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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce pojednává o porovnání více zdrojů tepla pro vytápění a 

přípravu teplé užitkové vody komerční budovy v Třinci-Oldřichovicích.  

V úvodu této diplomové práce byl proveden výpočet tepelných ztrát komerční 

budovy, dále byl zvolen systém vytápění a následně byly provedeny výpočty na potřebu tepla 

(vytápění, teplá užitková voda) tohoto systému. Pak byly navrženy tři zdroje tepla. V obsahu 

jsou shrnuty části tohoto systému, které jsou potřeba k správné funkci celého systému.  

V jednotlivých bodech jsou uvedeny návrhy, funkce, výpočty, popř. schémata a 

obrázky jednotlivých komponentů. Součástí je také technicko-ekonomické vyhodnocení 

celého systému včetně návratnosti investice. 

Klíčová slova: 

Energie, spotřeba tepla, zdroj tepla, otopná soustava, vytápění. 

 

 

ABSTRACT  

 Energy, heat consumption, heat source, heating system, heating.       

 

Key words:  

This thesis is focused on the comparison of more heat sources for heating and 

preparation of hot service water in commercial building in Třinec-Oldřichovice. 

At the beginning of this thesis was calculated the heat loss of commercial building, 

next there was chosen the system of heating and subsequently were done the enumerations of 

the heat demand (heating, hot service water) of this system. Then were suggested three heat 

sources. In the content are summarized parts of the system which are needed for the right use 

of the whole system.  

In each points are shown proposals, functions, calculations, or schemes and pictures 

of single components. Constituent part is as well techno-economic evaluation of the entire 

system including return on investment. 
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1 ÚVOD 
 

Moderní doba klade důraz na ekologii, co nejnižší pořizovací náklady na zařízení, 

opravy, servis, všeobecně v energetice a na šetření provozních nákladů energetických zařízení 

zároveň při dosažení maximální možné účinnosti těchto zařízení. Obsahem této práce je popis 

a návrh více variant zdrojů tepla pro komerční budovu, která je postavena v Třinci-

Oldřichovicích. Tato budova slouží jako ukázková prodejna komponentů pro snižování 

energetické náročnosti zařízení, budov, průmyslových objektů a jiných různých aplikací, ať 

už všeobecně v průmyslu nebo v bytové zástavbě. Při každém návrhu budovy, ať komerční, či 

soukromé je důležité, aby byl proveden správný návrh vytápění, klimatizace (je-li nutná), a 

v neposlední řadě teplé vody. V dnešní době se postupně začínají stavět pasivní domy, jako 

zdroje tepla se začínají využívat tepelné čerpadla ve větší míře, než tomu bylo v minulosti. 

Jako podklad pro návrh zdrojů tepla slouží projektová dokumentace celé stavby, následně 

dle této projektové dokumentace byly vypočítány tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 a potřeba 

tepla pro vytápění dle denostupňové metody a přípravu teplé vody. Dále bylo potřeba zvolit 

systém vytápění, byl tedy zvolen systém s akumulačním ohřevem topné vody v akumulačních 

nádržích a následný rozvod topné vody k teplovzdušným otopným tělesům (tzv. fancoily). 

K tomuto systému budou následně navrženy a porovnány tři zdroje tepla dle výpočtů potřeb 

tepla. 

Cílem práce je návrh různých variant zdrojů tepla pro komerční budovu spolu s technicko 

– ekonomickým vyhodnocením těchto tří zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové 

vody naší zvolené komerční budovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

2 POPIS BUDOVY A SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ 

Popisovaná komerční budova je půdorysného tvaru čtverce – 12 x 12 m (Půdorys 

obsažen v příloze č. 1), vizualizace „viz obr. 1“, dvoupodlažní, nepodsklepená. Obvodové 

stěny jsou z keramických tvárnic tl. 440 mm, vnitřní nosné stěny tl. 250 mm a příčky tl. 75, 

125 mm a 150 mm jsou navrženy z cihelných bloků Porotherm. Nosná konstrukce sedlové 

střechy je dřevěná. Krytina je povlaková. Podhledy jsou skládané, střecha zateplena izolací tl. 

300 mm. Přístup k řešenému objektu je po stávajících zpevněných plochách. Jsou využívány 

stávající parkovací místa v přímé blízkosti řešeného objektu (příjezd ze stávající silnice). 

Komunální odpad je odkládán do kontejnerové nádoby a je odvážen firmou k tomu určenou 

na povolenou skládku. Četnost odvozů určí provozovatel. Splaškové vody jsou odváděny do 

stávající splaškové kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny do vsakovacího systému.  

Vytápění objektu a ohřev vody zajistí navržený a hodnocený zdroj tepla. Vytápěcí 

systém byl zvolen jako teplovzdušný otopnými teplovzdušnými tělesy, protože těmito tělesy 

můžeme v zimním období topit, to bude jejich primární funkce a dále můžeme v létě také 

chladit, sekundární funkce, záleží tedy jakou vodu (o jaké teplotě) jim dodáme. Jako jeden 

z porovnávaných zdrojů bude tepelné čerpadlo, to znamená, že v zimě můžeme dodat vodu 

teplou pro potřeby vytápění a v létě můžeme dodat vodu studenou pro potřeby chlazení těmito 

otopnými tělesy. Dále můžeme tyto jednotky také provozovat v režimu větrání, což je 

výhodné z hygienických důvodů a nebude docházet ke znečišťování vnitřního vzduchu. 

Obr. 1 Vizualizace komerční budovy 
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2.1 Ústřední ohřev teplé užitkové vody (TUV) 

Teplá užitková voda je nezbytnou součástí vybavení zejména bytových a občanských 

staveb. Ohřev, rozvod, návrh a provoz technických zařízení TUV spadá do oboru tepelné 

techniky, vytápění a regulace a měření. Řešení problematiky představuje volbu způsobu 

přípravy TUV, návrh technických elementů na straně vody (studené, teplé a cirkulace) i 

tepelného média, specifikace zdroje a regulace provozu přípravy, jenž musí odpovídat 

variabilitě časového odběru. Teplou užitkovou vodu (TUV) lze připravovat lokálně v místě 

spotřeby či ústředně zařízením sloužícím pro více odběratelů. Ústřední ohřev teplé užitkové 

vody se obvykle realizuje nepřímo topnou vodou či párou vyráběnou tepelnými zdroji nebo 

teplonosnými látkami přiváděnými horkovodními nebo parními sítěmi centrálního zásobování 

teplem (CZT). Druhou variantou je přímý ohřev TUV specifickými tepelnými zdroji 

využívajícími teplo vzniklé při spalování paliva. Z uvedených skutečností je patrné, že 

příprava TUV tvoří obsáhlou problematiku mezioborového charakteru. Z důvodu 

komplexního pohledu jsou vedle tepelné problematiky přípravy TUV uvedena některá fakta 

související s oborem zdravotní techniky. 

2.1.1 Přehled soustav ohřevu TUV 

Ohřev TUV lze dle technických sestav dělit do níže uvedených způsobů: 

a) Akumulační ohřev – spočívá v ohřevu TUV ve velkoobjemových nebo maloobjemových 

ohřívačích vybavených výkonově odpovídajícími teplosměnnými plochami. Ohřívače lišící 

se svým objemem a tepelným výkonem zajišťují i špičkové odběry, a tím eliminují 

nerovnoměrnost denní spotřeby. 

b) Průtočný ohřev – vychází z přípravy TUV ve speciálních výměnících v konstrukčním 

provedení umožňujícím dosáhnout vysoký součinitel prostupu tepla. Ve výměnících se 

teplo protiproudým způsobem předává protékající ohřívané vodě. 

c) Smíšený ohřev – představuje kombinaci průtočného a akumulačního ohřevu. Nedílnou 

součástí je uzavřena nádrž přispívající k vykrytí zvýšeného ohřevu TUV ve špičkách 

nepřesahující zpravidla 20 až 60 minut. 

d) Přímý ohřev TUV – se realizuje obvykle kotli a dalšími plynovými spotřebiči, ve kterých 

je tepelná energie vzniklá při spalování plynu nebo topného oleje sdílena ohřívané vodě 

teplosměnnou plochou.  
 

Pro účely této diplomové práce byl zvolen akumulační ohřev. 

2.2 Akumulační ohřev  

Charakteristickým prvkem tohoto zařízení jsou klasické velkoobjemové zásobníkové 

ohřívače, nebo dnes progresivní maloobjemové ohřívače. Uvedené ohřívače jsou v podstatě 

rekuperačními výměníky umožňující výměnu tepla mezi topným médiem a TUV. 
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2.2.1 Velkoobjemový zásobníkový ohřívač 

Tento ohřívač tvoří ocelová válcová nádoba opatřena jak přírubami pro napojení 

potrubí rozvodu TUV, cirkulace i studené vody, tak nátrubky umožňující osazení nutných 

armatur (pojistný ventil, teploměr, tlakoměr) a čidel regulace. Teplosměnnou plochu tvoří 

trubkové topné těleso tvaru U vložené do zásobníku a opatřené přírubami pro napojení potrubí 

topné látky. Materiálem topného svazku je měď nebo nerezová ocel. Zásobníky se vyrábějí 

v provedení ležatém nebo stojatém. Ležatý zásobník se zpravidla osazuje na dva ocelové nebo 

betonové základy o výšce cca 0,6 m. Stojatý zásobník, opatřený třemi ocelovými podpěrami, 

se umísťuje přímo na betonovou podlahu nebo základ, „viz obr. 2“. 

 

 
 

Obr. 2  Schéma osazení a zapojení zásobníkového ohřívače 

2.2.2 Maloobjemové zásobníkové ohřívače 

Tyto ohřívače tvoří válcové nádoby uzpůsobené pro vodorovné či svislé osazení a jsou 

opatřené nezbytnými připojovacími přírubami a nátrubky. Tyto ohřívače jsou vyráběny 

z vysocelegované nerezové oceli a na vnějším povrchu tepelně izolované vrstvou tvrdé 

polyuretanové pěny. Teplosměnnou plochou je do nádoby vložený topný svazek vyššího 

výkonu vyrobený z korozivzdorného materiálu. Ve vodorovných zásobnících je vloženo 

trubkové těleso tvaru U a ve svislých zásobnících topná spirála ve tvaru svislého válce. 

1) Vodorovné ohřívače mají krycí plechový plášť tvaru hranolu v provedení umožňujícím 

osazení kotle nebo dalšího ohřívače na horní nosné ploše. Topné těleso obvykle tvoří 

trubkový svazek tvaru U z korozivzdorného materiálu. (dle Obr. 3) 

2) Svislé ohřívače tvoří ocelová válcová nádoba opatřena nosnými podpěrami k osazení na 

podlahu strojovny. (dle Obr. 3) 

Návrh maloobjemových ohřívačů 

Návrh ohřívačů teplé užitkové vody představuje určení objemu a tepelného výkonu, 

který je nezbytný pro řešení zdroje tepla. Praktické dimenzování vychází z platných českých 

norem a předpisů. 

Potřeba tepla 

Potřeba tepla pro vytápění je stanovena v příloze 3. 

Jmenovitý tepelný výkon  

Po vypracování výpočtu celkového tepelného výkonu pro vytápění je nutné navrhnout 

zdroj tepla o odpovídajících parametrech pro pokrytí potřeb tepla. 
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Velikost topné plochy 

Velikost topné plochy trubkového svazku zásobníkového ohřívače Su se určí pro 

střední rozdíl teplot  tu ze vztahů níže (1,2). 
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kde ku je součinitel prostupu tepla otopné plochy, pro médium teplá voda    

   ku = cca 420 W.m
-2

.K
-1

, 

 tm1 - teplota přívodní topné vody  (°C), 
 tm1 - teplota zpětné topné vody  (°C). [5] 
 

  

 
 

Obr. 3  Schéma skladby a zapojení maloobjemových ohřívačů  

2.3 Otopné soustavy a jejich části 

Otopná soustava je souborem technických a energetických elementů, které umožňují 

přenos tepla a formují jeho mechanizmus probíhající mezi zdrojem a koncovými prvky 

tvořenými otopnými plochami. 
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2.3.1 Klasifikace otopných soustav 

Soustavy vytápění, realizované jako přímotopné nebo s akumulací tepla, se dělí dle 

primárního topného média na vodní, parní, teplovzdušné a elektrické. „viz obr. 4“. 

 

 

 
 

Obr. 4  Schéma základního dělení otopných soustav  

2.3.2 Vodní soustavy 

Tyto soustavy se vyznačují optimální schopností přenosu tepelné energie, pružnou 

regulací tepelného výkonu a plynulou kvalitativní změnou parametrů topné látky. Soustavy se 

klasifikují dle teploty distribuované vody, druhu expanzního zařízení a provedení rozvodu 

soustavy. Dle teploty teplonosné látky se vodní soustavy dělí na: 

A. Horkovodní s teplotou topné vody nad 115 °C. Pro účely vytápění se tato soustava 
obvykle provozuje s teplotním spádem 140/90 °C. Vyšší teplotní spády (např. 170/100 °C) 
slouží pro sítě centralizovaného zásobování teplem (CZT). 

B.  Teplovodní s teplotou topné vody do 115 °C, užívají se pro vytápění konvekčními 
otopnými plochami. Základní teplotní spády jsou odvozeny pro rozdíl teplot 20 nebo 25 K 
o hodnotách 90/70 °C, 92,5/67,5 °C event. 80/60 °C. 

C. Nízkoteplotní s teplotou topné vody do 65 °C obvykle využívané pro sálavé vytápěcí 
soustavy s teplotním spádem cca 50/40 °C. 

Dle druhu expanzního zařízení se vodní soustavy dělí na: 
A. otevřené soustavy vybavené otevřenými expanzními nádobami, 
B. uzavřené soustavy opatřené uzavřeným základním nebo víceúčelovým expanzním 

zařízením. 
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Dle provedení rozvodu jsou vodní soustavy jednotrubkové nebo dvoutrubkové.  

Dvoutrubkové soustavy jsou v provedení se spodním nebo horním rozvodem (obr. 
5). Jednotrubkové soustavy jsou v provedení vertikálním s horním rozvodem nebo 
horizontálním expanzního zařízení s obtokem či průtokem topné látky (obr. 5). Cirkulace 
topné vody teplovodních soustav je nucena (čerpadlem) nebo přirozená.  

 

 
 

Obr. 5  Základní varianty provedení teplovodních soustav 

2.3.3 Parní soustavy 

Topným médiem těchto soustav je vodní pára, pro niž je charakteristický tepelný 
přenos pomocí skupenských změn. Základním kritériem dělení soustav je přetlak páry 
využívaný pro vytápění. Z tohoto aspektu se soustavy dělí na: 
A. podtlakové - provozované s tlakem páry nižším než je tlak atmosférický, 
B. nízkotlaké - pracující s přetlakem páry do 70 kPa. Používají se pro vytápění zpravidla 

technologických objektů v případech, kdy to umožní příslušné hygienické předpisy. 
C. středotlaké - využívající přetlak páry od 70 do 1600 kPa. Pro vytápění se tyto soustavy 

využívají z důvodu teploty, tlaku a kondenzace páry jen výjimečně. Středotlaké parní 
soustavy se navrhují obvykle pro technologické účely a středotlaká pára se užívá v sítích 
CZT. 

 

Nízkotlaké parní vytápění  

Tento druh vytápění se nejčastěji navrhuje v provedení dvoutrubkovém se spodním 
rozvodem. Soustavu tvoří parní a kondenzační okruh. Parní okruh dopravuje potrubím páru 
ze zdroje (obvykle kotle) do otopných těles. Kondenzátní okruh může být v provedení s 
přímým nebo nepřímým vracením kondenzátu. Okruh započíná odvaděči kondenzátu u 
otopných těles, ze kterých kondenzát stéká samospádem do kotle v případě přímého vracení 
nebo do sběrné nádrže v soustavě s nepřímým vracením kondenzátu. Z nádrže je kondenzát 
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přečerpáván do parního kotle. Schéma řešení parní soustavy a sestavy zařízení pro přečerpání 
kondenzátu je na obr. 6. Z obr. 6  je zřejmé, že kondenzátní čerpadlo dopravuje kondenzát do 
doplňovací nádrže osazené ve výšce nad hladinou vody odpovídající pracovnímu přetlaku 
kotle. Doplňování vody je regulováno hladinovým regulátorem. U rozlehlých soustav s 
pomalejším návratem kondenzátu se parní kotle doplňují vyrovnávací nádrží, jejíž obsah je 
závislý na druhu kotlů a jejich vodním obsahu. 

 
 

 
 

Obr. 6  Schéma parního nízkotlakého vytápění 

2.4 Hydraulika otopných soustav 

Otopné soustavy, klasifikované v minulé kapitole, zajišťují distribuci topné látky mezi 
zdrojem tepla a místem jeho spotřeby. Hmotnostní tok topného média a jeho parametry musí 
odpovídat výkonu otopných těles danému aktuálními hodnotami tepelných ztrát. Konkrétní 
návrh otopného systému vychází z maximální hodnoty tepelných výkonů. Okamžitou 
tepelnou potřebu v celém intervalu ohraničeném maximální a minimální tepelnou ztrátou 
musí zajistit automatická regulace umožňující změnu jedné ze dvou veličin charakterizujících 
přenos tepla daného základní rovnicí:  

 

      )(
21 mm ttcmtcmQ       (W) (3) 

 

kde m je hmotnost přepravované látky  (kg), 

 c - měrná tepelná kapacita  (J.kg
-1

.K
-1

) 

 tm1 - teplota přívodní topné vody  (°C), 
 tm2 - teplota zpětné topné vody  (°C). [5] 

Z tohoto aspektu lze regulaci otopných soustav dělit na: 
a) kvalitativní sledující řízení teploty topného média tmi při jeho stálém průtoku m, 
b) kvantitativní umožňující změnu množství protékající topné látky m při konstantní teplotě 

t m i .  

Nezbytným předpokladem optimální funkce otopných soustav a regulace jejich 

výkonu jsou hydraulické poměry, které musí být kvalifikovaně řešeny v rámci návrhu otopné 

soustavy. Výchozím při řešení problematiky je určení potřebného pracovního tlaku, nutného 

pro krytí tlakových ztrát otopné soustavy daných součtem dílčích ztrát elementů soustavy. 
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2.4.1 Pracovní tlak 

Pracovní tlak je veličina formulovaná v oblasti vytápění fyzikálními a geometrickými 

faktory. Velikost pracovního tlaku vychází z vlastností topné látky (voda, pára) a způsobu její 

distribuce (přirozený nebo nucený oběh). Hodnota pracovního tlaku závisí na druhu otopné 

soustavy. 

Teplovodní vytápěni s přirozeným oběhem vody 

 

Pracovní tlak je dán vztlakem pg vyvolaným rozdílem hustot topné vody v přívodním 

a vratném potrubí o teplotách t1 a t2. Konkrétní hodnotu tlaku lze určit ze vztahu: 

)( 12   hgpg      (Pa) (4) 

 

kde h je vzdálenost mezi středem kotle a středem otopného tělesa  (m), 

 ρ1 - hustota přiváděné vody o teplotě t1  (kg.m
-3

), 

 ρ2 - hustota vratné vody o teplotě t2  (kg.m
-3

). 

Teplovodní vytápění s nuceným oběhem vody  

Soustava je vybavena oběhovým čerpadlem, a proto je celkový pracovní tlak Ph dán 
součtem účinného vztlaku pg a tlaku čerpadla pt dle vztahu: 

 gčh ppp       (Pa) (5) 

 

 )(7,0 12   hgpg      (Pa) (6) 

 

kde pč je pracovní tlak čerpadla (Pa) alternativně vyjadřován: 

- hodnotou měrné energie čerpadla Y  (J.kg
-1

), 

- v praxi často tzv. dopravní výškou čerpadla H  (m v. sl.) „viz obr. 7“, 

 pg - část účinného vztlaku určována ze vztahu (4), vzhledem k převažující složce 

tlaku čerpadla pč se tato složka započítává jen u soustav budov nad 5 podlaží 

 g - gravitační zrychlení  (m.s
-2

), 

 h - výška mezi čerpadlem a nejvýše položeným otopným tělesem  (m). 

Pro návrh čerpadla je rozhodující tzv. „charakteristika čerpadla“ udávající závislost 

tlaku čerpadla pt na objemovém průtoku V (l.s
-1

, m
3
h

-1
). Charakteristika je vykreslena na obr. 

8. Při volbě čerpadla bez regulace se pro objemový průtok V stanovuje průsečík K tlakové 

„charakteristiky potrubní sítě“ S (pracovní bod) s charakteristickou čerpadla, který určuje 

pracovní tlak čerpadla pč.  

U čerpadel s regulací (např. změnou otáček) lze pro objemový průtok V zvolit 
i čerpadlo o menších parametrech daných nižší charakteristikou. 
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Obr. 7  Průběh pracovních tlaků v otopných soustavách 

 

 
 

Obr. 8 Charakteristika čerpadla, ztrát potrubí a souvisejících veličin [4] 

2.4.2 Hydraulické ztráty 

Hydraulické neboli tlakové ztráty vyplývají z Bernoulliho rovnice pro proudění 

skutečných tekutin. Jsou způsobeny hydraulickými odpory při proudění. Hydraulické odpory 

vznikají při proudění skutečných kapalin a na jejich překonání se spotřebovává mechanická 

energie proudící tekutiny. Z fyzikálního hlediska dochází při překonávání hydraulických 

odporů k nevratné přeměně mechanické energie v teplo, což se prakticky projevuje jako ztráta 

energie. 

Hydraulické odpory jsou způsobeny jednak třením tekutiny o stěny potrubí nebo 

zařízení (ztráty třením), dále jsou způsobeny změnou geometrie případně směru proudu 

(ztráty místní). Disipace energie je tedy závislá na vazkosti tekutiny, geometrii a drsnosti 

potrubí a zejména na rychlosti proudění. Poněvadž hydraulické ztráty vznikají při proudění 

skutečné tekutiny, vyjadřují se jako násobek dynamického tlaku případně dynamické výšky. 

Z rovnic (7) a (8) můžeme určit součty tlaků a součty výšek. V rovnici 7, která je 

určena součtem tlaků, určuje člen pz tlakovou ztrátu způsobenou hydraulickými odpory při 

proudění. V rovnici 8, která je určena součtem výšek, určuje člen hz ztrátovou výšku 

způsobenou hydraulickými odpory při proudění. 

 

 konstp
v

pgh
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pgh z 
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      (Pa) (7) 
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      (m) (8) 

 

 

kde h je výška, kterou musí médium překonat (m), 

 ρ - hustota média  (kg.m
-3

), 

 g - gravitační zrychlení  (m.s
-1

). 

 p - tlak statický  (Pa) 

 

Tlaková ztráta 

 

Tlaková ztráta se všeobecně vyjadřuje jako násobek dynamického tlaku vztahem: 

 


 


 gh
v

p zz
2

2

     (Pa) (9) 

 

kde ζ je ztrátový součinitel, závislý na druhu ztrát  (1), 

 ρ - hustota média  (kg.m
-3

), 

 g - gravitační zrychlení  (m.s
-1

), 

 hz - ztrátová výška  (m). 

 Tlakovou ztrátu můžeme vyjádřit i z Bernoulliho rovnice (10) pro proudění skutečné 

tekutiny mezi dvěma řezy, kdy charakterizuje rozdíl jednotlivých tlaků mezi uvedenými řezy: 

  



2

)(
2

2

2

1
2121

vv
ppghhpz      (Pa)                                                    (10) 

Ztrátová výška 

Ztrátová výška se obecně vyjadřuje jako násobek dynamické výšky 

 
g

v
hz

2

2

       (m)                                                                                                       (11) 

Obdobně jako tlakovou ztrátu v rovnici (10) můžeme vyjádřit z Bernoulliho rovnice 

(7) i ztrátovou výšku 
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     (m)                                                                      (12) 

Ztráty třením 

Ztráty třením v potrubí se počítají z Darcyho – Weisbachova vztahu. Pro tlakovou 

ztrátu se zapisuje ve tvaru 

 
2

2

,



v

d

l
p tz      (Pa)                                                                                         (13) 

a pro ztrátovou výšku platí 
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g

v

d

l
h tz

2

2

,        (m)                                                                                              (14) 

kde Λ je součinitel tření  (1), 

 l - délka potrubí  (m),  

 d - průměr potrubí  (m). 

  

Ztráty třením jsou závislé jednak na vlastnostech dopravované tekutiny (rychlost v, 

kinematická viskozita υ), jednak na vlastnostech potrubí (délka l, průměr d, drsnost k). Vliv 

těchto činitelů je zahrnut v součiniteli tření, který je obecně určen funkcí 

 Λ = f (v, υ, d, l, k)     (-)  

U dostatečně dlouhých potrubí je závislost tlakových ztrát na délce potrubí lineární, 

takže součinitel Λ není délkou potrubí ovlivňován. Pak: 

 Λ = f (v, υ, d, k)     (-)  

Snaha zevšeobecnit experimentální výsledky tlakových ztrát pro různé velikosti 

i druhy potrubí a pro různé rychlosti i různé druhy tekutin vedla k obecnějšímu funkčnímu 

vyjádření součinitele tření. 

 Λ = f (Re, k / d)     (-)                                                                                                  (15) 

kde Re je Reynoldsovo kritérium  (-). 

   

Pro hladké potrubí, kde drsnost odpadá, pak  

 Λ = f (Re)     (1)                                                                                                          (16) 

Místní ztráty 

Místní ztráty jsou způsobeny změnou velikosti průřezu nebo změnou směru, což má za 

následek vznik vírů v tekutině. Vznik a průběh vírů se realizuje na úkor kinetické energie 

proudící tekutiny. Vlivem vazkosti tekutiny se víry v tekutině postupně utlumí a jejich energie 

se změní v teplo. 

Místní ztráty se vyjadřují (obdobně jako ztráty třením) buď tlakovou ztrátou 

 
2

2

,






v

p mz      (Pa)                                                                                                 (17) 

nebo ztrátovou výškou  

 
g

v
h mz

2

2

,      (m)                                                                                                      (18) 

kde ζ je součinitel místní ztráty  (1). 
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Součinitel místní ztráty ζ závisí zejména na geometrii místní ztráty a na rychlosti 

proudící tekutiny. Zpravidla se určuje experimentálně a má platnost jen ve stejných 

podmínkách, za kterých byl určen, nebo fyzikálně podobných případů.  

Ztráta místními odpory se dá vyjádřit ekvivalentní délkou potrubí lek, v němž ztráta 

třením je stejná jako místní ztráta. Z rovností tlakových ztrát 

 
2

2 


v
=

2

2 

v

d

lek      (Pa)                                                                                   (19) 

se určí ekvivalentní délka potrubí vztahem 

 

 dlek 





     (m)                                                                                                        (20) 

Poněvadž tlaková ztráta třením pz,t a tlaková ztráta místní pz,m jsou funkcí 

dynamického tlaku, je možno napsat celkovou hydraulickou ztrátu jako [1] 

 
2

)(

22

222

,,,




 











v
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l
ppp ek

mztzcz      (Pa)                   (21) 

2.5 Součásti otopných soustav 

Základní části otopných soustav tvoří elementy umožňující dopravu topných látek 
z tepelných zdrojů (kotlů, výměníků) do otopných těles. Základními částmi soustav jsou: 
- potrubí s potřebnými tvarovkami, 
- armatury a součásti zdrojů, 
- prvky pro uložení potrubí a kompenzátory. 

2.5.1 Potrubí  

Základním a aktuálním materiálem potrubí jsou ocel, měď a plasty. 

a) Ocelová potrubí se člení dle způsobu výroby a vlastností materiálu, jejž určují jejich 
spojování a použití:  
- Ocelové závitové bezešvé trubky běžné nízkotlaké o DN 10 až DN 50 jsou určeny pro 

trubní systémy se závitovými spoji. 
- Ocelové svařované trubky běžné nízkotlaké o DN 10 až DN 50 se používají pro 

svařované trubní systémy malých světlostí. 
- Ocelové bezešvé trubky hladké nízkotlaké a středotlaké o průměru 22/2,6 až 219/6,3 

tvářené za tepla jsou univerzálním materiálem pro svařované trubní systémy. 

b) Potrubí z mědi 

Měděné trubky a tvarovky se vyrábí z fosforové dezoxidované a kyslíku prosté mědi. 

Trubky a tvarovky chráněné proti korozívním účinkům se používají pro rozvody vnitřního 

vodovodu a vytápění. Základní dělení trubek podle tvrdosti, pevnosti a ohebnosti uvádí 

následující „tabulka 1“. 
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Tabulka 1  Mechanické vlastnosti potrubí z mědi 
 

Tvrdost Pevnost (N.mm
-2

) Ohebnost 

Měkká F22 220 - 250 Ruční ohýbání 

Poloměkká F25 250 - 290 Strojní ohýbání 

Tvrdá F29 nad 290 Ohýbání za tepla 

 

c) Potrubí z plastů 

Výchozím materiálem používaným pro teplovodní vytápění je síťovaný polyetylén. Ze 

skupiny statických polypropylenů. Pro vytápění je rovněž určen nejkvalitnější materiál, 

kterým je polybutén. „tabulka 2“. 

 
Tabulka 2  Mechanické vlastnosti potrubí z plastů 

 

Materiál Označení Tlak Použití 

Polyetylén (síťovaný) PEX PN 20 Teplovodní vytápění do 90°C 

Polypropylén (PP) PPR, Typ 3 PN 10, PN 20 Nízkoteplotní vytápění do 45°C 

Teplovodní vytápění do 90°C 

Polybutén (PB) PN 20 Teplovodní vytápění do 90°C 

 

2.5.2 Armatury a součásti zdrojů  

Vedle armatur pro otopná tělesa se používají armatury osazované do rozvodného 

potrubí a měřicí armatury. Armatury do rozvodu potrubí lze rozdělit dle způsobu jejich 

nastavování i ovládání na ručně a automaticky ovládané. Konstrukce armatur závisí na účelu 

a technickém řešení spoje s potrubím. Důležitým komponentem otopných soustav a zdrojů 

jsou čerpadla. 

a) Základní armatury zajišťující elementární funkce 

1. Uzavírací - sloužící pouze manuálnímu uzavírání průtoku.  

 Dle konstrukce se dělí na: 

- listové uzavírací klapky opatřené přírubami, 

- přímé a šikmé uzavírací ventily jsou do DN 50 opatřené závitovými nátrubky a pro 

větší průměry i pracovní tlaky pak přírubami, 

- speciální šikmé uzavírací ventily vybavené vypouštěním umožňující napojení na 

proporcionální regulátory, 

- klínová a plochá šoupata jsou opatřena buď závitovými nátrubky, nebo přírubami 

v závislosti na jejich světlosti, 

- kulové kohouty vybavené kulovým uzávěrem s teflonovým těsněním a opatřené 

závitovými nátrubky plnící funkci uzavíracích a vypouštěcích armatur. 

2. Pojišťovací - slouží k jištění tlaku u zdrojů tepla i tlakových nádob.  

3. Zpětné - umožňující jednosměrný průtok teplonosné látky.  

Armatury se dělí z hlediska konstrukčního provedení na: 

- zpětné ventily závitové a přírubové pro vodu i páru, 

- zpětné klapky přírubové pro vodu i páru. 

4. Odvaděče kondenzátu - jsou vybaveny lapačem nečistot a plošným membránovým 

ventilem zajišťujícím automatické odvádění kondenzátu. 
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5. Filtry - jsou určeny k zachycení hrubých nečistot v topné vodě nebo páře a osazované 

obvykle před čerpadla a regulační armatury. 

6. Ručně ovládané regulační armatury – osazují se na patách svislých větví (smyček) 

trubních systémů v provedeních tzv. smyčkové vyvažovací armatury v provedení jako: 

- Šikmé vyvažovací škrticí ventily, vsazované obvykle do přívodního potrubí umožňující 

hydraulické vyrovnání svislých větví nastavením předepsané tlakové ztráty. Ventily dále 

umožňují měření tlaku, uzavírání, plnění a vypouštění svislého potrubí. 

- Proporcionální regulátory diferenčního tlaku (základní) vsazované do vratného potrubí. 

Jsou vybaveny impulsním vedením napojeným na šikmou uzavírací armaturu v přívodu 

a umožňují hydraulické vyrovnání svislých větví a udržení stálé tlakové diference 

v okruhu. 

b) Automaticky ovládané armatury tvoří akční členy regulačních obvodů, které obvykle 

zajišťují nejen základní funkci (např. uzavření), ale hlavně plynulou nebo přerušovanou 

regulaci průtoku topné látky v závislosti na variabilních podmínkách odběru tepla. Dle 

konstrukce se dělí na klapky a ventily. 

1. Regulační klapky obsahující klapkový list se konstrukčně řeší jako: 

- třícestné směšovací (MIX) umožňující přimísení části objemového průtoku vratné 

topné látky do přívodního potrubí, a tím kvalitativní regulaci, 

- čtyřcestné rozdělovače (DUOMIX) zajišťující rozdělení objemového průtoku 

přiváděné vody do topného a vratného potrubí. 

2. Regulační ventily obsahující speciálně upravené sedlo se dle konstrukce, jenž 

rozhoduje o průtoku topného média, dělí na: 

- Přímé (dvoucestné) regulační ventily zajišťující kvantitativní regulaci škrcením 

průtoku přiváděné topné látky. Tyto ventily vybavené speciálními elektronickými 

obvody též plní funkci havarijních a regulačních uzávěrů, používaných i v rozvodech 

primárních médií předávacích stanic. 

- Třícestné regulační ventily konstrukčně řešené jako směšovací, zajišťující kvalitativní 

regulaci, nebo rozdělovači, umožňující kvantitativní regulaci. 

c) Armatury měřicí umožňující vizuální zjištění základních parametrů topných látek a 

provozních stavů soustavy tvořených teplotou, tlakem a průtokem. Dělí se na teploměry, 

tlakoměry a vodoměry. 

1. Teploměry, umožňující buď přímé měření teplot látek, nebo povrchových teplot 

zařízení vytápění, se člení na: 

- dvojkovové kruhové teploměry vsazované do teploměrové jímky, 

- indikační tlakové teploměry s pevným stonkem, měřící teplotní změny, 

- technické dvojkovové přiložené teploměry osazované na povrchy zařízení. 

2. Tlakoměry, zajišťující měření aktuálního tlaku v zařízeních a soustavách, lze dělit dle 

provedení měřicího prvku na: 

- tlakoměry s pružnou trubkou a spodním nebo zadním připojením, 

- membránové tlakoměry se spodním připojením. 

3. Vodoměry, měřící objemový průtok užitkové vody a kondenzátu, se dělí dle konstrukce 

na: 

- šroubové vodoměry vertikální, konstrukčně řešené jako souběžné, opatřené 

počítadlem průtoku a vsazované do vodorovného potrubí se navrhují pro měření 

proměnných průtoků topných látek, 

- bubnové vodoměry vybavené regulačním zařízením se používají pro měření průtoku 

beztlakého kondenzátu. 
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d) Čerpadla - Pro okruhy zdrojů a distribučních větví se obvykle navrhují oběhová 

mokrooběžná čerpadla, která zajišťují buď: 

- stupňovitou regulaci otáček (víceotáčková), 

- plynulou regulaci otáček pomocí mikroprocesoru s cílem zajistit požadovaný pracovní 

tlak při daném průtoku topné látky. 

e) Hydraulické vyrovnávače tlaku - hydraulické spojky  

Vyrovnávače se osazují do kotlového okruhu a zajišťují: 

- anulování přebytečného dynamického tlaku kotlových čerpadel, 

- hydraulické oddělení trubního systému soustavy od okruhu zdroje. 

f) Rozdělovače 

Jsou prvky osazené mezi tepelný zdroj a otopnou soustavu. Slouží k napojování 

jednotlivých distribučních okruhů soustavy. Užívají se v provedení klasickém (rozdělovač 

a sběrač) nebo aktuálně u vodních soustav v provedení sdruženém, umožňující spojení 

rozdělovače a sběrače do společné sestavy k napojení jednotlivých funkčních okruhů 

vodních soustav. [12] 

2.6 Provedení otopných soustav 

Řešení rozvodných soustav určených pro dopravu topných médií do koncových 

komponentů soustav tvořených otopnými tělesy závisí na druhu topné látky, stavební 

dispozici a podmínkách pro distribuci tepla. Koncepci a vlastní řešení také ovlivňují technické 

komponenty (armatury a měřicí prvky), účel budovy, ekonomické i estetické faktory. 

Primárním kritériem volby je však druh topné látky, který podstatně ovlivní realizační záměr. 

2.6.1 Teplovodní soustavy 

Teplovodní soustavy slouží pro dopravu teplonosné látky k otopným tělesům. 

Charakteristika soustav 

Provedení soustav je ovlivněno dispozičním uspořádáním a konstrukčním řešením vy-

tápěné budovy a požadavky na regulaci i měření přiváděné topné látky (teplota, množství). 

Soustavu tvoří hlavní vodorovná nebo svislá potrubí, na která se napojují svislá nebo 

vodorovná připojovací potrubí s přípojkami k otopným tělesům. Rozvody teplovodních 

soustav musí být vybaveny tak, aby umožnily uzavření a vypouštění topné látky a dle potřeby 

hydraulické vyvážení tlakových rozdílů. 

Odvzdušnění  

Odvzdušnění soustavy umožňují ruční nebo automatické odvzdušňovacími ventily 

(OV) osazované na nejvyšších místech otopné soustavy (v posledním podlaží budovy) buď 

na otopných tělesech, nebo na konci svislého potrubí. Lze také využít odvzdušňovací nádobu 

(ON) s potrubím a odvzdušňovacím ventilem. 

Odvodnění  

Odvodnění vodní soustavy se provádí pomocí kulových kohoutů, opatřených 

vypouštěním (VK) a osazených na vratném potrubí otopných těles. Vypouštění musí být 

situováno pod úrovní hlavního vodorovného rozvodu a na nejnižších místech soustavy. 



17 

 

Hydraulické vyvážení  

Hydraulické vyvážení se zajistí pomocí smyčkových armatur doplněných o uzavírací 

armatury s vypouštěním. Do přívodního svislého potrubí tlakově nejexponovanějších větví se 

zpravidla osazují vyvažovače v případech rekonstrukcí soustav a vedení vodorovných potrubí 

neprůchodnými kanály. 

Uložení potrubí  

Vodorovná potrubí otopných soustav, vedená pod stropem, se ukládají na stropních 

stavitelných závěsech nebo na konzolách osazovaných pod stropem v předepsaném sklonu. 

Potrubí vedená v kanálech jsou uložena na nosných úhelnících, opatřených jednoduchými 

držáky. Kompenzaci tepelných dilatací zajišťují pevné body (PB) z pásových třmenů 

a přirozené kompenzátory tvaru L nebo Z vytvářené trasou potrubí a dlouhými přípojkami 

větví. 

Jednotrubkové soustavy horizontální 

U horizontálních jednotrubkových systémů jsou vodorovná potrubí napojena na svislá 

hlavní potrubí tak, aby vytvářela samostatné sekce vybavené uzavíracími a regulačními 

armaturami. Provedení ovlivňuje také druh otopných těles. 

- U spodního připojení se tělesa napojí na potrubí pomocí svorných šroubení, na které 

navazuje kompaktní dvojice spojek regulující zatékání vody. Otopná tělesa jsou vybavena 

termostatickými ventily. Kompaktní armatura umožňuje nastavení součinitele zatékání, a 

tím stálý průtok topné vody do otopného tělesa. 

- U konvekčních těles s bočním připojením se používá speciální armatura umožňující 

dvoubodové připojení. Armatura umožňuje boční přívod topné vody do otopného tělesa přes 

termostatický ventil a nastavení součinitele zatékání. „viz obr. 9“. 

 

 
 

Obr. 9  Jednotrubkový rozvod 
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Dvoutrubkové teplovodní soustavy 

1. Svislá připojovací potrubí 

Tato potrubí napojovaná na hlavní vodorovné rozvody slouží k dopravě topné látky 

do otopných těles. Jejich provedení musí umožňovat odvzdušnění, odvodnění a případné 

hydraulické vyvážení sítě pomocí armatur osazených do potrubí.  

Uzavření, vypouštění a požadované hydraulické vyvážení tlakových rozdílů svislých větví 

umožňují následující armatury: 

- šikmý regulační ventil (VAS) vsazovaný do přívodního potrubí umožňuje nastavení tlakové 

ztráty, 

- speciální šikmý ventil (ŠW) osazovaný do vratného potrubí umožňuje uzavření 

a vypouštění, 

- proporcionální regulátor diferenčního tlaku (VAP) v provedení základním nebo s omezením 

průtoku je vybaven impulsním vedením zaústěným do speciálního šikmého ventilu (ŠW), 

jenž je vsazen do přívodního potrubí a umožňuje také uzavírání a vypouštění. 

2. Vodorovná připojovací potrubí 

U dvoutrubkových systémů jsou vodorovná potrubí v každém podlaží napojována na 

hlavní svislé rozvody. Tato potrubí zajišťující přívod a odvod topné látky do těles vytváří 

podlažní větve. V místě připojení jsou osazeny armatury umožňující uzavření, vypuštění, dle 

potřeby regulaci tepelného výkonu a hydraulické vyvážení tlaku. 

a) U spodního připojení se potrubí napojí na tělesa pomocí svorných šroubení, na která se 

instaluje kompaktní dvojice spojek umožňujících uzavírání a regulaci průtoku. Desková 

tělesa RADIK vybavená termostatickými ventily sloužícími k regulaci tepelného výkonu jsou 

hydraulicky vyvažována i pomocí spojek. 

b) Přípojky na vodorovné potrubí podlažních větví, které slouží pro otopná tělesa s bočním 

připojením, obvykle obsahují termostatický ventil v přívodu a regulační spojku sloužící k 

uzavření osazenou do vratného potrubí. 

3. Hlavní vodorovné rozvody 

Vedení a vybavení hlavních rozvodů ovlivňuje dispozice budovy. Budovy s podzem-

ním nebo instalačním podlažím umožňují vedení hlavních rozvodů pod stropem tohoto 

podlaží. Jestliže stavební provedení budovy neumožňuje umístění pod stropem nebo 

u podlahy prvního (sklepního) podlaží, je nutno vést horizontální rozvody obvykle 

v neprůlezných kanálech situovaných pod podlahou. Technické vybavení trubního systému 

musí umožnit uzavření, vypuštění, hydraulické vyvážení a kompenzaci tepelných dilatací. 

Uzavření na hlavní rozvod připojených odbočných větví lze zajistit dvojicí uzavíracích 

armatur (šikmých ventilů, šoupat nebo kulových kohoutů). Vypouštění potrubí umožňují 

kulové kohouty se šroubením na hadici osazené za uzavírací armatury. Vodorovné rozvody 

dvoutrubkových teplovodních soustav, „viz obr. 10“, lze dělit na páteřové a zónové. 

a) Páteřový rozvod dopravující vodu do celé budovy nebo její části je tvořen hlavním 

potrubím, vedeným obvykle pod stropem střední chodby. Na uvedené potrubí se 

oboustranně napojují odbočky k jednotlivým svislým potrubím.  

b) Zónový rozvod je tvořen dvojicí hlavních potrubí orientovaných obvykle rovnoběžně 

s hlavními fasádami budovy. Na větve se připojují jednotlivá svislá potrubí. 
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Obr. 10  Dvoutrubkový rozvod 

Parní nízkotlaké soustavy 

U těchto soustav se využívá k přenosu tepelné energie páry. „viz obr. 11“. 

Charakteristika  

Základní parní soustavu tvoří dvoutrubkový zónový rozvod s parním potrubím 

vedeným pod stropem prvního podlaží. Vodorovné parní potrubí je vedeno ve sklonu 

umožňujícím odtok vzniklého kondenzátu do smyčky umožňující jeho přepouštění do 

kondenzátního potrubí. Konstrukční uspořádání rozvodu ovlivňuje způsob vracení 

kondenzátu. Z tohoto aspektu se rozlišují parní soustavy s přímým a nepřímým vracením 

kondenzátu. 

Přímé vracení kondenzátu  

Představuje provedení soustavy, které umožňuje odtok vzniklého kondenzátu 

z otopných těles samospádem potrubím do parního kotle. Parní potrubí má sklon ve směru to-

ku páry. Jeho odvodnění vyžaduje osazení jednoduchých kondenzátních smyček, pomocí 

kterých v parním potrubí vzniklý kondenzát stéká do kondenzátního potrubí vedeného pod 

stropem. 

