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Seznam použitého značení

A plocha m2

c měrná tepelná kapacita J/kgK

d tloušťka konstrukce m

fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu

EP,A měrná spotřeba energie budovy kWh/m2a

H měrný tepelný tok W/K

Hv měrný tepelný tok větráním W/K

Hd,c měrný tepelný tok plošnými konstrukcemi W/K

Hg ustálený měrný tok zeminou W/K

Hd,tb měrný tok tepelnými mosty W/K

Hu měrný tok nevytápěnými prostory

l délka konstrukce m

m hmotnostní průtok kg/h

Mc zkondenzovaná vodní pára kg/m2

Mev vypařitelné množství vodní páry kg/m2

n intenzita výměny vzduchu 1/h

p tlak Pa

Q energie, teplo J

QH,nd potřeba tepla na vytápění J

Q,fuel celková dodaná energie J

R tepelný odpor m2K/W

Rse odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu konstrukce m2K/W

Rsi odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu konstrukce m2K/W

RT tepelný odpor konstrukce m2K/W

t teplota °C

U součinitel prostupu tepla W/m2K

Uem průměrný součinitel prostupu tepla W/m2K

V objem m3

Δ rozdíl

λ součinitel tepelné vodivosti W/mK

θ teplota K,°C
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θai teplota vnitřního vzduchu K,°C

θe venkovní teplota K,°C

θsi teplota vnitřního povrchu konstrukce K,°C

θsim průměrná povrchová teplota vnitřní konstrukce K, °C

ρ hustota kg/m3

Ψ lineární činitel prostupu tepla W/mK

Φ tepelný tok W

ΦSU návrhový tepelný výkon W

ΦHL návrhový tepelný výkon pro vytápění W

ΦDHW návrhový tepelný výkon pro ohřev TV W

Φi celková návrhová tepelná ztráta W

ΦT,i návrhová tepelná ztráta prostupem W

ΦV,i návrhová tepelná ztráta větráním W
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Anotace

Počet stran diplomové práce: 75

Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a řešení revitalizace bytového 

domu v Hranicích. 

V úvodu problematiky je popsán současný legislativní rámec dle českého a 

evropského práva a jsou popsány podmínky a důvody revitalizace, opatření provedená ve 

zlepšení tepelnětechnických vlastností obálky budovy. 

Jsou popsány materiály a postupy použité pro zateplení obvodových konstrukcí. 

Diplomová práce obsahuje návrh nového vnitřního vytápění objektu. Se změnou tepelně 

technických vlastností budovy přichází i změna těles otopné soustavy. Je navržena nová 

kotelna a nové rozvody topení. Součástí práce je i ekonomické zhodnocení opatření.

Diplomová práce popisuje možné zlepšení tepelnětechnických vlastností budovy při 

použití rekuperace se zpětným získáváním tepla při výměně vzduchu. 

V přílohách diplomové práce je návrh a výpočet zateplení domu, návrh a výpočet nové 

otopné soustavy. Přílohy obsahují i samostatné výkresy části dokumentace z pozemního 

stavitelství, technické zprávy a další důležité podklady.

Abstract

The  thesis deals with design and revitalization of the residential building.

In the introduction, the problem is described by the current legislative framework 

under Czech and European law and describes the conditions and reasons revitalization 

measures undertaken to improve the building envelope tepelnětechnických properties.

They are described in materials and procedures used for thermal insulation of building 

envelope. The thesis contains a proposal for a new internal heating of the building. With the 

change of thermal properties of building elements comes a change in the heating system. 

Designed a new boiler and new heating pipes. Part of the work is to look at economic 

evaluation measures.

This thesis describes the possible improvement of properties tepelnětechnických 

buildings with heat recovery with heat recovery for ventilation.

The annexes thesis is the design and calculation of house insulation, design and 

calculation of the new heating system. Attachments also include separate drawings of the 

building construction documents, technical reports and other important documents.
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1. Úvod

Hospodaření s energiemi a tepelně technická problematika staveb je v současné době 

velmi diskutovanou problematikou nejen odborného fóra na akademické či projekční úrovni, 

ale odráží se i v běžném občanském životě a v politických a administrativních opatřeních 

státu. Zvyšování cen energií a zájem omezit finanční náklady spojené s vytápěním vyvolávají 

potřebu investorů provést na svých stavbách taková opatření, která dosáhnou 

předpokládaných účinků.  

 Diplomová práce řeší část opatření, která by měla být spojena s dosažením úspor na 

energiích v provozu bytového domu. Objekt bytového domu je stavbou postavenou 

v padesátých letech minulého století klasickou zděnou technologií. Stavba byla provedena 

v souladu s tehdejšími stavebně technickými požadavky. V současné době je však vyvolaná 

potřeba, především ze strany investorů, zlepšit tepelně technické parametry domu, snížit 

náklady na vytápění a revitalizovat dům. 

V rámci diplomové práce byla provedena prohlídka domu, včetně měření teplot 

konstrukcí, přičemž tyto hodnoty byly použity pro srovnání s vypočetnými tepelně 

technickými parametry konstrukcí a na základě těchto výpočtů byly navrženy úpravy. Návrhy 

úprav byly porovnávány i s požadavky na nedávno přerušený program Zelená úsporám, pro 

případnou možnost jeho využití. 

Nerozdílně s návrhem zateplení obálky je spojen návrh nové otopné soustavy 

vyvolaný změnou ztát energií v jednotlivých místnostech. Je navržena nová otopná soustava 

ústředního vytápění s kotelnou na zemní plyn. 

Vyvolaná investice je podrobena ekonomickému zhodnocení revitalizace.

Jako doplněk v diplomové práci je zhodnocení přínosu řízeného větrání s rekuperací.
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2. Současný legislativní rámec řešené problematiky

2.1. Světová a evropská problematika ve vztahu k šetření s energiemi

Šetření s energiemi je v rámci celosvětového pohledu a evropského pohledu vyvoláno 

především s ohledem na probíhající změny klimatu. Poslední závěry mezivládního panelu pro 

změnu klimatu (IPCC) ve zprávě, která byla zveřejněna 2. února 2007 v Paříži, konstatují, že 

pokrok, jehož bylo dosaženo na poli modelování chování klimatu a analýzy měřených dat, 

poskytuje vědcům velmi vysokou míru jistoty (90 procent) v chápání toho, jak činnost 

člověka ovlivňuje oteplování světa. Míra přesvědčení je tudíž mnohem vyšší než tomu bylo 

v roce 2001, kdy IPCC vydal svou první významnou zprávu o globálním oteplování. Program 

OSN pro životní prostředí (UNEP) již v roce 1988 společně se Světovou meteorologickou 

organizací (WMO) ustavil Mezivládní panel pro změnu klimatu.

V roce 1997 byl k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách přijat Kjótský 

protokol, v němž se průmyslové země zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2 % 

v porovnání s rokem 1990. Na základě těchto podnětů přijala a přijímá Evropská unie a její 

členské státy opatření ke snížení potřeby energií.

V rámci těchto společenských změn dochází k cenovému nárůstu energií, které 

vyvolávají samotnou ekonomickou potřebu snížit spotřebu energií. 

2.2. Předpisy Evropské unie

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

Základem opravené směrnice je dosažení cíle “20-20-20“, vyjadřující cíl v roce 2020 

dosáhnout snížení spotřeby energie o 20%, snížení emisí skleníkových plynů o 20% a zvýšení 

podílu obnovitelných zdrojů na 20% celkové výroby energie v Evropě v porovnání s rokem 

1990.

2.3. Zákony a vyhlášky

Základní rámec problematiky je určen zákony č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií 

ve znění pozdějších předpisů. Technický rámec řeší zákon č. 22/1997 Sb. - o technických 

požadavcích na výrobky a související předpisy a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon). 

Zákon o hospodaření s energií stanoví některá  opatření  pro  zvyšování  hospodárnosti  

užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií. Definuje 
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energetickou náročnost budovy u existujících staveb jako množství energie skutečně 

spotřebované, u projektů nových staveb nebo projektů změn  staveb, na něž je vydáno 

stavební povolení, vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované 

užívání budovy, zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu   

větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí klimatizačním systémem a osvětlení. 

Vytápění je definováno jako proces sdílení tepla do vytápěného prostoru zajišťovaný 

příslušným technickým zařízením za účelem vytváření tepelné pohody či požadovaných  

standardů vnitřního prostředí, který se člení na ústřední vytápění, bytové individuální 

vytápění a lokální vytápění. Ústředním vytápěním je vytápění, kde zdroj tepla je umístěn 

mimo vytápěné prostory a slouží pro vytápění více bytových či nebytových prostor. 

Dle výše uvedeného zákona je průkazem energetické náročnosti budovy průkaz,  který  

obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené 

prováděcím právním předpisem (Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov).

Zákon č. 406/200 Sb. považuje za větší  změnu dokončené stavby takovou změnu 

dokončené budovy, která probíhá na více než 25% celkové plochy obvodového pláště 

budovy, nebo takovou změnu technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde 

výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 25 % celkové spotřeby energie.

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je změnou dokončené stavby zateplení pláště 

stavby.  Upřesňující ustanovení uvádí vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby. 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů upravuje a nařízení č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky 

na vybrané stavební výrobky, případně nařízení č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na stavební výrobky označované CE, rozvíjí požadavky na stavebně technické 

vlastnosti výrobků , jejich označování, distribuování a uvádění do provozu.

2.4. ČSN a ČSN EN

Tvorbu a vydávání českých technických norem zajišťuje od 1. ledna 2009 Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), nástupce Českého 

normalizačního institutu (ČNI). Vývojem technického poznání a vlivem sjednocování 

evropské normové soustavy s českou soustavou technických norem dochází k rušení, měnění 

či revidování řady norem. Vedle soustavy EN ČSN se dané problematiky dotýká i řada tzv. 

TNI, což jsou odvětvové technické normy vydávané ÚNMZ.   
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V následující části se budu věnovat nejdůležitějším základním normám z oboru stavba 

a energie. 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části

Norma v úvodních kapitolách stanoví všeobecné požadavky na úpravu a tvorbu 

výkresové dokumentace používané ve stavebnictví, jako jsou měřítka, kótování, popisové 

pole, označování odkazů, zpracování seznamu částí apod. V návaznosti na tyto základní 

požadavky norma sjednocuje zásady zobrazování a způsobu kreslení výkresů stavební části 

objektů pozemních staveb, kterými jsou výkresy výkopů, základů, svislých konstrukcí, 

schodišť, stropů, podlah, střech apod. Norma dále sjednocuje zásady kreslení výkresů hrubé a 

konečné úpravy terénu, související s výstavbou pozemních stavebních objektů. Text normy je 

doplněn rozsáhlým počtem obrázků, které jako příklady dokumentují způsob kreslení 

výkresů, nebo grafické úpravy tabulek seznamu částí. Nová ČSN 01 3420 vychází ze souboru 

mezinárodních norem (EN, ISO) platných pro technickou dokumentaci bez ohledu na obor 

použití (stavebnictví, strojírenství a elektrotechnika). Při tomto mezinárodním sjednocení 

technického kreslení však nebylo možno se vyhnout v citované ČSN kompromisům a 

změnám oproti vžité praxi. Zásadní změny v grafickém zpracování dokumentace stavebních 

objektů, v porovnání s předchozím souborem ČSN, jsou uvedeny v předmluvě nové normy.

ČSN 01 3452 Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení

Norma ČSN 01 3452 byla zcela přepracována v návaznosti na zavedené mezinárodní 

normy, které se týkají zhotovování technických dokumentů, strukturování informace a 

zjednodušeného zobrazování potrubních větví. Norma zapracovává nové mezinárodní a 

evropské normy, především: ČSN ISO 6433 (01 3108) Technické výkresy - Odkazy na části 

výrobku ČSN EN ISO 5457 (01 3110) Technická dokumentace - Rozměry a úprava 

výkresových listů ČSN ISO 5455 (01 3112) Technické výkresy - Měřítka (idt EN ISO 5455) 

ČSN EN ISO 7200 (01 3113) Technické výkresy - Popisová pole ČSN EN ISO 128 (01 3114) 

Technické výkresy - Pravidla zobrazování ČSN EN ISO 3098 (01 3115) Technická 

dokumentace - Písmo ČSN EN ISO 6412 (01 3245) Technické výkresy - Zjednodušené 

zobrazování potrubních větví ČSN ISO 14617 (01 3630) Grafické značky pro schémata ČSN 

EN 61346 (01 3710) Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty -

Zásady strukturování a referenční označování ČSN EN 62023 (01 3711) Strukturování 

technické informace a dokumentace ČSN EN 61355 (01 3721) Třídění a označování 
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dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení ČSN EN 62027 (01 3781) Zhotovování 

seznamů částí ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.

ČSN 01 3107 Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky 

na kreslení. 

Základní norma pro kreslení stavebně technických konstrukcí a částí. 

ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních 

tepelných soustav

Norma stanoví návrhová kritéria pro teplovodní sítě s maximální provozní teplotou do 

105°C a s určitou výjimkou i pro tepelné soustavy s vyšší provozní teplotou. Zahrnuje 

navrhování zařízení pro výrobu tepla, rozvodů tepla, otopných ploch a regulačních systémů.

ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

Norma udává postupy pro výpočet návrhové tepelné ztráty a návrhového tepelného 

výkonu pro budovy s omezenou výškou místností do 5 m a s vytápěním do ustáleného stavu 

při návrhových podmínkách. 

ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

Norma platí pro projektování a montáž tepelných soustav ústředního vytápění, které 

používají jako teplonosnou látku vodu, vodní roztoky nebo vodní páru. V případných 

rozdílech s normou ČSN EN 12 828 je nutno řešení odůvodnit.

ČSN EN 15316-1 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení 

potřeb energie a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma specifikuje členění výpočtu potřeby energie pro soustavy vytápění a přípravu 

teplé vody v budovách. Normalizuje potřebné vstupy a výstupy pro tyto výpočty s cílem 

vypracovat jednotnou evropskou metodu výpočtu. 

ČSN EN 15316-2-1 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro 

stanovení potřeby energie a účinností soustavy - Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění
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Norma stanoví postupy na hodnocení energetické náročnosti s použitím hodnot 

účinnosti části soustavy sdílení tepla nebo hodnotami růstu vnitřních teplot způsobených 

neúčinností soustavy. 

ČSN EN 15316-2-3 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro 

stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění

Norma uvádí metodiku pro výpočet/odhad ztráty tepla teplovodních soustav pro 

vytápění a potřeby pomocné energie. Využitá energie závisí na poměru zisků a ztrát.

ČSN EN 15316-4-1 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro 

stanovení energetické potřeby a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla k vytápění, 

kotle

Tato norma je obecnou normou pro výrobu tepla pomocí kotlů. Je určena pro případy 

výroby tepla pro přípravu teplé vody i pro vytápění. 

ČSN EN 15459 Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické 

hodnocení energetických soustav v budovách

Norma je použitelná pro výpočet hospodárnosti možných energetických úspor 

v budovách. Předmětem normy je normalizovat vstupy, metody a výstupy pro výpočty 

hospodárnosti energetických soustav souvisejících s energetickou náročností budov.

ČSN 06 1101 Otopná tělesa pro ústřední vytápění

Norma upravuje přepočet tepelného výkonu otopných těles a navrhování otopných 

těles do otopných soustav. 

ČSN EN 215 Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty - Požadavky a 

zkušební metody

ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na 

vytápění a chlazení

Norma uvádí výpočtové metody pro hodnocení roční spotřeby energie na vytápění a 

chlazení obytných a nebytových budov nebo jejich částí. Budova může mít více zón 

s odlišnými požadovanými teplotami a může být vytápěna či chlazena. 
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TNI 73 0330 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s 

velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy

ČSN EN 15217 Energetická náročnost budov - Metody pro vyjádření energetické 

náročnosti a pro energetickou certifikaci budov

Norma umožňuje porovnat výsledky z jiných norem, které počítají potřebu energie 

v budově. Poskytuje energetické hodnocení založené na výpočtu faktorů primární energie. 

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

Norma vymezuje termíny užívané v oboru stavební tepelné techniky, definice veličin, 

jejich značky a jednotky popisující šíření tepla, vlhkosti a vzduchu stavebními materiály a 

konstrukcemi, popisující stav vnitřního a venkovního prostředí používané v ČSN 73 0540 - 2, 

3 a 4

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

Tato norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov 

s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání, které zajišťují plnění základních 

požadavků na stavby, zejména hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a 

tepelnou ochranu budov podle zvláštního předpisu a zajištění ochrany zdraví, zdravých 

životních podmínek a životního prostředí. Platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, 

udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov. Neplatí pro 

budovy převážně velkoplošně otevřené, nafukovací haly, stany, mobilní buňky, skleníky, 

stájové objekty, chladírny a mrazírny a pro stavby bez požadavků na stav vnitřního prostředí. 

Pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací podle 

zvláštního předpisu a/nebo pro budovy postižené živelnými katastrofami platí norma 

přiměřeně možnostem, nejméně však tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při jejich 

užívání. Tato norma platí i pro nevytápěné budovy nebo nevytápěné zóny budov, požaduje-li 

se v nich určitý stav vnitřního prostředí, např. pro skladování, provoz technického zařízení 

apod. Ustanovení normy se využijí přiměřeně možnostem tak, aby nedocházelo k poruchám a 

vadám při užívání těchto budov.

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

Norma stanoví národní normové, charakteristické a návrhové hodnoty fyzikálních 

veličin stavebních materiálů a výrobků, výplní otvorů, zdících prvků a zdiva, návrhové 
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hodnoty veličin vnějšího prostředí, vnitřního prostředí a vzduchu pro navrhování a ověřování 

stavebních konstrukcí a budov z hlediska šíření vlhkosti a jejich tepelné ochrany podle ČSN 

73 0540-4 a norem souvisejících. Norma stanoví národní návrhové hodnoty veličin stavebních 

materiálů a výrobků, výplní otvorů, zdících prvků a zdiva pro výpočty tepelných ztrát budov 

podle ČSN EN ISO 13 790, tepelné zátěže klimatizovaných prostorů podle ČSN 73 0548 a 

tepelných izolací chladíren a mrazíren podle ČSN 14 8102. Norma nestanoví návrhové 

hodnoty fyzikálních veličin tepelných izolací pro průmyslové užití. Návrhové hodnoty veličin 

podle této normy zohledňují klimatické podmínky České republiky i obvyklou míru ochrany 

veřejného zájmu.

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0540-4 Revize ČSN 73 0540-4 reaguje jak na změny ve struktuře 

hodnocených veličin podle revize a změny požadavků v části 2 normy, tak na zavedení 

rozsáhlého souboru evropských a mezinárodních norem výpočtových metod v této oblasti do 

soustavy českých technických norem tak, aby byly zajištěny základní požadavky na úsporu 

energie a tepelnou ochranu budov a na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 

životního prostředí. Hlavní text normy je členěn podle veličin hodnocených v ČSN 73 0540-

2. Pro každou veličinu je uvedeno, co se výpočtem hodnotí, za jakých okrajových podmínek 

se provádí výpočtové hodnocení, jaké normy pro tato hodnocení zejména platí, co musí 

výpočtové hodnocení zahrnovat a jaké je zásadní členění použitelných výpočtových metod. 

ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a 

součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda

Tato norma určuje metodu výpočtu tepelného odporu a součinitele prostupu tepla 

stavebních prvků a stavebních konstrukcí, kromě dveří, oken a dalších prosklených prvků, 

lehkých obvodových plášťů, konstrukcí přilehlých k zemině a prvků navržených pro výměnu 

vzduchu. Výpočtová metoda je založena na příslušných návrhových součinitelích tepelné 

vodivosti nebo návrhových tepelných odporech použitých materiálů a výrobků. Metoda platí 

pro prvky a konstrukce obsahující tepelně stejnorodé vrstvy (které mohou obsahovat 

vzduchové vrstvy). Norma také uvádí přibližnou metodu, která se může použít pro konstrukce 

obsahující nestejnorodé vrstvy, včetně vlivu kovových spon, pomocí korekčního členu 

uvedeného v příloze D. Jiné případy, kdy tepelnou izolací proniká kovový prvek, jsou mimo 

působnost této normy.
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ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla 

a větráním - Výpočtová metoda

Norma stanovuje metodu a podmínky výpočtu ustáleného měrného tepelného toku 

prostupem tepla a větráním celé budovy a jejích částí. Norma je využitelná jak pro výpočet 

tepelných ztrát (vnitřní teplota vyšší než venkovní teplota), tak pro výpočet tepelných zisků 

(vnitřní teplota nižší než venkovní teplota). Pro účely této normy se předpokládá rovnoměrná 

teplota v celém vytápěném nebo chlazeném prostoru. Příloha A obsahuje stacionární 

výpočtovou metodu výpočtu teploty v neklimatizovaném prostoru přiléhajícím ke 

klimatizovaným prostorům.

ČSN 73 4301 Obytné budovy

Norma má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které probíhají 

od r.1989 v návaznosti na novelu stavebního zákona a dalších vyhlášek a souvisejících 

platných norem.

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – navrhování a 

projektování

Norma stanovuje pravidla pro projektování zařízení k ohřívání vody určené 

k hygienické potřebě osob, praní, umývání předmětů a pro úklid. Lze použít pro dimenzování 

zařízení ústředního ohřevu vody a to elektřinou, plynem, solární energií či tepelným 

čerpadlem. Norma není určena pro navrhování potrubních rozvodů a cirkulaci teplé vody.   



Diplomová práce Revitalizace BD v Hranicích

15

3. Stavebně technický stav budovy

V následující kapitole bude řešeno posouzení stavebně technického stavu budovy. 

3.1. Stavební část

Bytový dům je proveden v tradiční zděné technologii. Půdorys objektu je do tvaru L o 

maximálních rozměrech 18,6x17,1 m. Základy tvoří betonové pasy, zdivo cihelné, tloušťka 

obvodových zdí je 450 mm. Vnitřní nosné zdi jsou tl. 225 mm, 300 mm a 450 mm. Příčky 

jsou tl. 100 mm a 150 mm. Povrchová úprava fasády je břizolit nebo vápenocementová 

omítka. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Stropní konstrukce jsou provedeny 

železobetonu. Okna u pěti bytových jednotek jsou vyměněna za nové plastové výrobky, 

individuálně dle požadavků majitelů. Hlavní vstupní dveře ze západní strany jsou nové 

hliníkové. Okna do sklepních prostor a vstupní dveře do suterénu jsou původní dřevěné. 

Stávající střešní konstrukce je provedena jako sedlová s plným podbitím a krytinou z hliníku. 

Obr. č.1 Pohled na dům ze severovýchodu

Dům je celopodsklepený, se třemi nadzemními podlažími a nevyužívaným prázdným 

podstřešním prostorem. V domě je 9 bytových jednotek, z toho 8 dvoupokojových a jeden 

jednopokojový byt. Stav budovy odpovídá jejímu stáří. Nejsou patrné žádné vážné statické 

poškození. Na fasádě domu ve dvorním traktu jsou viditelné dvě svislé praskliny pod okny, 

pravděpodobně způsobené zápornými ohybovými momenty. Tyto praskliny jsou 
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nevýznamné, nijak se nemění a nemají vliv na stabilitu budovy. Vodorovné konstrukce nejeví 

žádné známky poškození ani přetvoření. Na povrchu omítek jsou viditelné skvrny způsobené 

zatíkáním vody, především ze svodů a z porušeného oplechování římsy. Poruchy, které byly 

příčinou zatékání byly odstraněny, v průběhu rekonstrukce doporučuji provést podrobnou 

prohlídku kritických detailů a přijmout stavebnětechnická opatření, která zabrání možným 

poruchám v budoucnosti. Skvrny na fasádě jsou jen vizuální, nemají vliv na kvalitu stavby. 

Při vnitřní prohlídce budovy byly objeveny na povrchu konstrukcí mokré skvrny a 

plísně. Tento následek odpovídá potřebě ochránit konstrukci před promrzáním, zvýšit 

povrchovou teplotu konstrukcí a zabránit těmto negativním jevům. Zateplení obvodového 

pláště je nutné. 

Obr. č. 2 – Plíseň v rohu konstrukce

3.2. Prostředí stavby a TZB

Při výstavbě v roce 1952 bylo rozhodnuto, že pokoje budou vybaveny lokálním 

topením. V pokojích jsou vyústěné komínové průduchy. V současné době jsou v jednotlivých 

bytech instalovány kotle na plyn, různého stáří a technologické úrovně a řešení.  Výroba tepla 

a teplé vody je tedy v každém bytě samostatná, dům není vybaven ústředním vytápěním. 

Všechny byty jsou napojeny na plynovodní rozvody. Plyn se v bytech využívá pro výrobu 

tepla, teplé vody a některých bytech i pro vaření.
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Obr. č.3. Pohled na dům z jihozápadu

Společné části budovy nejsou vytápěné, včetně sklepních  prostor. 

3.3. Zateplení, použité materiály

Základním cílem pro návrh zateplení a zateplovacího systému bylo dosažení 

parametru U na doporučené či mírně lepší hodnotě jak uvádí norma ČSN 73 0540-2. Dalším 

kritériem pro návrh zateplení byla ekonomická přijatelnost řešení a v neposlední řadě se 

přihlíží i na dosažení parametrů celé budovy z pohledu nároků stanovených v programu 

Zelená úsporám. 

Pro obvodové konstrukce bude využit extrudovaný polystyren ISOVER EPS 70F 

(λ=0,039 W/mK) od výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.. 

Obr. č. 4 Izolační desky ISOVER EPS
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Na balkóny a na konstrukci podlahy v půdním prostoru bude využit polystyren 

ISOVER EPS 100S (λ=0,037 W/mK) od stejného výrobce. Desky EPS 100S jsou určeny pro 

trvalé zatížení v tlaku max. 2000 kg/m2 při deformaci < 2%.

Pro zateplení stropů 1.PP bude použit lehký pórobeton YTONG MULTIPOR 

(λ=0,045 W/mK). Volba tohoto materiálu je především z důvodu jeho protipožárních 

vlastností.

Obr. č. 5 Minerální izolace YTONG MULTIPOR

Pro zateplení soklu bude použit materiál EPS Perimetr v tl. 150 mm, λ=0,34 W/mK. 

Další vlastnosti materiálů i celkové skladby nových konstrukcí jsou uvedeny v příloze, 

ve výpočtech součinitele U v programu TEPLO 2010. 

Obr. č. 6  Okno z plastového profilu Veka Topline Classic
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Pro výplně otvorů, nová okna budou použity pětikomorové profily Veka Topline AD 

70. Zasklení bude provedeno dvojsklem s izolačním plynem. Dodavatel oken je společnost 

VPO Protivanov. Součinitel prostupu tepla celého okna U=1,2 W/m2K.

Stávající vchodové dveře z dvorní části do 1. PP budou nahrazeny novými 

hliníkovými tříkomorového profilu AA 720 od dodavatele VPO Protivanov. 

4. Tepelně technické hodnocení stávající budovy 

4.1. Vlastnosti zděných a horizontálních konstrukcí stanovené výpočtem

Z hlediska potřeby návrhu energetické náročnosti budovy byly výpočtově a na základě 

norem posouzeny všechny stávající konstrukce. Metodika výpočtu vychází z norem ČSN EN 

ISO 6946  a ČNS 73 0540. Do hodnocení jsem zahrnul teplotní faktor fRsi, součinitel prostupu 

tepla U a šíření vlhkosti konstrukcí Mc.

4.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce θsi [°C], teplotní faktor 

fRsi [ ]

Stanovením vnitřní povrchové teploty konstrukce θsi v ustáleném teplotním stavu se 

hodnotí možnost nepříznivého vlivu působení kritické vlhkosti na možný růst plísní na 

povrchu konstrukcí, případně riziko kondenzace na povrchu konstrukcí a vznik problémů 

s tím spojených. Vnitřní povrchová teplota se stanoví pro dané teplotní podmínky: 

! ∀eaiRsiesi f #### ∃%&∋       ! ∀ ! ∀eaiRsiaisi f #### ∃%∃∃∋ 1 , 4.1

kde

θsi – vnitřní povrchová teplota [°C];

θe – venkovní návrhová teplota [°C];

θai – teplota vnitřního vzduchu [°C];

fRsi – teplotní faktor vnitřního povrchu [ ];

Teplotní faktor je bezrozměrný a pro vztah mezi fRsi a θsi platí vztahy:

eai

siai

eai

esi
Rsif

##
##

##
##

∃

∃
∃∋

∃

∃
∋ 1 , 4.2

kde

θsi – vnitřní povrchová teplota [°C];

θe – venkovní návrhová teplota [°C];
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θai – teplota vnitřního vzduchu [°C];

fRsi – teplotní faktor vnitřního povrchu [ ];

4.3. Tepelný odpor vrstvy, tepelný odpor konstrukce R [(m2·K)/W]

Tepelný odpor stavební konstrukce je definován vztahem:

L
R

1
∋ , 4.3

kde

L – plošná tepelná propustnost, schopnost vrstvy materiálu šířit teplo;

si

q
L

#(
∋ , 4.4

kde 

q – hustota tepelného toku [W/m2];

Δθsi – rozdíl průměrných povrchových teplot vrstvy materiálu [K].

Je-li známa hodnota tepelné vodivosti vrstvy materiálu a je-li konstantní, povrchy 

kolmé na směr tepelného toku jsou vzájemně rovnoběžné a vrstvou tak proudí rovnoměrný 

tepelný tok, je tepelný odpor definován vztahem: 

)
d

R ∋ , 4.5

kde

d – tloušťka vrstvy, tloušťka vrstvy v konstrukci [m];

λ – součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)];

V následujících výpočtech tepelnětechnických vlastností konstrukcí byl využíván 

vztah 5.5.

4.4. Odpor konstrukce při prostupu tepla RT [(m2.K)/W]

Celkový tepelný odpor bránící výměně tepla mezi prostředími oddělenými od sebe 

stavební konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami, je 

definován vztahem:

sesiT RRRR &&∋ , 4.6

kde

Rsi – odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m2.K)/W] ;
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R – odpor konstrukce [(m2.K)/W];

Rse – odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [(m2.K)/W];

Hodnoty Rsi a Rse byly v následujících výpočtech stanoveny tabulkovými údaji 

z ČSN 73 0540-3. 

4.5. Součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)]

Celková výměna tepla v ustáleném stavu mezi dvěma prostředími vzájemně 

oddělenými stavební konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými 

vrstvami, zahrnuje vliv všech tepelných mostů, které jsou součástí konstrukce, je definována 

vztahem:

AR
U

T %∃
∗

∋∋
)(

1

21 ##
, 4.7

kde

RT – odpor konstrukce při prostupu tepla [(m2.K)/W];

Φ – tepelný tok [W];

θ1 – teplota prostředí 1 [K];

θ2 – teplota prostředí 2 [K];

A – plocha [m2];

Pro výpočty tepelnětechnických vlastností konstrukcí byly použity informace o složení

stavebních konstrukcí získané z místního šetření. Byly zjištěny skladby konstrukcí stěn a 

vodorovných konstrukcí. Hodnoty tepelné vodivosti λ pro jednotlivé vrstvy stavebních 

konstrukcí byly převzaty z normy ČSN 73 0540-3. 

Výpočty byly provedeny ve výpočtovém programu Teplo 2010. Výsledky jsou 

uvedeny přehledně v následující tabulce č.1. Podrobnosti výpočtů jsou uvedeny v příloze. 
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Tabulka č. 1. Tepelněizolační vlastnosti hlavních stavebních konstrukcí
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4.6. Vlastnosti obvodové konstrukce na základě měření

Pro srovnání s tepelnětechnickými výpočty bylo provedeno 7. března 2011 měření 

teplot povrchů konstrukcí, které za určitých požadavků umožní posoudit tepelnětechnické 

vlastnosti stěn. 

Každé těleso, jehož teplota je vyšší než absolutní nula, je zdrojem tzv. teplotního 

záření. Teplotní záření těles je elektromagnetické záření vybuzené pohybem atomů či molekul 

těles. Podle kinetické teorie tepla může být teplota těles odvozena právě z pohybové energie 

jejich molekul. Čím větší je jejich energie, tím vyšší je teplota tělesa. Pohyb atomů či molekul 

způsobuje emisi zářivé energie z daného tělesa. Vyzařovací výkon a jeho spektrální rozložení 

je závislé na teplotě tělesa. Při ohřevu látky konají jejich atomy a molekuly rotačně vibrační 

kmity. 

Emitovaná zářivá energie se z tělesa šíří do okolního prostředí podle zákonů šíření  

elektromagnetického vlnění. Záření je možno charakterizovat vlnovou délkou nebo jeho 

frekvencí. Záření vlnových délek od 10 nm do 0,1 cm je označováno jako optická část 

elektromagnetického spektra. Obvykle se dělí na oblast ultrafialového záření, jehož vlnové 

délky sahají od 10 nm do 380 nm, oblast viditelného záření s délkou vln od 390 nm do 

790 nm a oblast infračerveného záření, které zasahuje až do oblasti milimetrových vln. 

Měřením teplotního záření lze určovat teplotu těles i bez přímého dotyku. 

Obr. č. 7. Princip měření bezkontaktním teploměrem
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4.7. Bezkontaktní teploměr Raynger

Základem přístroje Raynger je optický systém s detektorem citlivým na infračervené 

záření a elektrický obvod pro zpracování signálu z detektoru. Optický systém vymezuje zorné 

pole přístroje a zároveň filtruje optické signály pouze pro infračervenou oblast 

elektromagnetického spektra. Detektor generuje analogový signál, který je elektronicky 

digitalizován, linearizován a případně kompenzován koeficientem emisivity, který se liší pro 

různé materiály. 

Měření probíhá zaměřením paprsku na vybrané místo konstrukce a stisknutím spouště 

přístroje. Na displeji se zobrazí naměřená hodnota. Při zaměření se bere v úvahu zorné pole 

vymezené optikou pyrometru, kdy má vliv vzdálenost mezi přístrojem a měřenou konstrukcí.

