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1  Úvod 
 
1.1    Historický vývoj  vytáp ění 
 
Říše římská 
Jednoduché teplovzdušné podlahové vytápění – spaliny z topeniště jsou rozváděny 
soustavou kanálů 
 
Starověk a středověk – otevřená ohniště bez komínů 
14. stol. – krby s komíny 
15. stol. – kachlová kamna 
19. stol. – spalování uhlí, později koksu 
18.-19. stol. – první ústřední vytápění 
20. stol. – dálkové vytápění 
 
 
1.2    Základní pojmy  
 
 
Rozdělení vytápění 
Lokální vytápění – palivo spalujeme v místnosti 
 Kamna, krby 
Ústřední vytápění – výroba tepla z paliva +  přenos teplonosnou látkou 
 získáváme teplo mimo vytápěnou místnost           
 - Etážové vytápění – vytápění 1 bytu 
 
 

 
 
 
Teplonosné látky 
Pára – 19.stol. 
Teplá a horká voda – 19./20. stol. 
Teplý vzduch – 1. třet. 20. stol. 
 Tepl. soustavy, rozvoj klimatizace 
Předávání tepla ve vytápěných místnostech 
Proudění (konvekce) 
Sálání mezi otopnou plochou a předměty (radiace) 
Přímá doprava teplého vzduchu do vytápěného prostoru 
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1.3.  Klimatické pom ěry a klimatické prvky  
 
V chladném zimním období je nutné zajistit v místnostech příznivé tepelné poměry. 
Proto je důležitá znalost místních povětrnostních a klimatických podmínek. 
 
Pro vytápění jsou důležité: 
 Teplota vzduchu 
 Vítr 
 Sluneční záření 
 Vlhkost vzduchu     jsou důležité jen               
 Atmosférický tlak v omezené míře 
 
 
Teplota vzduchu 
 
Pravidelně se sleduje a vyhodnocuje: 
 
a) denní průběh teploty t 
 

Denní průběh teploty 

 
 
 
b)   průměrná denní teplota teo 

 

 [ ]C
4

t.2tt
t

21147
eo °++

=  

 
 teon= 13 °C … normativní teplota 
 
Poznámka: 
 Pokud je dva dni za sebou průměrná denní teplota teo rovna normativní teplotě teon , 
začínáme s vytápěním. 
 Průběh teplot sledujeme dlouhodobě a stanovíme roční průběhy průměrných 
denních teplot. Z nich stanovíme délku topného období d a výpočtovou průměrnou 
teplotu v topném období tes. 
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c) Výpočtová venkovní teplota te 

základní hodnota pro výpočet otopného příkonu vytápěcího zařízení 
te   není absolutní minimum teplot pro danou oblast (nehospodárnost, 
předimenzování) 

  
 

 
Oblast 

Venkovní výpočtová  
teplota te  [°C] 

Délka topného 
období 
d  [dni] 

Průměrná teplota 
v top. období 

tes  [°C] 
Tábor -15 236 3 
Praha -12 216 4 

České Budějovice -15 232 3,4 
Prachatice -18v 253 3,3 

 
 
 
Vítr 
 
Přirozené provětrávání místností – INFILTRACE 
dynamický tlak větru způsobuje pronikání vzduchu spárami oken, dveří, … 
zvyšuje tepelné ztráty 
studený vzduch proudí nízko nad podlahou a způsobuje pocit nepohody 
nevýhodou větru je jeho jednostranné působení na budovu 
tepelná ztráta infiltrací se zvětšuje pouze na návětrné straně 
 
Typy krajiny 
Normální krajina – Tábor, Praha, Plzeň, Hradec Králové, … 
Krajina s intenzivními větry – Pelhřimov, Prachatice, Havlíčkův Brod, Karlovy Vary, 
 ..(značí se v tabulce v- vítr) 
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Sluneční záření 
 
Zima – slunce nízko nad obzorem, naše území přijímá jen malou část tepelné energie 
vysílané ze Slunce.  
Jaro a podzim – zisk z oslunění. 
 
Prosklené části obvodového pláště – pozor na návrh regulačního zařízení. 
 
 
Vlhkost vzduchu, atmosférický tlak 
 
Obě veličiny nemají zásadní význam pro výpočet velikosti vytápěcího zařízení. 
 
 
 
 
1.4   Otázky k opakování  
 
1. Vysvětlete pojem etážové vytápění. 
2. Jaké druhy teplonosných látek znáte? 
3. Vysvětlete pojem normativní teplota. 
4. Vysvětlete pojem výpočtová venkovní teplota 
5. Jaké jsou krajiny z hlediska větru? 
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2.  Tepelná pohoda člověka 
 
 
Tepelná pohoda  - nemáme pocit chladu ani nadměrného tepla 
 
Činitelé ovlivňující tepelnou pohodu člověka: 
Subjektivní – stáří, pohlaví člověka, hmotnost, schopnost adaptace 
Objektivní – teplota vzduchu, teplota okolních předmětů, pracovní činnost + oblečení, 
 vlhkost a rychlost proudění vzduchu 
 
Celková pohoda prostředí = tepelná pohoda  + hluk-zvuk, osvětlení, barevnost, tlak 
 vzduchu, koncentrace škodlivin (i vůně) 

 
2.1.  Tepelná produkce  
 
Vlivem látkových přeměn v lidském těle dochází k uvolňování metabolického tepla.  
 
Každý člověk produkuje určitý tepelný výkon, který závisí na činnosti člověka, na jeho 
typu a na přijímané potravě. 
 
 
Tepelná produkce člověka 
 
 

Tepelná produkce člověka 
Činnost Tepelná produkce [W] 

Klid – spánek 80 
Sezení 87-93 

Práce v domácnosti 250 
Plavání 870-1000 

Těžší fyzická práce 270 
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2.2.   Sdílení tepla mezi člověkem a okolím  
 
 
Teplo produkované člověkem musí být předáno do okolního prostředí.  
 
Většina tepla je odváděna prouděním okolního vzduchu, sáláním do prostoru a 
odpařováním vody (potu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.   Tepelná rovnováha člověka 
 
Rovnice tepelné rovnováhy 
 

[W]  )Q  (Q Q    Q   QQ      VEDD VSK M

eZanedbávám

  
43421

++++=        

 
QM… tepelná produkce člověka  [W]     
QK…  tepelný tok konvekcí [W]     
QS…  tepelný tok sáláním [W]     
QV…  tepelný tok odváděný vypařováním [W]  -  20-30% z QM 
QD…  tepelný tok odváděný dýcháním  [W]   - v praxi zanedbáváme  
QVED…tepelný tok odváděný vedením  [W]   - v praxi zanedbáváme  
 
Tepelná pohoda je splněna, jestliže tepelná rovnováha probíhá při zachování normální 
teploty lidského těla bez nadměrného pocení. 
 
Pokud je člověk vhodně oblečen, má na jeho tepelnou pohodu vliv především tepelný 
stav prostředí (tepelně vlhkostní mikroklima). 
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2.4.  Tepelně vlhkostní mikroklima vytáp ěného prostoru  
 
Tepelný stav určují: 
Teplota vzduchu t i 
Účinná teplota okolních ploch tu  
Výsledná teplota tg 
Teplotní pole ve vytápěném prostoru 
Vzájemný vztah mezi teplotami t i a tu 

Rychlost proudění vzduchu v oblasti pobývání člověka 
Vlhkost vzduchu 
 
2.4.1 Teplota vzduchu  t i, účinná  teplota okolních ploch  t u, výsledná 
teplota t g 
 
Teplota vzduchu ti 
Základní veličina ovlivňující tepelnou pohodu člověka. 
Teplota se ve vytápěné místnosti mění ve svislém i vodorovném směru. Je různá podle 
druhu vytápěcího zařízení, polohy otopného tělesa, přívodu teplého vzduchu. 
 

t i - roste       zvýšení pocení, zvýšení tělesné teploty 
 

 ti – klesá         pocit chladu 
 
Účinná  teplota okolních ploch  tu  
Myšlená rovnoměrná společná teplota všech ploch v prostoru vyjadřuje sálavý účinek 
prostředí. 
 
 
Výsledná teplota tg 

 

Teplotu t i a tu nemůžeme posuzovat odděleně. Jejich vzájemné působení vyjadřuje 
výsledná teplota tg . 
 
Výslednou teplotu měříme kulovým teploměrem, který tvoří  kulová baňka z tenkého 
měděného plechu s matným černým povrchem. Doporučený průměr baňky je 100-150 
mm. Při měření je umístěna 1m nad zemí. Ve středu baňky je zasunuto teplotní čidlo 
(rtuťový teploměr, termočlánek, odporový teploměr). V ustáleném stavu se ztotožní 
teplota povrchu baňky s teplotou čidla na hodnotě tg. Ustálení trvá 15-20 min. 
 
Pro malé rychlosti proudění vzduchu (w<0,2 m/s, klidný vzduch) a malé rozdíly t i a tu  

(<4°C) můžeme použít pro výpočet výsledné teploty zjednodušený vztah: 
  

C][    
2

 t t
 t

ui
 g °+=  

tg = 18,5-21,5 [°C] 
 
Tato teplota by pro technické účely měla být shodná s výpočtovou vnitřní teplotou tv, 
kterou nám předepisuje norma podle účelu místnosti. 
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Druh vytápěné místnosti tv [°C] Druh vytáp ěné místnosti tv [°C] 

Obytné budovy  Školní budovy  
Obývací místnosti 20 Učebny 20 

Kuchyně 20 Učební dílny 18 
Koupelny 24 Tělocvičny 15 
Klozety 20 Šatny u tělocvičen 20 

Předsíně, chodby 15 Lázně a převlékárny 24 
Vytápěná schodiště 10 Chodby, schodiště, klozety 15 

 
 
 
2.4.2.  Teplotní pole ve vytáp ěném prostoru  
 
Je důležité rozložení teplot vzduchu a teplot okolních ploch ve vytápěném prostoru. 
 
Hygienicky nejzávažnější je nadměrné ochlazování nebo ohřev nohou ve srovnání 
s celkovou výměnou mezi člověkem a prostředím. 
 
Tepelná pohoda = hlava v chladu + nohy v teple 
Maximální přípustný rozdíl mezi teplotou u hlavy a nohou je 3,5 °C. 
 
 
2.4.3.  Vzájemný vztah mezi teplotami t i a tu 

 
Z hlediska lidského organismu je důležité, který způsob předávání tepla mezi člověkem 
a okolím převažuje. 
 
V místnosti s nízkou teplotou stěn a vysokou teplotou vzduchu je méně příjemně než  
u sálajícího krbu v místnosti s nízkou teplotou vzduchu i když bude tepelná výměna 
stejná. 
 
Aby nebyla narušena tepelná pohoda prostředí, existují kritéria pro přípustný rozdíl 
mezi teplotami  t i  a  tu. 
Např.: 
(ti - tu ) = max.7 K….pro tělesný klid 
(ti - tu ) = max.10 K….pro fyzickou práci 
 
Čím je menší rozdíl mezi t i  a tu, tím je pocit tepelné pohody lepší. Ideální by byl stav  
t i=tu. 
 
Konvekční vytápění  t i>tu 

Sálavé vytápění  ti<tu 
 
Pozor na studené sálání od značně prosklených obvodových stěn s nízkou povrchovou 
teplotou tu (nutná kompenzace zvýšenou teplotou t i, zvýšená konvekce). 
 
Zvýšení teploty v místnosti o 1°C se projeví zvýšením výkonu otopného zařízení o 3-
5%. 
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2.4.4.  Rychlost proud ění vzduchu v oblasti pobývání člověka 
 
Proudění vzduchu v místnosti je vyvoláno nuceným nebo přirozeným větráním.  
Při nadměrném pohybu vzduchu, může dojít u osob pobývajících ve vytápěném 
prostoru k vyvolání pocitu průvanu.  
Orientačně je stanovena přípustná rychlost vzduchu   w=0,1m/s, pokud je teplota 
v místnosti tv od 18 do 22°C.  
Při vyšších teplotách, může být i vyšší rychlost proudění vzduchu (tv =26-28°C, 
w=max.0,5m/s). 
 
 
2.4.5.  Vlhkost vzduchu  
 
Během ročních období se mění vlhkost venkovního vzduchu.  
Vlivem vytápění a oslunění se mění vlhkost vzduchu ve vytápěné místnosti.  
Pro člověka je přijatelná relativní vlhkost mezi 30 až 70%. Ve výpočtech uvažujeme 
relativní vlhkost 60% za normálních podmínek. 
 
Vytápěním dochází ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, protože teplota v místnosti 
stoupá. To ale způsobuje tvorbu prachu z textilií. Při usazování tohoto prachu na 
povrchu především konvekčních těles, dochází tak jeho rozkladu a k dráždění dýchacích 
cest. Proto musíme vzduch zvlhčovat uměle. 
 
Pokud je relativní vlhkost vyšší než 70%, může docházet ke srážení vodní páry na 
chladnějších plochách a tím ke vzniku plísní. 
 
 
 
2.5   Otázky k opakování  
 
1. Vysvětlete pojem tepelná pohoda. 
2. Vyjmenujte subjektivní činitele tepelné pohody. 
3. Uveďte rovnici tepelné rovnováhy. 
4. Jaké je ideální rozložení teplot ve vytápěném prostoru? 
5. Jaký je vzájemný vztah mezi účinnou teplotou okolních ploch teplotou vzduchu? 
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3    Výpočet tepelného p říkonu 
 
 Sdílení tepla   
 Tepelně technické požadavky na budovy  
 Sdílení tepla - přenos tepla 
 Tepelné ztráty 
 
 
3.1   Sdílení tepla  
 
Sdílení (přenos) tepla je předávání tepla z místa o vyšší teplotě do místa o nižší teplotě.  
 
Podle druhého termodynamického zákona o entropii může teplo samovolně přecházet 
pouze z tělesa teplejšího na těleso chladnější. 
 
Přenos tepla se uskutečňuje  
 vedením (kondukcí) 
 prouděním (konvekcí)  
 sáláním (radiací)  
 
Skutečné děje představují téměř vždy kombinaci dvou nebo všech tří základních 
případů. 
 
 
3.1.1   Sdílení tepla vedením – kondukce  
 
Podstatou vedení tepla je šíření kinetické energie mikroskopického pohybu částic 
(atomů, molekul). 
 
Je typickým způsobem sdílení tepla především v pevných látkách.  
 
3.1.1.1  Vedení tepla rovinnou stěnou 
 
Tepelný tok Q [W] procházející homogenní rovinnou stěnou při konstantním rozdílu 
povrchových teplot na obou stranách stěny je 
 

 ( ) [ ]Wtt
d

SQ 2s1s −λ=  

 
S... plocha, kterou teplo prochází [m2] 
λ... součinitel tepelné vodivosti stěny [Wm-1K-1] 
d... tloušťka stěny [m] 
ts... teplota povrchu stěny [°C] 
 
Tepelná propustnost: 

 [ ]12KWm
d

−−λ=Λ  

Vedení tepla jednoduchou 
 rovinnou stěnou 
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Tepelný odpor stěny:    
 

 [ ]12KWm
d

R −

λ
=  

 
 
3.1.1.2   Vedení tepla složenou rovinnou stěnou 
 
Pro stěnu složenou z více různých vrstev platí, že její celkový tepelný odpor je dán 
součtem odporů jednotlivých vrstev. Zachováme-li označení teplot na vnějších 
površích stěny ts1 a ts2, bude tepelný tok procházející stěnou složenou z n vrstev 
 
 

 
( ) ( ) [ ]W

R

ttS
d

ttS
Q n

1j
j

2s1s

n

1j
j

j

2s1s

∑

−=
∑

λ

−=
=

=

 

 

 
( ) ( ) [ ]W

RR
ttS

dd
ttS

Q
21

2s1s

2

2

1

1

2s1s

+
−=

λ
+

λ

−=  

 
Odvození: 
 
Každou vrstvou musí projít stejné množství tepla!!! 
 
1. vrstva 

 
( ) ( )ttR

S
Q

R
ttS

Q 1s
1

1

1s −=−=  

2. vrstva 
 

 
( ) ( )2s

2

2

2s

ttR
S
Q

R
ttS

Q −=−=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedení tepla složenou  
rovinnou stěnou 

 

Vedení tepla složenou  
rovinnou stěnou - odvození 
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sečtením rovnic vpravo dostaneme 
 

 

( ) ( ) ( )

( )
21

2s1s

2s1s
21

RR
ttS

Q

ttttRR
S
Q

+
−=

−+−=+
 

 
3.1.1.3   Vedení tepla jednoduchou válcovou stěnou 
 

 ( ) [ ]Wtt

d
d

ln
1

2L
Q sesi

i

e

−

λ

π=  

 
L... délka válcové stěny [m] 
λ... součinitel tepelné vodivosti stěny [Wm-1K-1] 
d... průměr povrchu válcové stěny [m] 
ts... povrchová teplota [°C] 
i... označuje vnitřní povrch 
e... vnější povrch válcové stěny 
 
3.1.1.4   Vedení tepla složenou válcovou stěnou 
 

 ( ) [ ]Wtt

d
d

ln
1

2L
Q sesin

1j
i

e

−
∑

λ

π=

=

 

 
3.1.2   Sdílení tepla proud ěním - konvekce  
 
Konvekce je přenos tepla, ke kterému dochází 
v tekutinách (kapalinách, parách a plynech).  
 
Předpokladem vzniku konvekce je 
makroskopický pohyb částic tekutiny 
v kombinaci s teplotním gradientem, tzn. 
neizotermické proudění tekutiny. 
 
Konvekce  
Nucená  - je přestup tepla při nuceném proudění 
 tekutiny 
 čerpadlo, ventilátor 
Přirozená - proudění tekutiny je vyvoláno 
 vztlakovými silami, které jsou důsledkem 
 nerovnoměrnosti teplotního pole 

Vedení tepla válcovou stěnou 

 

Přestup tepla ze stěny do tekutiny 
Čárkovaně je naznačena hranice  

teplotní mezní vrstvy (t.m.v.) 
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Přestup tepla - fyzikálně složitý děj 
 závisí na řadě parametrů - rychlost proudění, teplota stěny, teplota tekutiny,  
  geometrie    
  teplosměnné plochy, charakter rychlostní a teplotní mezní vrstvy, vlastnosti  
  tekutiny,... 
 Newtonův zákon všechny tyto parametry shrnuje v součiniteli přestupu tepla α  
 
Tepelný tok konvekcí: 
 

 ( ) [ ]WttSQ es −α=  

 
S... teplosměnná plocha [m2] 
α... součinitel přestupu tepla konvekcí [Wm-2K-1] 
ts... povrchová teplota stěny [°C] 
te... teplota tekutiny mimo teplotní mezní vrstvu [°C] 
 
Součinitel přestupu tepla konvekcí α se zjišťuje experimentálně nebo z kriteriálních 
rovnic. 
 
 
3.1.3   Sdílení tepla sáláním – radiace  
 
Přenos tepla sáláním (tepelným zářením) není vázán na přítomnost látky mezi tělesy, 
mezi nimiž dochází k sálání.  
 
Podstatou sálání je elektromagnetické záření o vlnových délkách 1 až 1000 µm, které 
se šíří ve vakuu nebo jiném průteplivém prostředí. Sálání není závislé na teplotě 
prostředí, kterým prochází, avšak závisí na teplotě povrchu sálajícího tělesa. 
 
Část sálavého toku Q [W] dopadajícího na povrch tělesa se odrazí (QR), část prostoupí 
tělesem (QD) a část je pohlcena (QA).  
  
Bilanční rovnice pro dopadající sálání: 
 

 [ ]WQQQQ DAR ++=  

 
 

 [ ]W
Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

DAR ++=  

 

 DAR1 ++=  
 
R... poměrná odrazivost [-],      R=1, A=0, D=0 – zrcadlo 
A... poměrná pohltivost [-] , R=0, A=1, D=0 – absolutně černé těleso 
D.. poměrná průteplivost [-] , R=0, A=0, D=1 – suchý vzduch 
 

Schéma sálání 
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Reálná tělesa se svými vlastnostmi blíží šedým tělesům, která jsou neprůteplivá, ale 
nepohlcují veškerou energii dopadajícího záření (A + R = 1, D = 0). 
 
Dokonale černé těleso  
vyzařuje při všech vlnových délkách největší množství energie.  
 
Podle Stefanova-Boltzmannova zákona je hustota sálavého toku černého tělesa: 
 

 [ ]2

4

OO m/W
100
T

.cq 





=  

 
c0... součinitel sálání dokonale černého tělesa, c0= 5,65 W/m2K4  
 
Sálavý tok šedého tělesa je 
 

 [ ]2

4

O m/W
100
T

.c.q 





ε=  

ε... je poměrná zářivost (emisivita)    [-] 
 
Tepelný tok při sálání mezi dvěma obecnými plochami v prostoru, z nich. sálající 
označíme indexem1 a osálanou indexem 2, je 
 

 [ ]W
100
T

100
T

.S.cQ
4

2

4

1

112 













−






=  

 
Součinitel vzájemného sálání c12  se určí: 
 
pro dvě rovnoběžné plochy S1 = S2, jejichž vzdálenost je výrazně menší než jejich 
rozměry 
 

 [ ]42

021

12 KWm

c
1

c
1

c
1

1
c −−

−+
=  

 
pro sálající plochu S1 zcela obklopenou plochou osálanou S2 
 

 [ ]42

022

1

1

12
KWm

c
1

c
1

.
S
S

c
1

1
c −−









−+

=  
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3.1.4    Prostup tepla st ěnou - kombinovaný p řípad sdílení tepla  
 
Prostup tepla stěnou je sdílení tepla mezi dvěma tekutinami oddělenými neprostupnou 
jednoduchou nebo složenou stěnou. Na obou površích stěny dochází k přestupu tepla, 
v tuhé stěně k vedení tepla, přitom všude uvažujeme stejnou hustotu tepelného toku q 
[Wm-2]. 
 
 
3.1.4.1   Tepelný tok prostupující rovinnou stěnou 
počítáme podle vztahu: 
 

 ( ) [ ]Wtt.S.kQ 211 −=  

 
k... součinitel prostupu tepla vztažený na plochu  
 [Wm-2K-1] 
S1... teplosměnná plocha [m2] 
t1,t2...teploty tekutiny na jedné a druhé straně stěny [°C] 
 
 
 
Součinitel prostupu tepla k pro rovinnou stěnu složenou z n vrstev: 
 

 [ ]12

n

1j
2j

j

1

KWm
1d1

1
k −−

=
∑

α
+

λ
+

α

=  

 
 
3.1.4.2   Tepelný tok prostupující válcovou stěnou počítáme podle rovnice 
 

 ( ) [ ]Wtt.L.kQ eiL −=  

 
kL... součinitel prostupu tepla vztažený na délku [Wm-1K-1] 
L... délka válcové stěny [m] 
ti, te...teploty tekutiny na vnitřní a vnější straně stěny [°C] 
 
Součinitel prostupu tepla kL pro válcovou stěnu složenou z n vrstev: 
 

 [ ]12

n

1j
eej

1j

jii

KWm

d
1

d

d
ln

2
1

d
1

k −−

=

+∑
α

+
λ

+
α

π=  

αi,αe...jsou součinitelé přestupu tepla na vnitřní a vnější straně stěny [Wm-1K-1] 
di,de...vnitřní a vnější průměry válcové stěny [m] 
d... tloušťka vrstvy [m] 
λ... součinitel tepelné vodivosti vrstvy [Wm-1K-1] 

Prostup tepla složenou stěnou 
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3.2   Tepelné ztráty budov  
 
Výpočet tepelný ztrát jednotlivých místností stanoví ČSN 06 0210.  
Tepelná ztráta budovy není prostým součtem vypočtených tepelných ztrát jednotlivých 
místností. Je nutné posoudit současnost infiltrace a doby provozu jednotlivých místností 
a zohlednit místní tepelné zisky. 
 
 
3.2.1   Celková tepelná ztráta místnosti  
 
Celková tepelná ztráta QC [W] je rovna součtu tepelné ztráty prostupem tepla 
konstrukcemi a tepelné ztráty větráním, sníženém o trvalé tepelné zisky podle vztahu 
 

 [ ]WQQQQ ZVPC −+=  

 
QP... ztráta prostupem tepla [W] 
QV... ztráta větráním [W] 
QZ... trvalý tepelný zisk [W] 
 
 
3.2.2   Tepelná ztráta prostupem  
 
Tepelná ztráta prostupem QP [W] je dána základní tepelnou ztrátou prostupem a 
přirážkami podle rovnice: 
 

 ( ) [ ]Wppp1QQ 321OP +++=  

 
Qo... základní ztráta prostupem tepla [W] 
p1... přirážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí [-] 
p2... přirážka na urychlení zátopu [-] 
p3... přirážka na světovou stranu [-] 
 
Pro danou místnost je základní tepelná ztráta prostupem tepla Qo [W] dána součtem 
tepelných toků prostupem tepla jednotlivými konstrukcemi, které místnost obklopují. 
 

 ( ) [ ]WttSkQ eij

n

1j
jO −∑=

=
 

kj... součinitel prostupu tepla [Wm-2K-1] 
Sj... ochlazovaná část stavební konstrukce [m2] 
ti... výpočtová vnitřní teplota místnosti [°C] 
te... výpočtová teplota prostředí na vnější straně konstrukce [°C] 
 tj. výpočtová teplota v sousední místnosti nebo výpočtová venkovní teplota 
 
Výpočtová vnitřní teplota reprezentuje výslednou teplotu měřenou kulovým 
teploměrem. Je-li 
výpočtová teplota na vnější straně některé konstrukce vyšší než teplota ve vytápěné 
místnosti, má tepelný tok touto konstrukcí zápornou hodnotu a jde o tepelný zisk, který 
zmenšuje ztrátu prostupem tepla. 
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Přirážka na vyrovnání chladných konstrukcí p1  
Závisí na středním součiniteli prostupu tepla místnosti kc podle vztahu: 
 

 [ ]−= C1 k15,0p  

 

 ( ) [ ]12

jei

O
C KWm

Stt
Q

k −−

∑−
=  

  
ΣSj... celková plocha všech konstrukcí obklopujících místnost [m ] 
ti... výpočtová vnitřní teplota místnosti [°C] 
te... výpočtová venkovní teplota [°C] 
 
Přirážka na urychlení zátopu p2  
p2 = 0  Uvažujeme ji pouze tam, kde nelze zajistit nepřerušovaný provoz vytápění.  
p2 = 0,1 U budov se samostatnou kotelnou na tuhá paliva o jmenovitém výkonu 
menším   než 150 kW při denní době vytápění delší nebo rovné 16 hodinám  
p2 = 0,2 při době vytápění kratší než 16 hodin za den.  
Je-li přerušovaný provoz předem znám, postupuje se podle ČSN 06 0220. 
 
Přirážka na světovou stranu p3  
Rozhoduje poloha nejvíce ochlazované stavební konstrukce místnosti (nejčastěji okno), 
při více ochlazovaných konstrukcích poloha jejich společného rohu. Pro místnost se 
třemi nebo čtyřmi ochlazovanými konstrukcemi se počítá s největší hodnotou přirážky. 
 

Hodnoty přirážky p3 

Světová strana J JZ Z SZ S SV V JV 

p3 [-]  -0,05 0 0 0,05 0,1 0,05 0,05 0 

 
 
 
3.2.3   Tepelná ztráta v ětráním  
 
Tepelná ztráta místnosti větráním Qv [W] se vypočte podle vztahu 
 

 ( ) [ ]WttV1300Q eivv −=  

 
Vv... objemový průtok větracího vzduchu [m3/s] 
ti ... výpočtová vnitřní teplota místnosti [°C] 
te...  výpočtová venkovní teplota [°C] 
 
Za objemový průtok větracího vzduchu Vv dosazujeme větší z hodnot VvH (hygienický 
nebo 
technologický požadavek) a VvP (přirozené větrání infiltrací). Tyto hodnoty jsou dány 
následujícími vztahy 
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 [ ]s/mV
3600
n

V 3

m
h

vH
=  

 
 
VvH...požadovaný objemový průtok vzduchu [m3/s] 
nh... požadovaná intenzita výměny vzdychu [h-1] 
Vm...vnitřní objem místnosti [m3] 
 
Hodnota požadované intenzity výměny vzduchu nh má minimální hodnotu 0,3 h-1, pro 
byty je minimální průměrná intenzita výměny vzduchu 0,5 h-1. 
 

 ( ) [ ]s/mL.iMBV 3

LVvP ∑=  

 
VvP...objemový průtok vzduchu infiltrací [m3/s] 
iLV... součinitel spárové provzdu.nosti [m3. s-1 /(m . Pa0,67 )] 
L... délka spár otevíratelných částí oken a venkovních dveří [m] 
B... charakteristické číslo budovy [Pa0,67] 
M ... charakteristické číslo místnosti [-] 
 
Hodnoty iLV pro okna a dveře uvádí ČSN 73 0540-3. Do celkové délky L se uvažují 
spáry mezi jednotlivými křídly a rámem okna včetně středních sloupků a spáry mezi na 
sebe přiléhajícími křídly. 
 
Charakteristické číslo budovy B závisí na rychlosti větru (rozlišuje se normální krajina a 
krajina s intenzivními větry), poloze budovy v krajině (chráněná, nechráněná, velmi 
nepříznivá) a druhu budovy (řadová, osaměle stojící). Hodnoty B udává ČSN 06 0210. 
 
Charakteristické číslo místnosti M je závislé na poměru provzdušnosti oken a vnitřních 
dveří: 
M = 0,4 pro místnosti kde je provzdušnost vnitřních dveří menší než provzdušnost oken 
M = 0,5 pro místnosti kde je provzdušnost vnitřních dveří přibližně rovná provzdušnosti 
 oken 
M = 0,7 pro místnosti kde je provzdušnost vnitřních dveří větší než provzdušnost oken 
M = 1,0 pro místnosti bez vnitřních stěn (např. velkoprostorové kanceláře, sály apod.) 
 
Dále se podrobněji rozlišují místnosti podle počtu vnitřních dveří a podle jejich těsnosti. 
 
 
3.3   Otázky k opakování  
 
1. Vysvětlete pojem vedení tepla. 
2. Vysvětlete pojem tepelný odpor. 
3. Uveďte vztah pro výpočet prostupu tepla rovinnou stěnou. 
4. Čím se vyznačuje absolutně černé těleso? 
5. Vysvětlete pojem infiltrace. 
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4  Druhy otopných soustav 
 
Otopná soustava je potrubní síť s příslušnými armaturami a zařízeními, která zajišťují 
dopravu teplonosného média mezi zdrojem tepla a otopným tělesem. 

Teplonosné médium je pracovní látka, která se ohřeje ve zdroji tepla a přijaté teplo 
uvolní v otopném tělese. 

 

 

 
 
 
 
Rozdělení otopných soustav 
 
Teplonosné látky 
pára - parní otopné soustavy 
voda - vodní otopné soustavy 
vzduch - teplovzdušné soustavy 
jiné teplonosné látky (olej, nemrznoucí směsi) 
 
 
Tlak teplonosné látky (hlavně u parních soustav) 

nízkotlaké  (max. přetlak 0,05 MPa) 
středotlaké ( přetlak 0,05-1,6 MPa) 
vysokotlaké (přetlak nad 1,6 MPa) 
podtlakové (tlak vodní páry je nižší než atmosférický) 
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4.1.   Vodní otopné soustavy – teplovodní  
 

 
 
4.1.1    Rozdělení vodních otopných soustav  
 
Podle oběhu otopné vody v soustavě 

s přirozeným oběhem (samotížný) – oběh je způsoben rozdílnou teplotou 
(hustotou) otopné vody na přívodu a odvodu z otopného tělesa  a převýšením 
mezi zdrojem tepla (kotlem) a otopným tělesem, (ochlazování vody 
v přívodním a zpětném potrubí zanedbáme)  
s nuceným oběhem – oběh otopné vody v soustavě je zajištěn oběhovým 
čerpadlem 
 

Podle nejvyšší pracovní teploty 
 
teplovodní nízkoteplotní – teplá voda do 65°C velkoplošné vytápění, nízkoteplotní 
zdroje tepla 
teplovodní - teplá voda do 110°C 

nejrozšířenější 

horkovodní - horká voda nad 110°C 
vhodné pro dálkový přenos tepla, vytápění průmyslových objektů 
 
 
Podle způsobu předávání tepla do 
místnosti 
 
otopnými tělesy  
 teplo se předává z prouděním 
 vzduchu kolem teplosměnných  ploch 
 otopných těles a také sáláním 
 teplosměnných ploch do okolí 
 (podlaha a stěny jsou chladnější než 
 vzduch) 

 

Otopnými tělesy 
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velkoplošnými sálavými plochami   
 teplo sálá z otopné plochy, která je 
 tvořena svazky otopných hadů, které 
 jsou zabudovány ve stavebních 
 konstrukcích (podlaha, stěna, strop) 
 nebo zavěšena na stěně nebo stropě 
 (panely, pásy) stěny a předměty jsou 
 teplejší než vzduch 

 
  
 
 
Podle počtu trubek pro p řívod a odvod otopné vody 
 
soustavy dvoutrubkové  
 jedna trubka je přívodní (topná), druhá je vratná (ochlazená) 
soustavy jednotrubkové  
 otopná tělesa jsou řazena sériově není vzájemně odděleno potrubí s přívodní a 
 vratnou vodou 
 
 

 
 
 
 
Podle směru vedení připojovacího potrubí  k otopným tělesům 
 
soustavy horizontální 
 otopná tělesa jsou umístěna v jednom patře a jsou propojena vodorovně vedeným 
 potrubím (souproudá, protiproudá soustava) 
soustavy vertikální 
 otopná tělesa jsou umístěna ve více patrech a jsou propojena svisle vedeným 
 potrubím (souproudá, protiproudá soustava) 

Velkoplošné sálavé plochy 
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Podle směru proud ění teplonosné látky 
 
 
soustavy souproudé (např. Tichelmann) 
 teplonosná látka proudí stejným směrem v přívodním i vratném potrubí 
soustavy protiproudé 
 teplonosná látka proudí v přívodním potrubí v opačném směru než ve vratném 
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Podle umístění ležatého rozvodu 
 
soustavy se spodním rozvodem 
 rozvod je umístěn nejčastěji pod stropem nejnižšího patra, kde je umístěna kotelna 
soustavy s horním rozvodem 
 rozvod je umístěn pod stropem nejvyššího patra (nad otopnými tělesy) nebo 
 v nevytápěném podkroví (zamrzání) 
soustavy kombinované 
 přívodní potrubí je umístěno v nejvyšším patře, vratné potrubí v nejnižším patře 
 

 
 
 
 
Podle konstrukce expanzní nádoby 
 
soustavy otevřené (otevřená expanzní nádoba, pracovní teplota max. 95°C) 
soustavy uzavřené (tlakové expanzní nádoba, pracovní teplota max. 110°C) 
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4.1.2  Charakteristika vodních otopných soustav  
 
nejpoužívanější 
sdílení tepla konvekcí (rozhodující vliv) 
snadno regulovatelné ve zdroji i v místě spotřeby 
velká tepelná kapacita vody (c = 4186 J/kgK) 
voda je snadno dostupná, zdravotně nezávadná 
voda umožňuje nízké povrchové teploty otopných ploch (teploty nad 90°C způsobí 
 zvýšené proudění vzduchu a rozklad prachu) 
pokud se často nemění, nezpůsobuje velké ztráty korozí 
pokud požadujeme rychlou reakci na změnu klimatických podmínek a rychlý zátop je 
 nutné čerpadlo – závislost na dodávce el. energie 
možnost zamrznutí 
 
 
4.1.3  Přenášený otopný výkon  
 

[ ]W)tt(.c.mQ 21 −=  

 
Q… otopný výkon [W] 
m… hmotnostní průtok [kg/s] 
c… měrná tepelná kapacita teplonosné látky [J/kgK] 
t1-t2.. ochlazení teplonosné látky [K] 
 
 
4.1.4  Základní za řízení teplovodní otopné soustavy  
 
Zdroj tepla 
zajišťuje ohřátí vody na pracovní teplotu 
kotel, výměník tepla, směšovací stanice 
 
Rozvod 
Potrubní síť zajišťuje oběh otopné vody v soustavě 

Musí zajistit odvzdušnění a vypuštění potrubí a těles (min. spád vodorovného 
potrubí je 3-5°/00). 
Rozdělení sítě na uzavíratelné sekce 
Hlavní uzávěry do kotelny 

Rozdělení sítě na samostatně regulovatelné zóny 
Nesmí dojít k nedovolenému průhybu potrubí 
Nesmí se bránit pohybu potrubí při tepelné dilataci (kompenzátory, přirozená 
kompenzace) 

Přípojky k tělesům nemají být příliš dlouhé (krátké- pozor na dilataci rozvodného 
potrubí) 

 
Otopná tělesa 
Voda přivedená od zdroje tepla se v otopném tělese ochlazuje a předává teplo do 
vytápěné místnosti 
Uzavíratelná armatura s nastavitelnou regulací (i termostatická hlavice) 
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Zabezpečovací zařízení 
Zajišťuje bezpečný provoz otopné soustavy (proti přehřátí) 
Expanzní nádoba, pojistný ventil 
 
Měřící a regulační zařízení 
Zajišťuje hospodárný provoz otopné soustavy s ohledem na tepelnou pohodu prostředí 
Kontrola základních provozních hodnot (teplota, tlak) 
 
 
4.1.5   Ústřední vytáp ění s p řirozeným ob ěhem vody  
 
Cirkulace otopné vody v soustavě je dán rozdílnou hmotností otopné vody v přívodním 
a vratném potrubí a výškovým rozdílem H. 
V soustavě vzniká tlakový rozdíl ∆pc mezi hydrostatickým tlakem ve zpětném potrubí 
p2 a v přívodním potrubí p1, který kryje tlakové ztráty v okruzích jednotlivých otopných 
těles. Tento tlakový rozdíl nazýváme účinným tlakem ∆pc . 

 

[ ]MPa)(Hgp

gHgHp

gHpgHp

21c

21c

2211

ρρ=∆
ρ−ρ=∆

ρ=ρ=

−

 

 
 
Vhodné pro:  
soustavy málo půdorysně rozlehlé 
soustavy s většími výškovými 
rozdíly H mezi otopnými tělesy a zdrojem tepla 
soustavy teplovodní   (90/70°C) 
pro rodinné domky a menší objekty 
 
Výhody 
Soustava je nezávislá na elektrické energii (bez čerpadla) 
Bez zdroje hluku 
Jednoduché zařízení, jednoduchá a nenáročná obsluha 
 
Nevýhody 
Účinný tlak je malý (cca 300 Pa)          malé tlakové ztráty            
 malá rychlost v potrubí  
 velké průměry potrubí 
 hodně vody v systému 
 pomalý zátop a pomalá reakce na klimatické změny 
 armatury s malými tlakovými ztrátami 
 
Druhy teplovodních soustav s přirozeným oběhem 
 
Zapojení dvoutrubkové 
rozvod k tělesům je vertikální 
nejčastěji otevřená expanzní nádoba 
 

 



SPŠ strojnická, Tábor                                                                 Vytápění -  pracovní sešit                                                                                  
 

 33 

4.1.5.1 Dvoutrubková vertikální soustava se spodním rozvodem 
 
Spodní rozvod 
Velmi časté řešení 
Potrubí je zavěšeno pod stropem technického podlaží (tepelné izolace, ohřívání 
prostoru) 
Potrubí i armatury jsou snadno přístupné 
 
Zabezpečení 
Otevřená expanzní nádoba 
Přetlak v soustavě je dán výškou hladiny 
v expanzní nádobě 
 
Odvzdušnění 
Tělesa v nejvyšším podlaží 
Expanzní nádoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvoutrubková horizontální soustava se spodním rozvodem, souproudé provedení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.5.2 Dvoutrubková vertikální soustava s horním rozvodem 
 
Přívodní potrubí je vedeno pod stropem nejvyššího podlaží nebo v podstřešním prostoru 
(zamrznutí, izolace) 
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Vratné potrubí vedeme pod tělesy nebo v kanále 
Používáme tam, kde není sklep 
 
Výhody 
Zlepší se přirozený oběh vody 
(vyšší účinný tlak) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.5.3 Dvoutrubková  soustava etážového vytápění 
 
Vytápění jediného podlaží, zpravidla 1bytu. 
Zdroj tepla je ve stejném podlaží jako otopná tělesa. 
Oběh otopného média přirozený i nucený (lepší). 
Některé části potrubí se nesmí izolovat. 
 

 
 
Výškový rozdíl H mezi otopnými tělesy a zdrojem tepla je minimální (může být i 
 záporný)  
 – účinný tlak ∆pc vyvolaný ochlazením otopné vody v tělese ve výšce H je malý 
Využíváme ochlazení otopné vody v přívodním potrubí a v přípojkách k jednotlivým 
 tělesům. 
Na velikost přídavného vztlaku ∆pc´ má vliv výška H´ (viz obr.). 
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4.1.6  Ústřední vytáp ění s nuceným ob ěhem vody  
                                    
Oběh vody v otopné soustavě je zajišťován oběhovými čerpadly, která překonávají 
mnohonásobně větší tlakové ztráty. 
Výhody nuceného oběhu 
Jmenovité světlosti potrubí jsou menší – vyšší rychlosti potrubí, vyšší tlakové ztráty 
 hrazené čerpadlem, nižší investiční náklady. 
Otopná tělesa i ve stejné úrovni jako zdroj tepla 
Menší objem vody v otopné soustavě 
Regulace soustavy i zátop jsou rychlejší. 
Efektivní provoz  
Výhodnější začlenění rozvodu do interiéru 
Použití více druhů otopných soustav (jednotrubkové soustavy, ....) 
 
Nevýhody nuceného oběhu  
Provoz je závislý na dodávce elektrické energie 
Soustava je provozně nákladnější 
Hluk 
 
Čerpadla  
odstředivá  
Umístění 
 Malá – do potrubí 
 Velká – na samostatném základu 
 Vratné potrubí – méně tepelně namáháno, horší rozložení tlaků v soustavě
 Přívodní potrubí - více tepelně namáháno, lepší rozložení tlaků v soustavě,   
 vhodnější pro regulaci soustavy 
  
Záloha čerpadel - Soustava s výkonem od 63 KW 
 Při poruše nejvýkonnějšího čerpadla musí zbývající uhradit 100% výkon (použití  
  nejméně 2 čerpadel, každé o 100% výkonu – provozní + záložní). 
 Záložní čerpadlo se neprojektuje, pokud má provozovatel čerpadla připravená  
  k výměně. Výměna musí být provedena do 8 hod od vzniku závady. 
 
Paralelně se soustavou čerpadel se někdy navrhuje obtok, který po vypnutí čerpadel a 
otevření šoupátka umožní přirozený oběh a tím chlazení kotle (hlavně u kotlů na tuhá 
paliva).  
 
 
4.1.6.1 Dvoutrubková soustava 
 
Nejpoužívanější pro svou provozní spolehlivost, hydraulickou a tepelnou stabilitu a 
relativní vzájemnou nezávislost těles. 
Provedení soustav je obdobné jako u soustav s přirozeným oběhem. 
Tělesa pracují se stejnými teplotními parametry otopné vody. 
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4.1.6.2 Etážové vytápění s nuceným oběhem vody 
 
Výhodnější než samotížné (interiér místnosti) 
Nezáleží na poloze těles a kotle 
Kotle bývají nástěnné (lepší vzhled interiéru) 
Můžeme použít jednotrubkovou soustavu 
Automatická regulace (plyn, el.) ⇒ komfortní a hospodárné 
 
 

 
 
 
 
4.1.6.3 Jednotrubková soustava 
 
V rozvodu je použita pouze  jedna trubka. 
Soustava vykazuje větší tepelné ztráty 
Tělesa jsou zapojena sériově 
Teplota vody se průtokem otopnými tělesy postupně snižuje 
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 Tělesa nemají stejné střední teploty a nemají tedy stejné přestupní plochy při stejném 
výkonu 
 
Rozdělení soustav 
Průtočná 
S obtokem 
Se speciální armaturou 
 
 
Průtočná jednotrubková soustava: 
 
Nejjednodušší varianta. 
Celý okruh se chová jako jedno těleso 
 s proměnnou teplotou. 
Použití: tělesa v jedné velké místnosti 

Zóny v administrativní budově bez 
požadavku na individuální regulaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednotrubková soustava s obtokem: 
 
Obtok umožňuje regulaci jednotlivých těles. 
Průtok tělesem je regulován nastavením hydraulického odporu otopného tělesa a 
obtoku. 
Regulační armatura buď na přípojce tělesa nebo v obtoku. 
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Jednotrubková soustava se speciální armaturou: 
 
Jedná se vlastně o zapojení s obtokem. 
Čtyřcestné a trojcestné armatury umožňují nastavit poměr protékající a zatékající 
otopné vody pro dané těleso. 
Možnost použití termostatických hlavic. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výhody jednotrubkových soustav: 
 
Samostatné napojení bytů a zón 
Nezávislá regulace v bytech a zónách podle okamžité potřeby tepla v bytě 
Lepší vzhled interiéru - potrubí pod tělesy nebo ve zdi 
Soustavy snadno instalujeme do starší zástavby 
Kratší rozvody 
Minimální počet svislých potrubí v objektu, jednodušší rozvod v technickém podlaží 
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Vhodné pro měření a regulaci ⇒ samostatné okruhy s vlastní regulací výkonu na 
odbočce z hlavního rozvodu (např. stoupačky) 
 
 
Nevýhody jednotrubkových soustav: 
 
Nestejná střední teplota těles  ⇒  obtížný výpočet 
Odvzdušnění každého tělesa 
Speciální připojovací armatury 
 
 
4.1.7   Vodní otopné soustavy – teplovodní nízkotep lotní  
 
Max. teplota 65°C 
 
Konstruk ční řešení 
Jako u běžných konvekčních soustav 
Jmenovitý rozdíl teplot 55/45, 50/40,45/35°C  
Nárust přestupní plochy otopného tělesa o více než dvojnásobek  
Teplotní pole v místnosti je příznivější ⇒ zlepšení tepelné pohody 
 
 
Otopná tělesa 
 
Konvekční – nejlépe s malým obsahem vody  
Velkoplošná sálavá  
 
Dále viz kap. Sálavé vytápění. 

 
4.2  Nízkotlaké parní soustavy  
 
Princip 
 
V kotli se ohřívá voda ⇒ vaří se ⇒ vypařuje se pára (sytá nebo mírně přehřátá) 
Pára se rozvádí do otopných těles (pohyb je způsoben rozpínáním páry), kde 
kondenzuje  
Kondenzát se vrací zpět do kotle – buď samospádem nebo se odvádí do jímky a pak 
přečerpává do kotle 
 
 
Části soustavy 
 
Potrubní síť  
 Horní nebo spodní rozvod 
 Suché nebo mokré kondenzátní potrubí 
 Potrubí je ocelové zesílené, svařované 
Uzavírací a regulační armatury 
 Uzavírací armatury – uzavíráme větve soustavy 
  U těles uzavírají a regulují průtok páry do tělesa (jediná účinnější regulace) 
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 Centrální regulace změnou množství páry je prakticky nemožná 
  Pouze přerušování dodávky páry 
 Používáme běžné ventily a šoupata 
Odvodnění 

Na výstupu z tělesa je odvaděč kondenzátu, který brání pronikání páry do 
kondenzátního potrubí (plovák nebo bimetal) 
Odvodňovací smyčky – odstraňují problémy s dlouhými ležatými rozvody (malý 
spád 5°/oo) 

Odvzdušnění 
 Hlavně odvádění vzduchu při nabíhání soustavy 
 Ukončení odvětrávacího potrubí min. 300mm nad nejvyšší hladinou kondenzátu 
Zabezpečovací zařízení 
 Neuzavíratelná trubka tvaru „U“ naplněná vodou, pracující na principu sifonu 
 
 
Přenášený otopný výkon 
 

[ ]Wl.mQ =  
 
 
Výhody parních otopných soustav 
 
Velký tepelný výkon při přenosu tepla  (l = 2200 kJ/kg) 
Poměrně rychlý zátop 
Po odtečení kondenzátu nezamrzá 
Nižší investiční náklady 
Vhodné pro – objekty s přerušovaným vytápěním, kde nevadí pokles teplot pod bod 
mrazu 
 průmyslové objekty 
 
 
Nevýhody parních otopných soustav 
 
Nehospodárný provoz, takřka nemožná regulace 
Vysoká povrchová teplota otopných těles (hygiena prostředí) 
Koroze  
Soustava je hlučná, přenáší rázy 
Problémy s vracením kondenzátu 
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4.3  Teplovzdušné soustavy  
 
Nevýhody 
 
Malá měrná tepelná kapacita vzduchu (c ≅ 1 kJ/kgK) a velký objem 
 
 
Přenášený otopný výkon 
 

[ ]W)tt(.c.mQ 21 −=  

 
Použití  
 
Větrání místností, klimatizace 
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Rozdělení teplovzdušných soustav 
 
Podle umístění zdroje tepla 
Soustava s místními vytápěcími soupravami 
 Ohřívák vzduchu je přímo ve vytápěné místnosti, napojen na teplovodní nebo 
parní soustavu 
Teplovzdušná soustava s centrální přípravou teplého vzduchu 
 větrání, vytápění, chlazení 
 
Podle oběhu vzduchu 
Teplovzdušná soustava s přirozeným oběhem vzduchu 
 malé tlakové rozdíly a velké průřezy 
Teplovzdušná soustava s nuceným oběhem vzduchu 
 oběh vzduchu zajišťuje ventilátor 
 
Podle podílu čerstvého vzduchu 
Teplovzdušná soustava cirkulační 
 ohřívá se vzduch přivedený z vytápěné místnosti 
 hygienicky nevýhodné 
 energeticky hospodárné 
Teplovzdušná soustava s větráním 
 ohřívá se vzduch přivedený z venkovního prostředí 
 hygienicky vyhovující 
 energeticky nehospodárné 
Teplovzdušná soustava kombinovaná 
 ohřívá se směs vzduchu cirkulačního a  přivedeného z venkovního prostředí 
 méně vyhovující hygienicky i energeticky  
 
Podle rekuperace tepla 
Teplovzdušná soustava bez rekuperace tepla 
Teplovzdušná soustava s rekuperačním zařízením 
 účinnost rekuperátoru 60-80% 
 
 
 
4.4   Otázky k opakování  
 
1. Jak velký otopný výkon přenášení otopné soustavy? 
2. Která otopná látka přenese v jednom kilogramu hmotnosti nejvíce tepla? 
3. Nakreslete schéma dvoutrubkové vertikální protiproudé, otevřené soustavy se 
 spodním rozvodem. 
4. Čím se od sebe liší teplovodní a parní soustava? 
5. Vysvětlete pojem teplovzdušná cirkulační soustava. 
 
 
 
 

 
 



SPŠ strojnická, Tábor                                                                 Vytápění -  pracovní sešit                                                                                  
 

 43 

5    Otopná t ělesa 
 
Teplo, které přivádí teplonosná látka od zdroje tepla, je předáváno do vytápěného 
prostoru prostřednictvím otopných těles.  
 
Teplo se sdílí - konvekcí  (prouděním)  
 radiací (sáláním) 
 
Rozdělení otopných těles 
 Článková 
 Desková 
 Trubková 
 Konvektory 
 Sálavé plochy 
 
 
5.1   Článková otopná t ělesa 

 
Článkový princip umožňuje sestavení otopného tělesa o požadovaném výkonu a 

rozměrech. 
 
Rozdělení podle materiálu teplosměnné plochy 
 Litinová 
 Ocelová 
 Hliníková 
 
 
5.1.1  Litinová článková t ělesa 
 
Použití:   
Moderní litinová otopná tělesa do všech typů objektů včetně výškových se samotížným 
i nuceným oběhem topné vody.  
Lze je použít i pro parní vytápění s pracovním přetlakem do 0,07 MPa.  
Pracovní teplota: teplota otopné vody do 120°C 
Pracovní přetlak: do 0,6 MPa.  
Výhody : vysoká odolnost proti tlaku 
 vysoká životnost. 

článkový princip umožňuje sestavení otopného tělesa o požadovaném výkonu a 
rozměrech (dodávka- bloky o 10 článcích) 
 

Spojování článků: pomocí litinových vsuvek s pravolevým závitem G 5/4“ 
 
Typové označení: h x B  (připojovací rozteč x hloubka) 
 
Kalor 
 
Klasická litinová otopná tělesa dle normy DIN se oproti jiným radiátorům vyznačují 
jednodušší čistitelností, proto se s výhodou užívají zejména v místech s vysokými 
požadavky na hygienu (nemocnice, školy, atd.). Všechny rozměry lze kombinovat s 
integrovaným termostatickým ventilem ITV se spodním napojením otopné vody. 
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5.1.2.   Ocelová článková  
 
Materiál:   ocelový plech tl. 1,3 mm 
Výroba:  poloviny článků se lisují z plechu 
 Po složení se bodově svaří – fixace 
 Po obvodu svařeno švově – těsnost 

Články svařujeme do bloků po 3 – 10 kusech, které při montáži spojujeme 
pravolevými vsuvkami do požadované délky 
 

Typové označení: h x B  (připojovací rozteč x hloubka) 
 
 
 
5.1.3    Hliníková článková t ělesa 
 
Materiál:   slitiny hliníku 
Výroba:  Tlakové lití 

Články spojujeme závitovými vsuvkami z litiny nebo oceli se závitem G 1“ 
nebo G 5/4“ 
 

Typové označení: h   (připojovací rozteč) 
 
Přednosti výrobku: 
minimální objem vody v článku 
extrémně velká výhřevná plocha 
vynikající životnost  
výrazně větší tepelná vodivost oproti litině a oceli (patrná zvláštně v režimu 55/45/20)  
nízká hmotnost  
konstrukční řešení – žebra tvoří čelní plochu, která zvyšuje podíl sálání otopného tělesa 
komínová stavba článku zajišťuje zvýšenou cirkulaci vzduchu  

Litinová článková tělesa Kalor 
Hlavní  rozměry  článků  Kalor 
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moderní vzhled  
široká škála barev 
 
 
5.1.3.1   Hliníkové radiátory - typ Armat  
 
Popis 
 
Základním stavebním prvkem jsou bloky o 3 článcích. Tyto bloky jsou skládány do 
sestav i s použitím jednotlivých článků tak, aby byl co nejpřesněji dosažen požadovaný 
výkon. Současně s libovolným počtem článků je možno prakticky libovolně měnit i 
jejich výšku. 
Základní řada radiátorů je vyráběna s roztečemi montážních otvorů h=160 až 1800mm. 
Díky shodné konstrukci spodní a dolní části článků lze těleso instalovat bez úprav jako 
"levé" i "pravé" (přetočením tělesa). 
Radiátor typu Armat je dodáván i v provedení VK (Ventil kompakt), čímž je umožněno 
jeho spodní připojení. 
Zaoblené rohy!!! 
 
Použití: 
 
Pro všechny teplovodní soustavy etážového a ústředního vytápění s nuceným oběhem 
teplonosné látky.  
 
Nejvyšší pracovní teplota: 110 °C 
Nejvyšší pracovní tlak: 0,6 MPa 
Požadovaná hodnota otopné vody:  pH 6,5 - 7,5 
 
Rozměry radiátor ů  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Technické řešení výrobku umožňuje vzhledem k vysokému výkonu článků dosažení 
příznivých pořizovacích i provozních nákladů.  
 
Při montáži radiátorových růžic není přípustné používat konopí nebo teflonovou 
pásku. Použijte těsnění dodávané výrobcem. 
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UPOZORNĚNÍ 
Při použití plastových nebo měděných rozvodů je nutno přidat do otopného systému 
inhibitor koroze (např. Velcor AL, který dodává výrobce). Při použití ocelových 
rozvodů není tato přísada nutná, ale výrobce ji doporučuje.  
 