Nepřímé vracení kondenzátu 

Nepřímé vracení kondenzátu je provedení soustavy, při kterém se kondenzát 

z otopných těles svádí do sběrné nádrže, ze které se přečerpává do parního kotle. Toto řešení 

je nutno použít v případě osazení otopných těles pod vzdutou hladinou kotle, tzn. zpravidla 

u podlahy prvního podlaží. Parní potrubí vedeno pod stropem a k jeho odvodnění je nutno 

použít dvojité smyčky, která umožní propojení s kondenzátním potrubím vedeným obvykle 

u podlaží či v kanálku pod podlahou prvního podlaží. Přípojky otopných těles musí 

umožňovat odtok vznikajícího kondenzátu. Proto mají dlouhé přípojky otopných těles sklon 

ve směru toku páry. U krátkých přípojek se připouští sklon umožňující průtok vzniklého 

kondenzátu do svislého potrubí. „viz obr. 12“. [6] 
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Obr. 11  Nízkotlaká parní soustava 

 

 
 

Obr. 12  Zónový rozvod parní nízkotlaké soustavy 

2.7 Otopná tělesa 

Otopná tělesa jsou povrchové výměníky osazené přímo ve vytápěné místnosti, ale také 

mohou být umístěny ve stavební konstrukci a tvoří koncový prvek přenosu tepla mezi jeho 

primárním zdrojem a vytápěným prostorem. 

Klasifikace těles 

Primárním úkolem otopných těles je efektivní výměna tepla mezi teplonosnou látkou 

a vytápěným prostředím. Problematiku jejich klasifikace a návrhu charakterizují tepelně- 

technické, konstrukční, hygienické, estetické a ekonomické faktory. Prvořadým požadavkem 

kladeným na tělesa je tepelný výkon a jeho regulace v závislosti na okamžitých hodnotách 

tepelných ztrát, zejména teplotě vnějšího vzduchu. Výkon tělesa závisí na teplotě topné látky. 

Protože tělesa jsou prvkem přicházejícím do kontaktu s uživateli prostoru, musí splňovat 

i hygienické požadavky. 
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Hygienické požadavky 

Otopná tělesa situovaná přímo do vytápěných místností nesmí mít větší než stanovené 
maximální teploty povrchu tpm nebo teploty vstupního média tm. Zmíněné teploty jsou závislé 
na účelu vytápěného prostoru a v základních případech mohou dosahovat hodnoty: 
- obytné a administrativní místnosti, učebny tpm - 90 °C, 

- jesle, mateřské školky a nemocnice            tpm - 85 °C, 

- výrobní provozy                                               tmi < 110 °C. 

Pro sálavé otopné plochy je předepsána maximální teplota tp povrchu kontaktní 
plochy. V případě podlahového vytápění je maximální teplota nášlapného povrchu podlahy tp 
daná účelem vytápěného prostoru s tím, že platí pro: 
- pracoviště s charakterem práce ve stoje  tp = 26 °C, 
- obytné a kancelářské místnosti  tp = 28 °C, 
- hygienická zařízení, koupelny, chodby, bazény tp = 32 - 33 °C. [5] 

Klasifikace otopných těles 

Dle převažujícího způsobu sdílení tepla se otopná tělesa člení na:  

- konvekční,  

- sálavá, 

- teplovzdušná.  

Podle konstrukčního provedení se rozlišují na tělesa: 

- článková,  

- desková, 

- trubková,  

- konvektory,  

- velkoplošná,  

- teplovzdušná.  

Typickými konvekčními tělesy jsou článková a trubková tělesa. Desková tělesa sdílí 

teplo sáláním z přední volné strany, zadní strana obrácená ke zdi sdílí teplo prouděním. 

Sálavé otopné plochy sdílející teplo přímo do vytápěné místnosti jsou řešeny jako sálavé 

podhledy a pásy, nebo sálají teplo prostřednictvím stavební konstrukce. Teplovzdušná otopná 

tělesa vytápějící místnost vydechovaným teplým vzduchem a jsou obvykle autonomními 

jednotkami, které mohou zajišťovat nejen vytápění, ale též teplovzdušné větrání. 

Regulace výkonu otopného tělesa 

Primárním prvkem regulace tepelného výkonu jsou armatury umožňující v základním 

provedení řízení průtoku topné látky pevně nastavitelnou regulací a ruční uzavírání topného 

média. Základní armatury jsou postupně nahrazovány víceúčelovými armaturami 

zajišťujícími jak proměnný průtok topného média v závislosti na tepelných potřebách, tak 

i úplné odstavení tělesa, vypuštění teplonosné látky a jeho opravu. 
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Osazení otopných těles 

Článková tělesa se běžně osazují na ocelové ploché nebo trubkové podpěry vetknuté 

do svislé stavební konstrukce. Svislou plochu tělesa zajišťují ocelové tyčové nebo trubkové 

držáky opatřené fixačními příložkami. Pro osazení ocelových deskových těles se používají 

jednoduché a dvojité podpěry v provedení: 

- standardním, umožňujícím osazení do cihelné a betonové konstrukce, 

- speciálním, určeném pro upevnění do nehomogenní konstrukce. 

Zajištění svislé polohy deskových těles umožňují speciální držáky. Volba způsobu 

uložení, stanovení počtu podpěr a držáků pro otopná tělesa závisí na tvaru, typu a hmotnosti.  

2.7.1 Konvekční otopná tělesa  

Jedná se o typ těles, které využívají ke svému chodu konvekci (proudění) 

Článková tělesa  

Základní část tělesa tvoří svislé jednořadé články ve tvaru sloupků, spojované vzá-

jemně pomocí závitových vsuvek. Vedle ocelových a hliníkových článků se nejčastěji 

používají litinové články. Základní typ má pouze hladké sloupky napojené na horní a dolní 

komoru. Litinová tělesa umožňují boční připojení topné látky a jsou určena pro teplovodní 

vytápění do přetlaku 0,6 MPa a parní soustavy do přetlaku 0,7 MPa. 

Desková tělesa 

Desková tělesa se vyrábí z ocelového válcovaného plechu. Základním elementem 

tělesa je symetrický výlisek opatřený vodorovnými a svislými prolisy. Výlisky spojované 

švovým svárem jsou opatřeny nátrubky, které umožňují napojení topné látky a 

odvzdušňovacího ventilu. U sériové sestavy dvou a tří výlisků se k vnitřním plochám přivařují 

svislé tvarované plechy, zvětšující přestupní plochu. „viz obr. 13“. 

Trubková tělesa hladká a otopné registry 

  Tyto tělesa se vyrábějí z hladkého bezešvého potrubí průměru 44/2,5 až 108/4. Svařují 

individuálně navržená trubková tělesa a to buď ve tvaru otopných hadů, nebo svislých 

a vodorovných registrů. Registry umístěné nad podlahou lze opatřit kovovou skříní, 

vytvářející tělesa typu konvektoru. Používají se pro teplovodní i parní vytápění do přetlaku 

600 kPa při bočním napojení topné látky. „viz obr. 13“. 

Otopná tělesa s hliníkovými lamelami  

Obvykle navrhovaný typ U obsahující základní topnou plochu tvořenou vodorovnými 

jednoduchými nebo zdvojenými trubkovými registry, umisťovanými za sebou, je opatřen 

krycími lamelami zvětšujícími vnější přestupní plochu. Tělesa jsou určena pro teplovodní 

soustavy s nuceným oběhem vody do přetlaku 0,6 MPa. Konstrukční řešení umožňuje nejen 

klasické boční připojení, ale též spodní připojení vodních systémů. „viz obr. 14“. 
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Konvektory 

Vedle vysokých skříňových konvektorů, užívaných ve výrobních provozech, se pro 

občanské budovy navrhují nízké konvektory, obsahující až dvouřadý trubkový registr, 

opatřený ocelovými lamelami. Topné těleso osazené v plechové skříni a kryté terasovou 

deskou vytváří konvektorovou lavici typu OL. Specifickým řešením konvektoru je topné 

těleso tvořené ocelovým trubkovým výměníkem s lamelami v provedení vhodném pro 

osazení do podlahového kanálku (podpovrchový konvektor). Používá se pouze pro teplovodní 

vytápění. Pro místnosti s plochami prosklenými až k podlaze lze použít podlahové konvektory 

s ventilátorem (fancoily) s malou stavební výškou. Konvektory jsou vybaveny tak, aby 

umožnily regulaci tepelného výkonu i změnu otáček ventilátorů. „viz obr. 14“. 

 

 
 

Obr. 13 Kreslení deskových a trubkových těles ve schématech 

 

 
 

Obr. 14  Schéma tělesa s hliníkovými lamelami typu U a konvektorové lavice OL 

2.7.2 Velkoplošné sálavé panely 

Podstatou topné funkce uvedených ploch je využití sálavého efektu k přenosu tepla. 

Tvoří je velkoplošné výměníky s tepelným zdrojem a sálavou plochou, kterou je často 

stavební konstrukce (podlaha, strop, stěna). Základními tepelnými zdroji je teplá nebo horká 

voda, elektřina, event. pára v konstrukčních modifikacích podlahového či stropního vytápění. 

Aktuální a nejčastěji jsou navrhované podlahové teplovodní plochy.  

 

Podlahové teplovodní sálavé plochy 

Tvoří je trubkové topné plochy z plastů (síťovaný polyetylén, polypropylén typu III, 

polybuten) nebo z mědi osazené do podkladní podlahové vrstvy nad tepelnou izolaci. Pro 

každou obytnou místnost se vytváří samostatný trubkový okruh (topný had) řešený ve tvaru 

trubkového meandru nebo dvouchodé spirály. Okruh se napojuje na samostatná hrdla 

speciálních rozdělovačů a sběračů, které jsou vybaveny víceúčelovými armaturami 

zajišťujícími škrcení průtoku, hydraulické vyvážení a uzavření okruhu. Pro rozmístění 

topných okruhů platí následující zásady: 
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- vzdálenost trubky od stěny r = 0,2 až 0,3 m; 

- rozteč trubek mezi sebou / = 0,1 až 0,3 m; 

- délka trubek topného okruhu nemá překročit hodnotu L = 120 m, 

- trubky procházející dilatačními spárami jsou vloženy do polyetylénové chráničky. 

Při kreslení okruhů (sestav) se používají římské číslice pro označení typu skladby 

podlahy). Arabské číslice se používají pro označení otopné plochy, rozteče trubek, vzdále-

nosti a popisu místnosti. Čerchovaná čára označuje plochu s odlišnou roztečí. Na počátku 

okruhu se uvádí číslo hrdla na rozdělovači a délka trubek L. „viz obr. 15“. [4] 

 

 
 

Obr. 15  Skladba a zakreslování podlahových ploch 

2.7.3 Teplovzdušná tělesa 

Uvedená tělesa se vyznačují specifickým sdílením tepla do vytápěného prostoru, jehož 

rozhodující fází je proudění. Typickými představiteli této skupiny těles jsou teplovzdušné 

jednotky vyrábějící se v řadě provedení, z nichž základní umožňuje vytápění nebo větrání 

místností. 

Konstrukce 

Teplovzdušná jednotka je nosná oplášťovaná skříň s vestavěnými komponenty, které 
pro základní účel tvoří filtrační vložka, radiální ventilátor, lamelový výměník a horní 
výdechová žaluzie. Jednotka umožňující teplovzdušné větrání je navíc opatřena směšovací 
komorou, vybavenou nastavitelnou klapkou regulující přívod venkovního vzduchu. Základní 
typy jednotek se běžně vyrábí v provedení: 
- podokenním pro obvyklé osazení k parapetům pod okna, 
- nástěnném, stropním pro uložení na stěnu či stropní konstrukci. 

Regulaci tepelného výkonu jednotek zabezpečuje běžně stupňovitá změna otáček 
ventilátoru, kterým se tak mění průtok vzduchu, a tím i tok přenášeného tepla. „viz obr. 16“. 
[2] 



25 

 

 

 
 

Obr. 16  Schéma sestav a provozu teplovzdušných jednotek [2] 
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3 NÁVRHY ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ A JEJICH POROVNÁNÍ 

3.1 Výpočet tepelného výkonu dle ČSN EN 12831 

Zásady výpočtové metody pro základní případy: 

- Rozložení teplot (teploty vzduchu a výpočtové teploty) je rovnoměrné. 

- Tepelné ztráty se počítají pro ustálený stav za předpokladu konstantních vlastností, jako jsou 

hodnoty teplot, vlastností stavebních částí atd. 

Postup pro základní případy se může užít pro většinu budov: 

- u nichž výška místností nepřekračuje 5 m, 

- které se vytápí nebo se předpokládá vytápění na stanovený trvalý teplotní stav,  

- u nichž se předpokládají stejné hodnoty teploty vzduchu a výsledné teploty. 

Nejprve se vypočtou návrhové tepelné ztráty. Výsledky se použijí pro stanovení 

návrhového tepelného výkonu.  

Při výpočtu návrhových tepelných ztrát vytápěného prostoru se předpokládá:  

- návrhové tepelné ztráty prostupem 

Jsou to tepelné ztráty do vnějšího prostředí způsobené vedením tepla obklopující konstrukci 

a šířením tepla mezi vytápěnými prostory způsobeným skutečností, že přilehlé vytápěné 

prostory se mají vytápět, anebo se obvykle předpokládá, že jsou vytápěné na různé teploty 

odpovídající neobývanému bytu. 

- návrhové tepelné ztráty větráním.  

Jsou to tepelné ztráty do vnějšího prostředí větráním nebo infiltrací pláštěm budovy a šíření 

tepla větráním z jednoho vytápěného prostoru do jiných vytápěných prostorů uvnitř budovy. 

Obecné předpoklady pro výpočet 

Postup výpočtu pro jeden vytápěný prostor 

a) Stanovení hodnoty výpočtové venkovní teploty a průměrné roční venkovní teploty 

b) Stanovení stavu každého prostoru (vytápěný nebo nevytápěný) a hodnot pro výpočtovou 

vnitřní teplotu každého vytápěného prostoru 

c) Stanovení rozměrových a tepelných vlastností pro všechny stavební části a pro každý 

vytápěný a nevytápěný prostor 

d) Výpočet součinitele návrhových tepelných ztrát prostupem a násobení návrhovým 

rozdílem teplot pro získání tepelných ztrát prostupem vytápěného prostoru 

e) Výpočet součinitele návrhových tepelných ztrát větráním a násobení návrhovým rozdílem 

teplot pro získání tepelných ztrát větráním vytápěného prostoru 

f) Stanovení celkové návrhové tepelné ztráty vytápěného prostoru sečtením návrhových 

tepelných ztrát prostupem a návrhových tepelných ztrát větráním 

g) Výpočet zátopového výkonu vytápěného prostoru, např. dodatečného výkonu potřebného 

pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění 

h) Stanovení návrhového celkového tepelného výkonu sečtením celkových návrhových 

tepelných ztrát a zátopového výkonu. 
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Postup výpočtu pro funkční část budovy nebo pro budovu 

Dimenzování dodávky tepla, např. výměníku tepla nebo zdroje tepla, se musí provést 

podle výpočtu celkového návrhového tepelného výkonu pro funkční část budovy nebo 

budovu. Výpočtový postup spočívá na výpočtech jednotlivých vytápěných prostorů. 