Obr. č. 7 Bezkontaktní teploměr RAYNGER ST20

Technická data přístroje

Rozsah měření teplot -32 až +535°C

Citlivost měření 0,1°C

Mód měření MIN, MAX, DIF, AVG

Emisivita 0,1 –1,0, přednastavená 0,95

Poměr vzdálenosti a měřenou plochou 30:1 

Napájení 9V baterie

Hmotnost 320g
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Obr. č. 8 Čelní pohled na displej přístroje a ovládací panel

4.8. Okrajové podmínky a postup měření

Měření proběhlo ve večerních hodinách za tmy mezi 20:30 a 21:30. Měřeny byly 

teploty konstrukcí vnitřních a vnějších povrchů. Měření proběhlo ve dvou bytech, v bytě 

v přízemí ve východní části domu a v bytě v 3. NP v severní části domu. Byly měřeny 

konstrukce, které nebyly nijak chráněny, vliv topných těles jsem se pokusil eliminovat 

výběrem místa měření, ale jak je z naměřených hodnot patrné, nešel zcela eliminovat. Záznam 

z měření byl proveden na čtverečkovaný arch pro lepší znázornění míst a jejich vzdáleností u 

konstrukcí. Teplota θai a θe byly měřeny nezkalibrovanými měřidly. Přehled naměřených 

hodnot je uveden v následující tabulce č. 2. 

V prvním kroku bylo potvrzení koeficientu emisivity. Při uvolněné spoušti přístroje po 

stisku tlačítka MODE se na panelu objevil symbol pro kontrolu nastavení horní meze 

teplotního rozsahu. Opakovaným stiskem tlačítka MODE se objeví aktuální stav koeficientu 

emisivity. Tento v případě potřeby se upraví pomocí trojúhelníkových symbolů směrem 

nahoru či dolů. Pro povrchy stavebních konstrukcí jsem nechal nastavenou hodnotu 0,95. 

Nastavenou hodnotu jsem potvrdil stisknutím tlačítka MODE.

Průměrné hodnoty byly z více jak tří naměřených hodnot vypočteny jako průměrné 

s tím, že nebyly zohledněny do výpočtu nejvyšší a nejnižší naměřené hodnoty. V případě 

měření na konstrukci v počtu menším nebo rovném tří byly průměrné teploty vypočteny ze 

všech naměřených hodnot.
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4.9. Součinitel prostupu tepla stanovený z průměrné vnitřní povrchové 

teploty

Součinitel prostupu tepla U a tepelný odpor konstrukce R se zjišťují pro celou 

konstrukci. Odpovídají proto průměrné vnitřní povrchové teplotě θsim konstrukce. Platí vztah

byt místnost
konstrukce - 

prostředí

naměřené 

hodnoty 

(°C)

průměrné 

hodnoty 

(°C)

výpočtové 

hodnoty 

(°C)

byt místnost
konstrukce - 

prostředí

naměřené 

hodnoty 

(°C)

průměrné 

hodnoty 

(°C)

výpočtové 

hodnoty 

(°C)

1. NP kuchyně severní stěna 18,3 3. NP kuchyně severní stěna 19,0

byt č. 3 15,8 byt č. 7 m.č. 18,9

východ 22,3 sever 18,5

16,3 18,8

13,4 18,9 18,9 18,9

18,4 17,2 17,2 východní stěna 19,0

východní stěna 15,5 18,4

15,0 18,9

15,4 15,3 15,3 19,0 19,0 19,0

podlaha 14,0 14,0 nika pod oknem 18,1

θai 17,5 17,5 17,7

17,5

východní stěna 17,8 17,8

18,3 17,4 17,7 17,7

18,5 strop 20,3 20,3

18,1 θai 19,8 19,8

15,2

16,8 severní stěna 18,6

18,1 17,8 17,8 20,7

jižní stěna 19,4 m.č. 18,3

19,8 17,2

19,3 21,1

20,6 19,6 19,6 20,3 19,5 19,5

podlaha 18,5 18,5 západní stěna 21,2

θai 21,2 21,2 21,3

21,2 21,2 21,2

W C severní stěna 14,8 strop 21,4 21,4

15,0 θai 22,7 22,7

15,6 15,1 15,1

podlaha 13,1 13,1 chodba východní stěna 22,9

θai 17,7 17,7 m.č. 23,2

23,3

chodba severní stěna 15,6 23,7

15,7 21,8 23,1 23,1

14,4 strop 22,5 22,5

14,6 θai 23,5 23,5

13,7 14,9 14,9

podlaha 15,0 15,0 ložnice západní stěna 20,6

θai 17,7 17,7 20,9

21,5

ložnice jižní stěna 17,3 20,1

17,9 20,1

17,4 20,4 20,5 20,5

16,2 17,3 17,3 strop 21,8

podlaha 16,5 16,5 21,6 21,7 21,7

θai 19,0 19,0 θai 22,1 22,1 22,1

koupelna východní stěna 26,6

21,4

20,4

18,3 20,9 20,9

strop 27,9 27,9

θai 24,2 24,2

obývací 

pokoj

obývací 

pokoj

Tabulka č. 2 - teploty stavebních konstrukcí - obvodových stěn
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)(

)(

eaisi

simai

R
U

##
##
∃%

∃
∋ , 4.8

kde 

U  - součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)]; 

θai – teplota vnitřního vzduchu [°C];

θsim – průměrná vnitřní povrchová teplota [°C];

θe – teplota venkovního vzduchu [°C];

Rsi – odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu konstrukce [(m2·K)/W].

Výsledné hodnoty jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 3. 

4.10. Posouzení výsledků měření a vypočtených hodnot

Výsledky výpočtů a měření nelze v další části využít pro hodnocení součinitelů 

prostupu tepla. Především proto, že odpor přestupu tepla na konstrukci s velkou 

místnost konstrukce θsim θai Rsi U

č. °C °C m2.K/W W/m
2
.K

kuchyně severní stěna 17,2 17,5 0,13 0,13

východní stěna 15,3 17,5 0,13 0,94

podlaha 14,0 17,5 0,17 1,14

obývací pokojvýchodní stěna 17,8 21,2 0,13 1,21

jižní stěna 19,6 21,2 0,13 0,57

podlaha 18,5 21,2 0,17 0,73

WC severní stěna 15,1 17,7 0,13 1,10

podlaha 13,1 17,7 0,17 1,49

chodba severní stěna 14,9 17,7 0,13 1,18

podlaha 15,0 17,7 0,17 0,87

ložnice jižní stěna 17,3 19,0 0,13 0,67

podlaha 16,5 19,0 0,17 0,75

kuchyně severní stěna 18,9 19,8 0,13 0,34

východní stěna 19,0 19,8 0,13 0,30

nika pod oknem 17,7 19,8 0,13 0,80

strop 20,3 19,8 0,10 -0,25

obývací pokojseverní stěna 19,5 22,7 0,13 1,06

západní stěna 21,2 22,7 0,13 0,50

strop 21,4 22,7 0,10 0,56

chodba východní stěna 23,1 23,5 0,13 0,13

strop 22,5 23,5 0,10 0,42

koupelna východní stěna 20,9 24,2 0,13 1,03

strop 27,9 24,2 0,10 -1,50

ložnice západní stěna 20,5 22,1 0,13 0,54

strop 21,7 22,1 0,10 0,18

Tabulka č. 3 - Stanovení součinitele prostupu tepla měřením pro               

θe = -1,5 °C
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pravděpodobností neodpovídá předpokládaným hodnotám z normy, a proto vypočtené 

hodnoty součinitele U nejsou věrohodné. Pro použití tohoto postupu by bylo třeba dalším 

měřením zjistit tepelné toky na povrchu konstrukcí a pomocí zjištěných hodnot teplotního 

pole odvodit odpor při přestupu tepla Rsi a následně využít vzorce 5.8 pro stanovení 

součinitele prostupu tepla U. Jako výsledek měření lze říct, že jen pyrometrickým měřením 

povrchu konstrukcí nelze odvodit jejich tepelně technické vlastnosti, především U.

4.11. Tepelně technické vlastnosti výplní otvorů

Pro konstrukce výplní otvorů byly ve výpočtech použity, pokud byly k dispozici, 

hodnoty poskytnuté výrobci. Hodnoty součinitelů prostupu tepla U pro výplně otvorů u 

kterých nebyly známy hodnoty deklarované výrobci, byly převzaty z normy ČSN 73 0540-3. 

5. Hodnocení tepelnětechnických vlastností detailů konstrukcí

Pro výpočet spotřeby energií a ztrát domu bylo třeba zhodnotit, posoudit a vypočítat 

některé vlastnosti konstrukcí, především lineární činitel prostupu tepla. Hodnocení proběhlo 

pomocí modelování ve výpočtovém programu AREA 2010 a následnými výpočty. Podrobné 

výpočtu jsou uvedeny v příloze. Výsledky výpočtů jsou uvedeny přehledně v tabulce.

5.1. Lineární činitel prostupu tepla Ψ [W/(m·K)]

Lineární činitel prostupu tepla se stanoví z geometrického modelu konstrukcí se 

sledovanou lineární tepelnou vazbou ze vztahu:

lUL D %∃∋+ 2 , 5.1

kde 

Ψ – lineární činitel prostupu tepla [W/(m·K)];

L2D – lineární tepelná propustnost určená dle ČSN EN ISO 10211-1 Tepelné mosty ve 

stavebních konstrukcí pomocí výpočtu dvourozměrného teplotního pole [W/(m·K)];

U – součinitel prostupu tepla pro danou konstrukci [W/(m2·K)];

l – délka dané konstrukce [m];

Konstrukční detaily byly podrobeny modelování a výpočtu v software AREA 2010. 

Konstrukční detail byl posouzen před a po zateplení. Výsledek byl ověřen ručním výpočtem.
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5.2. Lineární činitel prostupu tepla atiky 

Atika byla zateplena z vnější strany EPS ISOVER F70 tl. 160 mm a podlaha půdy byla 

zateplena extrudovaným podlahovým polystyrenem ISOVER 100S. 

Obr. č. 9 Konstrukční detail atiky původní stav

Obr. č. 10  Pole teplot atiky původní stav
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Obr. č. 11 Konstrukční detail atiky po zateplení

Obr. č. 12 Pole teplot atiky po zateplení
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5.3. Lineární činitel prostupu tepla stropu nad 1. PP

Původní konstrukce je zateplena z vnější stany 160 mm EPS ISOVER 70 F a 150mm 

ISOVER soklový, stropní konstrukce sklepa 120 mm materiálem YTONG MULTIPOR.

Obr. č. 13 Konstrukční detail stropu nad 1. PP původní stav

Obr. č. 14 Pole teplot stropu nad 1. PP původní stav
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Obr. č. 15 Konstrukční detail stropu nad 1. PP po zateplení

Obr. č. 16 Pole teplot stropu nad 1. PP po zateplení
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5.4. Lineární činitel prostupu tepla rohu budovy

Zatepleno 160 mm EPS ISOVER 70F.

Obr. č. 17 Konstrukční detail rohu původní stav

Obr. č. 18 Pole teplot rohu původní stav
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Obr. č. 19 Konstrukční detail rohu po zateplení

Obr. č. 20  Pole teplot rohu po zateplení
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5.5. Lineární činitel prostupu tepla balkónové konzoly

Fasáda zateplená 160 mm EPS ISOVER 70F, balkónová konzola EPS ISOVER 100S.

Obr. č. 21 Detail balkónové konzoly původní stav

Obr. č. 22 Pole teplot balkónové konzoly původní stav
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Obr. č. 23 Detail balkónové konzoly stav po zateplení

Obr. č. 24 Pole teplot balkónové konzoly stav po zateplení

Výsledné hodnoty lineárních činitelů jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka č. 4  Lineární činitelé tepelných vazeb významných konstrukcí

konstrukce Atika Strop 1.PP Roh Balkon

lineární činitel 

prostupu tepla
ψ W/mK -0,118 -1,419 -0,287 -1,616

požadavek 

normy
ψ W/mK 0,2 0,2 0,2 0,2

Lineární činitelé

6. Hodnocení energetické náročnosti budovy

6.1. Metodika a způsob řešení 

Platností zákona č. 406/2000 Sb., v pozdějším znění (č. 177/2006 Sb., a 406/2006 Sb.) 

se implementuje směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD), která je aktuálním 

dokumentem jednotně upravujícím v Evropské unii způsob hodnocení účinnosti užití energie 

v budovách pro bydlení a veřejný sektor. Dle výše uvedeného zákona je průkazem 

energetické náročnosti budovy průkaz, který obsahuje informace o energetické náročnosti 

budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Metodu výpočtu 

upravuje Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Pro zpracování úloh a 

výstupů lze použít Národní kalkulační program zpracovaný odbornou skupinou pod vedením 

prof. Ing. Kabeleho, CSc. z ČVUT Praha nebo jiný vhodný software. V této práci jsem pro 

zpracování energetické náročnosti budovy použil software ENERGIE 2010 od doc. Svobody. 

Výstupem jsou výsledky dle metodiky Vyhlášky č. 148 a zároveň jsem doplnil výsledek při 

použití metodiky programu Zelená úsporám, tedy dle TNI 73 0330. Budou porovnány i 

výsledky se zahrnutím tepelných vazeb přibližnou metodou a při zadání lineárních činitelů 

prostupů tepla pro čtyři nejvýznamnější tepelné vazby konstrukcí. 

V budově byla posuzována jedna zóna. Energetická bilance na úrovni zóny budovy je 

rozdělena na následující položky: 

- přenos tepla prostupem mezi vnitřním a venkovním prostředím

- přenos tepla větráním

- vnitřní tepelné zisky

- solární tepelné zisky

- potřeba energie na vytápění

- potřeba energie na přípravu TV
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- potřeba energie na osvětlení

- potřeba pomocné energie

Pro hodnocení budovy byla využita kvazistacionární metoda, která sestavuje tepelnou 

bilanci pro měsíční interval. Tato metoda umožňuje zahrnout dynamické vlivy empiricky 

stanoveným faktorem využitelnosti zisků a ztrát. 

Návrhové hodnoty venkovních teplot a relativní vlhkosti vzduchu byly převzaty 

z ČSN 73 0540-3 a z ČSN EN 12831. Délka otopného období byla stanovena na 238 dnů, 

průměrná venkovní teplota 3,8°C, nadmořská výška 261 m n.m., krajina bez vlivu větrů.

Zóna je hodnocená jako obytná s návrhovou vnitřní teplotou 20°C (u původního stavu 

22°C), bez přerušovaného vytápění. Celkový obestavěný prostor 2127 m3, z toho 80 % tvoří 

vzduch. Celková podlahová plocha zóny je 603 m2. Je počítáno se stálou přítomností osob. 

Nepočítal jsem se žádným teplem z jiných zdrojů. Dle tabulky č.12 v ČSN EN ISO 13790 

jsem volil vnitřní teplenou kapacitu pro těžké konstrukce tj. 260kJ/Km2. Vliv tepelných vazeb 

byl zahrnut buď přibližně dle ČSN 730540-4, u varianty původního stavu, i v dalších 

variantách. Při posouzení nového zatepleného stavu jsem vyhodnotil i varianty se zadanými 

lineárními činiteli prostupu tepla. Měrná roční spotřeba elektřiny na osvětlení je 10 kWh/m2. 

Je počítáno s násobností 0,5 výměny vzduchu v zóně. V jedné z variant je počítáno 

s rekuperací při větrání. Větrání v bytech je počítáno na osoby, s výměnou 25m3 za hodinu, 

počet osob v domě 18 a předpokládaná přítomnost 70% času. 

Chlazení zóny neprobíhá, nejsou používány žádné solární systémy. 

Je počítáno ve všech variantách s jedním plynovým zdrojem tepla a pro přípravu teplé 

vody. Je počítáno s 18 lidmi v zóně a s devíti byty. Tomu odpovídá spotřeba 329 m3/rok.

6.2. Výsledky a porovnání jednotlivých variant

Přehledné výsledky všech variant jsou uvedeny v následující tabulce č. 4. Výpočty 

jsou uvedeny v příloze.  
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Tabulka č. 5 Energetická náročnost budovy
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7. Návrh nového otopného systému 

7.1. Základní parametry návrhu

V souvislosti s novým energetickým stavem budovy bude nutné změnit otopnou 

soustavu především z pohledu návrhu nových otopných těles. Jedná se i o celkovou změnu 

koncepce vytápění domu. Devět samostaných otopných soustav bude nahrazeno jednou 

centrální s jednou kotelnou. Nová otopná soustava je navržena na nový stav po zateplení. Vliv 

rekuperace není brán v úvahu, protože se jedná pouze o teoretickou možnost vylepšení 

energetické náročnosti budovy, který nebude ve skutečnosti realizován. Centralizován bude 

vedle přípravy topné vody i ohřev TV pro hygienické použití. 

Okrajové podmínky jsou definovány pro oblast Hranice. Průměrná roční teplota 

venkovního vzduchu θm,e = 8,2°C, návrhová venkovní teplota θe = –15,0°C. 

Otopná soustava musí být navržena, nainstalována a provozována tak, aby 

nezpůsobovala na budově nebo ostatních zařízeních škody a s vědomím investičních nákladů 

a spotřeby energie. Zdrojem energie je zemní plyn, otopná soustava je navržena jako 

teplovodní. Kotelna bude umístěna v suterénu budovy v bývalé mandlovně, kde je dostatečný 

prostor i přístupná komínová tělesa. V místnosti je přívod pitné vody, která bude využita pro 

připojení soustavy a sloužit pro doplňování systému. V místnosti je i kanalizace, která bude 

sloužit pro odvod kondenzátu a v případě havárie. Byl zvolen energeticky účinný zdroj 

kondenzačních kotlů s teplotním spádem 55°C/45°C. Řízení a regulace pomocí venkovní 

ekvitermní regulace. Otopná soustava je navržena s nepřerušovaným vytápěním.

Zařízení pro výrobu tepla musí být navrženo tak, aby zabezpečilo tepelný výkon 

budovy a tepelné požadavky pro ohřev TV. Zařízení pro rozvod tepla musí být dimenzováno 

s ohledem na druh energetického zdroje. 

Výkon zařízení pro výrobu a rozvod tepla se vypočítá:

ASASDHWDHWHLHLSU fff ∗%&∗%&∗%∋∗ , 7.1

kde:

ΦSU – návrhový tepelný výkon zdroje [W];

fHL – návrhový součinitel pro tepelný výkon;

ΦHL – návrhový tepelný výkon pro vytápění [W];

fDHW – návrhový součinitel pro ohřev TV;

ΦDHW – návrhový tepelný výkon pro ohřev vody [W];

fAS – návrhový činitel soustavy pro připojené systémy ohřívání (větrání, technologie);
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ΦAS – návrhový tepelný výkon soustav pro připojené systémy ohřívání [W]. 

7.2. Výpočet tepelných ztrát objektu

Výpočet tepelných ztrát probíhal v souladu s normou ČSN EN 12831 Tepelné 

soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu a ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v 

budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav. 

Nejprve se vypočtou návrhové tepelné ztráty, poté se výsledek použije pro návrh 

tepelného výkonu. Za vytápěné místnosti byly určeny všechny místnosti bytů. Ostatní 

prostory zůstanou nevytápěné. Pro každou vytápěnou místnost byly vypočteny 

tepelnětechnické vlastnosti všech oddělujících konstrukcí. Pro výpočet bylo použita metoda 

dle ČSN ISO 6946. Výpočet byl zpracován za použití software TEPLO 2010. Vypočtené 

hodnoty jsou uvedeny v příloze. Stanovení výpočtových hodnot vnitřní teploty bylo určeno 

z ČSN 73 0540-3: koupelny θi=24°C, chodby bytů θi=15°C, ostatní místnosti θi=20°C. Byly 

stanoveny rozměry všech stavebních částí vytápěných prostor, exponované délky podlah, 

rozměry stavebních otvorů. Pro stanovení ztráty větráním bylo předpokládána výměna 

vzduchu nmin=0,5  objemu vzduchu v bytech, v koupelnách a kuchyních nmin=1,5 násobek. 

Byly vypočteny objemy vzduchu všech vytápěných místností. Při výpočtu tepelných ztrát 

prostupem byly zohledněny všechny nevytápěné prostory, vedlejší prostory a prostory s jinou 

návrhovou teplotou.  

Celková návrhová ztráta vytápěného prostoru se vypočítá:

iViTi ,, ∗&∗∋∗ , 7.2

kde

Φi – celková návrhová ztráta vytápěného prostoru [W];

ΦT,i – návrhová tepelná ztráta prostupem tepla [W];

ΦV,i – návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru [W].

Návrhová tepelná ztráta prostupem tepla ΦT,i ,.[W]:

)()( ,,,,, eiijTigTiueTieTiT HHHH ## ∃%&&&∋∗ , 7.3

kde

HT,ie – součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního 

prostředí pláštěm budovy [W/K];

HT,iue – součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do venkovního 

prostředí nevytápěným prostorem [W/K];
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HT,ig – součinitel tepelné ztráty prostupem z vytápěného prostoru do zeminy [W/K];

HT,ij – součinitel tepelné ztráty (zisku) z vytápěného prostoru do prostoru vytápěného 

na výrazně jinou teplotu [W/K];

θi – výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru [°C];

θe – návrhová venkovní teplota [°C].

Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie [W/K]:

,, %%&%%∋
l

lll
k

kkkieT eleUAH −, , 7.4

kde

Ak – plocha stavební části konstrukce [m2];

ek,ei – korekční činitel vystavení povětrnostním vlivům, pokud nejsou uvažovány při 

stanovení U;

Uk – součinitel prostupu tepla stavební konstrukce [W/m2K];

ψl – činitel lineárního prostupu tepla [W/K];

ll – délka lieárních tepelných mostů [m].

Tepelné ztráty přes nevytápěný prostor HT,iue [W/K]:

, , %%.&%%∋
k l

ullukkiueT blbUAH −, , 7.5

kde 

bu – je teplotní redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi teplotou nevytápěného 

prostoru a venkovní návrhové teploty.

ei

ui
ub

##
##

∃

∃
∋ , 7.6

Tepelná ztráta prostupem do zeminy HT,ig  [W/K] v tomto případě v souladu s článkem 

7.1.3 normy ČSN EN 12831 se nezapočítává.

Tepelné ztráty (zisky) prostupem do nebo z odlišně vytápěných prostor HT,ij [W/K]:

, %%∋
k

kkjiijT UAfH ,, , 7.7

kde

fij – redukční teplotní činitel stanovený ze vztahu
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ei

vii
jfi

##

##

∃

∃
∋ , , 7.8

kde

θi – vnitřní návrhová teplota [°C];

θi,v - vnitřní návrhová teplota vedlejší místnosti [°C];

θe – venkovní návrhová teplota [°C].