 
5.1.3.2 Hliníkové radiátory firmy LIPOVICA  
 
Materiál:  speciální slitina hliníku - SILUMINIA - AlSi12Cu2  
 vysokotlaký odlitek 
Přednosti: velká stabilita proti korozi 
 Radiátory lze připojit bez problémů na měděné, železné i plastové trubky 
 Dají se připojit z kteréhokoliv boku, zespodu či uhlopříčně 
 Hliník přenáší teplo lépe, rychleji a efektivněji než jiné materiály 
 Hliník přenáší teplo již při nízkých teplotách otopného média.  
 Není třeba zahřívat kotle nad 60°C.   
 Malý vodní obsah tělesa 
 V rozvodech jsou menší tepelné ztráty.  
 Regulace je rychlá a přímočará.  
 

Typy  radiátorů 
Solar Ekonomik Barevné provedení 

  

 
 
 
 
5.2   Desková otopná t ělesa  
 
RADIK  
 
Soustavy: jednotrubkové, dvoutrubkové 
Oběh teplonosné látky : nucený, některá tělesa i přirozený 
Teplonosná látka : voda nebo vodní roztoky 
Nejvyšší pracovní teplota: 110 °C 
Nejvyšší pracovní tlak: 1,0 MPa 
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Přednosti: Nízký obsah vody v otopném tělese umožňuje pružnou reakci otopné 
soustavy na potřebu tepla ve vytápěné místnosti a účinnou termoregulaci 
 
Konstrukce: RADIK jsou ocelová desková otopná tělesa s přirozeným prouděním 
vzduchu kolem jejich přestupní plochy 
 Jsou vyráběna v jednoduchém, zdvojeném nebo tří deskovém provedení 
 Základní přestupní plochu tvoří tvarovaná deska s horizontálně a vertikálně 
uspořádanými kanálky 
 Pro zvýšení tepelného výkonu je u některých typů na vnitřní stranu desky 
přivařena přídavná přestupní plocha. 

Deska je vyrobena ze dvou výlisků z ocelového plechu, které jsou v místě 
vertikálních prolisů spojeny bodovými a po obvodě švovými svary 
Přídavná přestupní plocha je tvarována z ocelového plechu a je bodově přivařena 
k vertikálním kanálkům desky na straně vzduchu. Toto uspořádání velmi příznivě 
ovlivňuje přirozené proudění vzduchu kolem přestupní plochy otopného tělesa. 
 

Materiál:  ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku 
 Tl. 1,25mm 
 
  

Napojení těles na otopnou soustavu 

  
 

 
 
Upevňování deskových otopných těles 
 
KORAMONT  – konzola stěnová jednoduchá  
 
Popis 
určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami  
volba není závislá na výšce otopného tělesa H  
kovové díly pozinkovány  
umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti D = 54 a 36 mm od 
stěny  
použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných 
cihel  
maximální svislé zatížení konzoly je 700 N 
 
 
KORAMONT  – kompaktní konzola  
 
Popis: 
určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami kromě 
typu 10 všech modelů v provedení VENTIL KOMPAKT a PLAN 
VENTIL KOMPAKT  
volba je závislá na výšce otopného tělesa H  
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kovové díly pozinkovány  
vybavena pojistkou proti nadzvednutí otopného tělesa  
umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti D = 43 mm od stěny  
použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel  
maximální svislé zatížení konzoly je 1200 N 
 
 
KORAMONT  –stojánková konzola vnitřní pro typ 20, 21 
 
Popis: 
určena pro všechny modely kromě RADIK VKM  
pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky a vývodky  
zkompletována u výrobce  
volba není závislá na výšce otopného tělesa H  
kovové díly lakovány barvou bílá RAL 9010  
maximální svislé zatížení konzoly je 2000 N  
 

 
 
Model RADIK VK 
 
Model RADIK VK je deskové otopné těleso v provedení VENTIL KOMPAKT, které 
umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Ze zadní 
strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší 
mají navařena šest příchytek. 
 
 
Způsoby připojení 
pravé spodní 
φ = 1 
 
 
 
 
Tlaková ztráta 
 
U dvoutrubkové otopné soustavy pro správnou funkci otopných těles je nezbytné 
stanovit výpočtem a uvést v projektové dokumentaci stupeň přednastavení ventilu. Při 
realizaci otopné soustavy musí být montážní firmou respektován. 
U jednotrubkové otopné soustavy je nutno ventil nastavit na stupeň 6. Pro nastavení 
požadovaného hmotnostního průtoku otopným tělesem doporučujeme použít kompaktní 
připojovací armaturu, která má pevně nastavenou nebo má nastavitelný podíl zatékání 
teplonosné látky do otopného tělesa. 
 
 
5.3   Trubková t ělesa 
 
Materiál:  trubka, jiný uzavřený profil 
 Ocel, měď 
 Tloušťka stěny – 1,25 – 2,0mm 
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 Svařované, pájené 
 
Přednosti: malá hloubka 
 Atraktivní vzhled 
 Víceúčelové použití  (vytápění, sušení, zrcadlo,...) 
 Hygienická  
 
 
Rozdělení otopných těles: 
 
1) podle způsobu propojení trubek 
 topné hady (propojení sériové) 
 topné registry (propojení paralelní) 
 
 
 
 

 
 
2) podle tvaru přestupní plochy 
 hladké topné hady a registry 
 s rozšířenou přestupní plochou – žebra, lamely 
  výměníky, konvektory, dílenské provozy (dříve) 
  nehygienické 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
                Trubkový had lamelový 
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3) podle polohy trubek 
 svislé hady a registry 
 
  
 
 
 
 
 
  
vodorovné hady a registry   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) podle průřezu trubek 
 kruhový 
 hranatý – čtvercový 
 obdélníkový 
 kombinovaný (ovál) 
 
 
5) podle použití 
 dříve – dílenské provozy 
   byty – WC, chodby 
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 Současnost – koupelny, WC, chodby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otopná tělesa  KORALUX 
 
ocelové profily s různým tvarem průřezu 
 
Z hlediska tvaru průřezu topného profilu se dělí speciální otopná tělesa do dvou 
základních výrobních skupin: 
trubková otopná tělesa KORALUX  
topný profil - trubka s kruhovým průřezem  
otopná tělesa KORALUX PRISMA  
topný profil - uzavřený profil s obdélníkovým průřezem 
 
Použití: vytápění koupelen, WC, kuchyní, obytných místností, kanceláří, vstupních a 
 komunikačních prostor v obytných i veřejných budovách 
 
využít pro sušení textilií, zavěšení a odložení oděvů a věcí denní potřeby. 
 
použitelné v teplovodních otopných soustavách s nuceným i samotížným oběhem 
teplonosné látky, jejíž nejvyšší přípustná teplota je nižší než 110 °C 
 
Všechna trubková otopná tělesa KORALUX , která jsou napojena na otopnou 
teplovodní soustavu, lze doplnit "Sadou pro kombinované vytápění".  
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5.4   Konvektory  
 
Skříň – usměrňuje proudění vzduchu přes výměník a tím i předávání tepla 
 Ve skříni vzniká přirozený vztlak vzduchu (komínový efekt) 
 Proudění vzduchu je nejčastěji přirozené, může být i nucené s ventilátorem 
 ocelový nebo hliníkový plech  
 ve spodní části otevřená 
 v horní části perforovaná 
 
Výměník tepla – umožňuje předávání tepla z teplonosné látky (vody) vzduchu, který 
proudí kolem jeho vnější plochy  
 trubkový registr s kovovými lamelami 
 žebrová trubka 
 trubka bývá měděná, lamely nebo žebra z hliníku nebo mědi ( dříve vše ocel) 
  lepší tepelná vodivost  
 
Typy konvektorů 
 
Podlahový konvektor – v kanálku pod úrovní podlahy 

Přirozené proudění - nutná větší hloubka kanálku 
 v podlaze 

  Nižší výkon konvektoru 
 Nucené proudění – ventilátor včetně filtru ve skříni  
  konvektoru 
 
 
Konvektorové lavice 

Topný registr je v nízké plechové skříni, 
která je překryta mřížkou nebo deskou 
z kamene (možnost sezení) 

 
 
Stěnový konvektor – skříň konvektoru je umístěná na 
  zdi jako běžné těleso 
 teplo se sdílí do prostředí takřka 100% konvekcí 
 malý vodní obsah a nízká hmotnost 
 rychlá reakce při zátopu, pružná reakce na změny 
  v potřebě tepla 
 malá akumulační schopnost 
 zvýšené nároky na potřebu čištění výměníku i 
  plechové skříně 

 
5.5   Otázky k opakování  
 
1. Z jakých materiálů vyrábíme článková otopná tělesa? 
2. Znáte některé výrobce? 
3. Jaké jsou výhody použití otopných těles Radik? 
4. Jaké teplovodní otopné těleso byste umístili např. do koupelny nebo chodby? 
5. Jaké teplovodní otopné těleso byste umístili v místnosti s prosklenou stěnou? 
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6  Dimenzování teplovodních otopných soustav 
 

Podmínka: u každé soustavy musí být v rovnováze tlakové ztráty s účinným vztlakem, 
resp. dynamickým tlakem 
 
Topný okruh:  dráha otopné vody mezi kotlem a otopným tělesem a zpět 
 
Úsek: část potrubí, ve kterém je konstantní hmotnostní průtok 
 
 

 
 
 
Přípravné výpočty: 
 
Výpočet začínáme okruhem nejnepříznivěji položeného tělesa 
 
Volba teplotního spádu 
 Způsob oběhu 
Hydraulické schéma 

Rozdělení na úseky 
Označení úseků 
Stanovení přenášeného výkonu v jednotlivých úsecích (podle otopných těles) 
 

[ ]Wt.c.mQ ∆=        

Q...tepelný výkon přenášený úsekem    [W]                 

m...hmotnostní průtok  [kg/s] 
c... měrná tepelná kapacita [J/kgK] 
∆t..teplotní spád soustavy [K] 
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Výpočet hmotnostního průtoku v jednotlivých úsecích 

          [ ]s/kg
t.c

Q
m

∆
=  

 
Tlakové poměry v otopné soustavě 

Statický a dynamický tlak 
 
 
6.1   Návrh dimenzí potrubí  
 
 
6.1.1  Nucený ob ěh 
 
6.1.1.1  Metoda daného tlakového rozdílu  
 
čerpadlo a přídavný vztlak, 10 až 70 kPa 
 
- metoda je nejpřesnější 
- princip vychází ze známého tlaku, který je k dispozici pro oběh otopné vody (volba 
 parametrů oběhového čerpadla) 
 
  
Základní podmínka: 
 
 ZC pp ∆=∆  

 
 ∆pC.. tlak čerpadla + přídavný vztlak  [Pa] 
 ∆pT.. tlakové ztráty v potrubí  [Pa] 
  

 [ ]PaZl.Rppp MTZ +=∆+∆=∆  

 
Výpočet tlakové ztráty třením:  
 

  [ ]Pal.Rw..
2

1
.

d

l
.p 2

T =ρλ=∆  

 
Výpočet tlakové ztráty místními odpory 
   

  [ ]Paw..
2

1
.p 2

M ρξ=∆ ∑  

 
Pro praktický výpočet musíme volit podíl ztrát vřazenými odpory a , např. z následující 
tabulky. 
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Druh soustavy – budovy a    

Venkovní dálkové rozvody 0,10 – 0,20 

Otop. soustavy v průmyslových budovách 0,02 - 0,30 

Běžné dvoutrubkové soustavy v obytných budovách 0,30 - 0,40 

Otopné soustavy v rekonstrukcích 0,40 - 0,50  

Otopné soustavy s členitým rozvodem 0,45 - 0,55 

 
 

[ ]m/Pa
l

p.)a1(
R

C

∑
∆−=  

 
Pro takto stanovenou měrnou tlakovou ztrátu potrubí a daný hmotnostní průtok 
vyhledáme v tabulkách navrhovaný průměr potrubí. Nalezené hodnoty přepočítáme a 
zjistíme skutečnou hodnotu ∆pC. Stále platí ∆∆∆∆pC = ∆∆∆∆pZ.  Přebytek tlaku regulujeme 
nastavením regulačních armatur. Nedostatek buď zvýšením tlaku nebo snížením 
tlakových ztrát. 

 
 

6.1.1.2   Metoda optimálních rychlostí - 0,05 až 1,0 m/s  
 
- metoda je rychlá, jednoduchá 
- nebere v úvahu tlakové poměry v síti, hydraulické posouzení sítě se komplikuje 
 
Průměr potrubí vypočtený z rovnice kontinuity: 
 

[ ]m
.w.

m.4
d 2

ρπ
=                            ρπ=ρ= .w.

4
d.

.w.Sm
2

 

 
d....průměr potrubí  [m]  
S... průtočná plocha potrubí  [m2] 

 

Optimální rychlosti teplonosné látky v potrubí 

 

Teplonosná pracovní látka 
Rozsah rychlosti 

w  [m/s] 
Střední hodnota rychlosti 

w  [m/s] 
Teplovodní soustavy 
přirozený oběh 

0,05 – 0,30  (max. 1,00) 0,20 

Teplovodní soustavy 
nucený oběh 

0,20 – 1,00  (max. 3,00) 0,60 

Horkovodní soustavy 1,00 – 4,00 1,50 
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6.1.1.3    Metoda ekonomické měrné tlakové ztráty  -  60 až 200 Pa/m 
 
Výpočet tlakové ztráty: 
 
Třením: 

  [ ]Pal.Rw..
2
1

.
d
l

.p 2
T =ρλ=∆  

                  [ ]m/Paw.
d2

R 2ρλ=  

  ∆pT.. tlaková ztráta třením  [Pa] 
  R.... měrná tlaková ztráta 1m potrubí  [Pa/m]    
  λ.... součinitel tření  [-] 
 
Průměr potrubí vypočtený z rovnice kontinuity: 
 

                  [ ]m
.R.

m..8
d 5

2

2

ρπ
λ=                ρπ=ρ= .w.

4
d.

.w.Sm
2

  

 
K vyčíslení tohoto vztahu se v praxi používá tabulek nebo grafů. Doporučené hodnoty 
R pro návrh potrubí udává následující tabulka. 
 

Doporučené hodnoty R pro návrh potrubí 

Část otopné soustavy R [Pa/m] 

Vzdálené vertikální potrubí od zdroje tepla, rozvody 
strojoven a kotelen, potrubí s DN >50 

60 – 110 

Běžné dvoutrubkové rozvody s teplotním spádem  
20-25K 

110 – 120 

Rozvody pro rekonstrukce, jednotrubkové soustavy, 
investičně nákladné akce (nerez potrubí,..) 

200 – 360 

Rozvody ve zvláštních případech, malé průtoky 360 - 500 

 
 
 
6.1.2   Přirozený ob ěh 
 
 
 
6.1.2.1   Metoda daného tlakového rozdílu 
 
 Účinný vztlak, přídavný vztlak 
 Etážová soustava 
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metoda je stejná jako u nuceného oběhu, platí ale 
  

ZC pp ∆=∆                                        

[ ]MPa)(Hgp

gHgHp

gHpgHp

21c

21c

2211

ρρ=∆
ρ−ρ=∆

ρ=ρ=

−

 

∆pC... účinný vztlak  [Pa] 
 

 
 
6.2  Návrh čerpadla, vyregulování soustavy  
 
 
6.2.1   Charakteristika čerpadla  
 
- Závislost mezi diferenčním tlakem čerpadla a objemovým průtokem při konstantních 
otáčkách 
- měřením na zkušebních tratích 
- zvyšování průtoku – snižování tlaku a naopak  
 

 
 
 
6.2.2   Charakteristika potrubní sít ě 
 
- Závislost mezi tlakovými ztrátami a objemovým průtokem v soustavě 
- Každý bod charakteristiky udává, jaké tlakové ztráty musí čerpadlo při daném průtoku     
  překonávat 
- Zvyšování průtoku – zvýšení tlakových ztrát a naopak 
 



SPŠ strojnická, Tábor                                                                 Vytápění -  pracovní sešit                                                                                  
 

 58 

 
 
 
6.2.3   Pracovního bodu čerpadla  
 
Dynamický tlak soustavy s nuceným oběhem je dán pracovním bodem čerpadla. Ten je 
dán průsečíkem charakteristických křivek otopné soustavy a čerpadla. 
 
 

 
 
Praxe 
Čerpadlo nebývá zcela přizpůsobeno otopné soustavě (předimenzovaná) 
Změna průtoku během provozu (činnost regulačních armatur, term. ventily,..) 
Dochází k posunu charakteristiky do leva 
 
Nárust diferenčního tlaku čerpadla se projeví: 
Naroste tlaková ztráta na regulačních armaturách – nadměrné namáhání, vibrace, hučení 
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Poklesne tlaková ztráta v potrubí 
 
 

 
 
Regulační zásahy 
Řízení otáček čerpadla 
Řízení rozdílu tlaku v potrubní síti (přepouštěcí ventily, regulátory tlakového rozdílu) 
 
 
 
6.3  Konstrukce čerpadel  
 
Odstředivá čerpadla 
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Kompaktní uspořádání – společný hřídel čerpadla a elektromotoru 
Dříve kozlíková čerpadla   
Odstředivá čerpadla 
Voda proudí sacím hrdlem a vstupuje axiálně (v ose) do oběžného kola, které roztáčí 
elektromotor. Kapalina v oběžném kole působením odstředivé síly zvyšuje rychlost. Ve 
spirální skříni se rychlost snižuje a pohybová energie se mění na tlakovou. Výtlačným 
hrdlem proudí voda do rozvodu. 
 
 
Druhy odstředivých čerpadel 
 
Mokroběžná – rotor motoru je s oběžným kolem ponořen v dopravované kapalině a je 
 trubkou oddělen od statoru motoru 
 Ložiska (keramika, grafit) jsou mazána a zároveň chlazena vodou 
 Nejčastější provedení in-line (sací a výtlačné hrdlo – 180°) 
 
Suchoběžná – mají oddělenou vodní část od pohonné, ložiska mají samostatné mazání a 
motor je chlazen vzduchem 
 
 
 
6.4   Otázky k opakování  
 
 
1. Jak vypočteme tlakovou ztrátu třením a místními odpory v potrubí? 
2. Jakou volíme střední hodnotu rychlosti v teplovodní soustavě s nuceným oběhem 
 vody? 
3. Jak vypočteme účinný vztlak u přirozeného oběhu? 
4. Vysvětlete pojem charakteristika čerpadla, char. sítě, pracovní bod čerpadla. 
5. Vysvětlete pojem mokroběžné čerpadlo 
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7   Potrubí a armatury  teplovodního vytáp ění 
 
 
 
7.1  Potrubí  
 
Potrubím cirkuluje voda v uzavřeném okruhu zdroj tepla – otopné těleso – zdroj 
tepla. 
 
Základní části rozvodu 
Ležaté potrubí 
Stoupací potrubí 
Připojovací potrubí – napojení otopného tělesa 
 

Základní části rozvodu 

 
 
 
 
7.1.1  Základní údaje  
 
a) Jmenovitá světlost - DN 
dohodnutý údaj, který umožňuje jednotně označovat velikost komponentů 
 
V praxi používáme tyto rozměry: 
 Průměr vnitřní nebo vnější 
 Tloušťka stěny 
 Délka trubky 
 Průměr závitu u závitových ocelových trubek 
 
b) jmenovitý tlak  – PN 
maximální hodnota dovoleného pracovního přetlaku teplonosné látky v potrubí, která 
souvisí s teplotou 
 teplota se u kovů při teplovodním vytápění nebere v úvahu 
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s teplotou se u plastů musí počítat – od teploty vody 20°C se hodnoty PN snižují 
nejen v závislosti na teplotě, ale i na času působení 

 
příklady použití: 
 PN 4, PN 6, PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 
 PN 4  odpovídá maximálnímu dovolenému pracovnímu přetlaku 0,4 MPa 
 
c) pracovní teplota 
maximální trvalá dovolená teplota, která může působit na materiál potrubí 
 u teplovodních soustav se udává pouze u plastových materiálů 
 
d) montážní teplota 
minimální teplota, při které je doporučeno ještě materiál dopravovat, manipulovat s ním 
a zpracovávat ho 
 u plastů se doporučuje  +5°C 
 
e) životnost 
sledujeme u plastových materiálů 
dovolené provozní hodnoty teploty a tlaku v závislosti na čase se ověřují v laboratořích 
a sestavují se pevnostní izotermy (křivky pevnosti) 
 
U kovových materiálů teplovodních soustav nemají běžné provozní podmínky vliv na 
jejich mechanické vlastnosti. 
 
f) délková roztažnost 
 

( ) [ ]mmtt.L.LLL mp001 −α=−=∆  

 
α.... součinitel délkové roztažnosti [mm/mK] 
L0... délka trubky při montážní teplotě [m] 
L1... délka trubky při provozní teplotě [m] 
tp... provozní teplota [°C] 
tm... montážní teplota [°C] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

Srovnání teplotní roztažnosti potrubí 
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g) fyzikální a chemické vlastnosti teplé vody 
sledujeme hlavně odolnost materiálu proti korozi (koroze = voda + kov + kyslík) 
voda  - dodáme při naplnění systému a pravidelně doplňujeme 
 - kvalita – pitná voda 
kyslík - vždy přítomný 

- dodává se při doplňování 
- při vytvoření podtlaku v soustavě (špatná funkce nebo  velikost expanzní nádoby 
⇒ nasátí vzduchu přes automatické odvzdušňovače) 

 
korozi nelze zabránit, můžeme ji omezit 
 
 
 
7.1.2  Materiály potrubí teplovodních soustav  
 
Požadavek – dlouhá životnost, bezpečnost provozu 
 
Musíme respektovat: 
Provozní podmínky (tlak, teplota, životnost) 
Vlastnosti zvoleného materiálu 
Odpovídající postup montáže (typ spoje, nářadí, pomůcky) 
Skladování, doprava, manipulace 
Vedení a montáž rozvodů 
 Způsob upevnění potrubí 
 Řešení dilatace potrubí 
 Řešení tepelné izolace 
 Kombinace materiálů 
Uvedení do provozu (propláchnutí, tlaková zkouška) 
Záruční podmínky, záruční doba 
 
Materiály potrubí: 
Kovy 
Plasty 
Vícevrstvé materiály (plasty + kovy) 
 
 
 
7.1.2.1  Potrubí z kovů 
 
ocel, měď 
 
1) Ocelové potrubí 
 
Černé trubky (bez povrchové úpravy) 
Bezešvé trubky hladké i závitové 
Spojování - kyslíkoacetylénový plamen, větší DN přírubové spoje, závitové spoje 
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Rozměry trubek ocelových závitových a bezešvých 

DN 
[mm] 

Trubkový závit  
[′′] 

DN 
[mm] 

Trubkový závit  
[′′] 

DN 
[mm] 

Trubkový závit  
[′′] 

6 1/8 15 1/2 32 1 ¼   (5/4) 
8 1/4 20 3/4 40 1 ½   (6/4) 
10 3/8 25 1 50 2 

 
 
Tenkostěnné přesné bezešvé trubky  (tl. 1,0 – 1,5mm) 
Výroba - tažením nebo válcováním za studena 
Třída 11, třída 12,  - na vnitřním i vnějším povrchu ochrana proti korozi 
 Ochranná vrstva z plastu (PP, PVC), poniklovány, pochromovány 
Značení – 15x1 ... vnější průměr x tloušťka stěny trubky [mm] 
Spojování trubek pomocí typizovaných tvarovek, které nalisováváme. 
Délka tyčí 6m 
 

 
 

 

2) Měděné potrubí 
 
Trubky musí být vyrobeny podle DIN 1746 (německá norma) 
Norma garantuje 
 Rozměr vnějšího průměru, tloušťku stěny, dodržení tolerancí 
 Kvalitu použitého materiálu (SF-Cu  deoxidovaná měď) 
 Pevnost v tahu 
 
 
 
   F 22 – měkké – v kotoučích do rozměru 22x1 mm, délka 25 nebo 50m 
   F 30, 37 – tvrdé – tyče o délce 5m, DN 10 až DN 50 (12x1mm až 54x2mm) 
   F 25 – polotvrdé - tyče o délce 5m do rozměru 28x1mm, zpracování jako  
     tvrdé trubky 
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Rozměry DN měděných trubek  

DN [mm] 
Vnější 

průměr  
[mm] 

DN [mm] 
Vnější 
průměr  
[mm] 

DN [mm] 
Vnější 

průměr  
[mm] 

6 8 15 15,18 32 35 
8 10 20 22 40 42 
10 12 25 28 50 54 

 
 
Spojování měděných trubek 
 Kapilární pájení, lisování, šroubení se svěrným kroužkem 
 
Povrch trubek 
 Holé – měkké i tvrdé, kotouče i tyče 
 Oplášťované PVC – ochrana při skladování, manipulaci 
 Předizolované – PUR pěna + plášť z PVC folie tl. 0,2mm 
 
Provozní teplota do 100°C 
 
 
7.1.2.2  Potrubí z plastů 
 
Použití plastů je limitováno provozními podmínkami (teplota, tlak), životností a 
bezpečností. 
 
 

přetlakovozníPr

přetlakDovolený
ibezpečnostSoučinitel =  

 
síťovaný polyetylen ....označení PE-X  (VPE) 
polybutén ......PB 
polypropylén typ 3 .... PP – typ 3, PPR 
polypropylén typ 2 .... PP – typ 2, PPC (pouze pro podlahové vytápění) 
chlorovaný polyvinilchlorid ... PVC-C, C-PVC 
 
 
a) Značení – 20x2 ... vnější průměr x tloušťka stěny [mm] 
 
b) Tlaková řada 
PN 10,16,20,25 ... PB, PVC-C, PP – typ 3 
PN 12,5, 20 ... PE-X 
- pokud mají trubky stejný vnější průměr, ale jinou hodnotu PN, liší se tloušťkou stěny 
 
c) Mechanické vlastnosti 
viz tabulky 
 
d) Spojování 
svařování polyfuzní nebo elektrospojkami (PB, PP – typ 3) 
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svařování za studena (PVC-C) 
lisované spoje, různé technologie (PE-X) 
šroubení se svěrným kroužkem a trubní koncovkou (PE-X, PB, PVC-C, PP – typ 3) 
 
 
 
7.1.2.3  Potrubí z vícevrstvých materiálů 
 
odstraňují některé nevýhody klasických materiálů 
různé varianty 
 
1) dvouvrstvá trubka 
 
vnitřní vrstva – uhlíková ocel 
vnější vrstva – plast (těsně nebo vzduchová mezera) – PP, PVC, HDPE 
poznámka – řadí se mezi kovové trubky, plast má funkci ochrannou 
 
vnitřní vrstva – plast (PE-X, PB, PPR) 
vnější vrstva – kovová fólie (Al) – protikyslíková bariéra 
poznámka – řadí se mezi plastové trubky 
 
2) třívrstvá trubka 
 
vnitřní vrstva – plast (PR-X, PB, PPR) 
střední vrstva – např. podélně svařovaná Al trubka  
vnější vrstva – plast (vysokohustotní PE nebo PE-X), ochranná funkce 
poznámka – vedení a montáž – jako kovové trubky 
 spojování podle vnitřní vrstvy (plast) 
 
konstrukce trubky obsahuje dvě spojovací mezivrstvy 
 
 
 
zajišťují homogenitu a pevnost 
 materiály mají různé součinitele délkové roztažnosti 
 
 
3) Použití materiálů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiál Použití 

ocel 
základní provedení pro rozvody páry,    

ÚT, TUV 

PPR 
rozvody TUV, studené vody, různých   

chemikálií 
PEX rozvody ÚT (teplotní omezení), TUV 
měď rozvody TUV 

nerezová ocel rozvody kondenzátu, specielní užití 
laminát ÚT, TUV, kondenzátní potrubí 

pozinkovaná   
ocel 

rozvody TUV, studené vody 

polybuten rozvody TUV, průmyslové rozvody 
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7.2  Armatury otopných t ěles  
 
zajišťují provoz, údržbu a opravy otopných těles 
 
armatury – samostatné 
 připojovací soupravy 
 
 
7.2.1    Odvzduš ňovací ventily  
 
vzduch v soustavě – způsobuje korozi 
 snižuje tepelný výkon 
 
odvzdušňujeme – v nejvyšších bodech soustavy (často otopná tělesa) 
 jakmile vytéká voda ze soustavy, je odvzdušňování ukončeno 
 
konstrukce – dochází k propojení vnitřního prostoru otopného tělesa s venkovním 
prostředím 
 
odvzdušňování – mechanické – ruční ovládání pomocí šroubováku nebo spec. klíče 
 automatické – plovákový ventil 

  speciální kroužky, které vysychají nebo bobtnají v závislosti na přítomnosti 
vody nebo vzduchu 

 
Druhy:  Automatické odvzdušňovací ventily 
 Plovákové odvzdušňovací ventily HY-VENT 
 Mechanické odvzdušňovací ventily Plovákové odvzduš ňovací ventily HY-VENT  
 
Plovákové odvzduš ňovací ventily HY-VENT  
7.2.2   Dvouregula ční kohouty  
 
Funkce – regulační – nastavení průtoku otopné vody do otopného tělesa 
  Nastavení regulace se během uzavírání nemění 
  Regulační segment zmenšuje průtočný průřez a tím zvyšuje tlakovou ztrátu 
 uzavírací – otočením kolečka o 90° 
 
Provedení – přímé 
 Rohové 
 G 3/8" – 5/4" 
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7.2.3    Dvouregula ční ventily  
 
vysoký odpor, výrazně lepší regulační i uzavírací schopnosti 
 
Provedení – přímé 
 Rohové 
 Axiální 
 Úhlové pravé a levé 
 G 3/8" – 5/4" 
 
Ventily jsou z výroby opatřeny krytkami 
 Při předání jsou nahrazeny hlavicí pro ruční ovládání nebo termostatickou hlavicí 
 
Nastavení druhé regulace – liší se provedením ventilové části 
 S pevně nastavenou hodnotou průtoku 
 S nastavitelnou hodnotou průtoku 
  Natočení kulisy určuje průtočný průřez 
 
 
7.2.4    Regula ční a uzavírací šroubení  
 
Instaluje se na potrubí vratné vody 
Funkce: regulace průtoku otopným tělesem (pokud není armatura s regulací průtoku) 
 Uzavření potrubí vratné vody 
Vypouštění a napouštění otopného tělesa po připojení speciálního zařízení s nátrubkem 
pro napojení hadice 
Odpojení otopného tělesa (oprava, výměna,...) 
 
