14000 10,89 -12 18,52 1196,371 25431,14 21,25689 3400 

Obr. 74 Tabulka teploty vzduchu v průběhu chladnutí a při zátopu 

 

 
Obr. 75 Grafické zobrazení teplot vzduchu v průběhu chladnutí a při zátopu 
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        Doba pobytu osob 

        Bezpečnostní doba -  Doba, kdy je rezerva pro dotopení na požadovanou teplotu 

        Doba otopné přestávky - chladnutí místnosti 

        Doba zátopu - ohřev místnosti 

        Režim vytápění je řešen v rámci víkendu (zadání a), b), c) ) 

Obr. 76 Grafické zobrazení časového harmonogramu 

 

Z uvedeného výpočtu vyplývá doba otopné přestávky na 7 hodin a doba ohřevu místnosti na 4 

hodiny. Dále je ponechána bezpečnostní doba, čímž je rozuměna doba, kdy je rezerva pro 

dotopení místnosti v případě nesplnění požadované teploty již ve stanovené době ohřevu 

místnosti. Časový harmonogram chladnutí a ohřevu je vidět na Obr. 76. 

Výkon, který jsme ušetřili v době chladnutí je 23,8 kWh (7 h  x  3400 W) pro jeden den. Avšak 

tato otopná přestávka může být využita v rámci týdne 4 krát, to tohoto vyplývá úspora za týden 

95,2 kWh za týden. 

 

Ad e) 

Přerušovaný provoz vytápění při návrhových podmínkách venkovního vzduchu -12°C v době 

pracovního týdne. Cílem je nalezení optimální doby přerušení vytápění a následně zátop při 

odpojení od ekvitermní regulace, kdy je uvažováno s maximální topným výkonem.  

 

 

Analýza zadání: 
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Zadání vychází se vstupních dat a podmínek jako je uvedeno v kapitole 3.3 Ověření správnosti 

metody. V této kapitole byla prověřena metoda, zda je vyhovující a zda jsou výsledky shodné se 

skutečností. Bylo zhodnoceno, že tato metoda je vyhovující. 

Na základě výpočetní metody budeme hledat optimální dobu otopné přestávky a následně dobu 

zátopu při dodávání výkonu otopnými tělesy, který bude v maximálním výkonu, který zdroj 

vyrobí. Aby tohoto výkonu, bylo dosaženo, musí být v době zátopu odpojena ekvitermní 

regulace. Tento zásah musí provést odborná firma, která provede přeprogramování systému 

MaR, aby byla ekvitermí regulace odpojena jen v době stanovené jako zátop. 

Doba, kdy může být řešena otopná přestávka, je doba, kdy není objekt využíván, a tudíž nemusí 

být splněny podmínky pro pobyt osob. Tato doba je každý den pracovním týdnu, kromě pátku 

kdy už v době po 18:00 je řazena do provozu víkendového. Doba řešení otopné přestávky je od 

18:00 do 6:00 následujícího dne, což je 12 hodin. 

Doba zátopu musí být stanovena tak, aby v době kdy objekt je provozně využíván, byly zajištěny 

návrhové podmínky pro pobyt osob.  

 

Výpočet: 

Stanovení výkonu otopného tělesa  

 

Otopné těleso Teplota 

vstupní  

tw1 [°C] 

Teplota 

výstupní tw2 

[°C] 

Déka 

[m] 

Vodní 

objem [m3] 

Tepelný 

výkon [W] 

33-060110-50-KLASIK 50 40 1,1 9,6 972 

33-060110-50-KLASIK 50 40 1,1 9,6 972 

33-060110-50-KLASIK 50 40 1,1 9,6 972 

33-060110-50-KLASIK 50 40 1,1 9,6 972 

Celkový výkon     3888 

Obr. 77 Tabulka výkonů otopných těles 

Poznámka:  výkon otopných těles, byl stanoven pro teplotu vstupní vody 50°C a teplotním spádu 10 K. Tato vstupní 

teplota je stanovena dle maximálního výkonu zdroje tepla, kterým je tepelné čerpadlo a pracuje s nízkým 

teplotním spádem 50/40 °C. 

 

τ              

[s] 

τ             

[h] 

te               

[°C] 

taio             

[°C] 

a b taiτ           

[°C] 

Qzdr 
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0 0,00 -12 21 počáteční stav 21,00 0 

3200 0,89 -12 21 1561,354 31090,67 19,91264 0 

6400 1,78 -12 21 1375,71 26623,14 19,35228 0 

9600 2,67 -12 21 1261,612 24168,69 19,15699 0 

12800 3,56 -12 21 1177,449 22357,88 18,98841 0 

16000 4,44 -12 21 1110,697 20825,57 18,74999 0 

19200 5,33 -12 21 1055,743 19651,04 18,61347 0 

22400 6,22 -12 21 1009,403 18664,97 18,49109 0 

25600 7,11 -12 21 969,6246 17872,27 18,43216 0 

28800 8,00 -12 21 934,9892 17201,66 18,39771 0 

Následuje doba zátopu 

3200 8,888889 -12 18,40 1568,101 30608,25 19,51931 3888 

6400 9,777778 -12 18,40 1409,542 28427,59 20,16795 3888 

9600 10,66667 -12 18,40 1301,533 27028,86 20,76694 3888 

12800 11,55556 -12 18,40 1219,468 25966,45 21,29326 3888 

Obr. 78 Tabulka teploty vzduchu v průběhu chladnutí a při zátopu 

 

 
Obr. 79 Grafické zobrazení teplot vzduchu v průběhu chladnutí a při zátopu 
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        Doba pobytu osob 

        Bezpečnostní doba -  Doba, kdy je rezerva pro dotopení na požadovanou teplotu 

        Doba otopné přestávky - chladnutí místnosti 

        Doba zátopu - ohřev místnosti 

        Režim vytápění je řešen v rámci víkendu ( zadání a), b), c) ) 

Obr. 80 Grafické zobrazení časového harmonogramu 

 

Z uvedeného výpočtu vyplývá doba otopné přestávky na 8 hodin a doba ohřevu místnosti na 3 

hodiny. Dále je ponechána bezpečnostní doba, čímž je rozuměna doba, kdy je rezerva pro 

dotopení místnosti v případě nesplnění požadované teploty již ve stanovené době ohřevu 

místnosti. Časový harmonogram chladnutí a ohřevu je vidět na Obr. 80. 

Výkon, který jsme ušetřili v době chladnutí je 27,2 kWh (8 h  x  3400 W) avšak je třeba ještě 

odečíst navýšený výkon pro ohřev místnosti, který je v tomto případě 3,9 kWh (8 h x  488 W). 

Úspora v tomto režimu je stanovena na 23,3 kWh. Tato úspora je však pro jeden den pracovního 

týdne, tento režim jde však využít pro 4 dny v týdnu, pak je úspora 93,2 kWh za týden.  

 

Ad f) 

Tlumené vytápění při návrhových podmínkách venkovního vzduchu -12°C v době pracovního 

týdne. Cílem je nalezení optimální doby sníženého výkonu vytápění a následně doby zátopu. 

V době tlumeného provozu bude uvažováno se sníženou ekvitermní křivkou číslo 1, která je 

uvedena v kapitole 2.11.  
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Analýza zadání: 

Zadání vychází ze vstupních dat a podmínek, které jsou uvedeny v kapitole 3.3 Ověření 

správnosti metody. V této kapitole byla prověřena metoda, zda je vyhovující a zda jsou výsledky 

shodné se skutečností. Bylo zhodnoceno, že tato metoda je vyhovující. 

Na základě výpočetní metody budeme hledat optimální dobu tlumeného provozu a následně 

dobu zátopu při dodávání výkonu otopnými tělesy, který je řízen ekvitermní regulací. Ekvitermní 

regulace bude pracovat s optimální navrženou ekvitermní křivkou, jak bylo uvedeno v kapitole 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Optimalizace ekvitermní regulace. (číslo křivky 2). Křivka 

číslo 2 má rovnici lineární regrese y = -0,8197x + 37,944, dále parametry pro regulátor, sklon 1,8 

a teplota pro ekvitermní křivku 21°C. V době tlumeného provozu budeme brát v úvahu sníženou 

ekvitermní křivku číslo 1, která má rovnici lineární regrese y = -0,7589x + 28,733, sklon křivky 

je 1,8 a teplota pro ekvitermní křivku je 16°C. 

Doba, kdy může být řešena otopná přestávka, je doba, kdy není objekt využíván, a tudíž nemusí 

být splněny podmínky pro pobyt osob. Doba řešení otopné přestávky je od 18:00 do 6:00 

následujícího dne, což je 12 hodin. 

Doba zátopu musí být stanovena tak, aby v době kdy objekt je provozně využíván, byly zajištěny 

návrhové podmínky pro pobyt osob.  