Ak – plocha stavební části konstrukce [m2];

Uk – součinitel prostupu tepla společných stavebních konstrukcí [W/m2K]. 

Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i [W]: 

)(,, eiiViV H ## ∃%∋∗ , 7.9

kde 

θi – návrhová vnitřní teplota [°C];

θe – návrhová venkovní teplota [°C];

HV,i – součinitel návrhové tepelné ztráty větráním [W]:

H iV, pi cV %%∋ /# , 7.10

kde

iV# - výměna vzduchu ve vytápěném prostoru [m3/s];

ρ – hustota vzduchu při θi [kg/m3];

cp – měrná tepelná kapacita vzduchu při θi [J/kg.K].

Návrhový tepelný výkon pro vytápění se vypočte pro vytápěný prostor, pro funkční 

část budovy pro stanovení výkonu tepelného tělesa. Výkon je udáván ve wattech.

iRHiViTiHL ,,,, ∗&∗&∗∋∗ , 7.11

kde

ΦT,i – tepelná ztráta prostupem [W];

ΦV,i – tepelná ztráta větráním [W];

ΦRH,i – zátopový tepelný výkon při přerušovaném vytápění (v tomto případě 

nepočítán) [W].
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Tabulka č.6 Ztráty jednotlivých místností
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Tabulka č.7 Ztráty stavby

7.3. Topná tělesa

Návrh topných těles je proveden na základě vypočtených tepelných ztrát místností. 

V umístění otopných těles je preferováno umístění pod oknem, případně pod oknem a část u 

zdi, (např. místnost 313). Jsou brány v úvahu všechny faktory ovlivňující výkon těles, 

průtočné množství, teplotní spád, způsob připojení. 

Obr. č. 25 Topné těleso RADIK VK

Pro návrh byly vybrány ocelová topná tělesa od výrobce KORADO, a.s., Česká 

Třebová, typ se spodním napojením VK, případně VKL. Všechna tělesa mají výšku 600mm, 

v místech okenních otvorů jsou umístěna pod parapetem v min. 80% šířky okna.

Přehled typů

Typ 10 VK

Typ 11 VK

Typ 20 VK
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Typ 21 VK

Typ 22 VK

Typ 33 VK

Obr. č. 26  Přehled typů radiátorů VK

                                               
Obr. č. 27 KORATHERM REFLEX       Obr. č. 28 KORALUX LINEAR COMFORT

V koupelnách byly osazeny topné „žebříky“ typ KLT 1820x600mm. Na přání 

investora bude v 1. NP v chodbě č.108 osazeno otopné těleso KORATHERM REFLEX 

(topné těleso se zrcadlem) typ K10R18000514 šíře 514 mm výšky 1800 mm. 
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Obr. č. 29 Kotvení radiátoru KORALUX

Podrobný výpočet a popis otopných těles je uveden v příloze. Stručný přehled je 

uveden v následujících tabulce.

Tabulka č. 8 Nová topná tělesa v budově
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7.4. Termostatické hlavice

Topná tělesa jsou osazena termostatickými hlavicemi HEIMER typ K. Jedná se o 

kapalinou plněné čidlo. Má nízkou hysterezi, optimální zavírací dobou s možností stabilní 

regulace s variací <°C. Je jednoduše a přehledně značená s možností blokování pomocí 

zarážek. Nastavení ukazatele povrchu je vhodné i pro zrakově slabé a postižené osoby. Bílý 

kryt RAL 9016 odpovídá barevnému provedení otopných těles. Nastavení hlavic u 

jednotlivých otopných těles je uvedeno v projektové dokumentaci. 

Obr. č. 30 Termostatická hlavice HEIMEIER K

Pro nastavení a regulaci požadované teploty vzduchu ve vytápěné místnosti je 

nezbytné, aby na otopná tělesa v provedení VENTIL KOMPAKT byla osazena termostatická 

hlavice. Stanovení stupně přednastavení ventilu:

1) výpočet hmotnostního průtoku

)( 21 ttc

Q
m

∃%
∋ , 7.12

kde

m – hmotnostní průtok [kg/h];

Q – tepelný výkon [W];

c – měrná tepelná kapacita média (vody) [J/kg.K];

t1 – teplota vstupní vody [°C];

t2 – teplota vody na výstupu [°C].

2) stanovení tlakové ztráty otopného tělesa s ventilem, údaje výrobců



Diplomová práce Revitalizace BD v Hranicích

50

3) stanovení stupně přednastavení dle grafu

Obr. č. 31 Graf stupně přednastavení termostatického ventilu

Tabulka č. 9 Stupeň přednastavení ventilu

Stupeň přednastavení ventilu
Otopná tělesa v provedení

Ventil Kompakt bez 
připojovacích armatur

1 2 3 4 5 6

kV min 0,025 >0,047 >0,126 >0,269 >0,417 >0,600

[m3/h] ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷

max 0,047 0,126 0,269 0,417 0,6 0,84

 kVS

Ventil s 
přednastavením 
v šesti stupních 

a 
termostatickou 

hlavicí

 [m3/h]

0,051 0,133 0,294 0,43 0,63 0,98
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7.5. Rozvod tepla

Rozvod tepla musí být navržen tak, aby dodával teplo otopným plochám a zásobníku 

TV. Celý okruh musí umožňovat hydraulické seřízení.

Hmotnostní průtok teplonosné látky je navrženo s ohledem na výrobu a rozvod tepla, 

otopné plochy a kotle. Hmotnostní průtok respektuje teplotní spád kondenzačních kotlů 

55°C/45°C.  

Rozvod topné vody bude proveden v měděných trubkách DN 10x1, 12x1, 15x1, 18x1,   

35x1,5 a 42x1,5. Základní normou pro výrobu měděných trubek je norma ČSN EN 1057. 

Trubky vyrobené dle této normy se mohou použít na instalaci rozvodů pitné vody studené a 

teplé, vytápění, zemního plynu, LPG, oleje a stlačeného vzduchu. Provozní tlak otopného 

systému nepřekračuje dovolené namáhání v měděném potrubí pájeném natvrdo. 

Pro rozvody topné vody jsou navrženy měděné trubky příslušných dimenzí, některé 

armatury v kotelně (manometry, teploměry) mohou být ukotveny v ocelovém potrubí. Pro 

rozvody TV do bytů bude použito potrubí z plastů.

Rozvody otopné vody budou chráněny proti ztrátě tepla tepelnou izolací Izoform. 

Izoform je kruhově extrudovaná polyetylenová izolace trubek pro tepelnou izolaci rozvodů 

vytápění a sanitárních zařízení. Bude použita v soklových lištách. U rozvodů DN 18x1 a 

vyšších světlostí bude použita izolace PIPO ALS od společnosti Rockwool s povrchovou 

úpravou hliníkovou fólií. Bude použita  v kotelně a ve stupačkách. Dimenzování izolací je 

provedeno v souladu s Vyhláškou č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti 

užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

Obr. č. 32 Izolace Izoform             Obr. č. 33 Izolace PIPO ALS
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Izolace potrubí je uvedena v následující tabulce.

Tabulka č. 10 Izolace potrubí

DN tl. izolace UO UN typ izolace

mm mm W/mK W/mK

10x1 20 0,135 0,15 Izoform

12x1 20 0,147 0,15 Izoform

15x1 25 0,15 0,15 Izoform

18x1 30 0,149 0,15 PIPO ALS

35x1,5 50 0,147 0,15 PIPO ALS

42x1,5 80 0,144 0,15 PIPO ALS

Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu

Návrh dimenzí potrubí je uveden v tabulkách v příloze. 

7.6. Oběhová čerpadla

Oběhová čerpadla budou ve vlastních kotlech Therm 28 KD a do otopných soustav 

budou použita GRUNDFOS ALPHA2 25-40. Návrh oběhových čerpadel je ovlivněn velikostí 

hmotnostního průtoku a tlakovou ztrátou v systému. Výběr čerpadla byl zvolen odečtem 

z grafu. U čerpadla ALPHA2 je řízení provedeno přizpůsobením diferenčního tlaku průtoku 

(řízení na proporcionální a konstantní tlak). Na rozdíl od neregulovaných čerpadel, čerpadla 

GRUNDFOS ALPHA2 řízená na proporcionální tlak snižují diferenční tlak jako výsledek 

poklesu požadavku na potřebu tepla. Jestliže se sníží požadavek na potřebu tepla, 

termostatické ventily se uzavřou a u neregulovaného čerpadla se průtokový odpor soustavy 

zvýší. V soustavě s čerpadlem GRUNDFOS ALPHA2 se sníží tlak.
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Obr. č. 34  Řez čerpadlem GRUNDFOS ALPHA2 25-40

Obr. č. 35  Pracovní diagram čerpadel GRUNDFOS ALPHA 2 25-40
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7.7. Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (anuloid) zajistí vytvoření hydraulické 

stability otopné soustavy. Odděluje otopnou soustavu od kotlového okruhu bez zásahu do 

hydraulické stability kotlového okruhu. Vyruší se přebytek dynamického tlaku oběhových 

čerpadel kotlového okruhu přenášený do otopné soustavy. Průtok vody kotlovým okruhem 

není ovlivněn otopnou soustavou. Plní funkci odlučovače vzduchu a plynů - je vybaven 

automatickým odvzdušňovacím ventilem. Hydraulický vyrovnávač rovněž zachycuje kaly. 

Pro jejich odkalení je ve spodním dně instalována odkalovací armatura. Bude použit typ 

HVDT I od společnosti DETO Brno, spol. s r.o.

Typ
max. 

průtok 
A B C D L S d Připojení

m3/h mm mm mm mm mm mm mm

HVDT I 4 100 400 100 108 1050 400 57 DN 50

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků

Obr. č. 36  Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků

7.8. Kombinovaný rozdělovač se sběračem

Princip spočívá v napojení přívodního a vratného potrubí souběžně do oddělených 

komor. Mezi přívodním a vratným potrubím lze potom snadno umístit směšovací ventily, 
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oběhová čerpadla a další armatury. V návrhu kotelny je použit rozdělovač RS KOMBI 80, 

který umožní rozdělení topné vody do tří větví otopné soustavy a  do jedné větve pro ohřev 

kombinovaného zásobníku TV. 

Obr. č. 37. Rozdělovač RS KOMBI 80

7.9. Třícestné ventily

Rozvody topné vody budou osazeny třícestnými ventily společnosti ESBE. Typ byl 

vybrán z grafů společnost ESBE na základě průtočného množství, teplotního spádu a 

doporučené tlakové ztráty. Byly vybrány směšovací ventily ESBE VRG 132 kvs 4,0 či 6,3. 

Obr. č. 38 Třícestný ventil ESBE VRG132

7.10. Zásobník TV

Stanovení objemu zásobníku teplé vody

Objem zásobníku se stanoví pomocí křivek dodávky tepla a odběru tepla. Velikost 

zásobníku Vz se stanoví ze vztahu:

).( 12

max

## ∃
(

∋
c

E
Vz , 7.13

kde

ΔEmax – je rozdíl tepla mezi dodávkou energie E1 a odběrem energie E2;
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c - měrná tepelná kapacita vody, v J/kgK;

θ1 – teplota studené vody;

θ2 – teplota teplé vody.