Postup výpočtu pro funkční část budovy nebo budovu je následující: 

 

a) Součet návrhových tepelných ztrát prostupem všech vytápěných prostor bez 

uvažování šíření tepla uvnitř definovaného ohraničení prostorů pro stanovení celkové 

návrhové tepelné ztráty prostupem uvnitř funkční části budovy nebo budovy 

b) Součet návrhových tepelných ztrát větráním všech vytápěných prostor bez uvažování 

šíření tepla uvnitř definovaného ohraničení prostorů pro stanovení celkové návrhové 

tepelné ztráty větráním uvnitř funkční části budovy nebo budovy 

c) Stanovení celkové návrhové tepelné ztráty funkční části budovy nebo budovy sečtením 

celkové návrhové tepelné ztráty prostupem a celkové návrhové tepelné ztráty větráním 

d) Součet zátopových výkonů všech vytápěných prostorů pro stanovení celkového 

zátopového výkonu pro funkční část budovy nebo budovu, potřebného pro vyrovnání 

účinků přerušovaného vytápění 

e) Stanovení návrhového celkového tepelného výkonu sečtením celkový tepelných ztrát 

a zátopového výkonu. 

3.1.1 Návrhové ztráty pro vytápěný prostor 

Celková návrhová ztráta 

Celková návrhová ztráta Φl  vytápěného prostoru (i) se stanoví: 

iiViTl f ,,, )(        (W)                                                                                       (22) 

kde ΦT,i je návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru (i)  (W), 

 ΦV,i - návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru (i)  (W),  

 fΔθ,i - teplotní korekční činitel zohledňující dodatečné tepelné ztráty místností 

vytápěných na vyšší teplotu než mají sousední vytápěné místnosti, např. 

koupelna vytápěná na 24 °C (-). 

Návrhová tepelná ztráta prostupem 

Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i pro vytápěný prostor (i) se vypočte: 

)( int,, elKKKKiT UAf        (W)                                                                   (23) 

kde fk je teplotní korekční činitel pro stavební část (k) při uvažování rozdílu teploty 

uvažovaného případu a výpočtové venkovní teploty  (-), 

 AK - plocha stavební části (m
2
), 

 UK - součinitel prostupu tepla stavební částí  (W.m
-2

.K
-1

), 

 θint,l - výpočtová teplota interiéru  (°C), 

 θe - výpočtová venkovní teplota  (°C).  

Hodnoty fk jsou uvedeny v příloze normy.  
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Návrhová tepelná ztráta větráním 

Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i  pro vytápěný prostor (i) se vypočte: 

)(34,0 int,min, eliV V        (W)                                                                             (24) 

kde Vmin je hygienicky nejmenší požadované množství vzduchu pro vytápěný prostor 

(m
3
/h). 

Nejmenší požadované množství vzduchu z hygienických důvodů pro vytápěný prostor 

(i) se stanoví: 

ii VnV  minmin,      (m
3
/h)                                                                                             (25) 

kde nmin je nejmenší intenzita výměny venkovního vzduchu za hodinu  (h
-1

), 

 Vi - objem vytápěného prostoru (i) v krychlových metrech vypočtený z vnitřních 

rozměrů prostoru. Přibližně má tento objem hodnotu 0,8 objemu stanoveného 

z vnějších rozměrů. 

3.1.2 Návrhový tepelný výkon 

Celkový návrhový tepelný výkon 

Celkový návrhový tepelný výkon vytápěného prostoru se stanoví: 

iRHiiHL ,,        (W)                                                                                               (26) 

kde Φl je návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru (i)  (W), 

 ΦRH,i-  zátopový tepelný výkon vytápěného prostoru (i)  (W). 

Přerušovaně vytápěné prostory 

RHilRH fA ,     (W)                                                                                                (27) 

kde Ai je podlahová plocha vytápěného prostoru (i)  (m
2
), 

 fRH - zátopový součinitel závislý na druhu budovy, stavební konstrukci, době zátopu 

a předpokládaném poklesu vnitřní teploty během útlumu vytápění. 

Hodnoty zátopového součinitele fRH  jsou v příloze normy. 

3.1.3 Celkový tepelný výkon pro funkční část nebo pro budovu 

Výpočet navrhovaného tepelného výkonu pro funkční část budovy nebo pro budovu 

nesmí zahrnovat teplo sdílené prostupem a větráním uvnitř vytápěné funkční části budovy, 

např. tepelné ztráty mezi byty.  

iRHiViTHL ,,,        (W)                                                                           (28) 

kde ΦT,i je součet tepelných ztrát prostupem všech vytápěných prostorů s výjimkou tepla 

sdíleného uvnitř funkční části budovy  (W), 

 ΦV,i -  součet tepelných ztrát větráním všech vytápěných prostorů s výjimkou tepla 

sdíleného uvnitř funkční části budovy  (W),  

 ΦRH,i- součet zátopových tepelných výkonů všech vytápěných prostorů pro vyrovnání 

vlivu přerušovaného vytápění (W). [16] 
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3.2 Výpočet potřeby tepla na vytápění a ohřev teplé užitkové vody 

3.2.1 Výpočet potřeby tepla na vytápění 

Tento výpočet je podrobně popsán v příloze č. 3. Jedná se o stanovení roční potřeby 

tepla na vytápění denostupňovou metodou.  

3.2.2 Výpočet potřeby tepla na ohřev teplé užitkové vody 

Tento výpočet je podrobně popsán v příloze č. 4. 

 

3.3 Tepelné čerpadlo jako zdroj vytápění 

Zařízení, které je v posledních letech stále populárnější jako zdroj tepla pro vytápění 

rodinných domů, penzionů, provozoven, komerčních budov, apod. [8] 

3.3.1 Funkce tepelného čerpadla 

  Teplo obsažené v okolním vzduchu, zemi, půdě (tzv. geotermální teplo) či podzemní 

nebo povrchové vodě je pro svou nízkou teplotu běžným způsobem nevyužitelné. Toto 

přírodní, tzv. nízkopotenciální teplo, 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. Využíváme 

tohoto tepla pro teplovodní vytápění především menších objektů jako rodinných domů, 

penzionů, provozoven apod. [11] 

3.3.2 Princip tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlo (TČ) pracuje ve svém principu jako chladicí zařízení a jeho hnacím 

prvkem je kompresor poháněný zpravidla elektromotorem (obr. 17). Zařízení odvádí v prvním 

výměníku (výparníku) teplo z prostředí s nižší teplotou (např. z okolního vzduchu nebo ze 

země) - tím prostředí ochlazuje - a pomocí hnací elektrické energie ho předává ve druhém 

výměníku (kondenzátoru) do prostředí s vyšší teplotou (např. 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. Jinými slovy: topný výkon TČ je dán součtem 

obou vložených energií, tzn., že je vždy větší než energie hnací. Poměr topného výkonu a 

(elektrického) příkonu je tzv. topný faktor. Ten je tedy vždy větší než 1. Na celkovém 

množství tepla převáděném do druhého prostředí a tedy topném výkonu se podílí teplo 

odebrané z prvního prostředí (které je k dispozici zdarma) asi 60 až 70 % a elektrická energie 

(která se musí zaplatit) asi 30 až 40 %. Z 1 kWh elektrické energie se tedy může tepelným 

čerpadlem získat průměrně asi 2,5 až 3,5 kWh, případně i více energie tepelné, tj. topný faktor 

TČ je zpravidla 2,5 a. 3,5 za vhodných podmínek i více. Topný faktor se často v literatuře 

označuje zkratkou COP. 




i

T

N

Q
COP      (-)                                                                                                    (29) 

kde QT je dodané teplo tepelnému čerpadlu  (W), 

 ΣNi -  příkon jednotlivých částí tepelného čerpadla  (W). 
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Obr. 17  Princip tepelného čerpadla 

Převod tepla v tepelném čerpadle se uskutečňuje pomocí pracovní látky, tzv. chladiva, 

které v zařízení trvale obíhá a cyklicky mění své skupenství. Tomuto cyklu říkáme, tzv. 

Carnotův cyklus. (obr. 18) [7] 

 

Obr. 18 Teoretický pracovní cyklus čerpadla v obráceném Carnotově oběhu 
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Oběh je znázorněn v diagramu T-s a jeho jednotlivé fáze jsou: 

1-2 odpařování teplonosné kapaliny při konstantním tlaku ve výparníku (1). Teplo potřebné 

k odpaření se získává z přivedeného odpadního tepla (Qk). Přivedené odpadní teplo je 

úměrné ploše 5-1-2-6-5, 

2-3 adiabatická komprese v kompresoru, kterou se přivádí teplo Qk ekvivalentní kompresní 

práci. Teplo Qk je úměrné ploše 1-4-3-2-1 a teplota páry se zvyšuje z T1 na T2, 

3-4 zkapalnění přehřáté páry teplonosné kapaliny při konstantním tlaků. Při zkapalnění se 

odevzdá teplo Qod = Qp + QG, odpovídající ploše 5-4-3-6-5, 

4-1 adiabatická expanze teplonosné kapaliny v expanzním ventilu. [9] 

Tepelně a ekologicky vhodná chladiva mají mít určité vlastnosti. Ty jsou dány jejich 

použitím (aplikací) a provozními požadavky. Jsou to zejména: 

- Chladivo má být nehořlavé, nejedovaté. 

- Tlaky, při nichž zařízení pracuje, nemají být příliš vysoké, ale větší než atmosférický tlak 

(aby nedocházelo k vnikání vzduchu do okruhu). 

- Chladivo by mělo být snadno indikovatelné, aby bylo možno rychle najít místa úniku. 

- Chladivo by nemělo být ovlivňováno mazacími oleji a nemělo by zmenšovat jejich mazací 

schopnost. 

- Jeho viskozita a tepelná vodivost by měly umožňovat dobrou výměnu tepla a malý odpor při 

proudění. 

- Chladivo by nemělo působit korozi a být chemicky stabilní vzhledem ke konstrukčním 

materiálům a nemělo by rozkládat ozón v horních vrstvách atmosféry. [2] 

 

3.3.3 Jak se tepelné čerpadlo liší od klasického zdroje tepla 

 Od jiných tepelných zdrojů např. elektrokotle, kotle na plynná, tekutá nebo pevná 

paliva se tepelné čerpadlo liší ve třech základních skutečnostech: 

a) Pro svůj provoz potřebuje TČ dva energetické zdroje, a to jednak vhodné nízkopotenciální 

teplo, jednak energii hnací, zpravidla elektrickou. Proto jsou také TČ diskutována především 

tehdy, kdy se hovoří o vytápění elektrickou energií. Jinými slovy, aby tepelné čerpadlo mohlo 

"na sekundární straně topit", musí vždy "na primární straně chladit". Musí tedy mít k dispozici 

"prostředí, které může být chlazeno", tj. zdroj nízkopotenciálního tepla. 

b) Parametry TČ, tj. topný výkon a topný faktor, jsou výrazně závislé na vnějších 

podmínkách, tj. jednak na teplotě nízkopotenciálního tepla, jednak na teplotě teplonosné látky 

a to tak, že parametry se zvýhodňují se vzrůstem teploty nízkopotenciálního tepla 

a s poklesem teploty teplonosné látky. Závislost parametrů TČ na vnějších podmínkách je 

znázorněna charakteristikami TČ na „obr. 19 – výrobce MITSUBISHI - ZUBADAN“. Další 

výrobci pak jsou např. Viessmann, NIBE, IVT, aj. 
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Obr. 19 Závislost parametrů TČ na vnějších podmínkách MITSUBISHI - ZUBADAN 

Charakteristiky jsou zpracovány jako poměrné pro určitou typovou řadu jednotek 

výrobce MITSUBISHI – technologie ZUBADAN. Pro jiné typové řady kompresorů a 

chladiva je průběh analogický, může se ale lišit např. strmostí a roztečí charakteristik. 

Zatímco teplotu nízkopotenciálního tepla nemůžeme zpravidla ovlivnit, můžeme ovlivnit 

teplotu teplonosné látky. Nízká teplota teplonosné látky vyžaduje použití tzv. nízkoteplotních 

otopných soustav. Z běžných soustav je nejvýhodnější podlahové nebo stěnové vytápění. To 

zpravidla pracuje s teplonosnou látkou 40 °C i méně, zatímco soustava s velkoplošnými 

otopnými tělesy pracuje obvykle s teplotou 50 °C. 

Z uvedeného je zřejmé, že topný faktor jako měřítko "energetické dokonalosti" není 

proto jen věcí TČ, ale celého vytápěcího systému, a zejména otopné soustavy. Závislost 

parametrů TČ na vnějších podmínkách je nejdůležitějším faktorem, který se při návrhu 

vytápěcího systému musí brát v úvahu. Parametry tepelného čerpadla nejsou určeny jen 

topným výkonem. Musí být uvedeny i teploty a teplotní rozdíly medií na "obou stranách", 

jinak případné porovnání není objektivní. 

c) Teplotní úroveň teplonosné látky je shora ohraničena. Maximální teplota teplonosné látky 

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). 
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3.3.4 Zdroje nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla 

Podle použitého zdroje nízkopotenciálního tepla se zpravidla TČ dělí nebo označují. 

Nejobvyklejšími zdroji jsou: 

1) Geotermální teplo pro TČ (země-voda) 

Teplo obsažené v půdě, tj. pevné látce, se zpravidla využívá nepřímo, získává se ve 

vhodném výměníku tepla a převádí se cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla 

pomocí teplonosné kapaliny. Používaná kapalina musí být nemrznoucí a ekologicky 

nezávadná. Cirkulaci teplonosné kapaliny zajišťuje oběhové čerpadlo. Cirkulovaná kapalina 

se ve výparníku tepelného čerpadla ochlazuje a ve výměníku se znovu ohřívá. 

Teplo se získává ve výměníku zhotoveném z plastových trubek a uloženém jako: 

a) vertikální kolektor v hlubinném vrtu nebo vrtech hlubokých až 150 m (vhodný pro větší 

výkony), do vrtu je vložena jedna nebo dvě trubní smyčky (obr. 20).  