 

Stanovení výkonu otopného tělesa pro tlumené vytápění  

 

Otopné těleso Teplota 

vstupní  

tw1 [°C] 

Teplota 

výstupní tw2 

[°C] 

Délka 

[m] 

Vodní 

objem [m3] 

Tepelný 

výkon [W] 

33-060110-50-KLASIK 37,84 27,84 1,1 9,6 351 

33-060110-50-KLASIK 37,84 27,84 1,1 9,6 351 

33-060110-50-KLASIK 37,84 27,84 1,1 9,6 351 

33-060110-50-KLASIK 37,84 27,84 1,1 9,6 351 

Celkový výkon     1404 

Obr. 81 Tabulka výkonů otopných těles 

Poznámka:  výkon otopných těles byl stanoven pro teplotu vstupní vody 37,84°C a teplotním spádu 10 K. Tato vstupní 

teplota je stanovena ekvitermní regulací, kde byla ekvitermní křivkou přiřazena hodnota výstupní vody pro 

teplotu exteriéru -12°C. Ekvitermní křivka byla vybrána s parametry stanovenými v kapitole 2.11. Parametry 

této křivky jsou stanoveny rovnicí lineární regrese y = -0,7589x + 28,733, sklon křivky je 1,8 a teplota pro 

ekvitermí křvku je 16°C. 
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Stanovení výkonu otopného tělesa pro dobu zátopu  

Otopné těleso Teplota 

vstupní  

tw1 [°C] 

Teplota 

výstupní tw2 

[°C] 

Délka 

[m] 

Vodní 

objem [m3] 

Tepelný 

výkon [W] 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

33-060110-50-KLASIK 47,78 37,78 1,1 9,6 850 

Celkový tepelný výkon     3400 

Obr. 82 Tabulka výkonů otopných těles 

Poznámka:  výkon otopných těles byl stanoven pro teplotu vstupní vody 47,84°C a teplotním spádu 10 K. Tato vstupní 

teplota je stanovena ekvitermní regulací, kde byla ekvitermní křivkou přiřazena hodnota výstupní vody pro 

teplotu exteriéru -12°C. Ekvitermní křivka byla vybrána s parametry stanovenými v kapitole 2.11. Parametry 

této křivky jsou stanoveny rovnicí lineární regrese y = -0,8197x + 37,944, dále parametry pro regulátor, sklon 

1,8 a teplota pro ekvitermní křivku 21°C.  

τ              

[s] 

τ             

[h] 

te               

[°C] 

taio             

[°C] 

a b taiτ           

[°C] 

Qzdr 

[W] 

0 0,00 -12 21 počáteční stav 21,00 1404 

3600 1,00 -12 21 1529,765 31522,74 20,60627 1404 

7200 2,00 -12 21 1338,194 27222,69 20,34286 1404 

10800 3,00 -12 21 1218,326 24544,62 20,14619 1404 

14400 4,00 -12 21 1129,432 22625,3 20,03246 1404 

18000 5,00 -12 21 1058,893 21115,93 19,94152 1404 

21600 6,00 -12 21 1000,851 19879,74 19,86284 1404 

25200 7,00 -12 21 951,9113 18852,37 19,80476 1404 

28800 8,00 -12 21 909,8744 17965,37 19,74489 1404 

32400 9,00 -12 21 873,2277 17295,31 19,80619 1404 

Následuje doba zátopu 

3600 10 -12 19,81 1542,782 31416,79 20,36373 3400 

7200 11 -12 18,40 1377,855 29194,62 21,18846 3400 

Obr. 83 Tabulka teploty vzduchu v průběhu chladnutí a při zátopu 
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        Doba pobytu osob 

        Bezpečnostní doba -  Doba, kdy je rezerva pro dotopení na požadovanou teplotu 

        Doba otopné přestávky - tlumené vytápění 

        Doba zátopu - ohřev místnosti 

        Režim vytápění je řešen v rámci víkendu ( zadání a), b), c) ) 

 

Obr. 84 Grafické zobrazení časového harmonogramu 

 
Obr. 85 Grafické zobrazení teplot vzduchu v průběhu chladnutí a při zátopu 

Z uvedeného výpočtu vyplývá doba otopné přestávky na 9 hodin a doba ohřevu místnosti na 2 

hodiny. Dále je ponechána bezpečnostní doba, čímž je rozuměna doba, kdy je rezerva pro 

dotopení místnosti v případě nesplnění požadované teploty již ve stanovené době ohřevu 

místnosti. Časový harmonogram chladnutí a ohřevu je vidět na Obr. 85. 
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Výkon, který jsme ušetřili v době chladnutí je 17,9 kWh (9 h  x  3400-1404 W). Tento výkon je 

pro jeden den v pracovním týdnu, ale tento režim platí pro 4 dny v týdnu, a proto úspora za týden 

je 71,6 kWh.  

 

3.4.4 Závěrečné zhodnocení 

 
Obr. 86 Grafické zobrazení teplot vzduchu v průběhu chladnutí a při zátopu 

 

Z uvedených variant režimů vytápění je vyhotovena přehledová tabulka Obr. 86. Nejlépe 

vychází kombinace varianty b) a d), avšak tento provoz není nejvhodnější z hlediska varianty b), 

kdy by byl třeba zásah specializované firmy k přeprogramování regulátoru MaR.  

Z tohoto hlediska doporučuji jako nejvhodnější systém vytápěcích režimů a) a d). Tento režim 

bude v pracovním týdnu pracovat od 18:00 v útlumu vytápění a následně po uplynutí 7 hodin 

chladnutí místnosti bude opět systém zapnut a bude proveden zátop po dobu 4 hodin. V době 

víkendu bude režim pracovat od pátku 18:00, kdy bude docházet k chladnutí místnosti a po 

uplynutí 36 hodin bude doba zátopu, která bude trvat 16 hodin.  
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chladnutí

Doba 

ohřevu

Úspora za 

týden

Doba 

chladnutí

Doba 

ohřevu

Úspora za 

týden

a)
Otopné přestávky, zátop s ekvitermní 

křivkou číslo 2
36 h 16 h 122,4 kWh

b)
Otopné přestávky, zátop s ekvitermní 

křivkou číslo 2
45 h 12 h 147,2 kWh

c)
Tlumený provoz vytápění s ekvitermní 

křivkou č. 1, zátop se ekvitermní křivkou č. 2
45 h 9 h 89,8 kWh

d)
Otopné přestávky, zátop s ekvitermní 

křivkou číslo 2
7 h 4 h 95,2 kWh

e)
Otopné přestávky, zátop s ekvitermní 

křivkou číslo 2
8 h 3 h 93,2 kWh

f)
Tlumený provoz vytápění s ekvitermní 

křivkou č. 1, zátop se ekvitermní křivkou č. 2
9 h 2 h 71,6 kWh
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        Doba pobytu osob 

        Bezpečnostní doba -  Doba, kdy je rezerva pro dotopení na požadovanou teplotu 

        Doba otopné přestávky - tlumené vytápění 

        Doba zátopu - ohřev místnosti 

Obr. 87 Grafický harmonogram režimu vytápění 

 

3.4.5 Analýza úspor zvolenou variantou 

Byla vypočítána uspořená energie, která pro zvolenou variantu režimu vytápění šetří týdně 217 

kWh. Je si však třeba uvědomit, že tato úspora by byla dosažena při návrhových podmínkách  

-12°C a především jen pro hodnocenou místnost.  

Pro zhodnocení úspory bude zaveden výpočet, který je zjednodušující a nemůžeme počítat 

s vysokou přesností. Výpočet se opírá o návaznost lineární ekvitermní křivky, kdy každé 

venkovní teplotě náleží teplota výstupní vody. V návaznosti na tuto linearitu budeme 

rozpočítávat jednotlivé úspory pro všechny teploty venkovního vzduchu. Úspora s vyšší 

venkovní teplotou bude klesat. Vypočítanou týdenní úsporu vydělíme dny v týdnu a získáme 

denní úsporu, která platí pro venkovní teplotu vzduchu -12°C. Tuto denní úsporu budeme 

lineárně zmenšovat pro vzrůstající teplotu venkovního vzduchu, viz následující tabulka. Dále je 

v tabulce uveden výkon pro vytápění místnosti dle ekvitermní křivky číslo 2 a výkon otopných 

těles 3400 kW pro teplotu venkovního vzduchu -12°C. Výkon 3400 W je dán výkonem 4 

topných těles v místnosti a teplotou výstupní vody 47,78°C o teplotním spádu 10K. Tento výkon 

byl hodnocen jako lineárně klesající v závislosti na teplotě venkovního vzduchu.  
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Obr. 88 Tabulka ukazující lineárně klesající úsporu v závislosti na teplotě venkovního vzduchu 

Pro zhodnocení úspor za celý rok bylo nutno využít klimatická data [12], která uvedlo 

ministerstvo průmyslu. Pro jednotlivé měsíce jsou vedeny počty vytápěcích dní a průměrné 

teploty venkovního vzduchu. Pro porovnání byl vybrán 50letý průměr. Z Obr. 88 můžeme 

přiřadit úspory pro jednotlivé teploty venkovního vzduchu, které vynásobíme počtem vytápěcích 

dní. Výpočet byl zpracován do následující tabulky. 