Tepelný výkon přenášený otopnou soustavou při zvoleném teplotním spádu a 

hmotnostním průtoku se stanoví

! ∀21 ## ∃%%∋
%

cmQ  , 7.14

kde

Q - potřebný tepelný výkon [W];

m - hmotnostní průtok [kg.s-1];

c - měrná tepelná kapacita vody (c = 4187 [J.kg-1.K-1]);

θ1, θ2 - teplota otopné vody přívodní a vratné [°C].

S rostoucím teplotním spádem soustavy klesá hmotnostní průtok a současně klesá i 

střední teplota vody v tělese a tím roste plocha tělesa potřebná k předání tepelného výkonu do 

místností.

Dimenzování zásobníku bylo zvoleno pro 18 trvale žijících osob, tzn. pro dvě 

v každém bytě. V současné době žije v domě 12 osob. Předpokládaná spotřeba je 82 l TV na 

osobu a den. Zásobník je dimenzován na průměrnou teplotu vstupní vody 10°C a teplotu 

výstupní vody 55°C. Potřebný denní výkon pro výše uvedené zadávací podmínky je 77,2 kW. 

Rozložením odběrů do špiček (25 % ráno, 40 % v podvečer, 35 % večer) vychází potřebný 

špičkový výkon 45,9 kW. Pro ohřev TV je zvolen kombinovaný zásobník s možností 

elektrického dohřevu a především pro zabránění možnosti šíření bakterií Legionella 

pneumophylis.
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Křivka odběru TUV
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Obr. č. 39 Odběr TV pro bytový dům

Systém bude vybaven cirkulací teplé vody. Cirkulace teplé vody je stálý oběh vody 

v potrubí, který je zajištěn cirkulačním potrubím s cirkulačním (oběhovým) čerpadlem Wilo-

TOP-Z. Cirkulační potrubí teplé vody bude napojeno na stávající bytové rozvody.  

Pro návrh byl zvolen zásobník typu OKC 1000 NTR/1Mpa. Ohřívač je vybaven 

jedním spirálovým výměníkem, jímkou pro čidlo regulace a revizním přírubovým otvorem. 

K ohřevu TV bude použita topná voda. Do revizního otvoru bude namontován pomocný 

elektrický ohřev typ SE 377 s volitelným výkonem v rozsahu 8–11–16 kW. Izolaci tvoří 

100 mm tvrdé polyuretanové pěny dodávané odděleně s nádobou.
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Obr. č. 40 Zásobník TV OKC 1000 NTR/1Mpa

7.11. Výkon kotelny a volba kotlů

Základním údajem pro návrh kotelny, volbu zapojení a dimenzování všech zařízení je 

instalovaný výkon kotlů, který je nazýván přípojný tepelný výkon zdroje tepla. Ten je dán 

tepelným výkonem nutným pro pokrytí tepelných ztrát objektu a potřeb tepla pro ostatní 

spotřebiče (ohřev TV, vzduchotechniku, technologie atd.).

Výkon kotelny není vlivem časově proměnlivých odběrů tepla dán prostým součtem 

všech maximálních příkonů, ale je nutno jej určit individuálně. ČSN 06 0310 jej určuje 

výpočtem pro tyto druhy provozu.

V tomto případě je návrh výkonu kotelny stanoven:

QPRIP = 0,7 . QTOP + QTV , 7.15

kde:

QPRIP - výkon instalovaných kotlů (celkový výkon kotelny) [W];

QTOP - tepelná ztráta objektu při oblastní venkovní výpočtové teplotě [W];

QTV - tepelný příkon ohřevu TV [W].
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Po dosazení do vzorců (QTOP = 43 471 W, QTV = 45 953 W) vyjde návrh kotelny o 

výkonu 76,38 kW. Pro uspořádání kotelny byly zvoleny tři kondenzační kotle typu 

THERM 28 KD. Kaskádové uspořádání tří kotlů umožní minimální výkon 6,6 kW a 

maximální výkon těchto tří kotlů je 84 kW. 

Kaskádový systém poskytuje potřebnou kapacitu postupným přiřazováním více kotlů, 

proti jednomu velkému kotli s neefektivním provozem při malých výkonech. Pomocí 

kaskádové regulace s programovým řízením se odstraní nepříjemné problémy se stanovením 

optimálního poměru kapacity systému a spotřeby tepla. Regulační rozsah kaskády umožní 

dlouhodobý provoz na nižších teplotách topné vody, tím snížíme ztráty vyzařováním a ztráty 

při pohotovostním stavu systému. Zvýší se okamžitě využitelnost a kromě toho se zpříjemní 

teplotní podmínky v prostředí.

Kondenzační kotle Therm vyrábí společnost Thermona v Zastávce u Brna. Závěsné 

kondenzační kotle řady THERM 28 KD jsou plynové spotřebiče vhodné pro vytápění objektu 

s nuceným odtahem spalin. Jsou konstruovány jako spotřebiče s využitím kondenzace vodní 

páry ve spalovacím procesu. Výkon kotle je plynule regulovaný v rozsahu cca 22 – 100 % a 

přizpůsobuje se automaticky potřebám regulace.

Obr. č. 41 Kondenzační kotel Therm KD28

7.12. Expanzní nádoba

Tlakové expanzní nádoby pro topné systémy slouží pro vyrovnávání změn objemu 

média u otopných systémů způsobených změnami jeho teploty a udržení přetlaku v soustavě 
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v předepsaném rozmezí. Jsou nejjednodušším řešením expanze kapalin, funkčně spolehlivé, 

s nimi je soustava uzavřená, nedochází ke ztrátám vody, pro svoji funkci nepotřebují další 

energii. Membránové expanzní nádoby jsou ocelové tlakové nádoby, které mají vnitřní 

prostor rozdělený pryžovou membránou na prostor pro jímání vody a prostor, ve kterém je 

stlačený vzduch.

Objem expanzní nádoby se vypočte dle následujícího vzorce:

)100()100(

100
3,1exp &∃&

&
%%(∋

stpoj

poj

PP

P
VV , 7.16

kde 

Ppoj – nejvyšší dovolený absolutní tlak, tlak pojistného ventilu [Pa];

Pst – hydrostatický tlak [Pa];

ΔV – zvětšení měrného objemu vody [m3] :
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kde 

V10 – objem vody při 10°C [m3];

ρ10 – objemová hmotnost vody při 10 °C [kg/m3];

ρtop – objemová hmotnost topné vody [kg/m3]. 

Pro navrhovanou soupravu byla vypočítána potřeba expanzní nádoby s objemem 19 l. 

Navržena je membránová expanzní nádoba Regulus MB 35 LEGS - na nohách. 

Obr. č. 42 Expanzní nádoba Regulus MB 35 LEGS

7.13. Úprava kondenzátu 

Kondenzát, který vzniká během provozu ve zdroji tepla a kondenzát, který se vytvoří 

ve spalinovém systému, je nutné odvádět. Množství vlhkosti, které zkondenzovalo v kotli ze 
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spalin, závisí na okamžité účinnosti kotle. V ideálním případě po spálení 1 m3 zemního plynu 

zkondenzuje asi 1,36 l kondenzátu. Kondenzát ze spalin je kyselý s hodnotou pH danou 

obsahem rozpuštěného oxidu uhličitého CO2. Běžně je stupeň kyselosti uváděn v rozsahu pH 

= 3,8 až 5,4. Zařízení se skládá z nádoby naplněné granulátem. Část tohoto granulátu 

(hydroxid hořečnatý) se rozpouští v kondenzované vodě a reaguje především s kyselinou 

uhličitou, přičemž vytváří sůl a posouvá pH hodnotu do oblasti 6,5 až 9. Důležité je, aby 

zařízení bylo provozováno průtokovým způsobem, a aby se v klidovém stavu nedostávalo do 

roztoku příliš velké množství granulátu. Objem nádoby musí být přizpůsoben očekávanému 

množství tvořícího se kondenzátu a musí být dimenzován tak, aby jedna náplň stačila 

minimálně na jedno topné období. Po instalaci zařízení by však měla v prvních měsících 

příležitostně proběhnout kontrola. Mimo to je nutné vykonat každoroční údržbu.

Neutralizační zařízení NEUTRA 14 od společnosti Brilon CZ a.s. bude použito, 

protože odpadní voda z kotelny není mísená s odpadní vodou z domácností. 

Obr. č. 43 Neutralizační zařízení

jm. výkon l/hod 14

přípojky DN 20

osa přítoku mm 140

osa odtoku mm 120teplota 

kondnezátu °C 5–60

rozměry š × v × h mm 230 × 165 × 421

hmotnost kg 13,5

Neutralizační box NEUTRA N 14 - do 100 kW

7.14. Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody 

(regulací zdroje tepla) na základě venkovní teploty. Při nižší venkovní teplotě je požadována 
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vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými 

ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.

Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek (také "topné 

křivky"), které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. 

Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty 

regulovat teplotu topné vody. Vypočtené teploty topné vody je dosahováno ve zdroji tepla, 

kterým je plynový kotel Therm. 

Pro regulaci otopné soustavy byla vybrána ekvitermní regulace od společnosti 

Thermona termostat PT59 s OpenTherm komunikací, pro řízení topného systému s modulací 

výkonu. PT59 je určen pro řízení plynových kotlů. Součástí setu je interface IU 02 a venkovní 

čidlo Therm Q01. 

Obr. č. 44 Ekvitermní regulace s venkovním čidlem

8. Vzduchotechnika

Součástí diplomové práce bylo porovnat snížení energetické náročnosti budovy 

v případě, kdyby se tato vybavila rekuperačním systémem výměny vzduchu. V následující 

kapitole bude teoreticky propočítána potřeba vzduchu pro větrání a navržené možnosti 

k postupu zpracování další projektové dokumentace. 
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Pro větrání obytných budov se doporučuje použít jeden z následujících systémů 

větrání:

- nucené podtlakové větrání,

- nucené rovnotlaké větrání,

- hybridní větrání.

Z hlediska příslušnosti větracího zařízení k jednotlivým bytovým jednotkám 

rozlišujeme systémy centrální a lokální.

8.1. Podtlakové větrání

V obytných budovách je podtlakové větrání realizováno nuceným odvodem vzduchu 

z místností se zdrojem škodlivin nebo vlhkosti (hygienické zázemí, kuchyně) a přisáváním 

vzduchu z venkovního prostředí. Přívod venkovního vzduchu u podtlakového větrání se 

zajistí přívodními větracími otvory integrovanými do výplní stavebních otvorů (oken) nebo 

zabudovanými v obvodových stěnách. Přívodní otvory se zpravidla umisťují pod okna za/nad 

otopná tělesa, případně pod strop nad okna. Do každé obytné místnosti lze vzduch přivádět 

přes větrací otvor, který může být osazen i kvalitním filtrem případně tlumičem hluku. 

Větrací otvory mohou být různého tvaru, např. kruhové, obdélníkové nebo úzké štěrbiny, a 

lze je opatřit regulací průtoku vzduchu. Ohřev venkovního vzduchu při podtlakovém větrání 

zajišťuje otopná soustava. Nevýhodou je zejména absence zařízení pro zpětné získávání tepla 

a s tím spojené vyšší provozní náklady na ohřev větracího vzduchu.

8.2. Nucené rovnotlaké větrání

Nucené rovnotlaké větrání představuje vyšší kvalitu větrání než nucené podtlakové 

větrání, resp. hybridní větrání. Použije se i tam, kde není z hygienických důvodů možné 

zajistit přívod vzduchu podtlakem z obvodové stěny, např. při požadavku na přívod méně 

znečištěného vzduchu než je venkovní ovzduší (např. v blízkosti zdroje znečištění, nebo 

komunikace), nebo tehdy, je-li venkovní prostředí zatíženo nadměrným hlukem, který nelze 

utlumit přívodními elementy podtlakových systémů. 

Rovnotlaké větrací systémy zajišťují nucený přívod čerstvého vzduchu a současně 

odvod vzduchu znehodnoceného. Výhodou nuceného rovnotlakého systému větrání je 

možnost využití zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu, čímž se výrazně snižuje 

spotřeba tepla na ohřev venkovního vzduchu. Pro dopravu vzduchu slouží většinou dvojice 

ventilátorů umístěných v kompaktní vzduchotechnické jednotce, která obsahuje zpravidla 
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filtraci atmosférického vzduchu, výměník ZZT, případně ohřívač (např. pro teplovzdušné 

vytápění). Větrací zařízení slouží pro přívod a předehřev venkovního vzduchu, dohřev 

vzduchu je uskutečňován otopnou soustavou, nebo ohřívačem. Ventilátory mají možnost 

regulace výkonu v několika stupních (regulace otáček), což umožňuje ovládat zařízení na 

základě aktuálních požadavků (vlhkost, koncentrace CO2 apod.). 

Nevýhodou oproti podtlakovým systémů mohou být vyšší pořizovací náklady, vyšší 

spotřeba energie pro pohon ventilátorů, které musí hradit tlakovou ztrátu vzduchovodů a 

prvků větrací jednotky (především výměníku ZZT), dále pak prostorové nároky pro umístění 

zařízení větrání a vzduchovodů.

8.3. Hybridní systémy

Hybridní větrání zahrnuje aktivní prvky přirozeného i nuceného větrání, tzn. 

kombinuje účinky přirozených (vztlakových) sil se silou mechanickou (nuceným větráním). 

Koncepce hybridního větrání spočívá v kombinaci a střídání obou režimů (přirozeného a 

nuceného), umožňuje udržet kvalitu vnitřního vzduchu bez vysokých nároků na spotřebu 

elektrické energie. Nezbytnou součástí systému je řídicí systém, který na základě aktuálních 

požadavků (koncentrace CO2) nastavuje provozní režim budovy. Znamená to použití 

definované dávky větracího vzduchu dle požadavků, nebo na základě měření koncentrace 

CO2 v letním a v zimním období a použití nuceného větrání pouze pokud je to nezbytné.

8.4. Vzduchotechnická jednotka pro bytový dům 

Pro záměr bytového domu je doporučeno nucené rovnotlaké větrání. Na výběru by 

zůstalo zda zvolit centrální či lokální systém. 

V objektu při průměrné násobnosti výměny vzduchu 0,5 h-1 představuje zajistit 

výměnu vzduchu v objemu 750 m3 za hodinu. Pro takový objem výměny doporučuji osadit 

aktivní rekuperační jednotku ELAIR 6,0 A/C. Tato jednotka má modulový výkon 500 až 

1450 m3/hodinu. Elair 6,0 s označením A/C v létě přiváděný vzduch ochlazuje, v přijatelných 

teplotách od +16°C do 22°C větrá a klesne-li venkovní teplota nasávaného vzduchu do 

jednotky pod +15°C, začne přiváděný vzduch ohřívat. Činí tak do -16°C, poté se jednotka 

díky svému programu vypne.

Jednotka nasává vzduch z venkovního prostředí a filtruje. Filtrace zachytí většinu 

částic rozptýlených ve vzduchu. Upravený vzduch zbavený nečistot pak jednotka 



Diplomová práce Revitalizace BD v Hranicích

65

ohřívá/chladí a vyfukuje do potrubí a dále přes regulovatelný distribuční element do 

místností.

Obr. č. 45 Aktivní vzduchotechnická jednotka ELAIR 6,0

Čerstvý vzduch z jednotky bude rozveden kruhovým potrubím prostorem stupaček, 

případně nevyužívanými komínovými tělesy až do obytných místností. „Špinavý“ vzduch 

bude odtažen z bytů rozvody ve stupačkách a komínových tělesech a to z kuchyní, WC a 

koupelen. Potrubní rozvody budou provedeny v pozinkovaném plechu kruhového průřezu, na 

koncích připojené kruhové flexibilní hliníkové hadice. Rozvody ve stupačkých budou 

provedeny z potrubí DN 250 mm, v samotných bytech z potrubí DN 160 a DN 125.  

Ukončení bude provedeno kruhovými distribučními elementy. 

Obr. č. 46 Distribuční element vzduchotechnické jednotky
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9. Ekonomické hodnocení rekonstrukce

9.1. Náklady na stavební část

Z rozsahu prací a projektové dokumentace byl sestaven položkový rozpočet, který byl 

naceněn nezávisle stavební společností Inženýrské stavby s.r.o.. Z rozpočtu vyplývá, že 

náklady na stavební část spojenou se zateplením a revitalizací činí 1 752 000,- Kč. Nebyla 

použita pro stanovení rozpočtu kalkulace z RTS, protože tato je významně vyšší a neodpovídá 

dnešním kalkulovaným cenám prováděných prací. Jednotlivé položky jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka č.11 Rozpočet stavební části

stavební opatření Kč

zateplené 1. PP vodorovné 192 000

zateplení 1. NP vodorovné 20 000

zateplení podlahy půdy 295 000

zatepelní fasády 820 000

oprava a zatepelní balkónů 73 000

klempířské práce 86 000

svody, hromosvody 18 000

výměna oken 205 000

ostatní práce 43 000

Stavební část celkem 1 752 000

Rozpočet stavební část

9.2. Náklady na TZB

Z projektové dokumentace byl sestaven položkový rozpočet, který byl nezávisle 

konzultován se společností TZB Technik Hranice. V následující tabulce jsou uvedeny 

jednotlivé položky.
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Tabulka č.12 Rozpočet TZB

dodávka Kč

tři kotle THERM KD 28 90 000

otopná tělesa KORADO 250 000

rozvody mědi 123 400

směsovací ventily 4 000

zásobník TV 70 000

rozdělovač 9 000

neutralizátor 3 600

HVDT 6 000

čerpadla 13 000

expanzní nádoby 9 000

ekvitermí regulace 45 000

komín 11 000

elektrikářské práce 35 000

práce topenářské a instalatérské 120 000

práce kominíka 12 000

armatury 27 000

TZB celkem 828 000

Rozpočet TZB

9.3. Náklady na vytápění

Náklady na vytápění jsou porovnány ve dvou variantách – před a po realizaci zateplení 

v cenové úrovni roku 2011. 

Před realizací jsou výpočtové roční náklady na vytápění 225 700,- Kč. Pro zajímavost  

stávající skutečné náklady, dle odběrů plynu v jednotlivých bytech, jsou cca 167 200,- Kč. 

Tento rozdíl spočívá především v rozdílu mezi metodikou výpočtu v náročnosti na vytápění 

budovy a skutečným stavem konstrukcí, klimatickými podmínkami a zvyklostmi obyvatel 

domu ve věcech topení. 

Náklady na vytápění po zateplení, po předpokládaných úsporách, činí 69 900,- Kč. 

Úspory tak činí 155 800,- Kč, resp. 97 400,-Kč ročně. Dále ve výpočtech budu počítat 

pouze s teoretickými náklady a úsporami, protože skutečné budoucí náklady neznáme a nelze 

tak přesně stanovit přínos investice. V každém případě se dá předpokládat úspora okolo 

10 000,- Kč ročně na jeden byt. 

9.4. Hodnocení investice

V rámci ekonomického hodnocení investice jsou posouzeny vždy dvě varianty s dvojí 

výší nákladů. První varianta je celková investice, tj. investice do stavební části i do TZB. 

V druhé variantě je hodnocena návratnost pouze investice do stavební části. Výše nákladů je 

hodnocena v případě investice v celé výši a v případě získání dotace, např. z programu Zelená 
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úsporám. Výpočty byly provedeny v kalkulačním programu Excel. Bylo počítáno s 15 letou 

splatností úvěru, sazbou RPSN 3,9%, dobou životnosti 40 let, s ročními provozními náklady 

ve výši 15 000,- Kč (údržba TZB). 

Jedním z ekonomických kritérií pro hodnocení úspěšnosti projektu je návratnost 

investice. Návratnost investice = ((čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) * 

100 [%].  Dalším hodnotícím kritériem je vnitřní výnosové procento (IRR). Čím je větší, tím 

spíše lze projekt doporučit k realizaci. Jde o trvalý roční výnos investice. 

 Přehled výsledků je uveden v následující tabulce:

Tabulka č. 13 Ekonomické hodnocení investice

Varianta Investice Návratnost
Vnitřní výnosové 

procento

Kč roky %

Celková rekonstrukce 2 580 000 26 4

Stavební část 1 752 000 20 7

Celková rekonstrukce (dotace) 1 830 000 23 5

Stavební část (dotace) 1 002 000 16 9

Ekonomické hodnocení rekonstrukce

Z výsledků je patrná dlouhá doba návratnosti, ale i přes tuto dobu lze tento projekt 

považovat za finančně úspěšný, především při porovnání hodnoty IRR s možností jiných 

alternativních příležitostí pro SVJ. Při podrobnějších rozborech stávajícího stavu by se 

pravděpodobně zjistila potřeba postupné výměny stávajících zařízení TZB, což relativní výši 

investice sníží, stejně tak i v budoucnu potřebné opravy na fasádě stavby, pokud by k realizaci 

opatření nedošlo. V případě získání dotací, např. z programu Zelená úsporám, se efektivita 

investice zlepší.



Diplomová práce Revitalizace BD v Hranicích

69

10. Závěr

Obsahem diplomové práce je návrh revitalizace – zateplení a změny vytápění 

bytového domu. V úvodní části jsou rozebrány teoretické předpoklady návrhu a realizace. 

Diplomová práce řeší tepelnětechnické hodnocení celé stavby. Konstrukce vyhovují 

požadavkům ČSN 73 0540-2, přičemž byly navrženy v parametrech jí doporučených hodnot.  

Celý objekt je hodnocen z hlediska energetické náročnosti stavby a je posouzen přínos 

revitalizace. Po zateplení se sníží energetická náročnost budovy na vytápění z původních 280 

kWh/m2 a rok na 71 kWh/m2 a rok, což je úspora 75 % energie a 63 % emisí CO2.

Změna tepelnětechnických vlastností konstrukcí přináší změnu i z hlediska potřeby 

výroby a distribuce tepla v objektu. Diplomová práce řeší návrh nové otopné soustavy 

přinášející zásadní změnu ve vytápění domu. Původních devět lokálních soustav je nahrazeno 

jednou centrální soustavou se třemi otopnými větvemi a centralizovanou přípravou TV. 

Výroba tepla bude probíhat v nové kotelně pomocí plynových kondenzačních kotlů Therm 

KD28. Rozvody tepla budou provedeny v měděných trubkách. V bytech budou nová topná 

tělesa od společnosti KORADO. 

V případě další snahy o snížení energetické náročnosti budovy je počítán návrh nové 

soustavy nuceného větrání spočívající v instalaci vzduchotechnické jednotky ELAIR 6,0 A/C, 

ve které je zabudováno tepelné čerpadlo sloužící k ohřevu, případně chlazení nově 

přiváděného vzduchu. 

V rámci ekonomického hodnocení celkové rekonstrukce se prokázala návratnost 

investice do doby její životnosti. Investici lze doporučit především i proto, že by stavbu 

v budoucnu stejně čekala rekonstrukce pro zlepšení jejího technického stavu a prodloužení 

životnosti. 
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