 

 

 

Obr. 20  Příklad hlubinného vrtu 

b) horizontální výkopový nebo plošný kolektor v hloubce 1,5 až 2 m (vhodný pro menší 

výkony). Výkopový kolektor je tvořen trubkovým hadem (nebo hady) vkládaným do 

úzkých výkopů s roztečí cca 1 m; délka hadu je shodná s délkou výkopu. Plošný kolektor 

je tvořen vlásenkami nebo smyčkami položenými s malou roztečí na dno výkopu širokého 

cca 1 m; délka výkopu je podstatně kratší než délka trubkového systému. (obr. 21). Při 

výběru místa pro položení zejména horizontálních kolektorů se nesmí zapomenout na to, 

že zemina v jejich okolí promrzá a kolektory tedy nesmí být umístěny tam, kde by 

promrzání mohlo způsobit nesnáze (porušení základů budov, nadzdvižení komunikace, 

zamrznutí vodovodní přípojky nebo kanalizace apod.) 
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Obr. 21  Příklad plošného kolektoru 

2) Podzemní (studniční) voda pro TČ (voda-voda) 

Teplo obsažené ve studniční vodě se může za určitých podmínek přímo využívat 

v tepelném čerpadle, tj., voda se může přímo zavádět do výparníku tepelného čerpadla. Tak je 

tomu v případě, kdy voda má vhodné složení, je dostatečně čistá, má celoročně potřebnou 

teplotu - minimálně cca 8 °C a je k dispozici v dostatečném množství. Potřebná vydatnost 

zdroje musí být potvrzena dlouhodobými čerpacími zkouškami. Voda ochlazená v tepelném 

čerpadle se nesmí vracet zpět přímo do odběrové studny. Studna by se rychle vychladila a 

zdroj nízkopotenciálního tepla by se stal nedostatečným. Odvádění ochlazené vody do 

kanalizace nebo vodoteče není vhodné, protože z ekologicky hodnotnější vody podzemní se 

stává méně hodnotná voda povrchová. Nejvhodnějším řešením je proto vracení této vody do 

druhé (vsakovací) studny, dostatečně vzdálené, a pokud možno umístěné tak, aby směr 

proudění podzemních vod byl od vsakovací studny ke studni odběrové. Průtokem ze 

vsakovací do odběrové studny se voda v zemi opět ohřeje a nedochází ke ztrátám podzemní 

vody. Protože podzemní voda má ze všech přírodních zdrojů nízkopotenciálního tepla 

v otopné sezóně nejvyšší teplotu, bývá energetický efekt čerpadel voda-voda nejlepší. 

Dostupnost tohoto zdroje nebývá ale příliš četná. Nelze opomenout ani to, že případné 

problémy s podzemní vodou v okolí (např. pokles nebo ztráta vody ve studních sousedů) 

mohou vést ke sporům (obr. 22). 
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Obr. 22  Příklad TČ voda-voda využívající vodu prosakující hrází přehrady 

3) Povrchová voda zpravidla pro nestandardní čerpadla. 

Povrchová voda, která se má použít jako zdroj nízkopotenciálního tepla pro TČ, by 

měla splňovat stejné požadavky jako voda podzemní (složení, čistota, teplota, množství). 

Největší problémy bývají nejen s čistotou, ale především s teplotou, protože na tocích, které 

nejsou ohřívány odpadním teplem průmyslových závodů, klesá teplota v zimních měsících i 

pod 4 °C, a tedy pod teplotu využitelnou běžnými typy tepelných čerpadel. U zdrojů typu 

potok za chalupou bývá překážkou v použití vedle nízké teploty především malý průtok. 

Pokud se chce při dostatečném průtoku povrchová voda použít i při nízkých teplotách, musí 

se použít nestandardní řešení, např. převod tepla nemrznoucí kapalinou s dalším výměníkem 

ponořeným do vodního toku (tím se zhoršuje energetický efekt), nebo tepelným čerpadlem 

se speciálním výparníkem ponořeným do vodního toku (výparník je řešen tak, aby případná 

námraza nezpůsobila jeho destrukci). Při všech těchto řešeních je třeba dodržet příslušná 

legislativní opatření (obr. 23). 

 

Obr. 23  Příklad kolektoru poblíže vodní plochy 
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4) Venkovní vzduch pro TČ (vzduch-voda) 

Teplo obsažené ve vzduchu se může přímo využívat v tepelném čerpadle, výparník se 

pak řeší tak, že jim přímo proudí venkovní vzduch. Tento zdroj nízkopotenciálního tepla je 

nejsnáze přístupný, je prakticky neomezený a dá se říci, že i nejekologičtější, protože 

odebrané teplo je mu opět vráceno tepelnými ztrátami objektu. Určitou nevýhodou je, že jeho 

teplotní úroveň je proměnná a se změnami této teplotní úrovně se mění i parametry tepelného 

čerpadla. S poklesem teploty vzduchu klesá topný výkon tepelného čerpadla i jeho topný 

faktor. 

Z hlediska celkové spotřeby energie na vytápění jsou zhoršené parametry takového 

tepelného čerpadla při nízkých venkovních teplotách, naopak vyváženy zlepšenými parametry 

v teplejším období. Nevýhodou proto zůstává jen to, že druhý tepelný zdroj (elektrokotel), 

pracující pod teplotou bivalence, se obvykle pro jistotu dimenzuje na větší výkon. Výhodou 

naopak je, že celkové pořizovací náklady jsou nižší než u čerpadla země-voda (obr. 24). 

 

 

Obr. 24  Příklad TČ vzduch - voda 

5) Odpadní teplo 

Odpadní teplo především z různých technologických procesů může být v řadě případů 

vhodným zdrojem nízkopotenciálního tepla. Pro vytápění v občanské výstavbě však nemá 

velké uplatnění. Případná řešení se musí přizpůsobit konkrétnímu případu. 

 

6) Solární energie 

Pro úplnost je jen zmíněna. Velice stručně se dá pouze říci, že ekonomický efekt 

(vyjádřený např. poměrem roční úspory vyrobené energie k vynaložené investici) přináší buď 

jen samotný systém s TČ nebo jen samotný systém s aktivním využíváním solární energie. 

Vzhledem k tomu, že energetický efekt obou systémů se při jejich kombinaci nesčítá, ale jen 

mírně zvyšuje, je kombinace obou systémů ekonomicky neefektivní. To samozřejmě neplatí 

o pasivním využívání solární energie, které se ale zajišťuje řešením vytápěného objektu a ne 

řešením vytápěcího systému. [10] 
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3.4 Plynový kondenzační kotel 

Tyto kotle se používají pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody většinou při 

potřebě menších tepelných výkonů. 

3.4.1 Princip funkce 

Při spalování zemního plynu (metanu CH4) nebo propanu (C3H8) vzniká určité 

množství vody. Hořením dochází k jejímu ohřevu. Ta pak v podobě vodní páry spolu s 

oxidem uhličitým tvoří spaliny hoření a odchází. Tepelné spaliny s sebou nesou část skryté 

tepelné energie, tzv. latentní teplo (entalpie spalin). Pokud tyto spaliny ochladíme pod teplotu 

jejich rosného bodu, dojde ke změně skupenství - kondenzaci obsažené vodní páry a k 

následnému uvolnění tohoto tepla. V kondenzačním kotli se takto uvolněná energie pomocí 

výměníku využívá k předehřevu vratné vody. [13] 

Rovnice spalování zemního plynu: 

CH4 + 2O2 + (N2) = CO2 + 2H2O a (N2) 

 

Obr. 25  Princip spalování zemního plynu při kondenzačním ohřevu 

3.4.2 Spalné teplo plynu 

Je množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství plynu 

a stechiometrického množství kyslíku (o počátečních teplotách 25°C) při ochlazení spalin 

zpět na teplotu 25°C. Jde tedy o veškeré množství tepla vzniklé spálením jednotkového 

množství paliva a zahrnuje i ve vodní páře vázané tzv. latentní teplo.  

3.4.3 Výhřevnost plynu 

Výhřevnost plynu je rovna spalnému teplu zmenšenému o teplo uvolněné kondenzací 

vodní páry ze spalin. Jde tedy o množství tepla, které energii obsaženou ve vodní páře spalin 

nezohledňuje (u klasických kotlů odchází toto teplo komínem do ovzduší). Právě 

z výhřevnosti se stanovuje účinnost spalovacích zařízení. U kondenzační techniky byl 

zaveden takzvaný normovaný stupeň využití, který nabývá hodnot nad 100 % a v komerčních 
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prospektech bývá často pro zjednodušení označován jako účinnost s hodnotou vyšší než 

100 %. Kdybychom však počítali účinnost kondenzačního kotle ze spalného tepla, dojdeme 

korektním fyzikálním postupem na hodnotu maximálně 97,5 %. Aby se však mohlo provést 

porovnání konvenčních a kondenzačních kotlů, stanovuje se normovaný stupeň využití 

u kondenzačních kotlů rovněž ve vztahu k výhřevnosti. 

3.4.4 Teplota spalin, rosný bod a přebytek vzduchu 

Teplo, které lze získat z úplné kondenzace, činí 11 % výhřevnosti zemního plynu. 

Ochlazují-li se spaliny zemního plynu získané ideálním spalováním (bez přebytku vzduchu), 

začne pod teplotou rosného bodu (pod 57 °C) ve spalinách kondenzovat vodní pára. Teplota 

spalin je provázána s teplotou vratné vody ze systému. Je požadováno, aby rozdíl mezi 

teplotou spalin a teplotou vratné vody byl 5 K při jmenovitém výkonu kotle a alespoň 2K při 

výkonu minimálním. Pokud teplota vratné vody ze systému bude vyšší než teplota rosného 

bodu spalin, nedojde ke kondenzaci a uvolnění kondenzačního tepla. Kotel sice nebude 

využívat této své přednosti, ale stále bude pracovat s účinností nízkoteplotního kotle. 

Účinnost spalování ovlivňuje také takzvaný přebytek vzduchu ve spalinách. Je udáván 

součinitelem přebytku vzduchu n. 

3.4.5 Součinitel přebytku vzduchu n 

Součinitel přebytku vzduchu je dán poměrem skutečného množství vzduchu, které 

bylo dopraveno do spalovacího prostoru k teoretickému, potřebnému pro ideální spalování. 

Spaliny bez přebytku vzduchu mají n = 1. Zvyšující se n znamená horší účinnost spalování a 

u kondenzace způsobuje pokles teploty rosného bodu spalin. Například pro n = 1 je u ZP 

teplota rosného bodu spalin 57 °C, ale pro n = 2 je to 45 °C a pro n = 3 jen 38 °C. 

3.4.6 Rosný bod spalin v závislosti na přebytku vzduchu (ZP)  

Kondenzační kotel pracuje s určitým přebytkem vzduchu (1,2-1,5) a skutečný rosný 

bod spalin se pro zemní plyn pohybuje mezi 50 a 55 °C. Má-li docházet ke kondenzaci, musí 

se teplota vratné vody pohybovat pod touto hodnotou. Řízení směšovacího poměru vychází 

z konstrukčního řešení kotle a jeho seřízení. Teplotu vratné vody ovlivňuje vlastní otopná 

soustava, a to: 

- teplotním spádem topné vody 

- hydraulickým zapojením a seřízením 

- způsobem provozu a regulace. 

3.4.7 Teplotní spád topné vody 

Ideální jsou systémy, u kterých je teplota vratné vody po celé topné období (tedy i při 

nejnižších venkovních teplotách) o 5 °C nižší než skutečná teplota rosného bodu spalin. Pro 

soustavy s kondenzačním kotlem na zemní plyn je tak trvale zaručen nejvyšší normový stupeň 

využití ve spojení s teplovodními nízkoteplotními systémy se spády 40/30 až 55/45 °C. Ke 

kondenzaci bude docházet po celou dobu provozu kotle, při každém stupni zatížení. Vhodnou 

otopnou plochu představují sálavé systémy se zabudovanými teplovodními trubními rozvody, 

neboli podlahové či stěnové vytápění.  
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Kondenzační techniku lze efektivně využívat i u soustav s vyššími teplotami topné 

vody. V určitém časovém období - při velmi nízkých venkovních teplotách bude teplota 

vratné vody překračovat rosný bod spalin, k využití tepla z kondenzace nedojde a normovaný 

stupeň využití kotle se sníží. U otopných soustav s návrhovými teplotami topné vody 

90/70 °C se toto omezení projeví výrazněji. Je však nutné podotknout, že dnes nejčastěji 

projektované dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem se na tyto parametry již nesmí 

navrhovat a drtivá většina stávajících soustav s těmito návrhovými parametry se v praxi 

provozuje s mnohem nižšími teplotami topné vody a to i při nejvyšším stupni zatížení.  

3.4.8 Hydraulické zapojování soustav s kondenzační technikou 

U kondenzačních kotlů jako samostatných zdrojů nebo v kotelnách s kaskádovým 

zapojením nesmí být použity prvky zvyšující teplotu vratné vody. Těmito prvky jsou zejména 

čtyřcestné směšovače a přepouštěcí armatury. Při použití termohydraulického rozdělovače v 

kotelnách může docházet k nežádoucímu zvyšování teploty vratné vody v primárním - 

kotlovém okruhu a to v případech, že není za všech provozních stavů zajišťován větší průtok 

vytápěcím okruhem oproti kotlovému.  

Problémům se lze vyhnout použitím termohydraulického rozdělovače vhodné 

konstrukce (např. pravidlo "3d" s rychlostí na vstupu do 0,9 m/s) nebo provedením 

akumulačního zkratu rozdělovače a sběrače. 

Aby byl celý systém využit na 100 %, je nutné hydraulické sladění jednotlivých prvků 

(regulačních armatur, čerpadel…). U termostatických ventilů a uzavíracích šroubení otopných 

těles musí být bezpodmínečně provedeno nastavení druhé regulace. Aby byly teploty vratné 

vody blízké teplotám podle zpětné topné křivky, musí být také skutečný nejvyšší průtok roven 

průtoku výpočtovému. Teplotní spád snižuje předimenzované čerpadlo nebo špatné nastavení 

otáček u čerpadel s regulací. V provozu pak při uzavírání regulačních prvků dochází k nárůstu 

diferenčního tlaku a hlučnosti termostatických ventilů. Samozřejmě vzrůstá energetická 

spotřeba čerpadla.  

3.4.9 Odvod kondenzátu 

Každý kondenzační kotel vyžaduje trvalý odvod kondenzátu. Napojení odvodu 

kondenzátu na kanalizaci podléhá schválení správcem kanalizace. Kondenzát od spalin 

zemního plynu má kyselost odpovídající pH 5, což je hodnota shodná s dešťovou vodou. 

Kondenzát z jednotlivého kotle lze napojit přímo na kanalizační síť bez dalšího opatření. 

Tam, kde to správce kanalizace požaduje nebo u větších zařízení, se provádí neutralizace 

kondenzátu. Chemická neutralizace se uskutečňuje průtokem kondenzátu přes odkyselovací 

hmoty, na které se CO2 váže (mramor, dolomit.). Neutralizační zařízení je tvořeno nádobou z 

plastické hmoty s náplní neutralizačního granulátu a může být i součástí příslušenství kotle. 

[14] 

3.5 Elektrokotel – elektrické vytápění 

Tyto kotle jsou svou konstrukcí určeny k použití v teplovodních otopných systémech 

s nuceným oběhem vody. Slouží k ohřevu otopné vody, která je v systému ústředního nebo 

etážového topení rozváděna k radiátorům nebo do podlahového topení. 
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3.5.1 Princip elektrokotle 

Nejčastěji se elektrická energie používá k teplovodnímu vytápění s centrálním zdrojem 

tepla, jehož funkci zastává elektrokotel. Vytápěcí systém dodává teplo do místností 

prostřednictvím nízkoteplotních radiátorů nebo podlahovými rozvody s požadavkem 

minimální údržby, s možností jednoduché regulace a snadného servisu celého systému. Pro 

instalaci elektrokotle je nezbytné mít souhlas distribuční společnosti, která přidělí příslušný 

příkon a tarif. Při výběru elektrokotle musíme pečlivě zvážit místní podmínky a vybrat takové 

řešení, které bude plně vyhovovat všem potřebám i variantám provozu. Konzultace s 

odborníky je nezbytná, kotel může být vyroben přesně na zakázku. Výkon kotle se dá 

přibližně určit z běžných měrných tepelných ztrát objektu (je počítáno 30–35 W/m
3
). 