 
Obr. 89 Tabulka úspor a výkonu na vytápění řešené místnosti 

Z uvedeného výpočtu vyplývá roční úspora 5220 kWh/rok pro řešenou místnost. Náklady na 

vytápění této místnosti jsou 13741 kWh/rok. Porovnáním vidíme, že zvolený režim uspoří 38 % 

nákladů na vytápění této místnosti.  

Teplota venkovního 

vzduchu

Hodnoty výstupní teploty 

pro ekvitermní křivku číslo 2

Denní úspora vytápěcího 

režimu 

Výkon pro vytápění místnosti, 

dle ekvitermí křivky číslo 2 a 

výkonu otopných těles

Te Tw kWh kWh

°C °C

-12 47,78 31,00 81,60

-11 46,96 30,47 80,20

-10 46,14 29,94 78,80

-9 45,32 29,40 77,40

-8 44,50 28,87 76,00

-7 43,68 28,34 74,60

-6 42,86 27,81 73,20

-5 42,04 27,28 71,80

-4 41,22 26,75 70,40

-3 40,40 26,21 69,00

-2 39,58 25,68 67,60

-1 38,76 25,15 66,20

0 37,94 24,62 64,80

1 37,12 24,09 63,40

2 36,30 23,55 62,00

3 35,48 23,02 60,60

4 34,67 22,49 59,20

5 33,85 21,96 57,80

6 33,03 21,43 56,40

7 32,21 20,90 55,00

8 31,39 20,36 53,60

9 30,57 19,83 52,20

10 29,75 19,30 50,80

leden únor březen duben květen září říjen listopad prosinec

I II III IV V IX X XI XII

Počet vytápěcích dní 31 28 31 30 10 10 31 30 31

Průměrná tepota venkovního vzduchu [°C] -2,1 -0,7 3,6 8,5 13,8 13,8 8,6 3,5 -0,2

Úspora pro řešenou místnost [kWh/měsíc] 797,8 699,7 703,8 602,9 172,8 172,8 621,4 682,7 766,5

Výkon vytápění  pro řešenou místnot [kWh/měsíc] 2100,0 1841,9 1852,6 1587,1 454,8 454,8 1635,6 1797,0 2017,5
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4. Závěr práce 

Práce byla rozdělena na část A. Analýza objektu a na část B. Optimalizace provozu otopné 

soustavy. V části A. byl popsán objekt a to před a po rekonstrukci. Součástí analýzy bylo dále 

provedení termografické zkoušky, při které byla posuzována obálka budovy. Zkouškou byla 

obálka budovy shledána jako dobře provedená, nebyly nalezeny vážné nedostatky v celistvosti 

obvodového pláště. Další součástí analýzy objektu bylo provedení průkazu energetické 

náročnosti budovy, a to pro stav před a po rekonstrukci objektu. Průkazem byl zhodnocen 

prostup tepla obálkou budovy, přičemž pomocí ukazatelů energetické náročnosti je zobrazeno 

zlepšení zateplením, kdy před zateplením byl ukazatel F a po zateplení C. Dále byl pomocí 

průkazu zhodnocen zdroj tepla. Před rekonstrukcí bylo vytápění objektu řešeno pomocí 

elektrických sálavých stropních panelů a pro tento systém odpovídá ukazatel energetické 

náročnosti D. Součástí rekonstrukce byla výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo vzduch-voda. 

Tato výměna zdroje tepla se projevila i na ukazateli energetické náročnosti, kde bylo patrné 

zlepšení na ukazatel B.  

V části B bylo řešeno optimální nastavení ekvitermní (otopné) křivky pro ekvitermní regulaci. 

Vhodné nalezení křivky bylo prováděno experimentálně. Nejprve bylo nutné nalézt rovnice 

křivek, se kterými pracuje regulátor soustavy. Tyto křivky jsou lineární a lze je popsat pomocí 

rovnice, kde byla využita lineární regrese. Rovnice křivek byly hledány pomocí měření výstupní 

teploty vody při venkovních teplotách vzduchu a pro zadanou křivku na regulátoru soustavy. 

Jelikož nastavená otopná křivka by měla zajišťovat konstantní teplotu v interiéru, byly tyto 

křivky hodnoceny z hlediska teploty v místnosti a porovnány s návrhovou teplotou dle normy 

ČSN EN 730540-3. Pro hodnocení teploty v místnost však nelze využít pouze parametr teploty 

vzduchu, neboť návrhová teplota v místnosti je ovlivněna také střední radiační teplotou. Z tohoto 

důvodu bylo provedeno měření a zjištění vlivu radiační teploty. Bylo zjištěno, že vliv této teploty 

je zanedbatelný, na 5% hladině významnosti (zhodnoceno pomocí párového T-testu). Z tohoto 

důvodu bylo hledání optimální ekvitermní křivky hodnoceno z hlediska teploty vzduchu 

v místnosti. Další ověřovací metodou pro nastavení otopné křivky byly metodiky výpočtu křivky 

pomocí metody Ing. Havlíka (v časopise Topin) a dle Ing. Reinberka (portál Tzb-info). Pomocí 

těchto kritérii byla vybrána ekvitermní křivka, která nejvíce odpovídá charakteru objektu.  

Dále v části B byl hodnocen optimální vytápěcí režim. Po rekonstrukci objektu byl zaveden 

nepřetržitý vytápěcí režim. Tento režim se však z mého pohledu nejevil jako nejefektivnější. 

Mým cílem bylo nalezení jiného režimu, který by přinesl i úspory na vytápění. Jelikož objekt byl 

proveden z plných pálených cihel o tl. 450 mm a po rekonstrukci zateplen, bylo využito velké 

akumulační hmoty v podobě cihelného zdiva. Akumulaci bylo možné využít pro otopné 
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přestávky. Sledováním teploty místnosti byl vypozorován nízký pokles teploty vzduchu 

v interiéru, kdy za 51 hodin teplota v místnosti klesla o cca 3°C, avšak při teplotě venkovního 

vzduchu průměrně 3°C. Pro nalezení vhodného vytápěcího režimu bylo však nutno popsat 

chladnutí místnosti při extrémních podmínkách venkovního vzduchu, aby i za těchto podmínek 

byl splněn požadavek pobytu osob. Proto bylo použito nestacionárního výpočtu teploty vzduchu 

v interiéru pomocí analytické metody popsané Jaroslavem Řehánkem, v knize Tepelná 

akumulace budov [15]. Pomocí tohoto výpočtu byly řešeny vytápěcí režimy pro pracovní týden a 

víkend při extrémní teplotě venkovního vzduchu -12°C. Pomocí výpočtu byl hodnocen 

nepřetržitý vytápěcí režim se sníženou ekvitermní křivkou v době nevyužívání objektu, režim 

s otopnými přestávkami v době nevyužívání objektu a následně zátop na maximální výkon 

zdroje a režim s otopnými přestávkami v době nevyužívání objektu a následně zátopem 

s výkonem řízeným ekvitermní regulací. Posouzením a uvážením různých hledisek jsem zvolil 

jako optimální vytápěcí režim s otopnými přestávkami v době nevyužívání objektu a následně 

zátop s výkonem řízeným ekvitermní regulací. Tato optimalizace vytápěcího režimu byla 

hodnocena z hlediska úspor. Pro toto posouzení však nešlo využít úspor vypočtených pro 

extrémní teplotu venkovního vzduchu, neboť tato teplota nepanuje celé otopné období a 

s rostoucí teplotou venkovního vzduchu klesá úspora, proto by toto hodnocení nebylo relevantní. 

Jelikož systém je řízen ekvitermní regulací, která je řízena lineární křivkou, tak i úspora 

vytápěcím režimem se bude s rostoucí teplotou chovat lineárně. Díky této závislosti mohla být 

předpovězena úspora pro libovolné teploty venkovního vzduchu. Pro zhodnocení za celý rok, 

bylo využito klimatických dat, kde byl vybrán 50letý průměr s průměrným otopným obdobím. 

Pro otopné období je v klimatických datech stanoven počet měsíců vytápění, počet dnů v měsíci 

vytápění a průměrné teploty venkovního vzduchu pro jednotlivé měsíce otopného období. 

Z tohoto porovnání byla zhodnocena úspora 38 % pro sledovanou místnost v porovnání 

s nepřetržitým režimem.  
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