Provedení: přímé, rohové 
 Šroubení s pouze uzavírací funkcí, s funkcí regulační i uzavírací 
 

 
R15TG  Regulační radiátorové, uzavíratelné šroubení, 
přímé, chromované, s gumovým těsněním 
GIACOMINI  
 
Max. provozní tlak: 1,6 Mpa 
 
Max. provozní teplota: 120 °C 
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7.2.5   Radiátorový ventil  
 
 
 

Radiátorový ventil pro jednotrubkové a samotížné soustavy 

 
 
 

 
 
7.2.6  Armatury pro jednobodové a dvoubodové napoje ní 
  
7.2.6.1   Armatury pro jednobodové napojení 
 
přívod i odvod otopné vody je v jednom místě 
použití u jednotrubkového horizontálního systému 
 
 
R437   Termostatický ventil, čtyřcestný, ruční hlava, s uzavíratelným šroubením včetně 
injektoru 45 cm, chromovaný GIACOMINI  
 
Max. provozní tlak:  1 MPa 
Max. provozní teplota:  110 °C 
 
Místo ruční hlavy může být ventil osazen 
termostatickou hlavou. 
Konstrukční řešení armatury obsahuje ovládací ventil 
i uzavírací šroubení.  
Je možné odstavit otopné těleso z provozu bez 
nutnosti odstavení celé větve. 
 
 
 

7.2.6.2   Armatury pro dvoubodové napojení 
 
R356M1 Čtyřcestný termostatický ventil s uzavíratelným šroubením, jednobodové 
spodní připojení topných žebříků, chromovaný, bez injektoru GIACOMINI  
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Max. provozní tlak:  1 MPa 
Max. provozní teplota:  110 °C 
 

 
 

 
 
 
 
7.2.7   Armatury pro spodní napojení  
 
 
Např. pro otopná tělesa RADIK VENTIL KOMPAKT 
(vestavěný termostatický ventil) 
 Doporučuje se použít připojovací kompaktní armatury 
pro spodní  napojení 
  Rozteč 50 mm 
  Připojovací závit 1/2" 

 
R383 a  R384  Připojovací armatura radiátorů, s integrovaným ventilem, přímá, pro 
jedno i dvoutrubkovou soustavu, dvě regulační šroubení s vypouštěním, nastavitelný 
BY-PASS, niklovaná   GIACOMINI 
  
Armatury jsou osazeny regulačními šroubeními, kterými je možné uzavřít těleso, 
vypustit ho a demontovat, aniž by bylo nutné celý systém vypustit. Šroubení také 
umožní hydraulické vyregulování okruhů pomocí imbusového klíče.  
 
                                                            

R383 R384 
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7.2.8   Radiátorové šroubení  
 
R19   Šroubení rohové, mosaz    GIACOMINI  
Max. provozní tlak: 1,6 Mpa 
Max. provozní teplota: 120 °C                                            
 
R18A Šroubení přímé, chrom GIACOMINI  
 
Max. provozní tlak: 1,6 Mpa 
Max. provozní teplota: 120 °C 
 
 

 
 
7.2.9   Napoušt ěcí ventily  
 
 Napouštěcí ventil pro uzavřené otopné soustavy -  HONEYWELL 

 
Použití -  Uzavřené otopné soustavy 
Ventil VF 06 umožňuje jednoduché a bezpečné napouštění 
nebo doplňování uzavřených otopných soustav.  
V jednom tělese jsou obsaženy redukční, zpětný a uzavírací 
ventil. 
Aby bylo možné provést přesnou kontrolu tlaku v systému po 
jeho naplnění, je na tělese ventilu hrdlo pro připojení 
manometru (lze objednat zvlášť jako volitelné příslušenství). 
 
Napouštěcí ventil může být instalován: 
Na rozdělovač přívodu vody  
Do rozvaděče topných okruhů  
Na kotel pomocí přívodní hadice  
Na napájecí větev kotle  
Přímo na kotel  
Jako napouštěcí sada pro snadné a bezpečné první napuštění otopné soustavy  

 
 
 
7.3   Dilatace potrubí  
 
Rozdíl teplot při montáži a provozu způsobuje prodloužení potrubí (dilataci). 
 
Tepelnou dilataci potrubí lze řešit několika způsoby: 
 
1) Využitím kompenzačních útvarů L, Z, U 
2) Tepelné předepínání potrubí 
3) Kompenzace s využitím axiálních kompenzátorů 
 
Na přímém potrubí ve vzdálenosti t i existují tzv. "zdánlivé" pevné body - místa, ve 
kterých se potrubí vlivem změny teploty při stejných výchozích podmínkách (stejná 
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hloubka uložení, třecí síla, ...) nepohybuje. V ideálním případě, při splnění uvedených 
předpokladů, je tento bod umístěn uprostřed. 
 
Poznámka: 
Dilatační úsek je vzdálenost 
 mezi dvěma pevnými body přímého potrubí 
 mezi pevným bodem a místem změny směru přímého potrubí 
 mezi pevným bodem a osovým kompenzátorem. 
 
Nutná znalost: 
Délková roztažnosti kovů a plastů 
Vhodné rozmístění a uspořádání pevných a kluzných bodů ve sledovaném úseku  
Pozor na povolené vzdálenosti podpěr!!!! 
 
 
 
 
7.3.1  Kompenzátory L, Z, U  
 
Pružná ramena v kombinaci s vhodně rozmístěnými pevnými a kluznými body jsou 
vhodným řešením. Využívá se změn směru potrubí a pružnosti materiálů. 
 
Podmínka funkce: 
 Zajištění osového pohybu potrubí 
 Dostatek prostoru pro umístění ramen kompenzátoru 
 Neomezení vlastního pohybu ramen 
 
 
  
 
 

Příklady řešení ohybu  
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7.3.2   Osové (axiální) kompenzátory  
 
Obdobně lze užít ke kompenzaci dilatačních pohybů i jednoznačných axiálních 
kompenzátorů, které se umísťují do spoje dvou trubek v místech, která odpovídají 
vypočítaným hodnotám. 
Zásadní rozdíl při užití této metody spočívá v tom, že po svaření potrubí a provedení 
tlakové zkoušky se trasa zaspojkuje a s vyjímkou spojů, kde jsou umístěny 
kompenzátory, zasype. Při následném předehřátí potrubí na teplotu tp se kompenzační 
prvek aretuje svárem a zaspojkuje. Následné provozní teplotní změny se v potrubí 
projeví jako změna axiálního napětí (tlaková nebo tahová). Tato metoda umožňuje 
rychlejší postup při vlastní realizaci montáže, kdy není nutné, jako při klasickém 
předehřátí, ponechat potrubí odkryté po celou dobu. 
 
 
Kovové kompenzátory 
 
 

 

IWKA 307/211 
 

vlnovec z 14 571 (od DN 65 z 1.4541) pevné 
příruby z C-oceli 

DN 15-1000 
PN 6, 10, 16, 25, 40 

 

 

 

Typ IWKA 307/225  
 

vlnovec z 14 571 (od DN 65 z 1.4541) 
navařovací konce 

vnitřní vodící roura 
ochranný plášť z C-oceli 

DN 50-150, DN 800–1000/PN 6, 25 
bez  předpětí 

DN 200-700/PN 10, 16, 25 s 50%-ním 
 předpětím  
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Gumové kompenzátory 
 

 

Typ IWKA 3140 00S-B 
 

DN 32-500 
PN 6-16 

Plášť-vnitřní vrstva  (EPDM, PTFE – DN 80 – DN 500, 
 plášť z EPDM, s PTFE-potahem) 

výztuž z nylonového kordu 
volné příruby z C-oceli - pozinkovány 

 
  
7.4   Upevnění potrubí  
 
 
7.4.1  Upevňovací prvky  
 
Úloha upevňovacích prvků: 
Přenos zatížení trubky i její náplně do nosné konstrukce 
Vymezení dilatačních úseků 
Ochrana před mechanickým poškozením 
Estetické uspořádání úseků 
Konstrukční varianty 
 
 
7.4.1.1   Pevný bod 
 
Pevné body se používají k jednoznačnému fixování potrubí. 
Použití - všude tam, kde prodloužení (dilatace) nesmí ze statických důvodů způsobit 
překročení určité hodnoty tlakových a teplotních zatížení 
 např.: dlouhé úseky 
  před lomovými body s malými úhly 
  před příliš malými dilatačními rameny 
  před odbočkami apod. 
Umísťuje se u  
 potrubních armatur  -  přenos síly při opravách, ovládání a pod. 
 rozhraní dilatačních úseků u přímých potrubí 
 v ohybových kompenzátorech 
 fixace přechodových tvarovek při změně materiálu potrubí (jiné α) 
 
Značka ve výkresech: 
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7.4.1.2   Kluzný bod 
 
zajišťuje osový pohyb potrubí bez poškození povrchu trubky 
omezuje při zvýšení teploty vybočení trubky (hlavně plast) 
např. volná objímka, kluzný podpěra s pevnou objímkou 
 
Značka ve výkresech: 
 
 

  
   
 
  
7.4.1.3   Volné uložení 
 
potrubí je podepřené, zavěšené a vedené po částech nebo v celé své délce 
může v dovolených mezích stranově vybočit 
Použití: vedení ležatých rozvodů především plastových materiálů 
 ochrana před mechanickým poškozením 
Příklad:  plastové chráničky, žlaby, korýtka 
 
 
 

Korýtka 
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7.4.2   Rozteče závěsů a podpor  
 
průhyb potrubí, vypouštění potrubí 
 
Velikost roztečí je závislá na: 
materiálu (modul pružnosti) 
dimenzi potrubí a příslušné tlakové řadě (tloušťka trubky) 
dovoleném vybočení z osového směru 
teplotě teplonosné látky 
hustotě teplonosné látky 

směru vedení potrubí (ležaté – menší rozteč) – hodnoty uvedené pro ležaté 
potrubí se u svislého násobí konstantou 1,3 

tepelné izolaci 
 
 
 
7.5   Otázky k opakování  
 
1. Porovnejte teplotní roztažnost materiálů používaných na teplovodní potrubí. 
2. Proč používáme potrubí z vícevrstvých plastů? Ve kterých případech ho 
 použijeme? 
3. Proč používáme dvouregulační ventily u otopných těles? 
4. Jakou funkci mají v potrubí kompenzátory? 
5. Jaký vliv má použitý materiál na vzdálenost mezi podporami? 
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8  Zdroje tepla    
 
Zdroj tepla je zařízení, ve kterém se z paliva vyrábí teplo a předává se teplonosné látce 
 např.: kotel, tepelné čerpadlo, kogenerační jednotka,... 
 
Zdroje tepla pro teplovodní vytápění 
 
Tradiční  -  kotle na tuhá, kapalná, plynná paliva, ev. elektrickou energii,  
 Lokální topidla 
 předávací stanice CZT (samostatná kapitola) 
  
Netradiční – solární en., geotermální en., tepelná čerpadla, kogenerační jednotky,.. 
 
8.1  Parametry fosilních paliv (tuhá, kapalná, plyn ná) 

 
8.1.1  Spalování paliv  
 
Spalování paliv je chemický proces, při kterém se slučují prvky obsažené v palivu 
s kyslíkem. Při tomto procesu se uvolňuje teplo. Kvalita spalování závisí na správném 
poměru paliva a kyslíku, na jejich promísení, dále na konstrukci a technickém stavu 
zařízení.  

Fosilní paliva  
Fosilní paliva jsou uhlovodíky obsahující v různém poměru uhlík C a vodík H. Kromě 
toho obsahují ještě další látky, např. síru S, různé nečistoty, případně vlhkost. 
Vzduch obsahuje přibližně 78 % dusíku N 
 21 % kyslíku O2 
 1 % vzácných plynů 
 nečistoty a páry 
 
Uhlík C se může sloučit při dokonalém spalování na CO2 - oxid uhličitý: 
C + O2 → CO2 

 
nebo při nedokonalém spalování na CO - oxid uhelnatý: 
2C + O2 → 2CO 
 
Vodík H se slučuje s kyslíkem na vodní páru: 
2H2 + O2 → 2H2O 
 
Síra S se slučuje na SO2 - oxid siřičitý: 
S + O2 → SO2  
 
Dusík N přechází do kouřových plynů nebo se slučuje s kyslíkem na škodlivé oxidy, 
souhrnně nazývané NOx.  
 
Kouřové plyny  
jsou směsí  - vzdušného dusíku, zbytku kyslíku a produktů spalování hořlavin (CO, 
CO2),  NOx, vodních par a dalších složek 
Je-li v palivu obsažena síra S, potom také SO2.  
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Výhřevnost a spalné teplo  
 
Výhřevnost je množství tepla získané dokonalým spálením určitého množství látky. 
 
Spalné teplo je množství tepla získané dokonalým spálením určitého množství látky, při 
čemž spaliny jsou ochlazeny na výchozí teplotu a voda ze spalin je v kapalném stavu. 
 
Rozdílem je tzv. výparné teplo, jinak také skryté neboli latentní teplo, které lze získat 
ochlazením spalin na výchozí teplotu. Toto teplo činí teoreticky dalších 11 % u 
spotřebičů na ZP a 6 % u spotřebičů na LTO. 
  
Rosný bod  
Rosný bod spalin je teplota, při které spaliny začínají (při ochlazování) nebo přestávají 
(při zvyšování teploty spalin) kondenzovat. Hodnota je závislá na složení paliva a 
obsahu nečistot v palivu. 
 
 
8.1.2   Zemní plyn  
 
Zemní plyn řadíme mezi ušlechtilá fosilní paliva. Skládá se ze směsi plynných 
uhlovodíků zejména metanu a nehořlavých složek, dusíku a oxidu uhličitého.  
  
Vlastnosti zemního plynu 
 
Zemní plyn má vysokou výhřevnost    
 tranzitní – výhřevnost 35,87 MJ/m3, spalné teplo 39,77 MJ/m3 
Jedná se o poměrně čistou surovinu, která se před spotřebou nemusí výrazně upravovat.  
Snadno a s minimálními ztrátami se transportuje. 
 
Je ekologickým palivem, protože jeho spalováním vzniká poměrně malé množství 
škodlivin  ve srovnání s černým či hnědým uhlím.  
Zemní plyn prakticky neobsahuje sloučeniny síry, proto spaliny z topenišť na zemní 
plyn jsou  téměř bez SO2 .  
 
 
 
8.1.3    Kapalná paliva - oleje  
 
Druhy kapalných paliv 
 
Minerální oleje (např. nafta) 
Fosilní palivo 
Jsou přírodního původu 
Vznikly rozkladem organické hmoty za vysoké teploty a působením bakterií 
Nachází se v  sedimentárních (usazených) horninách. 
 
Dehtové oleje 
Vyrábí se destilací dehtů.  
Destilací, krakováním a hydrogenací vznikají dehtové oleje různých vlastností např. 
Benzin, topné oleje, atd. 
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Syntetické oleje 
Vyrábí se z černého, hnědého uhlí, ze zbytků ropy a dehtů. 
 
Zvláštní kapalná paliva 
Např. Denaturovaný etylalkohol, benzol, vzniká jako vedlejší produkt při odplyňování 
uhlí. 

 
Bionafta 
Olej vzniklý lisováním olejnatých semen se esterifikací (tj. substitucí metylalkoholu za 
glycerin) mění na metylester olej, který má podobné vlastnosti a výhřevnost jako 
motorová nafta. 
 
Topné oleje 
Vyrábí se destilací nebo rafinací ropy. 
 
Extralehké topné oleje – ELTO, ETO (Ekopetrol)  
Jsou určeny pro kotelny do 5 MW až po domovní kotelny v rodinných domcích. 
 
Lehké topné oleje – LTO.  
Používají se v kotelnách o výkonech od 5 do 20 MW. Tyto oleje obsahují parafíny, 
které se musí před vstupem do hořáků rozehřívat. 
 
Těžké topné oleje (mazuty) – TTO 
Jsou určeny pro spalování ve velkých kotelnách od výkonů vyšších jak 20 MW 
 
 
8.1.4   Kapalné plyny  
 
Jedná se o zkapalnělé směsi uhlovodíkových plynů.  
Zkapalnělé plyny jsou v podstatě chemicky čisté látky, netoxické.  
V kapalném stavu jsou bezbarvé, mají specifický zápach, snadno těkají, jsou hořlavé, ve 
 směsi se vzduchem jsou výbušné.  
Výhřevnost mají nad 12, 5 MJ/kg. 
 
Rozdělení kapalných plynů 
 
Propan – butan  
Je nejznámější zkapalnělý plyn, používá v domácnostech na vytápění a vaření. Prodává 
se v lahvích 2, 5, 10 a 33 kg. 
 
Propan  (C3H8) 
Se dodává do tlakových zásobníků, které slouží k vytápění objektů. 
 
Butan  (C4H10) 
Se používá pro speciální technologie, spalování ve speciálních hořácích. Dodává se pro 
velkoodběratele ve velkých zásobnících. Pro spalování je nutná výparníková stanice 
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8.2  Lokální topidla  
 
Spalujeme palivo a teplo předáváme přímo do místnosti 
tuhá paliva, kapalná paliva, plynná paliva 
 
 
8.2.1  Topidla na tuhá paliva  
 
Kamna – plášť z ocelového smaltovaného plechu 
 Uvnitř keramická vyzdívka 
 Teplo předávají převážně konvekcí 
 Umístěna u vnitřní stěny, komín ⇒ nepříznivé rozložení teplot v místnosti 
 Vysoké povrchové teploty ⇒ nehygienické 

 Kachlová kamna – nižší povrchová teplota, větší podíl sálání, lepší tepelná   
  pohoda, pomalý zátop 

 
 
Kamna s horním odhoříváním  
 prohořívá postupně celá vrstva  

Koks – kvalitní, větší zrnitost, málo plynatý  
 Krátký plamen 
 
 

Kovová kamna na tuhá paliva s prohoříváním paliva  
a horním odtahem spalin 

 

Legenda: 
 
1...palivo 
2...hořící palivo 
3...přívod spalovacího vzduchu 
5...odtahové hrdlo 
6...násyp paliva 
7...šamotová vyzdívka 

 
 
 
Kamna se spodním odhoříváním  
 vyhoří „dlouhý“ plamen  
 Hnědé uhlí – tříděné 
 spaliny obsahují prchavé hořlavé látky 
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Kovová kamna na tuhá paliva se spodním odhoříváním  
a spodním odtahem spalin 

 

Legenda: 
 
1...palivo 
2...hořící palivo 
3...přívod spalovacího vzduchu 
4...přívod sekundárního vzduchu 
5...odtahové hrdlo 
6...násyp paliva 
7...šamotová vyzdívka 

 
 
Kamna na dřevo 
 Spalujeme i velké kusy s vysokou účinností 
 Krbová kamna 
 
 
 
8.2.2  Topidla na kapalná paliva  
 
Topná (motorová) nafta 
Rychlý zátop, vysoká účinnost 
Předpisy pro skladování a používání nafty 
Drahá  
 
 

Naftová kamna 

 

Legenda: 
1...nádrž paliva 
2...uzávěr nádrže 
3...regulátor paliva 
4...odpařovací hořák 
5...přívod vzduchu otvory v tělese 
hořáku 
6...spalovací prostor 
7...odtahové hrdlo 
8...stínicí stěny 
9...bezpečnostní nádrž 
10...ovládání uzávěru a regulátoru 
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8.2.3  Topidla na plynná paliva   
 
Zemní plyn, propan butan 
 
Topidla s otevřeným spalovacím prostorem 
Vzduch odebíráme z vytápěné místnosti 
Odtah spalin připojen na komínový průduch 
Okna a dveře nesmí být těsná 

 
Topidla s uzavřeným spalovacím prostorem 
Nejčastěji používaná lokální topidla 
Vzduch odebíráme z venkovního prostředí 
Odtah spalin přímo do venkovního prostředí 
Těleso se umísťuje pod oknem ⇒ dobrá tepelná pohoda 
Automatická regulace teploty topidla 
 
 

Plynové topidlo s uzavřeným spalovacím prostorem 

 

Legenda: 
1...přívod plynu do atmosférického 
hořáku 
2...přívod vzduchu 
3...odvod spalin 
 

 
 
Plynové zářiče 
 
Tmavé plynové zářiče 
 
Princip: přímého vytápění zářiče plynem nebo  
  propan butanem   
 Plynová sálavá trubice 
 Tvar U, I, L 
 Zdroj tepla - dlouhoplamenný atmosférický  
  hořák, který vytváří tzv. měkký plamen.  
 Odtahový ventilátor spalin na konci trubice 
 Povrchová teplota trubice u hořáku cca 550 °C  
  U odtahového spalinového ventilátoru cca 
   180°C  
  V průměru činí cca 350 °C 
 
Umístění: nižší haly (4,5 – 5 m)  

Umisťují se na stropní nebo pod stropní konstrukcí. 
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Světlé plynové zářiče 
 
Princip: injektor vytvo ří v zářiči směs plynu a vzduchu 

 směs shoří na povrchu jemnoporézní keramické desky (elektricky zapálena)  

 deska se zahřeje na 800 až 900 °C (rozžhavená do červena) 

Záření vyzářené deskou je usměrňováno reflektorem 
 

Umístění: jako jednotlivé agregáty  
 s vlastním přívodem zemního plynu  
 s vlastním atmosférickým injekčním hořákem  
  s vlastním odvodem spalin 

Umisťují se buď na bočních stěnách haly nebo 
 pod stropní konstrukcí 

 
 
Výhody využití infrazářičů 
nezpůsobuje průvan, snižuje se víření prachu v zóně pobytu  
prostory se rychle vytopí na požadovanou teplotu 
dobrá možnost regulace  
vytváří tepelnou pohodu při relativně nízkých spotřebách energie 
výhodné je použití v objektech s horšími tepelně technickými vlastnostmi 
infračervené záření je pociťováno jako příjemné teplo 
je potřeba pouze jeden přívod energie a jeden odvod spalin 
systém pracuje téměř nehlučně 
minimální náklady na údržbu a montáž.  
 
Nevýhody využití infrazářičů 
nutnost vybavení zvláštním systémem větrání prostor 
systém nelze v létě využít k ochlazování vzduchu v hale  
není možné použití infrazářičů v hořlavém prostředí  
používání sálavého vytápění v halách je kvůli osálání v oblasti hlavy omezeno výškami 
 cca 4m  
 
 
8.2.4   Elektrická topidla  
 
Viz kapitola elektrické vytápění. 
 
 
 
8.3  Kotle pro úst řední a etážové vytáp ění 
 
Použití kotlů 
 Pro vytápění budovy 
 Pro přípravu TUV 
 Pro teplovzdušné větrání 
 Pro výrobu technologické páry nebo teplé vody 
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Rozdělení kotlů  
 
podle teplonosné látky 
 Vodní 
 Parní 
 
podle provozních parametrů 
 Nízkotlaké – teplovodní - teplota vody do 110°C 
  parní – konstrukční přetlak do 0,07 Mpa 
 Středotlaké - konstrukční přetlak od 0,07 Mpa do 1,6 Mpa 
 
podle použitého paliva 
 Kotle na tuhá paliva 
 Kotle na kapalná paliva 
 Kotle na plynná paliva 
 Kotle kombinované nebo univerzální 
 Elektrokotle 
 
podle tlaku ve spalovacím prostoru 
Kotle podtlakové – kotle na tuhá paliva 

Podtlak v topeništi je vyvolán přirozeným tahem komínového průduchu nebo 
 spalinovým ventilátorem 
Patří sem i hořáky na kapalná a plynná paliva, pokud spalování probíhá za nižšího 
 tlaku, než je atmosférický 

Kotle přetlakové –  kotle s hořáky na plynná nebo kapalná paliva 
spalování probíhá za zvýšeného tlaku – ventilátor hořáku 
Topeniště musí být těsné 
Komín je podtlakový (podtlak 20-30 Pa) 
 Ventilátor umístěný na hořáku překonává odpor nasávaní vzduchu a odpor  
  kotle (na kouřovém hrdle není přetlak - záleží na seřízení hořáku) 
Komín je přetlakový 

  Funkcí hořáku je vytvořen přetlak v kouřovodu i komínovém průduchu  
 
 

podle materiálu teplosměnné plochy 
Litinové – dlouhá životnost 
Ocelové – teplota vratné vody nesmí klesnout pod 65°C, jinak hrozí nízkoteplotní 
 koroze 
Měděné 
 
Nízkoteplotní koroze   
Původcem je kondenzující vodní pára a u kotlů na kapalná a tuhá paliva především 
síra. Síra shoří na oxid siřičitý (SO2), část se vlivem přebytku vzduchu změní na oxid 
sírový (SO3),  který se s vodou slučuje na kyselinu sírovou. Hrozí nebezpečná koroze 
teplosměnné plochy kyselým roztokem. 
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8.3.1  Základní pojmy  
 
Spalné teplo(Qs)  je množství tepla získané dokonalým spálením jednotky paliva (1 kg, 
1 m3),  kdy voda obsažená v palivu a voda vzniklá spalováním zkapalní. Tím vydá své 
výparné teplo. 
 
Výhřevnost (Qi) je množství tepla získané dokonalým spálením jednotky paliva (1 kg, 
1 m3),  kdy voda obsažená v palivu a voda vzniklá spalováním zůstane ve stavu páry a 
je odvedena ve spalinách. 
   
Tepelný výkon kotle (QK) je množství energie předané kotlem teplonosné látce 
v ustáleném stavu, v daném časovém úseku (W, kW). 
 
Jmenovitý tepelný výkon kotle (Qkj ) je výrobcem udaný tepelný výkon trvale 
předávaný kotlem (W, kW). 
 
Tepelný příkon kotle (Qd) je množství tepelné energie přivedené palivem a spalovacím 
vzduchem v časovém úseku (W, kW). 
 
 
Účinnost kotle (η): 

 

 [ ]−−−==η
d

SAd

d

K

Q
QQQ

Q
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8.3.4    Akumula ční kotelny  
 
Akumulace tepla do vody – vysoká měrná tepelná kapacita 
 
Typy akumulačních kotelen: 

Elektrické akumulační vytápění – teplo z elektrického kotle v nočním provozu 
Zdroj tepla je nesnadno regulovatelný – např. kotel na tuhá paliva 
 Volí se jeden kotel, který je v provozu na plný výkon a dodává teplo do vodního  
  zásobníku odkud je odběr snadno regulovatelný 
Nerovnoměrný odběr tepla s dodávkou – např. technologické teplo, kogenerační 
 jednotky 
Ve vodě se akumuluje teplo pro dobu odběru 
Zdrojem tepla je více energií – solární energie, tepelná čerpadla v kombinaci 
 s plynovým kotlem 
Odběr topné vody s nízkou teplotou při standardním kotli s provozem na vyšší teplotu 
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Schéma kotelny s integrovaným zásobníkem tepla a přípravy TUV 

 

Legenda: 
 

1...kotel 
2...zásobník otopné vody 

3...ohřívač TUV v zásobníku otopné 
vody 

4...oběhové čerpadlo kotlového okruhu 
5...integrovaný rozdělovač a sběrač 

otopné vody 

 
 

 
 
8.3.6    Konstrukce kotl ů 
 
8.3.6.1   Kotle na tuhá paliva 
 
Rozdělení podle spalovaného paliva 
Na spalování uhlí a koksu 
Na spalování biomasy 
 
8.3.6.1.1   Kotle na spalování uhlí a koksu 
 
Spalování pevných paliv, především uhlí, pro účely vytápění je na ústupu 
 nízký komfort, špatná regulovatelnost výroby tepla, nutnost likvidace tuhých  
  zbytků po spalování a vyšší produkce emisí 
 
Podle způsobu odhořívání paliva se dělí na dva druhy (jako kamna): 
kotle s horním odhoříváním paliva (ožehem) 
kotel se spodním odhoříváním paliva (ožehem) 
 
Horní ožeh  
přiváděný vzduch a spaliny proudí skrz celou vrstvu paliva v násypné šachtě kotle  
 palivo začne v šachtě prohořívat, takže násypná šachta přebírá současně funkci   
 spalovacího prostoru, v němž celá náplň paliva žhne 
plameny ožehují horní část násypné šachty, spaliny se k výhřevným plochám kotle   
 odvádějí otvory v klenbě nebo v boku šachty 
přikládaní je periodické 
výkon kotle je možné regulovat změnou výšky vrstvy paliva a změnou komínového   
 tahu  
 kotel  reaguje na regulační zásahy jen velmi pomalu 
kotle tohoto typu pokrývají rozsah tepelného výkonu do cca 600 kW 
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Kotel na pevná paliva 
se spodním ožehem s horním ožehem 

  
 
 
Dolní ožeh 
zóna hoření je omezena na prostor mezi roštem a spodní hranou násypné šachty 
  výška žhavé vrstvy zůstává na rozdíl od horního ožehu nezměněná 
jak palivo na roštu postupně odhořívá přisouvá se nové z násypky 
přívod paliva může být regulován mechanickými podavači různé konstrukce 
vznikající spaliny jsou odváděny do dalších tahů kotle 
kotle jsou snáze regulovatelné 
vyrábějí se pro výkony od 17,5 kW až do 600 kW 
 
 
 
8.3.6.1.2  Kotle na spalování biomasy 
 
Biomasa je organická hmota rostlinného nebo živočišného původu.  
Je získávána jako odpad ze zemědělské, průmyslové činnosti, jako komunální odpad. 
Biomasa může být i výsledkem záměrné výrobní činnosti v zemědělství, lesnictví.  
Je nejstarším lidmi využívaným zdrojem energie a má obnovitelný charakter. 
 
Spalujeme: polena, štěpky, dřevěné brikety, peletky 
 sláma, dřevní odpad 
 
Spalování biomasy:  
 
fáze sušení: odstraňuje se vlhkost z paliva.  
fáze pyrolýzy: materiál se začne ohřívat, organický materiál se rozkládá na hořlavé 
plyny, destilační produkty a zuhelnatělý zbytek.  
fáze spalování plynné složky: postupné hoření, prodlužování plamene.  
fáze spalování pevných složek: zuhelnatělý zbytek na roštu za přístupu dostatečného 
množství kyslíku vytváří oxid uhelnatý, který dále oxiduje na oxid uhličitý.  
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Spalování za přístupu vzduchu ⇒ prosté hoření 
Zahřívání paliva za nepřístupu vzduchu ⇒ uvolňuje se dřevoplyn, který se ve 
 spalovacím prostoru spaluje podobně jako ostatní plynná paliva 
 
Při správném spalováním biomasy se uvolňuje jen tolik oxidu uhličitého, kolik je zpět 
absorbováno rostoucími rostlinami. Nedochází tedy ke zhoršování skleníkového efektu. 
 

Poznámka: Neměla by se spalovat biomasa s obsahem dusíku vyšším jak 1,5% (mladé 
rostliny, jeteloviny). Hodnoty oxidů dusíku závisí také na teplotě spalování. Při teplotě 
vyšší než 1200°C v topeništi dochází k jejich uvolňování. 

 
Pokud dojde ke spalování za teploty nižší jak 500 °C, uvolňují se nespálené dehtové 
plyny. 
 
 
 
8.3.6.2 Kotle na spalování plynu 
 
Rozdělení nízkotlakých kotlů podle: 

Spalování: 
 kotle s atmosférickým hořákem 
 kotle s přetlakovým hořákem 
Předávání tepla hořákem na teplosměnnou plochu: 
 převážně konvekční 
 převážně radiační 
Teploty otopné vody v kotli: 
 standardní kotle 
  nízkoteplotní kotle 
Podle teploty spalin na kouřovém hrdle: 
 standardní s připojením na komín s přirozeným tahem 
 nízkoteplotní, nejčastěji s přetlakem na kouřovém hrdle 
 kondenzační, výhradně s přetlakem na kouřovém hrdle 
Podle přívodu vzduchu na spalování 
 Vzduch přivádíme z místnosti 
 Vzduch přivádíme z venkovního prostoru, nejčastěji s nuceným odvodem spalin  

 
Plyn se spaluje v kotlích: 
s atmosférickým hořákem 
s přetlakovým hořákem 
 
 
8.3.6.2.1   Atmosférický hořák 
 
Vzduch je přiváděn  při atmosférickém tlaku do spalovací komory (viz. obr.). 
Hořák si přisává primární vzduch proudícím plynem. Sekundární vzduch se přisává 
vztlakem spalin stoupajících od hořáku. 
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Atmosférický hořák 

 

Legenda: 
 

VZ1 – primární vzduch 
VZ2 – sekundární vzduch 

P –      přívod plynu 
 
 
 
8.3.6.2.2   Přetlakový hořák 
 
Vzduch se přivádí ventilátorem  a míchá s plynem. 
 

Přetlakový hořák 

 

Legenda: 
 

V -    ventilátor 
VZ – vzduch ventilátoru 

P –    přívod plynu 

 
 
8.3.6.2.3   Přetlakový radiační hořák 
 
Zcela odlišný způsob spalovaní plynu se uplatňuje při tzv. bezplamenném spalování, 
kdy směs plynu a vzduchu hoří v porézní keramické hmotě nebo na kovové či 
keramické mřížce. Tento způsob spalování umožňuje využít i sálavý přenos tepla z 
rozpálené keramiky či kovu, který se jinak u nesálavého plamene plynu neuplatňuje. 
Proto jsou kotle využívající tento způsob spalování označovány jako kotle radiační. 
Výhodou je několikanásobné měrné objemové zatížení spalovacího prostoru, což 
umožňuje zmenšení spalovací komory. Využití tohoto principu je v praxi ojedinělé, 
firma Viessmann však vyvinula špičkový kondenzační kotel s touto technologií. 
 
 

Přetlakový radiační hořák 

 

Legenda: 
 

VZ – vzduch ventilátoru 
P –    přívod plynu 

V -    ventilátor 
R -    sálavá plocha 
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8.3.6.2.4   Provedení kotlů 
 
Kondenzační kotle jsou schopné využívat i kondenzační teplo vodní páry, která 
vzniká při spalování zemního plynu. Spaliny se ochlazují na teploty do 40°C. U 
kondenzačních kotlů je udávaná účinnost cca 104 – 108 %. Kondenzační teplo vodní 
páry využíváme přímo v kotli. 
 
Základní princip   
 
Při spalování se hořlavé složky paliva se uhlík a vodík slučují s kyslíkem, který je 
obsažený ve vzduchu. Hořením vzniká teplo, oxid uhličitý a vodní pára. 
 
CH4 +2 O2 –> 2 H2O + CO2 + teplo 
 
Spaliny předávají část tepla ve výměníku, čímž se ochlazují .  
Uvolněné teplo je ve výměníku předáváno topné vodě nebo slouží k přípravě teplé 
užitkové  vody (TUV).  
Spaliny jsou odváděny do komína.  
Zbytek tepla obsažený v odváděných spalinách, představuje tepelnou ztrátu (komínová 
 ztráta). 
Kondenzační kotle dokážou využít i teplotu ze spalin odváděných do komína., a to až 
pod  rosný bod.  
Spaliny se nejčastěji ochlazují na teploty do 40°C. 
 

 

Pracovní schéma kondenzačního kotle 
PROTHERM  
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Odvod spalin od kondenzačních kotlů 
 
Spaliny -  nízká teplota 
 nižší objem 
 díky nízké teplotě kondenzují v komínovém průduchu 
 kondenzát má kyselý charakter 
 
Komínový průduch - z odolného a nepropustného materiálu (kyselý kondenzát,  
zamezení vniknutí kondenzátu do pláště komína) 
 Vhodnými materiály - nerezové plechy 
  keramika 
  plast  
 Komíny jsou označované jako mokré a přetlakové - v kouřovém hrdle je přetlak 
Přetlakové komínové průduchy musí být vloženy do těsného pláště komína a mezi 
komínovým průduchem a pláštěm je předepsán vzduchový větraný průduch. Komínové 
průduchy většinou nejsou tepelně izolované a musí být navrženy tak, aby v ústí komína 
nepoklesla teplota pod + 5 °C 
 
Při řešení komína s protiproudým přívodem vzduchu na spalování proudí spalovací 
vzduch okolo komínového průduchu. Kondenzujícími spalinami v komínovém 
průduchu, který funguje jako protiproudý výměník, je spalovací vzduch předehříván. 
Díky těmto opatřením se může účinnost zařízení zvýšit o dalších 1,6 %. 
 
Odvod kondenzátu 
 
Ve spalinách je obsažen i oxid uhličitý  
Rozpuštěním tohoto CO2 v kondenzujících vodních parách vzniká slabá kyselina 
uhličitá. Proto má kondenzát mírně kyselý charakter s pH 3,5 až 5,4.  
Proto je nutné, aby materiály pro potrubí, kterým kondenzát protéká, byly stabilně 
odolné proti kyselosti kapalin. 
 
 
8.4   Otázky k opakování  
 
1. Vysvětlete rozdíl mezi výhřevností a spalným teplem. 
2. Proč se nachází ve spalinách vodní pára? 
3. Jaká paliva spalujeme v kotlích s horním a spodním ožehem? 
4. Jaké tuhé palivo byste doporučili ke spalování v kotlích s malým výkonem? 
5. Jak pracuje kondenzační kotel? 
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9    Zabezpečovací za řízení teplovodních otopných 
soustav 
 
ČSN 06 0830 
 
 
Zabezpečovací zařízení se skládá z: 
Pojistného zařízení - Chrání soustavu před nadměrným tlakem 
Expanzního zařízení – vyrovnává objemové změny vyvolané změnou teploty 
 Chrání před nedostatkem vody 
Doplňovací čerpadlo s přepouštěním – jen ve zvláštních případech 
 
 
9.1   Obecné zásady  
 
 
Napojení pojistného zařízení 
V pojistném místě, kde nesmí být zúžený průřez 
Mezi kotlem a pojistným místem nesmí být žádná armatura 
 
Průměr připojovacího pojistného potrubí: 
 








+= mmQ6,010d p  

Qp... maximální tepelný výkon jištěného zdroje tepla v kW 
 
 
Velikost expanzní nádoby 
stanovíme na základě zvětšeného objemu vody při ohřátí z 10°C na nejvyšší pracovní 
 teplotu otopné vody 
 

[ ]C10tt max °−=∆  

 
∆t... ohřátí vody v otopné soustavě  
tmax... nejvyšší pracovní teplota otopné vody v soustavě  [°C] 
10... teplota vody v otopné soustavě  za studeného stavu [°C] 
∆v... zvětšení měrného objemu [dm3/kg] 
 
 

Závislost roztažnosti vody na teplotě v otopné soustavě 
∆∆∆∆t   [K] 30 45 60 80 85 

∆∆∆∆v   [dm3/kg] 0,0042 0,0141 0,0224 0,0355 0,0392 

∆∆∆∆t  [K] 90 100 120 140 170 
∆∆∆∆v [dm3/kg] 0,0431 0,0511 0,0393 0,0902 0,1271 
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Hmotnost vody v otopné soustavě G: 
 

G = Gkotel + Gtrubní rozvod + Gotopná tělesa 
 
 

Typ otopné soustavy 
Měrný obsah soustavy 

∆∆∆∆G  [kg/kW]  

S nuceným oběhem, plynovým rychloohřívacím kotlem, 
s elastickou soustavou 

6 

S nuceným oběhem, plynovým kotlem, pro otopná tělesa 
trubková 

8 

S nuceným oběhem, pro otopná tělesa panelová 10 

S nuceným oběhem, pro otopná tělesa článková 12 

S přirozeným oběhem 16 

 
 
 
9.2  Otevřené expanzní nádoby  
 
 
nejstarší způsob pojištění zdroje 
expanzní nádoba umístěna v nejvyšším bodě otopné soustavy = zařízení pojistné i 
expanzní 
 
Otevřená expanzní nádoba – znaky 
 
Trvale propojena s atmosférou (odvzdušnění a přepad) 
 
Umístěna v nejvyšším bodě soustavy 
 
S kotlem je propojena neuzavíratelným pojistným přívodním potrubím u vyšších 
výkonů i zpětným pojistným potrubím 
  
Umožňuje pronikání vzduchu do soustavy – koroze, zanášení rozvodu 
 
Způsobuje úbytek vody odparem 
 
Nutná je tepelná izolace, pokud je EN v nevytápěném prostoru 
 
Expanzní nádoba je odvětrána a je vybavena přepadem, jehož výtok musí být 
 kontrolovatelný (nejlépe vyvedený zpět ke kotli) 
 
Minimální průměr přepadového potrubí je 15mm 
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Pokud je pojistným zařízením pojistný ventil, může být expanzní nádoba připojena i 
 mimo pojistný úsek 

 
Každý zdroj tepla může mít svou vlastní expanzní nádobu, nebo může být expanzní 
nádoba společná pro všechny zdroje tepla 

 
Pojistné potrubí může být vedeno do expanzní nádoby samostatně, nebo může být 
společné pro všechny zdroje tepla 

 
 

Otevřená expanzní nádoba - zapojení 

  
 
 
 

Pojistné potrubí je bez uzávěrů 
pokud je společné pro několik kotlů nebo ohříváků 
na přívodním i zpětném pojistném potrubí u kotle je osazena zpětná armatura 
 s obtokem 

 
Uzavírací ventil obtoku na přívodním i zpětném potrubí musí být za provozu otevřen a 
zajištěn proti nedovolené manipulaci 
 
U otopných soustav do 50 kW jmenovitého výkonu může být pojistné potrubí součástí 
 rozvodu otopné vody, ale mezi kotlem a expanzní nádobou nesmí být osazeny 
 uzávěry potrubí 
 
Objem expanzní nádoby: 
 
Vypočtený objem je  nejmenší. Volíme nejbližší vyšší velikost typizované expanzní 
nádoby. 
 

[ ]3dmv.G.6,1V ∆=  

 

V... objem expanzní nádoby [dm3, l, kg] 
G... hmotnost vody v otopné soustavě [kg] 
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∆v... zvětšení měrného objemu [dm3/kg] 
1,6... bezpečnostní zvýšení objemu o 60% 
 
 

Doporučené konstrukční řešení 

 
 
 
 
 
9.3  Uzavřená expanzní nádoba tlaková s membránou  
 
Uzavřená expanzní nádoba – znaky 
 
Není propojena s atmosférou 
Je vybavená pryžovou membránou nebo vakem, který odděluje vodní prostor od 
prostoru naplněného vodou nebo plynem (dusík) 
Neumožňuje pronikání vzduchu do vody 
Zabraňuje úbytku vody odparem 
Je umístěna v blízkosti kotle, nevyžaduje tepelnou izolaci 
Membrána může být zatížena vodou, která má teplotu do 70°C 
Vyžaduje odvzdušněné soustavy 
Vyžaduje použití odděleného pojišťovacího zařízení – pojistného ventilu 
Umožňuje provoz otopné soustavy s teplotami vody přes 110°C u kotlů na plyn 
(havarijní omezovač teploty kotel automaticky odstaví při dosažení maximální teploty) 
 Kotle na tuhá paliva – teplota max. 95°C, je nutný přímočinný regulátor přívodu  
  spalovacího vzduchu 
Nádoby vyráběné v ČR jsou konstruované na nejvyšší absolutní tlak v soustavě 350kPa 
 Z hlubokotaženého ocelového plechu 
 Uvnitř je zalisovaná membrána 
 Nátrubek se závitem pro připojení pojistného potrubí 
 Ventilek pro kontrolu a doplňování plynu 
 Dusík – menší difúze přes membránu než kyslík 
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Stanovení velikosti expanzní nádoby: 
 
Objem vody v nádobě při nejvyšší pracovní teplotě: 
 

[ ]3dmv.G.3,1´V ∆=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objem expanzní nádoby: 
 
Podle Boyleova zákona platí: 
 

( )´VO.pO.p A1 −=  

 
pak 

  
1A

A

pp

´V.p
O

−
=  

 
p1... absolutní tlak v nádobě za studeného stavu (kPa) 
 je dán hydrostatickým tlakem mezi nejvyšším bodem soustavy a hladinou 
v expanzní nádobě, zvětšeným o atmosférický tlak pa 

    p1 = ph + pa 
pA... nejvyšší absolutní tlak na membránu (350 kPa pro přetlak 250 kPa) 

   

   kPa350pA ≤  
  
 u kotlů do 50 kPa  musí být splněna podmínka: 

   kPa50pp 1A +=  

Schéma tlakové expanzní nádoby s membránou 
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O... hledaný objem nádoby [dm3] 
 
 
9.4  Uzavřená expanzní nádoba  s cizím zdrojem tlaku  
 
 
Umožňuje provoz soustavy s teplotami otopné vody do110°C 
Tlakový vzduch je dodáván kompresorem nebo z tlakové lahve (dusík) 
Umožňuje pronikání vzduchu do vody – časté zavzdušnění soustavy, nevhodné u 
termostatických ventilů na otopných tělesech 
Je umístěna v blízkosti kotle, nevyžaduje tepelnou izolaci 
 
Vybavení expanzní nádoby: 
Pojistný ventil na straně vzdušiny (označen zapínací a vypínací tlak zdroje vzdušiny) 
Pojistný ventil na straně vody 
Vodoznaky 
Vypouštěcí ventil 
Přivzdušňovací ventil 
Tlakoměr  
 
 

 
 

 
Dimenzování objemu expanzní nádoby je shodné se zásadami návrhu pro otevřené 
expanzní nádoby. 

 
 
9.5   Otázky k opakování  
 
1. Jaká je funkce expanzní nádoby? 
2. Kam umisťujeme expanzní nádoby otevřené? 
3. Jak pracuje membránová expanzní nádoba? 
4. Jak stanovíme objem membránové expanzní nádoby? 
5. Znáte některé výrobce expanzních nádob? 
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10  Základy komínové techniky 
 

komínová technika = systémy pro odvod spalin  
 
Úkol komínové techniky 
- odvést spaliny nad střechu, kde jsou rozptýleny do ovzduší tak, aby se zamezilo 
jakékoli újmě na zdraví obyvatel domů 
 
Konstrukce komínů  
- musí být naprosto bezpečná a funkční pro nejrůznější tepelné spotřebiče i topná média  
 
 
 
10.1   Vývoj komínové techniky  
 
Staré konstrukce: Jednovrstvé, zděné komíny 
 Dvouvrstvé komíny 
Moderní konstrukce: Třívrstvé komíny s keramickou vložkou 
 Komíny se zadním odvětráním 
 Dvouplášťové nerezové systémy (nerez - izolace – nerez) 
 
 
 
10.1.1   Jednovrstvé, zd ěné komíny  
 
Nejdříve kamenný, později cihelný komín 
Až v tomto století byly cihly nahrazeny prefabrikovanými stavebními dílci 
 
Charakteristika jednovrstvých komínů 
stabilita  
odolnost proti postupu spalin  
odolnost proti vyhoření 
 
Systém 
 
jednovrstvý - zděný komín  
 
 

jednovrstvý - plnostěnný komín                           
 

 
jednovrstvý - vylehčený prefabrikovaný komín    
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10.1.2.   Dvouvrstvé komínové systémy  
 
 
požadavek na kyselinovzdornost vnitřní konstrukce komína   
 vzrůstající nároky na statickou a požární bezpečnost budov 
 (kapalná paliva - změna chemického složení spalin) 
 
Dvouvrstvý komínový systém 
vnější plášť- nosná (statická) funkce  
vnitřní vložka - odolná vůči agresivnímu kyselému prostředí spalin a   
 kondenzátů 
 
Dnes překonané systémy  
Jedno a dvouvrstvé komínové systémy jsou sice dnes ještě povoleny a v technických 
 normách a pravidlech popsány 
Pro odvod spalin od moderních a vysoce účinných spotřebičů jsou však nevhodné  
 
Charakteristika dvouvrstvých komínů 
stabilita  
odolnost proti postupu spalin  
odolnost proti vyhoření 
odolnost proti kyselinám 
 
 
10.1.3   Třívrstvé komínové systémy  
 
Energetická krize v sedmdesátých letech způsobila rychlý vývoj energeticky 
úspornější techniky. Na trh tepelných spotřebičů se dostaly nízkoteplotní, vysoce 
účinné kotle, které si vyžádaly vývoj a zavedení třívrstvých komínových systémů.  
 
 
10.1.3.1   Třívrstvé komíny s keramickou vložkou  
 
Vnitřní část: šamotová vložka  
Střední část: speciální tepelná izolace (minerální vata) 

Spaliny o nízkých teplotách v komíně nejsou dále výrazně ochlazovány 
Tepelná izolace musí navíc umožnit vnitřní vložce volnou pohyblivost, 
způsobenou tepelnou roztažností materiálů (tzv. dilataci).  

Vnější část – tvárnice, nosná část 
 
Charakteristika t řívrstvých komínů s keramickou vložkou 
stabilita  
odolnost proti postupu spalin  
odolnost proti vyhoření 
odolnost proti kyselinám 
dobrá tepelná izolace 
 

 

10.1.3.2   Komíny se zadním odvětráním  
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univerzální komínový systém (použitelný pro všechny druhy paliv)  
použití také pro spotřebiče s nízkými teplotami spalin 
 
Charakteristika t řívrstvých komínů odolných proti vlhkosti 
stabilita  
odolnost proti postupu spalin  
odolnost proti vyhoření 
odolnost proti kyselinám 
dobrá tepelná izolace 
nenasákavý 
 
 
10.1.3.3   Dvouplášťové nerezové systémy 
 
Ekvivalentem ke keramickým komínům se zadním odvětráním jsou dvouplášťové 
nerezové systémy (nerez - izolace - nerez). 
Jsou také univerzální, ale jejich oblast použití má svá omezení.  
 
 

U komínů s mokrým provozem: 
 
Tg = + 5 °C 
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10.2   Části komína  
 
 

Části komína 

 
 
 
 
 
10.3   Otázky k opakování  
 
1.  Proč používáme vícevrstvé komíny? 
2. Vyjmenujte části komína. 
3. Proč izolujeme komínové průduchy? 
4. Izolujeme také komínové průduchy od kondenzačních kotlů? 
5. Jaké materiály používáme pro komínové průduchy? 
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11  Teplovodní otopné soustavy sálavé 
 
 
11.1  Historie  
 
K rozmachu sálavého vytápění až v posledních  20 letech. První podlahové vytápění 
bylo již ve starověkém Římě.   
 
 
11.2  Podstata p řenosu tepla sáláním  
 
Každé těleso o určité teplotě má nějakou vnitřní tepelnou energii. 
Tepelná energie se průběžně mění v elektromagnetické vlnění, které se šíří prostorem. 
 Pokud tělesu není dodáváno teplo, chladne. 
Jakmile elektromagnetické vlnění zasáhne jiné těleso, je jeho povrchem pohlcováno a 
 průběžně se mění v tepelnou energii. Pokud tělesu není odebíráno teplo, ohřívá se. 
Elektromagnetické vlnění není vázáno na vnější prostředí (medium), může probíhat i 
 v absolutním vakuu. 
Nejznámější přenos tepla sáláním je přírodní sluneční záření ohřívající povrch země . 
 
U sálavého vytápění se podstatná část tepla sdílí sáláním a pouze malé množství 
 tepelného toku se do vytápěného prostoru sdílí konvekcí 
 
 
 
Sálavost tělesa (intenzitu vyzařování) vyjadřuje  STEFAN – BOLTZMANN ŮV 
zákon: 
 

[ ]2

4

o m/W
100
T

.C.E 





ε=              

oC
C=ε  

 
E…..sálavost tělesa [W/m2] 
ε….. poměrná sálavost – emisní schopnost [-] 
Co... součinitel sálavosti dokonale černého tělesa  [5,67 W/m2K4] 
C… součinitel sálavosti reálného tělesa  [W/m2K4] 
T …. absolutní teplota [K] 
 
 
Celkový zářivý tok – výkon sálání tělesa o ploše povrchu S [[[[m2]]]] 
 

[ ]WS.EP =  
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11.3   Sálavé soustavy  
 
Velkoplošné nízkoteplotní soustavy – trubky zabudované v podlaze, stropě, stěně 
Velkoplošné soustavy se zavěšenými podstropními plochami 
Lokální soustavy se zavěšenými sálavými panely (pásy) 
Vytápění tmavými a světlými zářiči 
 
11.3.1    Velkoplošné nízkoteplotní soustavy  
 
U velkoplošného vytápění tvoří otopnou plochu obvykle některá ze stěn ohraničujících 
vytápěný prostor (strop, stěna, podlaha).  
 
Vhodné pro:  
rodinné domky 
různé veřejné objekty 
historické budovy 
sportovní objekty 
   
Základní znaky:  
nízká povrchová teplota  
 u stropního 40 až 45 °C 
 u stěnového 55 až 60 °C  
 u podlahového 25 až 34 °C  
 ⇒ teplota teplonosné látky bude nízká (max. 50 0C) 
příznivé rozložení teplot v místnosti 

pocit tepelné pohody při skutečné teplotě o cca 2 0C nižší, než je tomu u jiných 
způsobů vytápění (úspora energie 10 – 15 %) 

nedochází k víření prachu v místnosti a k jeho následnému přepalování na otopných 
 plochách (díky nízkým povrchovým teplotám)   
trvalý vysoušecí efekt na vyhřívaných podlahách a brání tím do jisté míry vzniku 
bakterií a roztočů 

 
Otopná plocha je zahřívána: 
teplou vodou 
teplým vzduchem 
elektricky 
 
Zdroje tepla pro teplovodní vytápění:  
kotle na tuhá paliva, plyn, elektrokotle 
akumulační kotelny  
solární zařízení 
tepelná čerpadla 
 
Podíl tepelného toku sáláním:  
u stropního vytápění je 80 % 
u stěnového 65 %  
u podlahového 55 %  
 
Konstruk ční provedení otopné plochy - dvě základní řešení: 
otopná plocha je nedělitelnou součástí stavební konstrukce 
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otopná plocha je samostatná 
 - upevněná na některé ze stavebních konstrukcí 
 - umístěná volně ve vytápěném prostoru 
 
Tepelně technické vlastnosti objektu: 
průměrná tepelná ztráta by měla být menší jak 20 W/m3 
eventuální průměrná roční spotřeba tepla nižší než 70 až 80 kWh/m2  
 

Rozdělení velkoplošného podlahového vytápění 
Rozdělení podle Velkoplošné podlahové vytápění 

Teplosměnné látky Teplovodní, elektrické, teplovzdušné 
Montáže Mokrý proces, suchý proces 

Provedení Meandr, spirála 
Materiálu potrubí Kovové, plastové, vícevrstvé 

Uložení topného hadu Zabudované, volně ukládané 
 
 
11.3.1.1   Podlahové vytápění 
 
Podlahy využívané obutými lidmi neovlivňují z hlediska materiálu podlahové krytiny 
lokální tepelnou pohodu člověka.  
Nejvyšší přípustná povrchová teplota tpmax nemá překročit hodnotu: 
V místnostech, kde osoby převážně stojí 26 °C 
V obytných a administrativních budovách 28 °C 
V koupelnách, na chodbách, u bazenů 32 °C 
 
Obecně je u podlahového vytápění rozhodující, že průměrná teplota podlahy by 
neměla překročit 29 °C. 
 
Rovněž je důležité prostorové rozložení teplot v rovině vertikální i horizontální. 
 
Ideální vytápění: v oblasti hlavy stojícího člověka by měla být teplota vzduchu min. o 
2 °C nižší  než je v oblasti kotníků 
 
 

Vertikální pr ůběh teploty vzduchu  ve vytápěné místnosti při jejím r ůzném 
způsobu vytápění 

Ideální těleso 

 

Podlahová plocha 

 

Stropní plocha 

 

Článkové těleso 
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Konstrukce podlahového vytápění 
 
Konstrukce podlahové otopné plochy vyplývá z termínu plovoucí podlaha.  
Vlastní konstrukce otopné plochy není pevně spojena s nosnou částí podlahy, ale jakoby 
na ní plave, tak aby jí byly umožněny veškeré dilatační změny.  
 
 
Konstrukci podlahové plochy tvoří: 

podkladový beton 
tepelně-akustická izolace 
obvodový tepelně-izolační a dilatační pás 
hydroizolace 
reflexní fólie 
otopný had 
betonová mazanina  

s ohledem na regulovatelnost 
soustavy co nejtenčí ⇒ tl. 60-80mm 

podlahová krytina 
 
 
Provedení otopné plochy: 
a) podle způsobu provedení otopné plochy 
 provedení suchým způsobem 
 provedení mokrým způsobem 
b) podle tvarování otopného hadu 
 ve tvaru meandru 
 ve tvaru plošné spirály 
 
 
Volba vhodné varianty provedení podlahové otopné plochy  
zohlednění vlivu ochlazovaných stěn, tj. vytváření okrajových zón 

minimalizace teplotní nerovnoměrnosti povrchu podlahy, kterou můžeme 
eliminovat bifilárním způsobem kladení otopného hadu. 

 
 
 
11.3.1.1.2  Suchý způsob 
 
Potrubí je uloženo do izolační vrstvy (systémové desky) pod betonovou desku. Od 
betonové mazaniny jsou trubky odděleny speciální vrstvou, buď plastovou nebo 
kovovou fólií. Kovová lamela pod fólií zvyšuje pevnost podlahy a umožňuje 
rovnoměrný rozvod tepla.  
Místo betonové mazaniny můžeme použít krycí desky pod vrchní skladbu podlahy 
(dlažba, lamino, koberec a jiné). 
 
 
 
 
 
 

 

Řez konstrukcí podlahové plochy 
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Suchý způsob vytvoření otopné plochy 

  
Řez otopnou plochou 

 
Detail uložení trubky 

Legenda: 
1 podlahová krytina,  2 betonová mazanina,   3 hydroizolace,   4 fólie, 
5 otopný had,   6 tepelná izolace,  7 nosná podlaha 
 
 
Otopná voda:  vyšší teploty  
 Přívodní teplota vody se pohybuje v rozsahu 40 až 70 °C 
 
Použití: 

kde stačí nižší měrné tepelné výkony do 50 W/m2  (dodatková otopná plocha, nebo kde 
pouze temperujeme)  
kde se požaduje nízká konstrukční výška podlahy (rekonstrukce) 
kde není přípustné větší zatížení vodorovné konstrukce (u půdních vestaveb s dřevěnou 
konstrukcí podlah, u dřevostaveb,..) 
 
 
 
11.3.1.1.3  Mokrý způsob 
 
Otopný had je zabetonován přímo do betonové vrstvy nad tepelně-zvukovou izolaci.  
Na tepelnou izolaci je nutné položit krycí fólii, která zabraňuje protečení betonové 
směsi pod tepelnou izolaci a následnému vytvoření tepelného mostu.  
Další možností je pokládka systémové izolační desky, do jejichž vylisovaných výstupků 
se snadno montuje potrubí. Systémová deska je po obvodě opatřená zámky, které 
umožňují rychlé sestavení na plochu a výrazně snižují možnost výskytu tepelných 
mostů. Celá montáž je velice jednoduchá a rychlá. 
 
 
Otopná voda:  nižší teploty  
 Přívodní teplota vody se pohybuje v rozsahu 35 až 55  °C 
 
Použití: 

měrné tepelné výkony nad 50 W/m2   
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Mokrý způsob vytvoření otopné 
plochy - řez podlahou 

 

 
Legenda: 
1  podlahová krytina 
2  betonová mazanina 
3  otopný had 
4  tepelná izolace 
5  hydroizolace 
6  nosná podlaha 

 
 
 
 
11.3.1.1.5  Způsob tvarování hadu 
 

Meandrový způsob  
 teplota otopné vody klesá od obvodové konstrukce k vnitřní stěně , což umožňuje 
  rovnoměrnější rozložení teplot ve vytápěné místnosti 
 oblouky se tvarují pod úhlem 180° ⇒ potrubí menšího průměru (např. 16 x 2 nebo 
  17 x 2 mm) 
 
Plošná spirála  
 povrchová teplota podlahy je po celé její ploše rovnoměrná 
 nevýhodou je pokles vnitřní teploty v horizontálním směru od vnitřní k obvodové  
  konstrukci ⇒ eliminujeme vytvořením okrajové intenzivní zóny  
 trubky 18 x 2 a 20 x 2 mm ⇒ tvarování umožňuje menší poloměry pod úhlem 90° 
 
 
 
 

  

Plošná spirála 
Plošná spirála  

- bifilární způsob pokládky 
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Meandrový způsob pokládky 

bez okrajové zóny 
Meandrový způsob pokládky s 

okrajovou zónou 
 
 
 
Otopný had  
 
musí být položen vodorovně ⇒ odvzdušnění 
délka hadu v jednom okruhu max. 120m 
hady jsou napojeny na podlažní rozdělovače a sběrače 
max. rychlost vody v potrubí 0,5m/s 
 
 
Potrubí otopného hadu 
 
Pro podlahové vytápění se používají trubky: 
Z nerezu (chromniklové oceli) 

Začátkem sedmdesátých let firma Mannesmann vyvinula spoj nerezových trubek 
lisovanými objímkami z austenitické nerezové oceli 

Z mědi 
 vysoká odolnost vzhledem ke korozi 
 malá tloušťka stěny 
 malá hmotnost vztažená na metr potrubí 
 velká pevnost 
 jednoduchá a rychlá montáž 
 jednoduché a bezpečné spoje 

používají se měkké trubky F22  
 dodávané ve svitcích s pevností 220 N/mm2  
 jsou povlakovány PVC ⇒ zabraňuje vzniku bodové koroze 
  ⇒ zároveň částečně umožňuje trubce dilatovat 

Z plastu - síťovaný polyetylén (podlahy, stropy, stěny)  
vlastnosti - teplotní odolnost, stárnutí, korozní odolnost, hořlavost, nasákavost, 
elektrická vodivost, tepelná vodivost, teplotní roztažnost 
 u podlahového vytápění je nejdůležitější vlastností ohebnost potrubí 

Vícevrstvé - základní plastové trubky 
 hliníkový plášt navíjený ve šroubovici nebo s podélným švem  
 ochranná plastové vrstva 
 Hodnoty délkové teplotní roztažnosti se blíží hodnotám hliníku (0,025 mm/m.K) 
 Potrubí se vyznačuje poměrnou tuhostí, ale stále si zachovává výbornou ohebnost 
 
Dilatační spáry 
umožňují skutečné rozpínání podlahy 
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šířka spáry má být  8 až 10 mm 
má být vyplněna stále pružnou hmotou 
velikost dilatačních ploch se doporučuje maximálně 40m2, optimálně do 25m2.  
plochy vymezené dilatačními spárami by měly mít čtvercový půdorys 
délka dilatačního celku by neměla přesáhnout 8m a poměr stran 1 : 2  
 
Povrch podlahy 
 
Nášlapná vrstva ovlivňuje přenos tepla svou tepelnou vodivostí a tepelnou 
propustností. 
 Vhodné krytiny s vyšší tepelnou vodivostí – keramická dlažba 
  PVC a malou tloušťkou 
Nábytek – skříňka, pohovka ⇒ výkon podlahy  se sníží asi o polovinu 
 Stůl, židle ⇒ nepodílejí se na snížení výkonu 
 
 
11.3.1.2   Stropní vytápění 
 
I u stropního vytápění je důležité ohlídat povrchovou teplotu otopné plochy, neboť 
vysoká teplota by způsobila nadměrné osálání temene hlavy a tak výraznou 
tepelnou nepohodu.  
V případě zabudovaného chladiče, může být systém v létě použit ke chlazení. 
 
Otopná voda: 

Teplotní spád 55/45°C, max. 60°C 
 
Povrchová teplota stropu: 

Při teplotě 35 až 45°C může být výška místnosti již 3m 
 
U stropního vytápění rozlišujeme následující provedení: 
otopná plocha s trubkami zalitými ve stropě (velkoplošné nízkoteplotní vytápění) 
otopná plocha tvořená lamelami 
otopná plocha vytvořená sálavými panely a pasy 
otopná plocha v dutém podhledu 
 

Stropní otopná plocha s trubkami zalitými v betonu 

  

Trubky zalité v nosném betonu 
stropu 

Trubky zalité v betonu pod nosnou 
částí 

dutých cihel 
  1 beton 
  2 trubky 
  3 omítka 

  2 trubky 
  4 dutá cihla 

  5 otopná plocha 
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Stropní otopná plocha s 
trubkami v omítce stropu 

 

  1  potěr 
  2  dutá cihla 

  3  omítka 

 
 
Stropní vytápění s trubkami zalitými ve stropě  
 
trubky 3/8", 1/2" nebo 3/4" jsou přímo součástí stropní konstrukce 
 ⇒ uloženy přímo v betonu ( jako armovací železo) 
  starý způsob provedení (Crittall) 

Mezi bedněním a trubkami musí být před betonáží zajištěna distančními 
vzpěrami mezera cca 2 cm. Nároky kladené na preciznost provedení 
otopného hadu jsou velké, neboť při chybném vyrovnání a spádování 
dochází k neustálým provozním potížím s vypouštěním a odvzdušňováním. 

⇒ jen v omítce stropu 
 provedení je jednodušší 

Nejdříve se postaví strop, na který se zespodu upevní otopný had. Rabicové 
pletivo slouží k lepšímu uchycení vápeno-cementové malty. Celá vrstva od 
nosného stropu tak tvoří pouhých 5 a ž 6 cm.  

 
 
11.3.2   Soustavy se zav ěšenými podstropními plochami  
 
Použití: 

Vyšší světlosti místností občanských a průmyslových budov 
 
Sálavá plocha – tvořena plechem, který má větší sálavost 

Plech je ohříván teplou nebo horkou vodou nebo párou (otopný had není součástí 
stropní konstrukce) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stropní otopná plocha 
tvořená lamelami 

 

Legenda:  
1  nosný strop 

2  závěs 
3  1/2" trubka 

4  okrajový úchyt 
5  tepelná izolace 

Al  lamela 
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11.4  Otázky k opakování  
 
1. Jaká je maximální povrchová teplota teplonosné látky? 
2. Jaká je maximální teplota povrchu teplosměnné plochy? 
3. Jak je konstrukčně provedena podlahová otopná plocha? 
4. Jak je konstrukčně provedena zavěšená otopná plocha? 
5. Jaké materiály je vhodné použít jako nášlapnou vrstvu podlahy? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stropní otopná plocha 
tvořená lamelami 

 

Legenda:  
1  trubka 

2  Al  lamela 
3  omítka 
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12  Elektrické vytáp ění     
        
Využití elektřiny k vytápění představuje přijatelnou variantu zajištění dodávky tepla bez 
 složitých zásahů do stavby.  
Vytápění elektřinou téměř nevyžaduje obsluhu, je takřka bezporuchové a dovoluje 
 snadnou instalaci i v místech, kde by bylo zavedení teplovodních rozvodů 
 problematické a ekonomicky nevýhodné. 
 
Přednosti vytápění elektřinou jsou nesporné, téměř všechna dodaná elektrická energie se 
 přeměňuje na teplo, nevzniká žádný odpad ani spaliny. 
 
Bezobslužný a hygienický provoz 
Ekologické 
Drahé 
 
Systémy elektrického vytápění 
 
Obvykle se jedná o vytápění na principu elektrického odporového ohřevu. 
Při průchodu proudu vodičem vznikají ztráty, které se mění na teplo. 
 
Rozdělení systémů podle způsobu odběru elektrické energie na systémy:   
akumulační - celková denní spotřeba tepla je akumulována v rámci nízkého tarifu 
 u nás tento tarif představuje 8 hodin 
přímotopné systémy - dodávka elektřiny za zvýhodněnou sazbu po dobu až 22 hodin 
 podle tarifu rozvodného závodu 
hybridní systémy - kombinace akumulační a přímotopné složky 
     

Rozdělení systémů elektrického vytápění 
Přímotopné systémy Akumulační Smíšené (hybridní) 

Infrazářiče 
Elektrické radiátory 

Konvektory 
Sálavé otopné plochy 

Panely 
Fólie 

Závěsy 
Kabely 

Teplovzdušné jednotky 
Lokální 

Centrální 
Teplovodní 

Etážové 
Centrální 

 
Kamna 
Statická 

Statická s klapkou 
Dynamická 

 
Teplovodní 
Centrální 
Etážové 

 
Podlahové 

Topný kabel v podlaze 
 
 

 
Akumulační kamna 

 
Teplovodní 
Centrální 
Etážové 
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12.1   Systémy elektrického p římotopného vytáp ění 
 
pracují bez akumulace energie 
energii mění okamžitě v teplo 
Při použití přímotopného systému nesmí příkon pro vytápění překročit  60 W/m3 
vytápěného prostoru. 
 
12.1.1   Infrazá řiče 
 
Princip: elektrický proud prochází tělesem s vysokým odporem 
 vzniklé záření se odráží do požadovaného prostoru pomocí reflexních ploch 
 
Použití: objekty občanské vybavenosti, administrativní budovy, ve školství, v průmyslu 
a zemědělství, v bytové zástavbě 
 
12.1.1.1.   Tmavé elektrické infrazářiče 
 
Elektrické sálavé panely - pracují na principu ohřevu činné plochy sálavého panelu na 
 teplotu 100 až 200 °C  
 jsou tvořeny z cca 25 mm hrubého pozinkovaného ocelového panelu s grafitovým  
  nebo  niklo - chromovým vytápěcím prvkem 
Normální teploty vyzařujícího povrchu jsou 95 – 150 °C.  
Mohou být uloženy a připevněny různými způsoby. 
 
12.1.1.2  Světlé elektrické infrazářiče 
 
Zdrojem sálání je buď keramické tělísko nebo kovová trubička s keramickou náplní. 
 Tělísko nebo trubička se odporově zahřívá na teplotu 400 až 800 °C.  
Do vytápěného prostoru jsou tepelné paprsky vysílané zdrojem usměrňovány rotačním 
 nebo korýtkovým reflektorem, který je vyroben z lesklého kovu. 
 
 
12.1.2   Elektrické radiátory  
 
Článkové nebo deskové radiátory se zabudovanými odporovými topnými tělesy. 
 
Jsou naplněné nemrznoucí směsí nebo olejem  
 Rovnoměrné rozložení teplot 
 Setrvačnost vytápění i po vypnutí radiátoru 
 
Nízká vnitřní i povrchová teplota. 
Přirozená konvekce a vyzařování tepla. 
 
Použití  
jako přechodné, přídavné nebo hlavní topidlo pro vytápění obytných místností, 
kanceláří,…. 
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12.1.3   Konvektory  
 
Využívají přirozené cirkulace vzduchu v místnostech.  

Elektrická energie se v odporových drátech v těle konvektoru přeměňuje na energii 
tepelnou, která ohřívá studený vzduch přiváděný ze spodní části zařízení a ohřátý 
vzduch odchází horní větrací mřížkou. Konvektor se instaluje nejčastěji pod okna. 
Provoz je řízen nastavitelným termostatem, některé typy umožňují automatické časové 
řízení včetně nočních útlumů provozu.  
 

Přímotopné konvektory mohou být použity jak pro stálou instalaci na vytápění prostor, 
tak i jako přenosné pro variabilní použití dle aktuální potřeby tepla.  
Některé konvektory jsou konstruovány pro provoz ve vlhkém prostředí, např. pro 
koupelny a vlhké místnosti. 
 
Některé druhy konvektorů jsou vybaveny moderními topnými tyčemi, které zajišťují 
maximální možnou účinnost přenosu tepla.  
 
Jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti budovat topný systém, spolu s příznivými 
pořizovacími cenami konvektorů značně snižuje celkové náklady na pořízení tohoto 
komfortního vytápění.  
 
12.1.4   Sálavé otopné plochy  
 
Sálání je způsob přenosu elektrické energie, kdy se teplo šíří infračerveným zářením, 
tzn. že se předmět při dopadu paprsků ohřívá. Sálavou složku tepla významně 
pociťujeme například u krbových kamen, kdy je pocit tepla vyvolán několik minut po 
zatopení. 
 
12.1.4.1   Sálavé panely 
  
Mezi výhody sálavých panelů patří poměrně velká úspora oproti klasickým systémům, 
snadná regulace, nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu v místnosti (příjemnější klima). 
 
Sálavé systémy mají omezené použití z hygienických důvodů, protože člověk je 
schopen snést sálavý tepelný tok pouze po určitou hranici.  
Panel se skládá z mramorové desky,odporového topného tělesa, termostatu a přívodního 
kabelu. 
 
Umístění panelů: 
 Na strop 

Na stěnu - část energie se přenáší konvekcí ⇒ vyšší účinnost než při umístění 
na stropě 

 
 
12.1.4.2   Topné fólie 
 
Sálavý proces vytápění 
Instalací stropní folie ECOFILM C není narušen původní estetický vzhled místnosti. 
Tenký profil topné folie (tloušťka pouze 0,3 mm) 
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Snadná, přesná a rychlá instalace. 
Topná folie je vyráběna v rolích šířky 600mm, 500mm a  400mm (50mm netopné 
okraje). Topnou folii lze krátit každých 10mm a docílit tak požadované délky pásu. 
Pásy se za netopné okraje fixují k nosníkům (samolepící pásky). 
 
Při úpravách v místnosti musíme zajistit, aby nedošlo k poškození fólií např. při 
zavěšování obrazů apod. 
 

Řez laminátovou (dřevěnou)podlahou 
(nosná dřevěná konstrukce) 

Řez stropní konstrukcí 
(kovové stropní nosníky) 

 
Obdobně můžeme konstrukci použít v šikmých 

stropech podkroví. 

 
sádrokartonová deska (tl.max.16 mm) 

PE folie - parozábrana 
topná folie ECOFILM C 

tepelná izolace (min.50 mm) 
stropní nosníky 

stropní konstrukce 

 
 
 
 
12.1.4.3   Topné závěsy 
 
Textilní závěsy s vetkaným odporovým vodičem, který je napájen malým napětím 
(24V) - bezpečnost. 
Pouze zakázková výroba u speciálních firem. 
Použití: u nás pouze reprezentační historické  místnosti 
 
12.1.4.4   Topné kabely pro podlahové vytápění 
 
Podlahové vytápění obecně patří mezi komfortní a zdravý způsob vytápění.  
Topný systém není hlučný a už při nízkých teplotách vzduchu v místnostech vytváří 
příjemnou tepelnou pohodu. 
 
Podlaha je ohřívána topnou rohoží nebo kabely, které se pokládají na betonovou 
konstrukci podlahy doplněnou o vrstvu tepelné izolace.  
Chybí-li v podlaze tepelná izolace, podlaha působí jako akumulátor tepla, což značně 
znesnadňuje regulaci.  
 
Podlahové vytápění můžeme rozdělit na:  
 Přímotopné - plošný výkon se volí až 100 W/m2 (podle tepelných ztrát) 
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 poloakumulační - tloušťka betonu minimálně 5 cm 
  plošný výkon se volí až 100 W/m2 
 akumulační - tloušťka betonu minimálně 12 cm 
  plošný výkon se volí v rozsahu 250 až 300 W/m2 
 
V koupelnách, umývárnách, WC apod. se instaluje topný výkon 150 W/m2.  
 
Pokud je potřeba tepla vyšší, je nutné ji pokrýt například pomocí lokálního elektrického 
topidla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1.5   Teplovzdušné jednotky  
 
Na rozdíl od konvektorů zde není cirkulace vzduchu přirozená, ale nucená. Ohřátý 
vzduch je vyfukován do prostoru pomocí ventilátoru. Předností tohoto zařízení je rychlé 
vyhřátí vzduchu v místnosti. 
 
Rozdělení jednotek: 
 Lokální 
 Centrální – součást strojovny vzduchotechnického zařízení 
 
Nevýhody: 
 Vyšší rychlost proudění vzduchu 
  ⇒ Hluk 
  ⇒ Víření prachu, baktérií a virů 
 Spirály jsou žhaveny na vyšší teplotu  ⇒ vysoušení vzduchu 
  ⇒ pálí se prach (zápach) 

Topné systémy ECOFLOOR 

Topné rohože Kabelové okruhy 

 

 

Jednožilový kabel 

 

 

Dvoužilový kabel 
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Jednotky volíme podle požadovaného topného výkonu a podle množství a rychlosti 
proudícího vzduchu v závislosti na jejím umístění.  
 
 
12.1.6   Teplovodní  vytáp ění 
 
Přímotopné elektrokotle fungují stejně jako kotle na plyn, tuhá paliva a uhlí, a stejně tak 
se i instalují do teplovodních otopných soustav se samotížným nebo nuceným oběhem 
(tj. s oběhovým čerpadlem). Přímotopné elektrokotle mohou být tedy použity stejně 
jako ostatní zdroje tepla pro radiátorové a nebo podlahové teplovodní vytápění. Tato 
zařízení nepotřebují komín ani odtah spalin, pracují bezhlučně a vyžadují minimální 
údržbu. 
 
Rozdělení soustav: 
 Etážová 
 Ústřední  
Rozdělení podle dodávky elektrické energie: 
 přímotopné 
 akumulační 
 

 
PROTHERM   REJNOK 

 
Pracovní schéma 

elektrokotle 
 

 

Legenda: 
 

1. Topná spirála 
2. Nádoba/výměník 

3. Izolace 
4. Odvzdušňovací ventil 

5. Čerpadlo 
6. Expanzní nádoba 

7. Pojistný ventil 
8. Snímač tlaku 
9. Integrovaný            

hydraulický blok 
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12.2   Systémy elektrického akumula čního vytáp ění 
 
Spotřebič mění elektrickou energii na tepelnou a přebývající energii akumuluje 
do tepelně izolovaného akumulačního média. Využití tepla je v nepřímé časové 
souvislosti s odběrem elektrické energie. Energii odebíráme mimo „špičku“. 
 
Akumulační média: voda 
 Beton 
 Šamot 
 Magnezit 
 
 
12.2.1   Akumula ční kamna  
 
Teplo akumulujeme v jádru složeném ze šamotových nebo magnezitových cihel. 
 
Druhy akumulačních kamen: 
 Statická – samovolné vybíjení tepla 
  Krátkodobé vybíjení – cca 10hod. 
  Objekty se značnou tepelnou setrvačností 
  Vhodné pro dopolední provoz 

Statická s regulační klapkou – klapka reguluje množství vzduchu pro 
předávání tepla 

 Teplota v místnosti je řízena prostorovým termostatem, který ovládá klapku 
 Doba vytápění cca 12hod. 
 Objekty s větší tepelnou setrvačností 
 Historické budovy, muzea, obchody 
Dynamická – nucený oběh vzduchu pomocí ventilátoru, řízen termostatem 
 Vhodná pro nepřetržité vytápění 
 
 

Akumulační kamna 

Statická Statická s regulační klapkou Dynamická 

   
1...akumulační jádro,    2...topné spirály,    3...tepelná izolace,   4...regulační klapka, 
5...ventilátor 
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12.2.2   Akumula ční teplovodní systémy  
 
Zdroje tepla 
 Menší systémy – odporová topná tělesa jsou umístěna přímo v akumulačních 
nádržích 
 Větší systémy –  ohřev vody je prováděn v samostatném elektrickém kotli a 
čerpadlo dopravuje topnou vodu do akumulačních nádrží 
 
Ohřev – v době levného tarifu elektrické energie 
  Celkem 8hod. – 6hod. v noci, 2 odpoledne 
 Objem akumulačních nádrží je dán max. teplotou vody v akumulační nádrži (max. 
  110°C), teplotou vratné vody (40-50°C) a potřebou tepla mimo nabíjení 
 Vhodné je nízkoteplotní vytápění, kdy max. teplota otopné vody je 55°C. 
 
Druhy systémů: 
Etážový – pro mnohé objekty je nevhodný ⇒ akumulační nádrže ve vyšších podlažích 
 (statické zatížení) 
Centrální – vhodné pro objekty s jedním uživatelem (měření spotřeby tepla je 
 jednodušší) 
 

Princip akumulační elektrokotelny 

 
Legenda: EK   elektrický kotel Č1    oběhové nabíjecí čerpadlo 
                 AN   akumulační nádrže 1,2 Č2    oběhové čerpadlo pro vytápění 
                 EX   expanzní nádoba OS   otopná soustava 
                 T      topné těleso VK   vypouštěcí kohout 

                  
                  
                  
            
12.2.3    Akumula ční podlahové vytáp ění 

 
Sálavé podlahové vytápění s topnými kabely v akumulační vrstvě (betonu). 
Pod akumulační vrstvou musí být tepelná izolace. 
Tloušťka vrstvy je dána délkou vytápění. 
Vhodné pro objekty s velkou tepelnou setrvačností. 
Výkon rohoží je 250 až 300 W/m2 . 
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ECOFLOOR 
akumulační podlaha 

 
1...podklad 
2...tepelná izolace (extrudovaný polystyren) 8 cm 
3...ocelová KARI síť 
4...topná rohož ECOFLOOR 
5...betonová akumulační vrstva 12-14 cm 
6...trubka (husí krk) s podlahovou sondou 
7...nášlapná vrstva (dlažba, vzdušný koberec, parkety, PVC bez pryžové podložky) 

 
 
  
12.3   Smíšené elektrické vytáp ění 
 
12.3.1   Hybridní akumula ční kamna  
 
Jde o kombinaci akumulačních kamen s přímotopnou vložkou 
 

Výhody použití hybridních kamen 
Vyrovnání odběrového diagramu v době celkově sníženého odběru.  
Hybridní akumulační kamna mohou nahradit lokální vytápění.  
Tato rekonstrukce je časově a finančně nenáročná ve srovnání s realizací teplovodního 
vytápění.  
Vysoká pružnost vybíjení, možnost reakce na okamžitou potřebu tepla.  
Nelimitovaná výše odběru v nízkém tarifu.  
Zvláštní sazba za elektřinu v nízkém i vysokém tarifu.  
V případě poruchy některé z části kamen, částečně vytápění místnosti je zajištěno 
druhým zdrojem. 
 
Nevýhody použití hybridních kamen 
Částečně zvýšené nároky na dimenzování distribuční sítě a přípojky domovního vedení.  
Malá pohotovost systému, není schopen pružně reagovat na výkyvy v okamžité potřebě 
tepla.  
Nutnost řešit odděleně ohřev teplé vody.  
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12.3.2   Smíšené soustavy  
 
U smíšených systémů je betonová vrstva silná 4 až 5cm. 
Doporučený výkon rohoží je 160 W/m2. 
Pro tyto systémy je vhodná sazba, kdy je možno do podlah akumulovat teplo 16 hodin 
denně v nízkém tarifu. Dalších 8 hodin je naakumulované teplo vyzařováno z povrchu 
podlahy. 
Vhodným řešením je rozdělit celkový výkon v poměru  70% podlahové vytápění, 30% 
el.konvektor nebo sálavý panel 
 
Výhody použití  
Vyrovnání odběrového diagramu v době celkově sníženého odběru.  
Vysoká pružnost vybíjení, možnost reakce na okamžitou potřebu tepla.  
Nelimitovaná výše odběru v nízkém tarifu.  
Zvláštní sazba za elektřinu v nízkém i vysokém tarifu.  
V případě poruchy některé z části otopného systému je místnost částečně vytápěná 
druhou částí. 
 
Nevýhody použití 
Vysoké nároky na dimenzování distribuční sítě a přípojky domovního vedení.  
Nutnost řešit odděleně ohřev teplé vody.  
Problémy v případě poruch akumulační otopné soustavy.  
 
 
 
12.4   Otázky k opakování  
 
1. Popište elektrický konvektor. 
2. Kde použijeme stropní folie ECOFILM C, čím se vyznačují? 
3. Na jakém principu pracuje akumulační elektrokotelna? 
4. Jak pracují hybridní akumulační kamna? 
5. Kdy použijeme sálavé panely? 
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13  Otopné soustavy s vyšším pracovním p řetlakem 
 
- volíme tehdy, pokud potřebujeme pracovat s vyšší teplotou teplonosné látky 
 
Rozdělení soustav: 
Vodní – horkovodní (min. 110°C) 
Parní – středotlaké (prac. přetlak nad 50kPa do 1,6kPa s odpovídajícími teplotami syté 
páry) 

 
Charakteristické znaky soustav s vyšším pracovním přetlakem: 

 
Vyšší pracovní teplota 
⇒ Vyšší tepelný výkon – větší teplotní rozdíl ∆t mezi teplotou přívodního a zpětného 
média 
 ⇒ menší teplosměnná plocha otopného tělesa  
  ⇒ levnější zařízení 
 ⇒ zmenšení světlostí potrubí 
  ⇒ horkovodní soustavy - menší dopravované množství 
  ⇒ parní soustavy – vyšší tlak páry, tlakové ztráty rozvodů mohou být vyšší 
⇒ teplota otopných ploch je vyšší než 90°C (nevytápíme obytné a občanské budovy, 
kanceláře apod.) 

 ⇒ vytápíme výrobní objekty, sklady,… 
 
Otopná tělesa 
Konvektory 
Sálavé panely nebo pásy (v halách) 
Teplovzdušné soustavy 
 
Potrubní sítě 
Musí vyhovovat vyšším teplotám a vyšším tlakům  

 ⇒ vyšší pořizovací náklady 
 
 
13.1  Horkovodní soustavy  
 
 
Zdroj tepla 
Horkovodní kotle 
Středotlaké kotle s parním polštářem, upravené pro odběr horké vody 
 
Teplota horké vody 
Přívodní – obvykle 150°C 
⇒ jmenovité teplotní rozdíly jsou např. 150/100°C, 130/70°C, 160/80°C 
 
Tlak vody 
Soustava je uzavřená 
⇒ dostatečný tlak, aby nedošlo k varu vody 

 tlak syté vody + bezpečnostní rezerva 
 tlak je udržován doplňovacími čerpadly zdroje tepla (nejméně dvě) 
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 Expanzní nádoby 
Nejčastěji s cizím zdrojem tlaku – umožňují kolísání objemu vody v soustavě při 
různých teplotách, aniž bychom museli odpouštět vodu pojistnými ventily a opět ji 
doplňovat 
Velikost nádob – určíme stejně jako u teplovodních soustav 
 
Potrubní síť 
Navrhujeme stejně jako u teplovodních soustav s nuceným oběhem. 
Vyšší teploty ⇒ nutno posoudit dilataci  potrubí  a navrhnout kompenzátory 
 
 
13.2  Středotlaké parní soustavy  
 
Zdroj tepla 
Středotlaké kotle 
Protitlaké nebo odběrové turbíny 

 
Pára 
Nejlépe se hodí k vytápění sytá pára 
 ⇒ při kondenzaci ve spotřebiči odevzdává své latentní (kondenzační) teplo 
kondenzační teplota 
 ⇒ je určena absolutním tlakem ve spotřebiči (určujeme z tabulek syté vody) 
 ze spodní části spotřebiče musíme odvádět kondenzát 
dopravu páry ke spotřebičům zajišťuje přetlak v kotli 

 ⇒ spotřebujeme ho na krytí tlakových ztrát v potrubí, tlakovou ztrátu 
spotřebiče, 

 odváděče kondenzátu, dopravu tlakového kondenzátu zpět ke kotli nebo ke 
sběrné 

  nádrži 
 
Potrubní síť 
Přívodní potrubí – parní 
Zpětné potrubí – kondenzátní 
 Tlakový kondenzát – je vracen v uzavřeném okruhu (pouze tepelné ztráty   
  v potrubí) 

  Beztlakový kondenzát – je vracen otevřeným okruhem (spojeným s atmosférou) 
  při expanzi kondenzátu na atmosférický tlak dochází k odpařování (ztráty  
  tepla i hmotnosti kondenzátu) 
   - odpařování zabráníme chlazením kondenzátu před uvolněním, např.  
   předehříváním otopné vody nebo TUV 

 
 
Nevýhody parních soustav 

 Obtížně se centrálně reguluje tepelný výkon spotřebičů 
 ⇒ určitému tlaku dopravované syté páry odpovídá určitá teplota  
  ⇒ přetápění a nehospodárnost 
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Středotlaké parní vytápění s uzavřeným vracením kondenzátu 

 
1…parní kotel 
2…spotřebič 
3…odváděč kondenzátu 
4…samočinný napáječ řízený plovákem 
Doplňování – ventil I otevřen, ventily II a III  uzavřeny 
Po doplnění – ventil I uzavřen, ventil II otevřen, ventil III reguluje doplňování kotle 
 
 
 
13.3  Otázky k opakování  
 
1. Uveďte základní znaky horkovodních soustav. 
2. Kdy tyto soustavy použijeme? 
3. Jaké expanzní nádoby u této soustavy použijeme? 
4. Uveďte základní znaky parních soustav. 
5. Kdy tyto soustavy použijeme? 
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14  Netradi ční zdroje energie 
 
 
14.1  Tepelná čerpadla   
 
Tepelné čerpadlo je zařízení, které odebírá teplo z vnějšího prostředí (z nízkoteplotního 
zdroje) a tak umožňuje využití nízkopotenciálního tepla, které nelze běžným přímým 
způsobem využít, protože má příliš nízkou teplotu. 
 
Tepelné čerpadlo se používá k ohřevu či předehřevu topné vody, k ohřevu vody v 
bazénu, k přípravě teplé vody, k horkovzdušnému vytápění, atd. 
 
V opačném režimu tj. chladícím odebírá teplo z vnitřního prostředí, které se ochlazuje 
(chlazení, klimatizace prostor). 
 
V České republice jsou dobré podmínky pro využití tepelných čerpadel.  
 
 
14.1.1  Historie tepelných čerpadel  
 
Princip tepelného čerpadla byl popsán a vymyšlen již v 19. století anglickým fyzikem 
lordem Kelvinem.  
 
Jedno z prvních tepelných čerpadel bylo zkonstruováno ve Švýcarsku, protože tam 
kromě vodní síly nevyužívají žádný jiný vlastní zdroj energie. Čerpadlo mělo v roce 
1936 sloužit k vytápění curyšské radnice. V té době se poprvé objevila nutnost 
racionálního využití energie. K rozsáhlejšímu využití tepelných čerpadel pro vytápění 
došlo až při zvýšení cen energií začátkem sedmdesátých let.  
 
V České republice byla tepelná čerpadla ještě před 10 lety záležitostí několika kusů 
vyráběných firmou ČKD nebo podomácku vyrobených kusů od několika nadšenců, 
kutilů a ekologických příznivců.  
Ke dni 31.12.2001 bylo podle údajů Asociace pro využití tepelných čerpadel 
instalováno v ČR celkem 1597 tepelných čerpadel různých druhů. 
 
 
 
14.1.2   Princip činnosti tepelného čerpadla  
 
Teplo je odebíráno z okolního prostředí pracovní látkou (vzduch, voda, glykol, solanka, 
atd.) a je přenášeno do výparníku. Tam je teplo odnímáno pracovní látce pomocí 
chladiva. Zahřátím kapalného chladiva dochází k jeho vypařování. Páry chladiva jsou 
odsávány a současně stlačovány v kompresoru. Tímto procesem se ještě zvýší jejich 
teplota ( až na 55oC). Páry jsou dále odváděny do kondenzátoru, kde předají teplo 
ohřívané látce, zchladí se a změní své skupenství na kapalné. Kapalné chladivo je zpět 
přiváděno přes expanzní ventil do výparníku. Celý cyklus se opakuje. 
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Princip činnosti tepelného čerpadla 

 
 
 
Základními součástmi tepelného čerpadla jsou:  
 
kompresor - zajišťuje oběh chladiva (teplonosné látky) ve vnitřním okruhu tepelného 
 čerpadla  
škrtící ventil (expanzní) - zajišťuje, aby se zkondenzované (zkapalněné) chladivo o 
 vyšším tlaku převedlo do výparníku a při nižším tlaku vypařilo  
výparník - výměník tepla, kde se předává získané teplo z přírody do chladícího média  
kondenzátor - výměník tepla, kde se přijímá získané teplo z chladícího média  
 
4 – 1 : vypařování chladiva při stálé teplotě a tlaku 
1 – 2 : komprese (přibližně konstantní entropie) 
2 – 3 : kondenzace par stálé teplotě a tlaku 
3 – 4 : škrcení (přibližně konstantní entropie) 
 
Oběh v T-S diagramu (Carnotův oběh) 
 

Oběh v T-S diagramu 
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Topný faktor: 
Topný faktor je podíl výkonu a příkonu tepelného čerpadla. Závisí na teplotě 
nízkopotenciálního zdroje tepla (čím je do určité míry teplejší, tím je účinnost vyšší). 
V praxi se hodnota topného faktoru pohybuje kolem čísla 3. To znamená, že na 3 kW 
spotřebované energie kompresorem získáme 9-10 kW tepelné energie. Tím ušetříme 2/3 
výdajů za topení. 
 

1
a
q

1
a

qa
a
q ppo

〉+=+==ε                    1〉ε  

 
 
Typy tepelných čerpadel 
 vzduch-vzduch 
 vzduch-voda 
 voda-voda 
 voda-vzduch (nejméně častá) 
 
14.1.2.1   Zdroje nízkopotenciálního tepla 
 
Okolní vzduch 
Povrchová voda  
Podzemní voda 
Půda 
Hlubinné vrty 
Odpadní teplo 
Geotermální voda 
Technologické teplo 
Odpadní voda 
 
14.1.2.1.1  Okolní vzduch  
 
Zdroj tepla:  vzduch vně objektu  
 

Schéma tepelného čerpadla vzduch - voda 

 
 
Výkon tepelného čerpadla je závislý na teplotě vnějšího vzduchu, klesá v době, kdy je 
největší potřeba tepla (zimní měsíce). 
Při teplotách venkovního vzduchu od -5° C do 7° C se tvoří na spodní části 
vzduchového výparníku námraza z vlhkosti vzduchu. Ta se odstraňuje reverzací - asi 
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na dvě minuty se obrací oběh tepelného čerpadla, ventilátor se zastaví, teplo se odebírá 
z topné soustavy a výparník se ohřívá, led odtaje a spadne. Při teplotách nižších než -5° 
C se námraza již netvoří, protože vzduch je suchý. Při teplotách vyšších než 7° C se 
námraza také netvoří, vzduch je teplý, pouze odkapává voda. 
Mohou účinně získávat teplo ze vzduchu až do venkovní teploty -20°C. 
Jsou ale často hlučná a musí splňovat hygienické požadavky na hluk. 
 
 
14.1.2.1.2  Povrchová voda 
 
Zdroj tepla: povrchové vodní toky (řeky, rybníky,...) 
 
Výměník s nemrznoucí kapalinou je umístěn přímo ve vodě (se zátěží) nebo je zapuštěn 
v břehu.  
 
Výhoda: nižší náklady než u vrtu a vysoký topný faktor 
Nevýhody: plastové hadice se mohou snadno poškodit např. při povodních či jiném 
zásahu 
Je nutné zabránit úplnému zamrznutí toku a zanášení výměníků nečistotami.  
 
Plocha výměníku:   1 - 1,5m2 na 1kW výkonu tepelného čerpadla, potřebná plocha pro 
hadice je 150 až 350 m2 

Spotřeba vody: na 1 kW tepelného výkonu spotřebuje 310 l vody za hodinu teplejší 
než 4°C  
Realizace: Souhlas správce toku 
Poplatky: za odběr se platí poplatky správci toku 
 
 
14.1.2.1.3  Podzemní vody 
 
Zdroj tepla: voda ze studny nebo vodoteče 
 
Princip: Voda se zpravidla čerpá z jednoho 
vrtu a po ochlazení v tepelném čerpadle se 
vpouští do vsakovací jímky popř. vrtu 
vzdáleného 15 až 20 m. Doporučuje se 
hloubka cca 10m. Pokud jsou studny ve 
svažitém terénu studna čerpaná musí být 
výše než vsakovací . Musí se také zajistit 
dostatečné odděleni obou studní, aby se 
voda ve vsakovací studni dostatečně ohřála 
předtím než se dostane do  
jímací studny. 
 
Výhoda: Spodní voda si během roku (i v zimních měsících) zachovává poměrně stálou 
teplotu (min.8 - 12°C). Vrátíme ji ochlazenou asi na 2-5oC 
Systémy čerpající teplo přímo z podzemní vody dosahují sice lepších topných faktorů 
než systémy čerpající teplo ze země, ale vyžadují některé další technické prvky a jejich 
údržbu (vodní filtry, hlídače zaplavení primárního čerpadla apod.). 
Vydatnost pramene: pro 20kW na topení se doporučuje vydatnost  0,7l/s vody 

Schéma tepelného čerpadla voda - voda 
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 (1 kW tepelného výkonu je zapotřebí 150 l vody za hodinu) 
Realizace: Použití spodní vody musí schválit příslušný vodohospodářský úřad. 
 
 
14.1.2.1.4  Půda 
 
Zdroj tepla: teplo uložené do povrchových vrstev zemské kůry ze slunečního záření. 
 
Výhoda: vzhledem k velké akumulační schopnosti zemského povrchu je teplota tohoto 
prostředí prakticky nezávislá na roční době 
 
Princip: teplo se odebírá z půdy pomocí vodorovných kolektorů – sběračů z tlakových 
plastových trubek v nichž cirkuluje solanka nebo jiná ekologicky nezávadná 
nemrznoucí kapalina, kterou vedeme do výparníku TČ. Trubky se umisťují do hloubky 
1,2 - 2m pod povrchem země, v nezámrzné hloubce, ve vzdálenosti 0,6 - 1m od sebe. 
Množství získaného tepla závisí na velikosti plochy kolektorů, na horninovém prostředí, 
atd. 
 

Schéma tepelného čerpadla voda - voda 

 
 
Měrný tepelný výkon: 10 – 35W/ m2 plochy kolektoru 
Plocha výměníku:   plocha kolektorů by měla být 3 x větší než vytápěná plocha  
Realizace: zemní kolektor musí schválit místní vodohospodářský úřad. 
Poznámka: Horizontální zemní kolektory jsou při stejném tepelném výkonu asi o 
polovinu levnější než zemní vrty a mají poměrně vysoký tepelný faktor.  
Nevýhoda: nutnost velkého pozemku. V místě položení kolektorů nelze nic stavět a ani 
sázet stromy. Tímto je pozemek znehodnocen. Při správném provedení kolektoru 
nedochází k ovlivnění vegetace nad kolektorem. Běžně se instalací zabere 300 až 600 
m2 pozemku. 
 
  
14.1.2.1.5  Hlubinné vrty 
 
Zdroj tepla: 
suché nebo zvodnělé vrty 
hloubka  50 - 150m  
 
Princip:  vrty jsou ochlazovány zapuštěným výměníkem, ve kterém jsou zasunuty 
tlakové plastové nebo měděné sondy naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo 
mezi zemí a výparníkem  tepelného čerpadla.  
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Vrt je zaplněn suspenzí cementu a bentonitu pro lepší vodivost tepla mezi zdrojem a 
jímacím zařízením.  
 
Výhoda: stabilní teplota zdroje - nezávislost na okolní teplotě a vysoký topný faktor. 
Nevýhoda: vysoké pořizovací náklady kvůli zemním pracím.  
Jeden metr hloubky stojí průměrně 1000,-Kč. Vrty se umisťují nejméně 10m od sebe.  
Množství odebraného tepla závisí na geologických podmínkách – složení hornin, 
hloubce vrtu, složení pracovní látky - solanky, atd. Teplota země se zvyšuje na každých 
30 m o 1°C. Z toho plyne, že se vyplatí jeden hluboký vrt než několik mělčích.  
 
Měrný tepelný výkon: výkon jímání 
55W/m 
Hloubka vrtu:   Na výkon 1 kW 
 tepelného čerpadla je zapotřebí cca 
 12 - 18m vrtu  
 minimální vzájemná vzdálenost 
 vrtů mezi sebou je cca 5 m  
Realizace vrtů:  

 s hloubkou do 100m povolení od 
místního vodohospodářského úřadu 
 pro hloubky větší jak 100m povolení 
od báňského úřadu  

Poznámka:Tento způsob získávání 
 geotermálního tepla nemá žádný vliv 
 na rostliny.                   

 
 
 
 
 
 
14.2  Kogenera ční jednotky  
 
 
Kogenerace  
Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie je současná výroba elektrické energie a 
tepla (technologie, vytápění, teplá užitková voda), z fosilních paliv (uhlí, zemní plyn, 
topný olej), z biomasy nebo bioplynu. 
 
Kogenerační jednotka  
Zařízení, které spalováním paliva vyrábí současně elektrický proud a teplo. 
 
Kombinovanou výrobou tepla a elektřiny se efektivně využívá primárních zdrojů 
energie - paliv.  
Pouze cca 15% připadá na ztráty.  
Při klasické výrobě elektrické energie v elektrárnách je vznikající teplo bez dalšího 
využití vypouštěno do okolí. Celkové úspory jsou cca 40%. 
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14.2.1   Princip  
 
Elektrická energie je vyráběna v generátoru, tepelnou energii získáváme z chlazení 
spalovacího motoru, mazacího oleje a spalin. Výroba obou forem energie je spolu pevně 
spjata a je dán poměr mezi jejich množstvím. 
 
Paliva pro spalovací motor kogenerační jednotky 
Zemní plyn 

různé druhy bioplynu s vyšším obsahen metanu (např. kalové plyny z čistíren 
odpadních vod, skládkové plyny) 

uhelný plyn 
butan 
propan 
nízkovýhřevný plyn získaný zplyňováním biomasy 
kapalný plyn 
lehké topné oleje 
motorová nafta, atd. 
 
 
14.2.2   Kogenera ční jednotka s plynovým spalovacím motorem  
 
jednotky jsou vhodné pro ohřev vody 
Teploty: 2/3 vyrobeného tepla má teplotu 100°C 
 1/3 tepla, kterou tvoří výfuk (zplodiny spalování) má teplotu až 400°C 
 
Využití paliva:  asi 80 % - 85 % 
 z toho připadá 30 % až 35 % na elektrickou energii a zbytek na teplo tj. 65 % až  
  70% 
Pozor: Při spalování zemního plynu v motorech vzniká vodní pára, oxid uhličitý, oxid 
 uhelnatý, oxidy dusíku a nespálené uhlovodíky. Z lokálního pohledu kogenerační 
 jednotky zatěžují životní prostředí, avšak ve srovnání s uhlím jsou množství 
 škodlivých látek výrazně nižší. 
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14.2.3   Kogenera ční jednotka s plynovou spalovací turbínou  
 
Teploty: teplota spalin dosahuje teplot vyšších jak 500°C  
Použití: vhodné pro dodávky technologické páry nebo horké vody 
 
 
14.2.4   Kogenera ční jednotka s parní turbínou  
 
Teplárenské využití – výroba tepla v centrálním zdroji, pro dodávky technologické páry 
Viz kapitola 15 – CZT. 
 
 
14.2.2   Využití Kogenera čních jednotek  
 
Podnikatelé, průmyslové podniky, nemocnice, školy, hotely, penziony, ubytovny, 
bazény, výrobci tepla, blokové kotelny, atd. 
Výroba tepla a elektrické energie, chlazení, klimatizace. 
 
Hotely, penziony, ubytovny 
Mají dostatečně velkou spotřebu tepla pro vytápění a klimatizaci. Velkou a vyrovnanou 
spotřebu teplé vody během celého roku. Současně mají také dostatečně velkou vlastní 
spotřebu elektrické energie, která je poměrně rovnoměrně rozložena během dne. 
 
Obchodní domy 
Tyto objekty mají značnou spotřebu tepla pro vytápění, klimatizaci. Velká je i spotřeba 
elektrické energie (osvětlení, pohon klimatizace). 
 
Nemocnice 
Spotřeba elektrické energie a tepla je poměrně vysoká a rovnoměrná. Vysoká je i 
spotřeba teplé vody během celého roku. Všechna vyrobená elektrická energie se 
zpravidla dá využít pro pokrytí vlastní spotřeby. Jednotky se synchronními generátory, 
vybavenými zařízením pro ostrovní provoz mohou být použity i jako nouzové zdroje 
elektrické energie. 
 
Internáty, koleje 
Spotřeba elektrické energie a tepla je poměrně vysoká, ale výrazně klesá v době 
školních prázdnin. 
 
Administrativní budovy a školy 
Rozhodujícím ukazatelem pro využití je spotřeba elektrické energie. Vysoká je spotřeba 
tepla během topné sezóny, mimo ni výrazně klesá. Spotřeba teplé vody je minimální. 
 
Komunální výtopny 
Dodávka tepla a teplé vody převážně do obytných budov. Celá výroba elektrické 
energie se dodává do veřejné sítě. 
 
Průmyslové podniky 
Výhodné je nasazení tam, kde je zaručena vlastní spotřeba tepla i elektrické energie. 
Kde jsou i technologie s vysokou spotřebou teplé vody. 
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Čistírny odpadních vod 
V kogeneračních jednotkách se spaluje kalový plyn, který vzniká při technologickém 
čištění odpadní vody. Teplo se používá pro vyhřívání čistírenského kalu, elektrická 
energie se spotřebuje pro pohony technologických agregátů čistírny. 
 

 
 
 
14.3  Sluneční (solární) energie  
 
Solární energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Její využití nemá žádné 
negativní dopady na životní prostředí. Množství využitelné energie závisí na 
klimatických podmínkách jednotlivých částí zemského povrchu. Lze ji dobře využívat 
nejen v oblastech s dlouhým slunečním svitem, ale i s vyšší nadmořskou výškou. 
 
V České republice jsou poměrně dobré podmínky pro využití energie slunečního záření, 
přestože množství sluneční energie v průběhu roku kolísá a největší množství sluneční 
energie dopadá v období, kdy spotřeba tepla je nejnižší. 
 
Ročně dopadá kolmo na 1 m2 plochy 800 – 1250 kWh solární energie. Od dubna do 
října 75% energie a 25% energie v období od října do dubna. 
Celková doba slunečního svitu v našich podmínkách se pohybuje v rozmezí 1400 - 
1800h/rok. V horských oblastech dosahuje doba 1 600h za rok, v nížinných oblastech 
jižní Moravy 2000h. 
 
Celkové záření se skládá z přímo dopadajícího a difuzního záření.  
Difuzní záření vzniká odrazem slunečního světla na pevných i kapalných částicích 
rozptýlených v atmosféře (např. na mracích, prachových částicích, atd.) a tvoří až 50% z 
celkového množství slunečního záření.  
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14.3.1   Využití slune ční energie  
 
Využití:  příprava teplé vody, ohřevu vody v bazénech, k dotápění či vytápění objektů 
 (domy, rekreační zařízení, skleníky, sušárny, atd.) 
 přeměna energie Slunce na elektrickou energii ⇒ fotovoltaické články 
 
Využití slunečního záření k výrobě tepla 
 
14.3.1.1   Pasivní solární soustavy 
 
Sluneční záření se mění na teplo pomocí stavebního řešení budovy, které vychází z 
obdobných principů jako skleník. Množství získané energie závisí na poloze, druhu, 
architektonickém řešení budovy a použitých materiálech. Doporučuje se používat skla s 
reflexní folií, která zabraňují zpětnému vyzařování tepla ven z místnosti a v létě 
zabraňují přehřívání. Podobnou funkci mohou mít i vnější žaluzie. 
Pasivní systémy lze výborně využít u nově budovaných objektů (dekorativní a současně 
energeticky úsporné prvky). U starších objektů je možné dostavět prosklenou verandu, 
skleník. 
 

Pasivní solární soustavy 

  

 

 
 
14.3.1.2   Aktivní solární soustavy 
 
Sluneční záření se přeměňuje na teplo pomocí zařízení tzv. solárních kolektorů. Teplo 
získané v kolektorech se využívá přímo k přitápění, k ohřevu vody nebo se může 
ukládat v akumulačních nádržích a využívat později (v noci, ve dnech se slabým 
slunečním svitem). 
 

Aktivní solární soustavy 
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14.3.2   Základní podmínky pro úsp ěšnou instalaci solárních kolektor ů 
 
Základní podmínkou je pečlivá analýza výchozích podmínek a to nejen technických a 
ekonomických, ale i zvážení provozních podmínek (u podnikatelských subjektů, škol, 
rekreačních zařízení, atd.) a životního stylu (u majitelů rodinných domků, bytových 
domů) 
 
Výběr vhodné lokality  
 
Umístění solárních kolektorů  
orientace kolektorů na jihozápad (8 až 15°) umožňuje lepší využití energie zapadajícího 
slunce.  
celodenní osvit (maximum výkonu nastává kolem 14h).  
nejvhodnější je umístění kolektorů s požadovaným, sklonem 25 - 50° k vodorovné 
rovině.  
pro celoroční provoz je nejvhodnější sklon 45°.  
 
Zabránit zbytečným ztrátám energie  
zajistit nejkratší rozvody mezi kolektorem, zásobníkem, výměníkem a jejich dobrá 
tepelná izolace.  
chránit kolektory před větrem (ochlazování kolektorů snižuje účinnost).  
zpřístupnit kolektory pro pravidelnou údržbu, čištění a kontrolu.  
zateplit objekt - tepelnou izolací snížit tepelné ztráty až o 30%, a tak snížit spotřebu 
tepla.  
 
Optimálně dimenzovat topnou soustavu  
správná volba topného systému, který umožní využívat topnou vodu ohřátou na nižší 
teploty.  
teplotní spád (podlahové vytápění 45/35°C, velkoplošné nízkoteplotní radiátory 
50/45°C).  
 
Zpracování ekonomické rozvahy, která vychází ze zjištění reálných způsobů přípravy 
teplé vody a vytápění pro daný objekt, investičních a provozních nákladů. 
 

 

14.3.2.1   Výhody využití solárních zařízení 
 
slunce je nevyčerpatelným zdrojem energie  

výhodou využití sluneční energie jsou nízké provozní náklady (sluneční 
energie je zdarma)  

vysoká životnost zařízení 15 - 20 let a jeho nenáročná obsluha  
vyrobená energie ze slunečního záření může nahradit 20 - 50% potřeby tepla k 
vytápění a 50 - 70% potřeby tepla k ohřevu vody v domácnosti 

významným přínosem je i úspora fosilních paliv, jejichž spalováním znečišťujeme 
přírodu emisemi SO2 , CO2 , NOx, prachových částic  
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14.3.2.2   Nevýhody využití solárních zařízení 
 
sluneční energii nelze využít jako samostatný zdroj tepla 
 
Pro celoroční využití je nutný doplňkový zdroj energie - zemní plyn, elektrická energie, 
kapalná paliva, atd. (kotel nebo akumulační zdroj energie v zásobníku tepla  
návratnost vložených finančních prostředků je závislá na cenové úrovni používaného 
paliva před instalací solárních kolektorů, na velikosti soustavy a způsobu využití (ohřev 
vody, přitápění, ohřev bazénů, technologie, atd.)  
při instalaci solární soustavy do stávajícího objektu je návratnost investic závislá na 
rozsahu úprav, které je nutné provést před instalací (zateplení, úprava topné soustavy, 
změna doplňkového zdroje) 
 
 
14.3.2.3   Využití slunečního záření k výrobě elektrické energie 
 
Využití slunečního záření k přímé výrobě elektrické energie v místech, kde není k 
dispozici ze sítě. Elektrická energie je vyráběna pomocí fotovoltaických článků.  
Vyrobenou elektrickou energii lze použít přímo ve spotřebičích nebo ukládat v 
akumulátorech a z nich čerpat v době bez slunečního svitu. Chaty, karavany, parkovací 
automaty, noční osvětlení, provoz malých spotřebičů. S ohledem na pořizovací cenu 
fotovoltaických systémů a možnosti využití v našich klimatických podmínkách je cena 
elektrické energie příliš vysoká. 
 
 
14.4  Otázky k opakování  
 
1. Vysvětlete princip tepelného čerpadla. 
2. Vysvětlete pojem topný faktor. 
3. Jaké zdroje nízkopotenciálního tepla znáte? 
4. Vysvětlete princip činnosti kogenerační jednotky s plynovým spalovacím 
 motorem. 
5. Popište trubicový kolektor. 
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15  Centralizované zásobování teplem – dálkové 
vytáp ění 
 
 Řešení zásobování teplem určitého území, a tím volba typu tepelné soustavy, musí 
vycházet ze schváleného územního plánu, ze kterého vyplývá jednak hustota 
potřebného tepelného výkonu území [MW/km2], jednak doporučený způsob teplofikace. 
Pro území s nejvyššími hustotami výkonu a současně s nejvyššími tepelnými výkony je 
vhodné použít tepelné soustavy s centrálními zdroji, případně s teplárnami. Zásobování 
teplem malých území s nízkými hustotami výkonu a území mimo ekonomický dosah 
centrálních zdrojů se má dít tepelnými soustavami s lokálními zdroji tepla. 
 
Zdroj tepla  
 ⇒ je umístěn mimo vytápěný objekt 
 ⇒ slouží obvykle pro více budov současně (i sídliště, města) 

⇒ kromě vytápění se řeší i příprava teplé užitkové vody (TUV), vzduchotechnika, 
teplo pro technologii 

 
Použití CZT: 

 energeticky a ekologicky výhodný zdroj tepla (např. odpadní) 
 vysoký potřebný tepelný příkon (tepelná hustota) 
 
Tepelná hustota: 

(tepelný příkon, vztažený na plochu území) 
 

[ ]2

to

ho

T km/MW
P
Q

h =  

 
hT… tepelná hustota [MW/km2] 
Qho... tepelný příkon oblasti [MW] 
Pto…plocha území po odečtení trvale nezastavěných velkých ploch [km2]  
 
 
Tepelné soustavy s centrálními zdroji se vyznačují následujícími výhodami: 
zdrojem tepla může být teplárna nebo elektrárna s odběrem tepla 
možností dosažení vyšší účinnosti zdroj tepla vlivem jejich vyšších výkonů 
možností využití horších druhů paliv 
snížením počtu pracovníků obsluhy 
možností dosažení vyšší úrovně ochrany vnějšího prostředí omezením škodlivých emisí 
možností pružného připojování netradičních zdrojů tepla 
vyšší bezpečností provozu oproti provozu s lokálními zdroji tepla 
 
Ekonomické zhodnocení soustav CZT:  
Investičně i provozně velmi nákladný projekt 
Návratnost je podmíněna velmi dobrou technicko-ekonomickou analýzou 
 ⇒ tepelná hustota 
 ⇒ rovnoměrnost  odběru tepla ze soustavy v průběhu roku 
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Prvky a součásti CZT: 
 
Zdroj tepla  – spalování paliva 
  Předávání tepla do teplonosné látky 
  Doprava teplonosné látky do rozvodu tepla 
Rozvody tepla – vnější tepelné sítě  - primární 
    Sekundární 
  Přípojky k vytápěným objektů 
Předávací stanice – přímé – změna parametrů teplonosné látky (pára – pára) 

Nepřímé (výměníky) - změna parametrů teplonosné látky (horká voda – 
teplá voda) 
 Nebo změna druhu teplonosné látky (pára – voda) 

Odběratelské soustavy – otopná soustava ústředního vytápění ve vytápěné budově 
   Úpravna parametrů teplonosné látky u odběratele 
 

Základní blokové schéma tepelné soustavy CZT 

 
 
 
15.1  Zdroje tepla pro CZT  
 
Rozdělení: 
 Okrskové nízkotlaké kotelny 
 Výtopny na tuhá, kapalná a plynná paliva 
 Teplárny a elektrárny s teplárenským provozem 
 Spalovny, průmyslové technologie 
 Přírodní zdroje 
 
15.1.1   Okrskové nízkotlaké kotelny  
 
nejjednodušší zdroje tepla pro CZT 
jejich funkcí je pouze výroba tepla 
 
Zdroj tepla  – kotel na plynná, kapalná nebo tuhá paliva 
 2 – 6 kotlových jednotek 
 umístěn přímo ve vytápěné budově nebo v samostatné budově 
 výkon 3 – 10 MW (pokud je výkon nižší než 6 MW, nezahrnuje se do CZT) 
Teplonosné médium 
 Nejčastěji teplá voda, která se tepelnou sítí dopravuje přímo do otopných těles. 
 Výjimečně nízkotlaká pára 
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15.1.2   Výtopny na tuhá, kapalná a plynná paliva  
 
Jejich funkcí je pouze výroba tepla. 
 
Zdroj tepla  – kotel na plynná, kapalná nebo tuhá paliva 
 umístěn v samostatné budově 
 výkon 10 – 30  MW  
 

Teplonosné médium 

 Horká voda – 130 – 180 °C 
  tepelnou sítí se dopravuje do předávací stanice horká voda – teplá voda 
 Středotlaká  pára 
  Vhodná pro průmyslový areál 
  tepelnou sítí se dopravuje do předávací stanice pára – voda (teplá i horká) 
 
 

Funkční schéma horkovodní výtopny 

 

Legenda: 
1…horkovodní kotel    
      s výstrojí 
2…expanzní nádoba  
      s cizím  zdrojem tlaku           
      (event. doplňovací    
      čerpadla) 
3…směšovací čerpadlo pro   
      zvýšení teploty vratné  
      vody 
4…regulační ventil 
5…trojcestný směšovací  
      ventil 
6…oběhové čerpadlo 

 
 
15.1.3    Teplárny a elektrárny s teplárenským prov ozem 
 
http://www.ptas.cz/informace_o_dodavce_tepla/schema-kogenerace/ 
 
Kromě tepla se vyrábí elektrická energie. 
 
Elektrárna s teplárenským provozem ⇒ primární funkce ⇒ výroba elektrické 
energie 
 Vzhledem k primární funkci patří do kap. 1.4. 
Teplárna ⇒ primární funkce ⇒ výroba tepla 

Výroba elektrické energie je řešena pomocí parních nebo plynových turbín nebo 
spalovacích motorů (viz kogenerace tepla)  
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Porovnání tepelného oběhu kondenzační turbíny (klasická elektrárna) a protitlaké 
turbíny používané v teplárnách 

Tepelný oběh 
kondezační turbíny 

(elektrárna bez teplárenského provozu) 
protitlaké turbíny 

(teplárna nebo elektrárna s tepláren. provozem) 

PK…vysokotlaký parní kotel 
P….. přehřívák páry 
KT…kondenzační turbína 
G… generátor elektrického 
 proudu 
K… kondenzátor 
Č… čerpadlo 

PK…vysokotlaký parní kotel 
P….. přehřívák páry 
PT….protitlaká turbína 
G… generátor elektrického proudu 
K… kondenzátor 
CZT. soustava centralizovaného  
 zásobování teplem 
Č… čerpadlo 

  

  
q…. teplo přeměněné na práci a (výroba elektřiny) 
qo… teplo odvedené (ztracené v kondenzátoru kondenzační turbíny) 
qo´..  teplo využitelné na vytápění 
q´… teplo přeměněné na práci a  ́(výroba elektřiny) 
1-2 (1´-2)….čerpadlo kondenzátu, napájecí čerpadlo, ohřev napájecí vody 
2-3………... výroba syté pára v kotli 
3-4………... přehřátí pára na vysokou teplotu v přehříváku 
4-5………... snížení entalpie, tlaku a teploty v turbíně (teoreticky adiabatický děj) 
5´-1´……….kondenzace páry v odběrných zařízeních CZT nebo ve výměníku teplárny 
5-1………... kondenzace páry v kondenzátoru 
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Kondenzační turbína: 
Využívá z přivedeného tepla qp pouze q=a. Tlak  páry v turbíně se využívá až do 
hlubokého podtlaku. Výstupní pára má tedy nízký tlak a tomu odpovídající teplotu cca 
30°C. K vytápění se využít nedá. 
 
Tepelná účinnost zařízení: 
 

4,01
qq

q

q

q

op

=〈
+

==η  

 
 
Protitlaká turbína: 
Teoretická účinnost protitlaké turbíny je rovna 1. Všechno přivedené teplo využijeme. 
V turbíně sice využijeme menší část páry, protože opouští turbínu s vyšším tlakem 
(např. abs. tlak 0,4MPa, teplota 143,62°C), ale využijeme ji k vytápění. 
 

1
qq

qq

q

qq
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+=+=η  

 
Teplárny se neprojektují jen s protitlakými turbínami, ale s navazujícími kondenzačními 
turbínami, popřípadě s odběrovými turbínami. 
 
 
 

Schéma teplárny s protitlakými turbínami a parní tepelnou sítí 

 

 
Legenda: 

 
PK…vysokotlaký parní kotel 

P….. přehřívák páry 
PT… protitlaká turbína 

KT…kondenzační turbína 
G… generátor elektrického 

proudu 
K… kondenzátor 

KČ... kondenzátní čerpadlo 
R… redukční stanice 
PTS.. parní tepelná síť 
NČ... napájecí čerpadlo 

U…. úpravna vody 
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Schéma teplárny s odběrovými turbínami a horkovodní tepelnou sítí 

 

 
Legenda: 

 
PK…vysokotlaký parní kotel 

P….. přehřívák páry 
OT…odběrová turbína 

G… generátor elektrického 
proudu 

K… kondenzátor 
KČ... kondenzátní čerpadlo 
HTS.horkovodní tepelná síť 

OČ... oběhové čerpadlo 
NČ... napájecí čerpadlo 

U…. úpravna vody 
 

 
 
15.1.4    Spalovny, pr ůmyslové technologie  
 
Jejich primární funkcí je spalování odpadů, průmyslová výroba apod. 
Výroba tepla je jen původním jevem. 
Sem patří i elektrárny s teplárenským provozem, protože jejich primární funkcí je 
výroba elektrické energie. 
 
 
15.1.5    Přírodní zdroje  
 
Geotermální vody vhodných teplotních parametrů 
 Ohřívají teplonosné médium 
 Nevýhoda ⇒ vysoký obsah minerálních látek 
   Způsobují inkrustace všech částí okruhu termálních vod 
   Nutné použití speciálních potrubí, výměníků a dalších prvků 
 
Solární energie 

Použití pouze v malých soustavách dálkového vytápění, kde jedno pole solárních 
kolektorů může zásobovat skupinu objektů 

  
 
 
15.2   Rozvody tepla  
 
jsou řešeny jako vnější tepelné sítě 
primární rozvod ⇒ propojuje zdroj tepla s jednotlivými předávacími stanicemi 
sekundární rozvod ⇒ propojuje předávací stanice s jednotlivými odběrnými místy 
 
Rozdělení tepelných sítí podle: 
 Teplonosné látky 
 Počtu trubek 
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 Půdorysného uspořádání 
 Uložení a vedení potrubí 
 Materiálu potrubí 
 
  
15.2.1   Teplonosná látka  
 
Pro přenos tepla se používá:  
 voda 
 vodní pára  
 vyjímečně se používá vzduch 
 
Volba teplonosné látky 
 Pokud se koncipují nové tepelné soustavy s centrálními zdroji tepla, vždy by měla 
být teplonosnou látkou voda. Výjimkou mohou být případy, kdy je vyžadováno zajištění 
značného množství páry z důvodů technologických. Pokud je navíc podíl tepelného 
výkonu v páře velký, volí se za teplonosnou látku pára. Pro menší podíly tepelného 
výkonu v páře je vhodnější použít parní vyvíječe osazené poblíž spotřebičů. 
 
Vodní tepelná soustava 
 
primární rozvod  ⇒ soustavy horkovodní 
 teplota přívodní vody 130 – 180 °C 
 teplota vratné vody 60 – 80 °C 
 rychlost vody v rozvodu 1 – 2 m/s 
 pohyb vody v tepelné síti je vždy nucený, pomocí oběhových čerpadel ve zdroji 
 tlak v rozvodu – dynamický – řádově desítky kPa 
  statický – je dán konfigurací terénu, většinou nepřesahuje 2 MPa  
sekundární rozvod ⇒ soustavy teplovodní, max. teplota vody je 115 °C 

 

Parní tepelná soustava 
 
 Dnes setkáme v některých místech, kde se pára vyskytuje v primárních částech 
městských tepelných soustav, a také v řadě průmyslových podniků. Pára se v tepelné síti 
dopravuje vlastním tlakem. 
 
primární rozvod  ⇒ středotlaká parní soustava, max. přetlak 1,6 MPa (226°C) 
 teplota kondenzátu je obvykle 60-80 °C 
 rychlost páry v rozvodu 25 – 60 m/s 
sekundární rozvod ⇒ např. nízkotlaká parní soustava, max. přetlak 0,07 MPa (115 °C) 
 (může být i teplovodní) 
 
Přenosové schopnosti vody a páry 
Schopnost vody a páry přenášet tepelný výkon potrubím o určitém stejném DN ukazuje 
tabulka. Z tabulky je patrné, že při stejné dimenzi potrubí a při typických teplotách či 
tlacích přenese pára při vyšších parametrech větší tepelný výkon než voda, a to až o 50 
%. Při nižších parametrech je situace opačná. Voda přenese o 20 % větší tepelný výkon. 
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Poznámka: teplota syté pára při přetlaku 0,05 MPa je 111 °C, při přetlaku 1 MPa je 
184 °C. 
 
 
15.2.2 Počet  trubek  
 
 
Rozdělení sítí podle počtu trubek: 
 Jednotrubkové 
 Dvoutrubkové 
 Třítrubkové 
 
 
15.2.2.1   Jednotrubková síť 
 
Použití – výjimečně při dopravě na velké vzdálenosti 
Teplonosná látka – nejčastěji pára bez vracení kondenzátu (vypouštěn nebo 
technologicky zpracován) 
Nevýhody  – neustálé doplňování vody 
 Problematická likvidace kondenzátu 
 Tepelné ztráty při vypouštění kondenzátu 
Výhoda – úspora materiálu na vratném potrubí 
 
 

Schéma jednotrubkové tepelné sítě 

 
  
 
 
15.2.2.2   Dvoutrubková síť 
 
Použití – nejrozšířenější, přívodní a vratné potrubí 
Teplonosná látka – voda  

  Obě potrubí stejného průměru 
 pára s vracením kondenzátu  
  kondenzátní potrubí o 1/2 až 1/3 menší než parní potrubí 

- kondenzátní potrubí se obvykle neizoluje nebo zpravidla jen v 
místech, kde je nebezpečí jeho zamrznutí 
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Schéma dvoutrubkové tepelné sítě 

 

Legenda: 
 

P- přívodní potrubí 
Z- zpětné potrubí 

 
a) vodní síť 

b) pára + kondenzát 

 
 

15.2.2.3.   Třítrubková síť 
 
Použití – jen výjimečně  
 dvě přívodní a jedno společné vratné potrubí 

- buď dva zásadně odlišné teplotní průběhy  
- nebo časově výrazně odlišný průběh odběru (sezónní vytápění a celoroční 
ohřev    TUV) 

 horkovodní síť vzniklá etapovitě 
Teplonosná látka – voda  

 pára s vracením kondenzátu  
Nevýhoda - investičně náročné 
 
 

Schéma třítrubkové tepelné sítě 

 

 
Legenda: 

 
P1,2 - přívodní   

     potrubí     
Z- zpětné potrubí 

 
 
 
15.2.3    Půdorysné uspo řádání  
 
Paprskovitá síť  
se vyskytuje nejčastěji. Ze zdroje tepla vychází jeden nebo více samostatných napáječů, 
které se dále větvovitě dělí k jednotlivým spotřebitelským předávacím stanicím. 
Paprskovitá síť je vhodná pro rozlehlejší zásobované území a v těchto případech bývá 
jediným možným řešením. 
 
Síť okružní 
je v podstatě modifikací paprskovité sítě se vzájemně propojenými napaječi. Tento typ 
sítě je vhodný pro kompaktnější zástavbu na území zásobovaném teplem a dává větší 
provozní jistotu spotřebičům v případě poruchy. Umožňuje také paralelní připojení 
dodatkového nebo špičkového zdroje (zvláště výhodné pro parní síť). U vodní okružní 
sítě mohou při změně provozních stavů nastat závady při dodávce do hydraulicky 
nejvzdálenějších spotřebičů. 
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15.2.4   Uložení a vedení potrubí  
 
Tepelné sítě se řeší jako: 
 Nadzemní 
 Pozemní 
 podzemní 
 
15.2.4.1   Nadzemní vedení 
 
Pokud možno se neužívá – vyžaduje větší 
investice než pozemní a škodí vzhledu okolí 
 
Jen v nejnutnějších případech  
 při přechodu menších vodních toků 
  silnic a železnic  
 ve formě potrubních mostů.  
 
Vhodné bývá též využití existujících staveb jako nosných konstrukcí pro potrubí, např. 
silničních mostů nebo dálničních těles. 
 
 
15.2.4.2   Pozemní vedení 
 
Investičně jsou výhodná (až o 50 % levnější) proti podzemním uložením. 
V městských oblastech se však neuplatňují z důvod estetických i technických. 
Někdy lze vést nad zemí alespoň část hlavního napáječe.  
Způsobují komplikace při křížení s komunikacemi a zabírají souvislý pás půdy. 
 
 
15.2.4.3   Podzemní vedení 
 
Rozdělení: 
 Topné  kanály 
 Bezkanálové vedení 
 
Topné  kanály 
 Tradiční řešení 

Jsou vedena v kanálech ze železobetonových prefabrikovaných dílců U, L a 
rovných desek  
Potrubí je tepelně izolováno nejčastěji vláknitou izolací. 

 
Kanály jsou  
 neprůlezné (nejmenší rozměry) - nejčastější 

průlezné a průchozí – méně časté 
 se světlou výškou 210 cm a volnou průchozí šířkou, alespoň 60 cm 

  kolektory – průchozí teplovodní kanály 
umožňují vedení potrubí s různými látkami i elektrických kabel 
v jednom kanálu  

 

Tepelná potrubí vedená nad zemí 
nadzemní 

vedení 
pozemní vedení 
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Bezkanálové vedení 
 
potrubí je vedeno v ochranné trubce 
potrubí v tepelně izolační zálivce  
potrubí v hydrofobním zásypu 
potrubí s pěnovou polyuretanovou tepelnou izolací s vnější ochrannou trubkou z 
tvrzeného PVC  
 
Při podzemním uložení tepelných sítí v normálních půdních podmínkách se doporučuje 
krytí nad nejvýše položenými částmi kanálu (nebo tepelné izolace u bezkanálového 
provedení) 60-120 cm zeminy, minimálně 50 cm. Nad krycími deskami jímek a šachet 
se doporučuje vrstva minimálně 15 cm. U pozemních potrubí má být světlá mezera 
mezi spodním okrajem tepelné izolace a terénem nejméně 30 cm. 
 
 
 
15.2.5 Materiál potrubí  
 
ocelové svařované trubky – nejčastěji 
polybuten (PB), síťovaný polyetylen (PEX) – moderní technologie bezkanálového 
uložení 
 podmínka použití – trvalá odolnost vůči působení pracovního tlaku a teploty 
 
 
 
15.3  Předávací stanice  
 
 
Předávací stanice – podle ČSN 060310 Úpravna parametrů  
 Úprava parametrů z hlediska teploty a tlaku 
 ⇒ spojovací  článek mezi tepelnou sítí a odběratelskou soustavou 

hlavní úkol je propustit z tepelné sít do připojené soustavy požadované 
množství tepla, 

  současně ho změřit 
a  upravit parametry teplonosné látky na hodnoty technicky vhodné, 
bezpečnostně a hygienicky přípustné pro použití v odběratelské 
soustavě 

Přímé připojení odběratelských soustav 
 bez zvláštní předávací stanice prostřednictvím předávacího 
místa na potrubí, vybaveného pojistným zařízením a přístrojem pro měření spotřeby 
tepla 
 
Prvky předávacích stanic 
 Výměníky tepla 
 Ejektory  
 (Čerpadla, ventily, kohouty, šoupata, filtry, regulátory,…) 
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15.3.1   Výměníky tepla – všeobecné informace  
 
Výměníky tepla jsou zařízení, která slouží k průběžnému nebo přerušovanému 
předávání tepelné energie pomocí proudících teplonosných médií.  
Teplonosné látky spolu sdílí teplo přes pevnou teplosměnnou plochu. 
 
Základní typy výměníků (všeobecně): 
Podle pracovního pochodu rozeznáváme: 
 rekuperační - obě média jsou oddělena nepropustnou stěnou  

regenerační - ohřívané médium vtéká opakovaně s určitým časovým zpožděním za 
médiem ohřívajícím a přijímá z něho teplo 
směšovací - ohřívané a ochlazované médium se v tomto výměníku směšují tak, že 
vytvoří směs - teplosměnná plocha je dána např. povrchem kapek vstřikované 
vody 

Podle účelu a použití rozeznáváme: 
ohříváky - vyznačují se tím, že ohřívané médium v nich zvyšuje svou teplotu, ale 
nedochází ke změně fáze  
chladiče - ochlazované médium snižuje v nich svou teplotu beze změny fáze  
výparníky a odparky - ohřívané kapalné médium se mění v páru  
kondenzátory - teplejší médium v parní fázi se sráží v kapalnou fázi – kondenzát  
přehříváky a mezipřehříváky (přihříváky) - slouží ke zvyšování teploty mokré, 
syté nebo přehřáté páry 
sušárny - přísunem tepla se dosahuje snížení vlhkosti látky v pevné fázi  
termické odplyňováky vody - parním ohřevem vody k bodu varu dochází k 
vylučování pohlcených plynů  
topná tělesa ústředního vytápění - otopné médium ohřívá okolní vzduch 
barbotážní - probublávání plynů nebo par vodou 
 

Podle vzájemného směru a smyslu proudění obou teplonosných médií 
rozeznáváme výměníky: 

souproudé - směry os proudů ohřívajícího a ohřívaného média jsou rovnoběžné a 
vektory rychlostí mají stejný smysl 
protiproudé - směry proudů jsou rovnoběžné a mají opačný smysl  
křížové - osy proud jsou mimoběžné a v kolmém průmětu spolu svírají úhel 90° 
se šikmým vzájemným proudem - osy proud svírají v kolmém průmětu spolu úhel 
větší nebo menší než 90° 
vícenásobné souproudé, protiproudé a křížové proudění 
s kombinovaným prouděním 

 
 
Příklady konstruk čních řešení výměníků 
 
Protiproudý vým ěník s plovoucí hlavou 
Rekuperační výměník s rovnými trubkami. Skládá se z vnějšího pláště s dvěma 
přivařenými trubkovnicemi, do nichž jsou zaválcovány trubky. Těleso má dvě víka, jež 
se k trubkovnicím připevňují šrouby. Trubky bývají 
ocelové nebo měděné s tloušťkou stěny 1,5 - 2,5 mm. Průtokový průřez mezi trubkami 
bývá 2-3x větší než průtokový průřez trubek. Teplotní dilatace trubek mezi pevnými 
trubkovni- 
cemi je kompenzována plovoucí hlavou. 
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Výhody rovných trubek: 
 jednoduchá výroba, 
 možnost využití minimální tloušťky stěny (snížení hmotnosti) 
 dobré podmínky pro mechanické čištění  
 možnost výměny poškozené trubky 
 
 
15.3.2   Směšovací ejektory  
 
Směšovací ejektor je v podstatě proudové čerpadlo, které do horké vody odebírané 
z primární sítě přisává ochlazenou vodu z vratného potrubí otopné soustavy. 
 
Směšovací ejektory: neregulovatelné 

Regulovatelné – posunem trysky ve směšovací komoře měníme směšovací poměr, 
který vyjadřuje podíl množství vody ejektorem nasávané k množství vody 
procházející tryskou ejektoru z tepelné sítě 
 

Směšovací  ejektor 

 

Legenda: 
 

1…tryska 
2…sací hrdlo 
3…směšovací 

komora 
4…difuzor 

 
 
 
15.3.3    Způsoby zapojení p ředávacích stanic  
 
 
Typy výměníků v předávacích stanicích: 
 Voda – voda 
 Voda – pára 
 Pára - voda 
 Pára – pára 
 
Předávací stanice z hlediska hydraulického propojení primární a sekundární sítě: 
Tlakově závislé 
Tlakově nezávislé – primární síť je od sekundární hydraulicky oddělena 
 Sdílení tepla přes výměníky 
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15.3.3.1    Tlakově závislé předávací stanice 
 
 
Použití: tam, kde parametry primárního média jsou použitelné pro sekundární soustavu 
z hlediska teplot a tlaků 
 
 
Tlakově závislá připojení jsou: 
 připojení přes redukční ventil (pára – pára) 
 přes směšovací ejektor (voda – voda) 
 se směšovacím čerpadlem (voda – voda) 
 
 

Připojení parní odběratelské soustavy přes redukční ventil 

 
 
 
15.3.3.2    Tlakově nezávislé předávací stanice 
 
V předávací stanici je primární síť od sekundární hydraulicky oddělena výměníkem 
tepla. 
 
Předávací stanice = výměníková stanice – použijeme tam, kde je potřeba změnit tlakové 
teplotní parametry primárního média a kde je např. více různých odběrů. 
Obě sítě jsou hydraulicky nezávislé soustavy – každá má vlastní pojistné a 
zabezpečovací zařízení, oběhová čerpadla, regulace,…. 
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Schéma zapojení spotřebitelské soustavy přes výměník tepla 

 
 
 
 
 
15.4  Otázky k opakování  
 
1. Nakreslete schéma teplárny popište ho. 
2. Nakreslete schéma a popište dvoutrubkovou síť. 
3. Popište městský kolektor. 
4. Popište protiproudý výměník tepla. 
5. Vysvětlete pojem tlakově závislá stanice. 
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