Skutečný příkon je však silně ovlivněn velikostí a tvarem stavby, použitým materiálem a 

mnoha dalšími okolnostmi. Dá se stanovit přesně výpočtem ze stavební dokumentace objektu. 

Ohřev vody probíhá v ocelové izolované nádobě pomocí topných odporových tyčí, kolem 

kterých ohřívaná voda proudí. Velikostí jednotlivých tyčí (od 3 do 6 kW), jejich počtem a 

způsobem zapínání určujeme výkonové vlastnosti kotle. Zapnutím pouze jedné či několika 

tyčí tak může kotel pracovat na částečný výkon v přechodném období, čímž se zlepšuje 

charakteristika vytápění.                                                

Elektrokotel pracuje na principu zapnuto-vypnuto, přičemž délky jednotlivých cyklů 

určuje regulační termostat v domě. Způsob spínání výkonu lze vybrat podle nároku na 

umístění elektrokotle. Maximální teplota vody na výstupu z nádoby je hlídána termostatem, 

běžně bývá 85 °C a je jištěna tepelnou pojistkou. Samotný elektrokotel může být volitelně 

vybaven čerpadlem pro nucený oběh kapaliny, manometrem, expanzomatem a pojišťovacím 

ventilem. Plná výbava elektrokotle tak dává kompaktní řešení pro vytápění objektů bez 

nároků na velikost a vybavení kotelen. Precizní konstrukce elektrokotlů dokonce nabídla 

kompletní elektrokotel do 9 kW umístitelný do kuchyňské skříňky. Pomocí elektrokotle s 

nepřímotopným zásobníkem v objemu mezi 60 až 500 l lze řešit ohřev teplé vody pro celý 

dům (obr. 26). 
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Obr. 26  Pracovní schéma kotle 

3.5.2 Využití elektrokotle 

Vytápění elektrickou energií dnes patří mezi rozšířené způsoby vytápění. Pokud je 

dům připojen k dostatečně silné energetické rozvodné síti, je vyřešen trvalý přísun energie, 

aniž by bylo zapotřebí zajišťovat zásoby topného média předem. Elektrická energie se 

využívá i jako nouzový způsob vytápění tam, kde nelze využít jiné zdroje tepla – například do 

blízkosti pozemku není možné dopravit pevná nebo kapalná paliva, z nejrůznějších důvodů 

nelze vybudovat propan-butanový zásobník, plynofikace je v nedohlednu apod.                          

Pokud kapacita sítě dovoluje připojení, je elektrická energie k dispozici kdykoliv, provozní 

náklady jsou srovnatelné s ostatními energetickými zdroji a pořizovací náklady na tepelné 

zdroje jsou v dostupných mezích.  

Komfort obsluhy a ekologičnost provozu jsou další neoddiskutovatelné argumenty pro 

vytápění elektrickou energií. Hospodárné využití umožňují speciální tarify distribučních 

společností, s nimiž je nutné provozování výkonných elektrických spotřebičů konzultovat. Na 

základě předpokládaného odběru a provozních režimů jsou vyškolení pracovníci připraveni 

nabídnout odpovídající poradenství a podporu. Podle provozního režimu domu a rodinného 

života volíme i princip vytápění. Akumulační topení levným nočním proudem není příliš 

efektivní díky nesnadné regulaci a nižšímu komfortu užívání. Výhodnější bývá přímotopné 

vytápění, které dobře řeší například dvoutarifové sazby. [15] 
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4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ  

V  této části práce jsou ekonomicky porovnány 3 zdroje tepla popisovány v této 

diplomové práci a počáteční investice do těchto zařízení. Pro účely této práce byl zvolen 

systém s akumulačním ohřevem topné vody v akumulačních nádržích a následný rozvod 

topné vody k teplovzdušným otopným tělesům (tzv. fancoily) Předpokládá se, že akumulační 

nádrž, armatury, otopná tělesa, rozvody potrubí jsou již nainstalovány. Ekonomicky tedy 

porovnáváme pouze zvolené tři zdroje tepla, které jsou k této otopné soustavě připojeny. 

Komerční budova bude provozována v pracovních dnech od ranních do odpoledních 

hodin. Je nutné zajistit vytápění v pracovní době zaměstnanců nepřetržitě z důvodu zajištění 

komfortu zaměstnancům a požadavku na vnitřní teplotu. Mimo pracovní dobu je nutné, aby 

otopná soustava zabránila poklesu vnitřní teploty v budově maximálně o 5 K. Topné období 

je stanoveno na 269 dní v roce, toto je doba, po kterou musíme zajistit vytápění v této budově. 

Po zbytek roku bude teplota vyšší než průměrná venkovní teplota v dané lokalitě, která je 

dána statistickými hodnotami a průměrem všech teplot za celý rok. Průměrná venkovní 

teplota pro daný region je stanovena na 5,1 °C za celé topné období, tudíž při poklesu teploty 

pod tuto průměrnou hodnotu venkovní teploty je třeba použít zařízení pro vytápění budovy. 

Podkladem pro toto technicko - ekonomické vyhodnocení byly výpočty tepelného 

výkonu (dříve tepelné ztráty) dle přílohy č. 2, potřeba tepla pro vytápění, která byla provedena 

denostupňovou metodou dle přílohy č. 3 a potřeba tepla pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) 

dle přílohy č. 4. 

Po zpracování všech těchto výpočtů jsme dospěli k následujícím údajům: 

Potřeba tepla pro vytápění: QVYT,r = 56 GJ.rok
-1

 = 15,7MWh 

Potřeba tepla pro ohřev TUV: QTUV,r = 3476 kWh = 3,5 MWh = 12,5 GJ.rok
-1

 

Celková potřeba energie pro vytápění a ohřev TUV: Qc =68,5 GJ.rok
-1 

= 19 MWh 

Pro účely vyhodnocení provozu tří zdrojů tepla popisovaných touto diplomovou prací 

byly vypracovány tyto výpočty dle potřeb energie uvedených výše. 

4.1 Náklady provozu elektrokotle 

Náklady na provoz elektrokotle jsou uvedeny v tabulce č. 3 

Tabulka 3  Náklady provozu elektrokotle 

 

Výrobce  PROTHERM Měrná jednotka 

Označení výrobce RAY 12 K   

Výkon zařízení 2 až 12 kW 

Pořizovací cena zařízení vč. montáže a regulace 40.000,- Kč 

Měrná jednotka pro ekonomické vyhodnocení kWh   

Cena za měrnou jednotku 2,7 Kč/kWh 

Počet jednotek spotřebovaných za sezónu 19000 kWh 

Cena za provoz/sezóna 51.300,- Kč 

Cena za kWh je stanovena za nižší (noční) tarif 
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4.2 Náklady provozu plynového kondenzačního kotle 

Náklady na provoz plynového kondenzačního kotle jsou uvedeny v tabulce č. 4 

Tabulka 4  Náklady provozu plynového kondenzačního kotle 

 

Výrobce  PROTHERM Měrná jednotka 

Označení výrobce Panther 12 KKO   

Výkon zařízení 3,9 až 13,2 kW 

Pořizovací cena zařízení vč. montáže a regulace 60000 Kč 

Měrná jednotka pro ekonomické vyhodnocení GJ/rok   

Potřeba tepla za topnou sezonu 68,5 GJ 

Potřeba tepla za topnou sezonu 68500 MJ 

Maximální účinnost - stupeň využití 108 % 

Potřeba tepla po kondenzaci 63020 MJ 

Výhřevnost ZP 33,5 MJ/m
3
 

Množství m3 ZP za sezonu 1 882 m
3
 

Cena za měrnou jednotku 17 Kč/m
3
 

Cena za provoz/sezona 31.994,- Kč 

 

4.3 Náklady provozu tepelného čerpadla 

Náklady na provoz tepelného čerpadla jsou uvedeny v tabulce č. 5  

Tabulka 5  Náklady provozu tepelného čerpadla ZUBADAN 

 

Výrobce  MITSUBISHI Měrná jednotka 

Označení výrobce PUHZ-HRP100YHA   

Výkon zařízení 1,2 až 11,2  kW 

Topný faktor (COP) 3,2   

Pořizovací cena zařízení vč. montáže a regulace 160.000,- Kč 

Měrná jednotka pro ekonomické vyhodnocení kWh   

Cena za měrnou jednotku 2,7 Kč/kWh 

Počet jednotek spotřebovaných za sezónu 19000 kWh 

Spotřeba při započtení COP 5 938 kWh 

Cena za provoz/sezóna 16.031,- Kč 
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4.4 Návratnost investic 

Z výše provedených výpočtů plyne, že nejvyšší náklady na pořízení zařízení včetně 

regulace a příslušenství jsou na tepelné čerpadlo (viz. Tabulka  5). Dále následuje plynový 

kondenzační kotel (viz. Tabulka  4). Nejlevnější náklady na pořízení jsou pro elektrokotel. 

(viz. Tabulka  3). 

Z hlediska nákladů na provoz dle výpočtů uvedených výše jsou nejvyšší náklady na 

elektrokotel (viz. Tabulka  3). Dále následuje plynový kondenzační kotel (viz. Tabulka  4). 

Nejlevnější provoz je tepelným čerpadlem (viz. Tabulka  5). 

Obsahem této práce je také ekonomické vyhodnocení zdrojů tepla. Pro účely této 

práce bylo porovnání zdroje s nejvyššími náklady na spotřebu tepla a zdroje s náklady na 

spotřebu nejnižšími. To znamená, že byla stanovena návratnost investic mezi tepelným 

čerpadlem a elektrokotlem. Dle tabulek výše byla spočtena návratnost investice mezi 

tepelným čerpadlem a elektrokotlem na tři roky a 6 měsíců. 

 

 

5 ZÁVĚR 

Cílem této práce je navrhnout a porovnat tři zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé 

užitkové vody pro komerční budovu v Třinci – Oldřichovicích. Jako zdroje k porovnání byly 

zvoleny elektrokotel, plynový kondenzační kotel a tepelné čerpadlo. S rostoucími cenami 

energií a narůstající spotřebou tepla všeobecně je potřeba zavádět úsporná řešení, která budou 

zároveň ohleduplná k životnímu prostředí. V dnešní době je stále více kladen důraz na tyto 

zařízení a technologie. 

Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v komerční budově byla 

stanovena po vypočítání celkového tepelného výkonu dle ČSN EN 12831 (dříve tepelná ztráta 

objektu). Následně dle tohoto výpočtu byla stanovena denostupňovou metodou potřeba tepla 

pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Z těchto vypočtených údajů byly stanoveny náklady 

na vytápění pro topné období v dané lokalitě. 

Po provedení všech výpočtů uvedených v této diplomové práci jsem došel k závěru, že 

nejlevnější provoz má tepelné čerpadlo a nejdražší provoz elektrokotel. Návratnost investice 

mezi tepelným čerpadlem a elektrokotlem je tři roky a šest měsíců. Tyto tři zdroje tepla byly 

zvoleny, protože jsou nejpoužívanějšími typy zdrojů tepla pro tyto typy budov. Existuje 

samozřejmě mnoho dalších způsobů vytápění, jak je uvedeno v kap. 2 této diplomové práce. 

Také bych mohl vybrat jiné zdroje pro (např. kotel na peletky, tuhá nebo kapalná paliva, aj.) a 

ty porovnat. V této diplomové práci byly vybrány popisované zdroje z důvodu více 

ekologického provozu než např. kotel na tuhá paliva. 
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Příloha č.2 
ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 

Tato norma stanoví postup výpočtu dodávky tepla nutného k bezpečnému dosažení 

výpočtové vnitřní teploty. Tato norma popisuje výpočet návrhového tepelného výkonu: 

- pro jednotlivé místnosti nebo vytápěný prostor pro dimenzování otopných ploch; 

- pro celou budovu nebo její funkční část pro dimenzování tepelného výkonu. 

Tato norma také uvádí zjednodušenou výpočtovou metodu. 

Tato norma udává postupy pro výpočet návrhové tepelné ztráty a návrhového tepelného 

výkonu pro standardní případy při návrhových podmínkách. 

Standardní případy zahrnují všechny budovy: 

- s omezenou výškou místnosti (nepřesahující 5 m); 

- s vytápěním do ustáleného stavu při návrhových podmínkách. 

Příklady takových budov jsou: obytné budovy, kancelářské a administrativní budovy, školy, 

knihovny, nemocnice, budovy pro ubytování, věznice, budovy pro stravování, obchodní 

domy a další budovy, užívané pro obchodní účely, průmyslové budovy. 

 

Značky a jednotky 
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Indexy 

 

Zásady pro výpočtovou metodu 
Výpočtová metoda pro základní případy je založená na následujících předpokladech: 

- rozložení teplot (teploty vzduchu a výpočtové teploty) je rovnoměrné; 

- tepelné ztráty se počítají pro ustálený stav za předpokladu konstantních vlastností, jako 

jsou hodnoty teplot, vlastnosti stavebních částí, atd. 

 

Postup pro základní případy se může užít pro většinu budov: 

- u nichž výška místností nepřekračuje 5 m; 

- které se vytápí nebo se předpokládá vytápění na stanovený trvalý teplotní stav; 

- u nichž se předpokládají stejné hodnoty teploty vzduchu a výsledné teploty. 

 

Nejprve se vypočtou návrhové tepelné ztráty. Výsledky se použijí pro stanovení návrhového 

tepelného výkonu. 

Při výpočtu návrhových tepelných ztrát vytápěného prostoru se uvažují: 

- návrhové tepelné ztráty prostupem. Jsou to tepelné ztráty do vnějšího prostředí způsobené 

vedením tepla obklopující konstrukcí a šířením tepla mezi vytápěnými prostory 

způsobeným skutečností, že přilehlé vytápěné prostory se mají vytápět anebo se obvykle 

předpokládá, že jsou vytápěné na různé teploty, u odpovídající neobývanému bytu; 

- návrhové tepelné ztráty větráním. Jsou to tepelné ztráty do vnějšího prostředí větráním 

nebo infiltrací pláštěm budovy a šíření tepla větráním z jednoho vytápěného prostoru do 

jiných vytápěných prostorů uvnitř budovy. 
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Výpočtový postup pro funkční část budovy nebo pro budovu 

Dimenzování dodávky tepla, např. výměníku tepla nebo zdroje tepla se musí provést podle 

výpočtu celkového návrhového tepelného výkonu pro funkční část budovy nebo budovu. 

Výpočtový postup spočívá na výpočtech jednotlivých vytápěných prostorů. 

Postup výpočtu pro funkční část budovy nebo budovu je následující: 

a) součet návrhových tepelných ztrát prostupem všech vytápěných prostor bez uvažování 

šíření tepla uvnitř definovaného ohraničení prostorů pro stanovení celkové návrhové 

tepelné ztráty prostupem uvnitř funkční části budovy nebo budovy; 

b) součet návrhových tepelných ztrát větráním všech vytápěných prostor bez uvažování šíření 

tepla uvnitř definovaného ohraničení prostorů pro stanovení celkové návrhové tepelné 

ztráty větráním uvnitř funkční části budovy nebo budovy; 

c) stanovení celkové návrhové tepelné ztráty funkční části budovy nebo budovy sečtením 

celkové návrhové tepelné ztráty prostupem a celkové návrhové tepelné ztráty větráním; 

d) součet zátopových výkonů všech vytápěných prostorů pro stanovení celkového 

zátopového výkonu pro funkční část budovy nebo budovu, potřebného pro vyrovnání 

účinků přerušovaného vytápění; 

e) stanovení návrhového celkového tepelného výkonu sečtením celkových návrhových 

tepelných ztrát a zátopového výkonu. 

Zjednodušená výpočtová metoda 

Základem výpočtu je užití vnějších rozměrů.(Někdy se jí říká ,,obálková metoda“). 

Potřebné údaje pro stanovení tepelného výkonu 

Klimatické údaje 

Pro tento výpočtový postup se užijí následující klimatické údaje: 

- výpočtová venkovní teplota θe pro výpočet návrhových tepelných ztrát vnějšího prostředí; 

- průměrná roční venkovní teplota θm,e pro výpočet tepelné ztráty do přilehlé zeminy. 
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Výpočtová vnitřní teplota 

Vnitřní teplota užitá pro výpočet návrhových tepelných ztrát je výpočtová vnitřní teplota θint,i  

 

V našem případě byla vypočtena průměrná vnitřní teplota – 18,6 °C. 

Údaje o budově 

 

Vstupní údaje pro námi zvolený výpočet jsou: 

 

Vi   -  objem vytápěného prostoru v krychlových metrech vypočtený z vnitřních rozměrů 

  prostoru. Přibližně má tento objem hodnotu 0,8 objemu stanoveného z vnějších 

rozměrů, 

 

 

Plocha místností  1.NP (podlaha) 113,28 m
2
 

Výška budovy 6,325 m 

Objem budovy (z vnějších rozměrů) 716,496 m
3
 

Objem vytápěného prostoru 573,1968 m
3
 

 

 

AK - plocha stavebních částí v metrech čtverečních (m
2
), 

 

Plocha obálky budovy     

Výška budovy 6,325 m 

Délka stěny 12 m 

Plocha jedné stěny 75,9 m
2
 

Plocha obálky budovy celkem 303,6 m
2
 

Plocha oken 34,16 m
2
 

Plocha dveří 3,99 m
2
 

Plocha obálky bez oken a dveří 265,45 m
2
 

Plocha místností 1.NP (podlaha) 113,28 m
2
 

Plocha místností 2.NP (strop) 113,28 m
2
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Uk součinitel prostupu tepla pro každou stavební část (W/m
2
.K), 

 

Součinitel prostupu tepla vnější stěny 

 

Součinitel prostupu tepla vnější stěnou 

          

          

Vrstva součinitel tepelné vodivosti tloušťka vrstvy tepelný odpor   

č. [W/m
2
.K] [m] W/m

2
.K   

1 0,88 0,01 0,01 Omítka vápenná 

2 0,149 0,3 2,01 zdivo tl. 36,5 cm 

3 0,049 0,1 2,04 Pěnový polystyren 

    R 4,07 m
2
.K/W 

    U 0,25 W/m
2
.K 

 

Součinitel prostupu tepla stropu 

Součinitel prostupu tepla stropu 

  

   

  

Vrstva součinitel tepelné vodivosti tloušťka vrstvy tepelný odpor   

č. [W/m
2
.K] [m] W/m

2
.K   

1 0,049 0,3 6,12 polystyren 

2 1,74 0,25 0,14 železobeton 

3 0,88 0,01 0,01 omítka 

  
 

RT = 6,28 m
2
.K/W 

    k =  0,16 W/m
2
.K 

 

Součinitel prostupu tepla podlahy 

Součinitel prostupu tepla podlahy 

  

   

  

Vrstva 
součinitel tepelné 

vodivosti 

tloušťka 

vrstvy 

tepelný 

odpor 
  

č. [W/m.K] [m] W/m
2
.K   

1 0,075 0,01 0,13 nášlapná vrstva podlahy (dřevo) 

2 0,3 0,002 0,01 Nivelit 2 mm 

3 1,2 0,1 0,08 betonová mazanina 

4 0,049 0,1 2,04 pěnový polystyren 

5 0,19 0,01 0,05 hydroizolace 

6 0,19 0,001 0,01 penetrační nátěr 

7 1,74 0,1 0,06 podkladní beton 

8 0,8 0,1 0,13 štěrkový podsyp 

  
 

RT = 2,50 m
2
.K/W 

  
 

k =  0,40 W/m
2
.K 
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Součinitel prostupu tepla oken – výrobce udává hodnotu U=1,1 W/m
2
.K 

Součinitel prostupu tepla dveří – výrobce udává hodnotu U=1,7 W/m
2
.K 

fk je teplotní korekční činitel pro stavební část (k) při uvažování rozdílu teploty 

  uvažovaného případu a výpočtové venkovní teploty (-) 

 

fΔθ,i   - teplotní korekční činitel zohledňující dodatečné tepelné ztráty místností vytápěných na 

vyšší teplotu než mají sousední vytápěné místnosti, např. koupelna vytápěná na 24°C. 

 

fRH - zátopový součinitel závislý na druhu budovy, stavební konstrukci, době zátopu a 

předpokládaném poklesu vnitřní teploty během útlumu vytápění. 
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Návrhová tepelná ztráta prostupem 

 

Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i pro vytápěný prostor (i) se vypočte: 

)( int,, elKKKKiT UAf        (W) 

 

kde fk je teplotní korekční činitel pro stavební část (k) při uvažování rozdílu teploty 

uvažovaného případu a výpočtové venkovní teploty (-), 

 AK - plocha stavební části (k) v metrech čtverečních (m
2
),  

 UK - součinitel prostupu tepla stavební části (W/m
-2

.K
-1

). 

θint,l- výpočtová teplota interiéru (°C), 

θe - výpočtová venkovní teplota (°C). 

 

Název 

konstrukce fk AK UK ϴint,l ϴe ϴt 

 

   

(-) (-) (m2) (W/m2*K) (°C) (°C) (°C) (W)   

Obvodové stěny 1 265,45 0,25 18,6 -15 33,6 2 230   

Podlaha 1 113,28 0,4 18,6 5,1 13,5 612   

Strop 1 113,28 0,16 18,6 -15 33,6 609   

Okna  1 34,16 1,1 18,6 -15 33,6 1 263   

Dveře 1 3,99 1,7 18,6 -15 33,6 228   

              4 941 W 

 

 

Návrhová tepelná ztráta větráním 

 

Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i  pro vytápěný prostor (i) se vypočte: 

)(34,0 int,min, eliV V        (W) 

 

kde Vmin je hygienicky nejmenší požadované množství vzduchu pro vytápěný prostor 

(m
3
/h). 

Nejmenší požadované množství vzduchu z hygienických důvodů pro vytápěný prostor (i) se 

stanoví: 

ii VnV  minmin,      (m
3
/h) 

 

kde nmin je nejmenší intenzita výměny venkovního vzduchu za hodinu (h
-1

), 

 Vi - objem vytápěného prostoru (i) v krychlových metrech vypočtený 

z vnitřních rozměrů prostoru. Přibližně má tento objem hodnotu 0,8 objemu stanoveného 

z vnějších rozměrů 

nmin 0,5 1/h 

Vi 573,2 m3 

Vmin 286,6 m3/h 

Vmin 286,6 m3/h 

ϴint,l 18,6 °C 

ϴe -15 °C 

ϴt 33,6 °C 

 

 3 274 W 

iT ,

iV ,
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Celková návrhová ztráta 

Celková návrhová ztráta Φl  vytápěného prostoru (i), se stanoví: 

iiViTl f ,,, )(        (W) 

 

kde ΦT,i je návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru (i) (W), 

 ΦV,i - návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru (i) (W),  

          fΔθ,i -    teplotní korekční činitel zohledňující dodatečné tepelné ztráty místností  

           vytápěných na vyšší teplotu než mají sousední vytápěné místnosti, např.                     

           koupelna vytápěná na 24°C. 

Celková návrhová ztráta 

  

Návrhová tepelná ztráta prostupem 4 941 W 

Návrhová tepelná ztráta větráním 3 274 W 

  

Celková návrhová tepelná ztráta 8 215 W 

 

Přerušovaně vytápěné prostory 

RHilRH fA ,      (W) 

kde Ai je podlahová plocha vytápěného prostoru (i) (m
2
), 

 fRH - zátopový součinitel závislý na druhu budovy, stavební konstrukci, době zátopu a 

předpokládaném poklesu vnitřní teploty během útlumu vytápění. 

Přerušované vytápěné prostory 

  

Ai 113,28 m2 

fRH 16 (-) 

  

 

 
129 W 

 

Celkový návrhový tepelný výkon 

Celkový návrhový tepelný výkon vytápěného prostoru se stanoví: 

iRHiiHL ,,        (W) 

 

kde Φl je návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru (i) (W), 

         ΦRH,i -   zátopový tepelný výkon vytápěného prostoru (i) (W). 

 

Celkový návrhový tepelný výkon 

Návrhová tepelná ztráta prostupem  4 941 W 

Zátopový tepelný výkon 129 W 

  

Celkový návrhový tepelný výkon 5 070 W 

lRH ,
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Celkový tepelný výkon pro funkční část nebo pro budovu 

 

Výpočet navrhovaného tepelného výkonu pro funkční část budovy nebo pro budovu nesmí 

zahrnovat teplo sdílené prostupem a větráním uvnitř vytápěné obálky funkční části budovy, 

např. tepelné ztráty mezi byty. 

iRHiViTHL ,,,        (W) 

 

kde ΦT,i je součet tepelných ztrát prostupem všech vytápěných prostorů s výjimkou tepla 

sdíleného uvnitř funkční části budovy (W), 

 ΦV,i -  součet tepelných ztrát větráním všech vytápěných prostorů s výjimkou tepla 

sdíleného uvnitř funkční části budovy (W),  

 ΦRH,i- součet zátopových tepelných výkonů všech vytápěných prostorů pro vyrovnání 

vlivu přerušovaného vytápění. 

 

Celkový tepelný výkon pro budovu 

Tepelné ztráty prostupem 4 941 W 

Tepelné ztráty větráním 3 274 W 

Zátopový tepelný výkon 129 W 

  

CELKEM 8 344 W 
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Příloha č.3 Potřeba tepla pro vytápění – denostupňová metoda 
Denostupňová metoda je jedním z postupů, které slouží pro návrh, vyhodnocování a 

porovnávání zdrojů a spotřebičů tepla. Základem metody je znalost průběhů venkovních 

teplot z meteorologických dat. Údaje uváděné ve veřejně dostupných zdrojích nebo v 

odborných publikacích však obvykle postrádají potřebnou podrobnost, nebo přicházejí k 

uživateli s velkým zpožděním. 

Postup výpočtu denostupňovou metodou: 

Zadání hodnot pro výpočet: 

Lokalita pro výpočet: Frýdek – Místek 

Délka topného období: d = 269 dnů 

Průměrná teplota během topného období: tes=5,1°C 

Tepelná ztráta objektu (dle přílohy č. x): Qc=8,344 kW 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota (dle přílohy č. x): tis = 18,6 °C 

Vytápěcí denostupně:  

 

 

D = 3631,5 K. dny 

 

Opravný součinitel ε 

 

Opravné součinitele a účinnosti systému 

ei - nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a tepelné ztráty prostupem 

Tepelná ztráta infiltrací v běžných případech tvoří 10-20 % celkové tepelné ztráty, volí se 

součinitel v rozmezí 0.8 až 0.9. 

ei = 0,85 

et - snížení teploty v místnosti během dne respektive noci 

V některých objektech je vlivem vhodné regulace možno snížit teplotu po určitou část dne. 

Volí se v rozmezí 0.8 např. pro školy s polodenním vyučováním až po 1.0 pro nemocnice, kde 

vyžadujeme 100 % výkon otopné soustavy po celých 24 hodin. 

et = 0,9 

ed - zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu 

Podle využití budov v průběhu týdne se volí součinitel ed v rozmezí od 1.0 pro budovy se 

sedmidenním provozem, přes 0.9 pro budovy se šestidenním a 0.8 pro budovy s pětidenním 

provozem. 

ed – 0,9 

 

 

Opravný součinitel: ε=0,6885  

η0- účinnost obsluhy resp. možnosti regulace soustavy 

Volí se v rozmezí 0.9 pro kotelnu na pevná paliva bez rozdělení kotelny na sekce až po 1.0 

pro plynovou kotelnu s otopnou soustavou rozdělenou do sekcí např. podle světových stran s 

automatickou regulací. 

η0=1 

ηr- účinnost rozvodu vytápění 

Volí se v rozmezí 0.95 až 0.98 podle provedení. 

ηr=0,95 

 esis ttdD  .

dti eee ..
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Celková roční potřeba energie pro vytápění: 

 

 

 

QVYT,r = 56 GJ/rok = 15,7MWh 

 

Příloha č.4 - Potřeba tepla pro ohřev teplé užitkové vody: 
Tato metoda popisuje, jaké množství tepelné energie musíme do systému dodat, abychom 

ohřáli zadaný objem (hyg. požadavek) o daný teplotní spád. Hodnoty pro výpočet jsou 

uvedeny níže. 

Postup výpočtu denostupňovou metodou: 

Zadání hodnot pro výpočet: 

Teplota studené vody (standardní teplota studené vody z vodovodního řádu): t1 = 10°C 

Teplota ohřáté vody (volená hodnota spotřebitelem): t2 = 10°C 

Teplota studené vody v létě: tsvl = 15°C 

Teplota studené vody v zimě: tsvz = 5°C 

Celková potřeba teplé vody (počítáno 150 l/den): V2p = 0,15 m
3
/den 

Délka topného období: d = 269 dnů 

Počet pracovních dní soustavy: N = 310 dnů 

z – koeficient energetických ztrát systému pro přípravu teplé vody, pro běžné stavby 

uvažujeme hodnotu 50 až 100% podle provedení rozvodu a doby cirkulace. 

Rozvody v nových stavbách z = max. 0,5 

Okrskové rozvody z = max. 1,0 

Rozvody ve starších stavbách z = 2 až 4 (vychází se z provedených měření) 

zvoleno z = 0,5 

měrná hmotnost vody: ρ = 1000 kg.m
-3 

měrná tepelná kapacita vody: c = 4186 J/kg.K 

Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody: 

 

      (Wh) 

 

QTUV,d  = 11773 Wh = 11,8 kWh
 

 

Celková potřeba energie pro ohřev teplé vody za dané období: 

  

 (kWh) 

 

QTUV,r = 3476 kWh = 3,5 MWh = 12,5 GJ.rok
-1 
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