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Teplovzdušné vytápění - terminologie

Přiváděný vytápěcí vzduch Vp
Vzduch přiváděný do obytných místností o takovém množství a teplotě, aby 
pokryl tepelnou ztrátu objektu.

Oběhový vzduch VOb (Vc)
Vzduch odváděný z obytných prostor do jednotky. Předpokládá se  že tento 

vzduch není znehodnocený a vrací se zpět do obytných prostor. 

Odpadní vzduch Vo
Vzduch, který je odsáván ze sociálních zařízení a kuchyně. Předpokládá se, že 

tento vzduch je znehodnocený a je přes výměník ZZT, kde předá část tepla 
venkovnímu vzduchu odváděn ven z objektu.

Venkovní vzduch Ve
Čerstvý venkovní vzduch, který se předehřívá v jednotce ve výměníku ZZT, mísí

se s cirkulačním vzduchem, dále se dohřívá na teplotu přiváděného vzduchu a 

přivádí se do obytného prostoru.

Teplovzdušné vytápění
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Popis VZT jednotky

Cirkulační nízkootáčkový ventilátor (1)

Ventilátor odpadního vzduchu (2)

Křížový rekuperační výměník z plastu (3)

Teplovodní ohřívač optimalizovaný pro 

nízkoteplotní topný systém (4)

Filtr cirkulačního vzduchu s třídou filtrace G4 (5)

Předfiltry z tahokovu (6)

Cirkulační klapka a klapka bypassu včetně

servopohonů a regulační modul digitální modul (7)
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Teplovzdušné vytápění
Režim provozu vytápěcí a větrací s rekuperací
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Pochopení problematiky 
teplovzdušného vytápění.

Využití možností pro snížení energetické

náročnosti větrání a vytápění.
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Pochopení problematiky teplovzdušného vytápění.

Využití možností pro snížení energetické náročnosti větrání a vytápění.

Vzorové příklady VZT systémů na konkrétním, teplovzdušně
vytápěném RD, určení potřebného výkonu ohřívače.

1. Pouze ohřev vzduchu

2. ZZT

3. Oběhový vzduch

4. ZZT + oběhový vzduchu
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Novostavba RD

Větrací systémy
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Příklad

Základní parametry RD
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1. Pouze ohřev vzduchu

Rozdíl oproti řízenému větrání

Výpočet QOHŘ (kW)

Výsledek: Qoh = 7,75 kW
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2. Zpětné získávání tepla (ZZT)

Výsledek: Qoh = 4,73 kW

Parametry ZZT
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3. Oběhový vzduch

Výsledek: Qoh = 4,21 kW 12,1t
sm
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4. ZZT + Oběhový vzduch

Výsledek: Qoh = 3,49 kW 17,2t
sm

(°C)

318,5V
Ob

(m3/h)

100,0V
e

(m3/h)

418,5V
p

(m3/h)

8,45t
e
´ (°C)

0,65θ (-)

25d (m3/os)

Výpočet QOHŘ (kW)



Větrací systémy

13

Souhrn 

tepelná ztráta RD 3,1 (kW)

3,5ZZT + Oběhový vzduch

4,2Oběhový vzduch

4,7Zpětné získávání tepla

7,8
Pouze přívod vytápěcího 

vzduchu

Potřebný výkon 

ohřívače
VZT systém
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VZT jednotka
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Výhody

1. Kvalitní vnitřní mikroklima (filtrace venkovního vzduchu)

2. Větrání v letním období (popř. i vychlazování vnitřního                           

prostoru)

3. Možnost rozvodu tepla z doplňkového zdroje (krbová kamna) po celém 

objektu

4. Energetická provozní úspora (rekuperace tepla)

Teplovzdušné vytápění
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Teplovzdušné vytápění

Nevýhody

1. Prostorová náročnost (velikost VZT jednotky, vedení potrubních rozvodů)

2. Mechanické součástky v jednotce (ventilátory a s tím i související

hlučnost)

3. Investiční náročnost

4. V koupelnách doplňkové tepelné zdroje

5. Konstantní vnitřní teplota v celém teplovzdušně vytápěném objektu

6. Významná spotřeba pomocné energie (pro pohon ventilátorů)
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Poznámky:


