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Anotace 

Diplomová práce řeší vyuţití alternativních zdrojů k vytápění budovy a ohřevu 

uţitkové vody. Srovnává výpočet nákladů potřebných na instalaci a výpočet návratnosti 

této investice. Analyzuje investici a provoz klasického zdroje vytápění oproti 

alternativnímu. V teoretické části diplomové práce je popsán současný stav poznatků 

v dané problematice a s tím související legislativa.  
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Annotation 

The thesis is devoted to exploitation of alternative sources for heating of the 

buildings and of drinking water. It  compares the calculation of needed installation costs 

with the calculation of return of this investment. It analyses the investment and the 

classical heating source operation when compared with the alternative one. The theoretical 

part of the thesis describes the present state of knowledge about the problems in question, 

and the related legislation. 
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1 ÚVOD 

V současné době je trendem v energetické politice prosazování vyuţití různých 

druhů zdrojů energie, aby vznikl vyrovnaný energetický mix. Kromě klasických fosilních 

paliv se proto v poslední době ve větší míře vyuţívají obnovitelné zdroje energie. 

Poţadavek na maximální vyuţívání obnovitelných zdrojů je i jedním z poţadavků 

energetické politiky Evropské unie. 

Pod pojmem obnovitelné, nebo také alternativní zdroje energie se většinou kaţdému 

vybaví hlavně větrné či vodní elektrárny a rozsáhlá pole se solárními panely. Dnes uţ 

nemusí obnovitelné zdroje být pouze ve formě těchto velkých projektů. Nyní je  

pro většinu z nás vyuţití alternativních zdrojů energií mnohem dostupnější, neboť 

technologie jsou jiţ tak daleko, ţe si zařízení pro získávání tepla můţe pořídit téměř kaţdý. 

Výhodou vyuţití alternativních zdrojů energie není jen ekologický aspekt, 

ale i ekonomická úspornost těchto zdrojů. Alternativní zdroje energie dodávají teplo za 

podstatně niţší náklady neţ klasické zdroje energie a jelikoţ ceny energií neustále rostou, 

tak je to do budoucna velká výhoda. 

Autorka diplomové práce si vytkla za cíl zhodnotit výběr jednotlivých alternativních 

zdrojů pro daný dům a vybrat ten který bude pro daný objekt nejvýhodnější.  Porovnat 

náklady na pořízení klasického zdroje vytápění a ohřevu teplé vody a náklady na 

alternativní zdroj energie. K získávání tepla pro rodinný dům se nejlépe hodí solární panely 

a tepelná čerpadla. Jako alternativní zdroje energie jsou uvaţovány v tomto konkrétním 

případě solární panely a tepelné čerpadlo. 

Dále jsou zhodnoceny provozní náklady a ekonomická návratnost investice 

u jednotlivých variant vytápění.  

Pro jasné posouzení rozdílu jednotlivých variant řešení je jako model pouţit jeden 

typ rodinného domu. Výsledky zhodnocení mohou být vyuţity jako podklad pro výběr 

optimální formy řešení vytápění a přípravy teplé vody při stavbě či rekonstrukci rodinného 

domu. 
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2 TEORETICKÉ A LEGISLATIVNÍ VÝCHODISKO 

Z hlediska udrţitelného rozvoje jsou obnovitelné zdroje jediným východiskem pro 

naši planetu, jelikoţ fyzikální potenciál a limity obnovitelných zdrojů naší planety nejsou 

neomezené. Obnovitelné zdroje energie zatím nejsou dostatečně atraktivní. Příčinou je 

hlavně snadná dostupnost neobnovitelných zdrojů. Vyuţívání neobnovitelných zdrojů byla 

přizpůsobena i veškerá infrastruktura a do jejich podpory směřovaly téměř všechny veřejné 

prostředky. Neobnovitelným zdrojům se věnovala také většina vědy a výzkumu. 

V minulosti byl potenciál obnovitelných zdrojů v České republice odhadován jiţ 

několikrát, ale teprve v roce 2003 byl proveden podrobný výzkum spojený s ekonomickým 

vyhodnocením. Účelem tohoto výzkumu bylo poskytnout směrodatné podklady pro 

přípravu Státní energetické koncepce a také pro přípravu návrhu zákona o podpoře energie 

z obnovitelných zdrojů. Výzkum byl zaměřen na pět hlavních zdrojů obnovitelné energie 

a to energie sluneční, energie biomasy, vodní energie, větrné energie a geotermální 

energie. Kaţdý druh zdroje představuje specifické moţnosti vyuţití a zkoumání jeho 

energetické hodnoty. 

Evropská politika se uţ několik let snaţí ctít tři základní priority, obnovitelné zdroje, 

energetickou efektivnost a bezpečnost zásobování energií. 

Zásadní legislativní stimuly na evropské úrovni představují směrnice: 

 2001/77 ES, o podpoře elektřiny z OZE na jednotném trhu, 

 2003/30 ES o podpoře vyuţití biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv pro 

dopravu, 

 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny, 

 2002/91/ES o energetické náročnosti budov.  

Legislativa týkající se České republiky je například změna v oblasti povinného 

výkupu. Tato změna je dána zákonem 165/2012 Sb. ze dne 31. května 2012 a příslušnými 

vyhláškami. 

Zákon zpracovává příslušné předpisy a upravuje podporu elektřiny, tepla 

a biometanu z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů, 
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vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny, výkon státní správy a práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob s tím spojené [2]. 

2.1 Alternativní zdroje vytápění 

Mezi alternativní zdroje vhodné pro vytápění obytného domu patří tepelná čerpadla. 

Tepelné čerpadlo odebírá energie pro vytápění a přípravu teplé vody z větší části 

z okolního prostředí a přibliţně jednu třetinu svého výkonu, v závislosti na topném faktoru, 

spotřebovává ve formě elektrické energie pro pohon kompresoru. Z hlediska 

ekonomického lze tedy tepelné čerpadlo povaţovat za úsporný zdroj energie. 

Za ekonomické hledisko je povaţováno sníţení potřeby energie a tím i sníţení 

nákladů za odebranou elektřinu. Při vyuţití tepelného čerpadla se dá dosáhnout vysoké 

úspory energií, někteří výrobci udávají aţ osmdesát procent z původní hodnoty. Nespornou 

výhodou je také to, ţe tepelná čerpadla jsou šetrná k ţivotnímu prostředí. Tepelná čerpadla 

jsou tedy ekonomická, ekologická a zapadají do dnešního myšlení, které stále více 

preferuje trvale udrţitelný rozvoj [3]. 

Tepelné čerpadlo je obvykle projektováno na šedesát aţ osmdesát procent celkových 

tepelných ztrát objektu. Při projektování by se mělo přihlédnout na akumulaci tepla, 

protoţe problémem můţe být časté spínání vlivem výkyvů venkovních teplot a tím trpí 

kompresor. Největší potřeba akumulace nastává v přechodovém období, kdy rozdíly mezi 

denní a noční teplotou jsou velmi výrazné. Pro pokrytí zbývajících tepelných ztrát je 

pouţíván bivalentní zdroj energie, nejčastěji je to elektrokotel [4]. 

Určitou nevýhodou tepelných čerpadel je, ţe je jejich vyuţití vázáno na charakter 

lokality, kde stojí nebo má stát vytápěný objekt. Podle toho je třeba volit čerpadlo, které 

bude odebírat energii ze vzduchu, z vody nebo země, přičemţ kaţdý způsob má své 

výhody a nevýhody. 

Dalším zdrojem alternativního vytápění jsou solární panely, které dokáţou přeměnit 

energii slunečního záření na teplo. Solární panely nejsou závislé pouze na slunečním svitu, 

ale dokáţou vyuţít energii, tak zvaného difuzního světla. To znamená, ţe vytvářejí energii, 

i kdyţ je zataţeno. 
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2.1.1 Tepelné čerpadlo 

Tepelné čerpadlo je zařízení, které převádí teplo z okolního prostředí do vytápěné 

budovy nebo jím ohřívá vodu. Tepelné čerpadlo je vlastně stroj čerpající teplo z jednoho 

místa na jiné vynaloţením vnější práce. Obvykle čerpá teplo z chladnějšího místa na 

teplejší. 

Prakticky dochází k tomu, ţe látku (zemi, vodu nebo vzduch) ochladíme o několik 

málo stupňů, čímţ odebereme teplo, a tuto energii vyuţijeme při ohřevu jiné látky, 

například teplé vody nebo vody v topné soustavě. 

Probíhá to tím způsobem, ţe například ochladíme půdu na zahradě z 10 °C na 5 °C 

a tepelné čerpadlo zajistí ohřátí topné vody z 40 °C na 45 °C. Slunce společně s energií 

akumulovanou v okolní půdě potom zajistí dohřátí půdy na naší zahradě zpět na 10 °C. 

Tepelné čerpadlo obsahuje čtyři základní části chladícího okruhu. Jsou to výparník, 

kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Teplo odebrané venkovnímu prostředí se ve 

výparníku předává pracovní látce (kapalnému chladivu) při relativně nízké teplotě. 

Zahřátím chladiva dojde k jeho odpaření a páry jsou následně stlačeny v kompresoru na 

vysoký tlak. Stlačené chladivo se přivádí do kondenzátoru, v  kondenzátoru se při 

kondenzaci přidává teplo do topné vody za vyšší teploty, neţ bylo teplo ve výparníku 

odebráno. V expanzním ventilu se cyklus uzavírá a dochází ke sníţení tlaku chladiva na 

původní hodnotu ve výparníku [5]. 

Poměr mezi získanou tepelnou energii a dodanou elektrickou energií se nazývá topný 

faktor tepelného čerpadla. Hodnota topného faktoru se pohybuje v rozmezí od 3 do 5, 

podle toho při jakých podmínkách tepelné čerpadlo pracuje. Čím niţší je výstupní teplota 

tím vyšší je topný faktor tepelného čerpadla [6]. 

Pokud to tedy shrneme, tak v tepelném čerpadle probíhají čtyři děje: 

 vypařování 

 komprese 

 kondenzace 

 expanze 
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Obr. 1: Obecné schéma tepelného čerpadla s kompresorem [7] 

Tepelná čerpadla se dělí na: 

 tepelná čerpadla odebírající energii ze vzduchu (vzduch / voda) 

 tepelná čerpadla odebírající energii z vody (voda / voda) 

 tepelná čerpadla odebírající energii ze země (země / voda) 

V našich podmínkách se tepelným čerpadlem získává energie nejčastěji ze vzduchu. 

Výhody tepelného čerpadla: 

 úspory na provozních nákladech 

 ekologický provoz 

 finanční návratnost 

 úspora elektrické energie 
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Nevýhody tepelného čerpadla: 

 vysoké pořizovací náklady 

 zvláštní poţadavky na topný systém (nízká teplota topné vody vyţaduje pouţití 

větších otopných těles) 

 podle druhu primárního zdroje poţadavky na zábor venkovního prostředí (vrty, 

plošné kolektory) 

Tepelná čerpadla odebírající energii ze vzduchu (vzduch / voda) 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je 

nasáván přímo do tepelného čerpadla a získané teplo je pouţito pro ohřev vody v topném 

systému nebo v zásobníku teplé vody. 

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou obvykle umístěna vně objektu, ale některé typy 

je moţné instalovat i uvnitř objektu a přívod vzduchu zajistit otvory ve zdech. 

 

Obr. 2: Princip tepelného čerpadla vzduch – voda [8] 
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Tepelná čerpadla odebírající energii z vody (voda / voda) 

Pro tento systém je přírodním zdrojem povrchová, podzemní nebo spodní voda. Ze 

zdroje (většinou ze studny) odebíráme vodu, necháme ji projít výměníkem tepelného 

čerpadla (výparníkem), který z ní odebere část tepla a zase ji vracíme zpět do země druhou 

(vsakovací) studnou. Teplo se z podloţí čerpá pomocí jednoho nebo více vrtů o hloubce od 

50 do 150 m. Pokud je potřeba více vrtů, měly by mít od sebe odstup, aby se vzájemně 

neovlivňovaly. Platí pravidlo, ţe odstup by měl být 10 % hloubky vrtu. Na 1 kW výkonu 

tepelného čerpadla je potřeba 12 – 18 metrů hloubky vrtu. Hloubku vrtu ovlivňují 

geologické podmínky dané oblasti [1]. Dodrţena by také měla být vzdálenost od 

sousedního pozemku a to minimálně 3 m. 

Toto čerpadlo je nejúčinnějším druhem tepelného čerpadla. Podzemní voda mívá 

totiţ stálou průměrnou teplotu okolo deseti stupňů celsia a tato teplota se nemění 

s teplotními změnami na povrchu [9]. 
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Obr. 3: Princip tepelného čerpadla voda - voda [10] 

Tepelná čerpadla odebírající energii z vody (země / voda) 

Tato čerpadla se dále dělí podle zdroje odebíraného tepla: 

 země/voda - plocha 

 země/voda - vrt 

 země/voda - větrací vzduch 

 země/voda- vodní plocha 

 

Čerpadlo země/voda – plocha odebírá teplo z plochy země. Plastové tyče naplněné 

nemrznoucí kapalinou o nízké teplotě varu, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným 

čerpadlem jsou uloţeny pod povrchem země. 
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Čerpadlo s plošným kolektorem odebere ze země pod sebou přibliţně 2 % energie. 

Zbývajících 98% odebere z vrstvy zeminy nad sebou, kde se akumuluje solární energie ze 

slunce. Toto čerpadlo je velmi vhodnou variantou pro běţné rodinné domy, které mají 

vhodný pozemek. 

 

Obr. 4: Čerpadlo země/voda - plocha [11] 

Čerpadlo země/voda - vrt – toto tepelné čerpadlo odebírá teplo z hloubky pod 

povrchem země. Vrt, který obsahuje plastovou sondu naplněnou nemrznoucí směsí 

a přenášející teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem má průměr 12 aţ 16 centimetrů. Vrty 

jsou hluboké 50 aţ 150 metrů, podle potřeby se provádí jeden nebo více vrtů. Tento typ 

čerpadel má nejniţší nároky na prostor uvnitř i vně budovy. 

Tepelná čerpadla s vrty se nejlépe hodí do oblasti s tvrdým podloţím [12]. 
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Obr. 5: Čerpadlo země/voda - vrt [11] 

Čerpadlo země/voda – větrací vzduch – čerpadlo kombinuje vyuţívání tepla 

odpadního vzduchu z domu a tepla z plošného kolektoru nebo vrtu. Tepelné čerpadlo 

odebírá část tepla z odpadního větracího vzduchu a část ze zemního kolektoru. Kdyţ není 

potřeba vytápět nebo ohřívat teplou vodu, je nadbytečné teplo z větracího vzduchu uloţeno 

do podzemního kolektoru. Díky tomu je teplota zemního kolektoru stále vysoká a tepelné 

čerpadlo pracuje celoročně s vysokým topným faktorem [11].  

 

Obr. 6: Čerpadlo země/voda - vzduch [11] 
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Čerpadlo země/voda – vodní plocha – tepelné čerpadlo odebírající teplo z vodní 

plochy. Na dně řeky rybníka, nebo jiné vodní plochy jsou uloţeny plastové hadice 

naplněné nemrznoucí směsí., která přenáší teplo mezi vodou a tepelným čerpadlem. Toto 

čerpadlo je vhodné pouze pro objekty leţící blízko vodní plochy [11]. 

 

Obr. 7: Čerpadlo země/voda – vodní plocha [11] 

2.1.2 Solární systémy pro ohřev užitkové vody 

Solární systémy se uţívají k ohřevu uţitkové vody pomocí sluneční energie. Sluneční 

paprsky dopadají na solární kolektory a ty vyrábějí stejnosměrný proud. Pomocí malého 

zařízení, které se nazývá střídač, je stejnosměrný proud automaticky přeměněn na střídavý. 

Stávajícím elektrickým domovním rozvodem se proud vyvede do místní rozvodné sítě. 

V České republice jsou solární systémy vhodnou alternativou pro sezónní ohřev vody 

a vhodným doplňkem pro celoroční ohřev vody. Při instalaci solárních systémů se vţdy 

musí přihlíţet k místním klimatickým podmínkám. Jsou lokality, kde by se instalace těchto 

systémů zřejmě moc nevyplatila.  

Solární systémy se nejčastěji pouţívají pro ohřev teplé vody, ale můţou se pouţít 

i kombinovaně, jak k ohřevu uţitkové vody, tak i k přitápění.  V naších zeměpisných 

šířkách se dá z jednoho metru čtverečního získat aţ 1000 kWh. Instalací solárního systému 

lze tedy ušetřit velkou část nákladů. Solární systém můţe mít buď otevřený, nebo uzavřený 

kolektorový okruh. 
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Uzavřený kolektorový okruh – teplonosná kapalina předává vodě teplo v zásobníku 

prostřednictvím povrchového výměníku tepla. Teplonosná kapalina se nemísí s vodou 

v zásobníku. U uzavřeného systému je okruh pod tlakem a hermeticky uzavřený. 

Membránová expanzní nádoba vyrovnává změnu kapaliny, přetlakový ventil omezuje tlak 

na bezpečnou hranici. 

Otevřený kolektorový okruh – voda proudící kolektory se přímo mísí s vodou 

v zásobníku. Tento systém se vyuţívá spíše výjimečně u jednoduchých zařízení, například 

pro ohřev vody v bazénu. Tento okruh je bez výměníku tepla [13].  

Další rozdělení solárních systémů je podle tepelných zdrojů buď jsou monovalentní 

nebo vícevalentní. U monovalentních systémů je jako zdroj tepla pouţit jen solární okruh 

u vícevalentních je solárnímu okruhu přidán jeden nebo více dalších zdrojů tepla.  

U solárních systémů rozlišujeme také cirkulaci teplonosné kapaliny. Systém, kde 

cirkulace kapaliny je přirozeně vyvolána rozdílem teplot se nazývá samotíţný. Systémy, 

kde se k pohybu kapaliny pouţívá čerpadlo, jsou systémy s nuceným oběhem. 

Nejdůleţitějším prvkem solárního systému je kolektor. Solární kolektory dělíme 

podle různých hledisek. Podle tvaru je dělíme na ploché, trubicové a koncentrační. Podle 

způsobu přenosu tepla rozlišujeme kolektory kapalinové, teplovzdušné a kombinované. 

Základními stavebními prvky kolektoru jsou absorbér, skříň, izolace a krycí 

sklo [14]. 
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Obr. 8: Popis konstrukce kolektoru [14] 

 

Obr. 9: Popis konstrukce kolektoru [14] 

Při instalaci kolektoru je třeba splnit několik podmínek. Konstrukce bývá 

nepohyblivá, proto musíme při umístění kolektoru volit kompromisní řešení. Kolektor by 

měl být, co nejblíţe místu spotřeby, musí odolávat povětrnostním vlivům, nejvhodnější 

natočení je směrem k jihu nebo jihozápadu. 
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Obr. 10: Nejvhodnější instalace kolektoru [14] 

2.2 Zdůvodnění použití alternativních zdrojů vytápění 

Jako alternativní označujeme ty zdroje, které nezískávají energii spalováním 

fosilních paliv nebo termojadernou reakcí. Jsou ekologické, šetrné k ţivotnímu prostředí 

a obnovitelné. Alternativní zdroje dodávají energii s podstatně niţšími náklady neţ 

klasické zdroje, při jejich provozu je vytváření skleníkových plynů a emisí téměř nulové, 

jsou velmi bezpečné a jejich provoz je bezodpadový. Myslím, ţe do budoucna je to velká 

výzva, lidé by se měli ve větší míře začít touto problematikou zabývat. Také vlády 

vyspělých zemí by měly apelovat na větší vyuţívání alternativních zdrojů a jejich 

vyuţívání motivovat dotacemi. 

2.3 Legislativní požadavky České republiky 

 Legislativní poţadavky řeší zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. 

Tento zákon zajišťuje opatření ke zvyšování hospodárnosti uţití energie a určuje 

povinnosti při nakládání s energií. Zákon zpracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství. 

Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 

 2002/91ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov, 

 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře vyuţívání energie z obnovitelných 

zdrojů a o změně a následném zrušení směrnice 2001/77/ES a 2003/30/ES, 
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 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení poţadavků na 

ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, 

 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů 

na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie 

a v normalizovaných informacích o výrobku, 

 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov, 

 2012/27EU o energetické účinnosti. 

S požadavky energetické legislativy jsou také spojeny prováděcí předpisy: 

 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, 

 193/2007 Sb., stanovuje podrobnosti účinnosti uţití energie při rozvodu tepelné 

energie a chladu, 

 194/2007 Sb., stanovuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé vod, měrné 

ukazatele spotřeby energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a poţadavky 

na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícímu dodávku 

tepelné energie konečným spotřebitelům, 

 195/2007 Sb., stanovuje rozsah stanovisek k politice územního rozvoje 

a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů 

chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., 

 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů, 

 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, 

 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se 

spotřebou energie, 

 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti uţití energie při výrobě elektřiny 

a tepelné energie, 

 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. 

  

Problém řešený v diplomové práci se týká hlavně vyhlášky o energetické náročnosti 

budov. Dle této vyhlášky musí dojít k posouzení technické, ekonomické a ekologické 

proveditelnosti alternativních systémů dodávky energie. 
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Vyhláška definuje pojem alternativní systém dodávek energie a to: 

 místní systém dodávky energie vyuţívající energii z obnovitelných zdrojů 

 kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

 soustava zásobování teplem nebo chladem zejména vyuţívající z části nebo 

zcela energii z obnovitelných zdrojů 

 tepelné čerpadlo 

Technická proveditelnost posuzuje moţnosti instalace nebo připojení alternativního 

systému dodávky energie. 

Ekonomickou proveditelnost hodnotí dosaţení prosté doby návratnosti kratší, neţ 

doba ţivotnosti alternativního systému dodávky energie. 

Ekologickou proveditelností se rozumí instalace nebo připojení alternativního 

systému dodávky energie bez zvýšení mnoţství neobnovitelné primární energie oproti 

stavu bez tohoto systému. 

Pokud je alternativní systém dodávek energie technicky, ekonomicky i ekologicky 

proveditelný je v rámci posouzení proveditelnosti doporučeno jeho provedení. 

Vzor posouzení proveditelnosti je uveden v protokolu průkazu v příloze 

vyhlášky [15]. 

Velký význam měla implementace evropské směrnice o energetické náročnosti 

budov EPBD. První směrnice EPBD byla přijata jiţ v roce 2002 jako "Directive 

2002/91/EC". Závazky z ní vyplývající vstoupily v platnost v letech 2006 a 2009. Hlavním 

cílem této směrnice je sníţit energetickou náročnost v celé Evropské unii při zohlednění 

místních klimatických podmínek. 

Hlavní přínosy implementace směrnice v českých podmínkách: 

 úprava systému správy databáze energetických expertů, jejich autorizace 

(přidělování licencí a přidělení evidenčního čísla) a evidence jejich práce,  

 vytvoření a zavedení systematického přístupu k hodnocení novostaveb,  

 vyvolání odborné diskuse o principech hodnocení energetické náročnosti budov,  

 vytvoření Národního kalkulačního nástroje pro hodnocení energetické 

náročnosti budov na bázi MS Excel,  
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 úprava dvou existujících komerčních SW produktů (programy ENERGIE 

a PROTECH), které v době vstoupení vyhlášky v účinnost měly jiţ metodiku 

výpočtu dle poţadavků článku 7 EPBD zakomponovánu.  

Základním předpisem, jímţ byla do české legislativy podstatná část směrnice 

implementována, je vyhláška č.148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Nová 

směrnice EPBD, tak zvaný recast, nebo také EPBD II byla dohodnuta mezi Radou 

a Komisí v listopadu 2009, schválena v květnu 2010 a vydána v červnu 2010 jako 

Directive 2010/31/EU. 

EPBD II přináší poměrně mnoho změn oproti původní verzi, z nichţ některé jsou 

zcela zásadní: 

 Poţadavky na energetickou náročnost jsou nyní blíţe specifikovány jako 

nákladově optimální, neboli takové, aby v průběhu celého ţivotního cyklu 

součet nákladů na investici, údrţbu a provoz byl co nejniţší.  

 Všechny nové budovy do roku 2020 mají být stavěny jako „budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie“. Budovy pro veřejnou správu musí tento poţadavek 

splnit do roku 2018. Tyto budovy se musí pro Českou republiku přesně 

definovat. Členské státy Evropské unie zároveň musí vypracovat strategie, jak 

tohoto cíle dosáhnout. 

 Před zahájením novostaveb bude třeba provést posouzení alternativních systémů 

dodávek energie zejména s vyuţitím obnovitelných zdrojů, kogenerace, 

centrálního vytápění, či tepelných čerpadel. Zároveň by při rekonstrukcích měly 

být vzaty v úvahu i alternativní technické systémy. 

 U rekonstrukcí odpadá hranice 1000 m
2
, která v praxi znamenala, ţe na drtivou 

většinu budov se poţadavky při rekonstrukcích nevztahovaly. Nově směrnice 

klade také poţadavky na jednotlivé stavební prvky budov, mají-li významný 

vliv na energetickou náročnost. 

 U průkazů energetické náročnosti došlo ke zpřesnění poţadavků předloţení 

takového certifikátu při transakci s nemovitostí. U budov pro veřejnou správu 

jsou navíc stanoveny poţadavky na zpracování a vyvěšení průkazů i bez 

transakcí [16]. 
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Dva a půl roku po vstupu směrnice v platnost platí opatření, dle kterého se certifikát 

(průkaz energetické náročnosti budovy - PENB) bude vydávat v případě stavby nebo 

prodeje budovy/bytu nebo nového pronájmu, tak aby byl kupující/nájemník informován 

o vlastnostech budovy/bytu a dále u budov obývaných státní správou nad 500 m
2
 a pět let 

po vstupu směrnice v platnost se hranice sniţuje na 250 m
2
; státní správa je navíc povinna 

tento certifikát vyvěsit na viditelné místo; certifikáty budou mimo jiné. obsahovat 

doporučení na zlepšení energetické účinnosti.  
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3 SOUČASNÝ STAV SLEDOVANÉ PROBLEMATIKY 

Strategie České republiky v oblasti energetiky je zakotvena v dokumentu s názvem 

Státní energetická koncepce České republiky z roku 2004.  

Jsou zde stanoveny vize, cíle a nástroje pro její dosaţení a obsahuje také energetický 

scénář vývoje. Mezi vize patří energetická nezávislost, energetická bezpečnost z pohledu 

výroby a dodávek energií, udrţitelný rozvoj v oblasti ţivotního prostředí a ekonomického 

a sociálního rozvoje.  

3.1 Současná situace a vývoj v České republice 

Při statistickém šetření v roce 2011 bylo osloveno 83 firem, která dodávají tepelná 

čerpadla. Statistického šetření se zúčastnilo 29 firem, ostatní na dotazník nereagovaly. 

Tyto firmy dodaly v roce 2011 na český trh celkem 5 423 tepelných čerpadel. 

Dopočet za firmy, které se šetření nezúčastnily, byl proveden na základě porovnání s daty 

o přiznaných podporách ze SFŢP. Bylo předpokládáno, ţe podíl tepelných čerpadel těchto 

firem na podpořených instalacích je stejný, jako jejich podíl na celém trhu. Pro tyto firmy 

byl pro rok 2011 odhadnut zhruba 23% podíl na trhu s přibliţně 1 592 (výpočtovými) 

tepelnými čerpadly. Celkem se tedy dodalo na český trh v roce 2011 zhruba 7 015 

tepelných čerpadel. Metodika statistiky tepelných čerpadel se meziročně nezměnila, byly 

aplikovány stejné postupy a principy jako v předchozím roce. Vzhledem k tomu, ţe 

návratnost dotazníků dobrovolného šetření byla v obou letech obdobná, jsou data plně 

meziročně srovnatelná. V rámci Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011 byl zjišťován 

i výskyt tepelných čerpadel v domácnostech. Od počátku roku 2010 jsou tepelná čerpadla 

průběţně zjišťována u nových a rekonstruovaných budov. Významným počinem bylo 

zavedení Seznamu výrobků a technologií (SVT) programu Zelená úsporám. Zájemci 

o instalaci tepelných čerpadel, se zde mohou alespoň orientačně seznámit s nabídkou na 

trhu. Současně si mohou jednoduše vybrat dodavatelskou firmu v Seznamu odborných 

dodavatelů (SOD). Ke konci roku 2012 zde bylo evidováno 2 587 dodavatelských firem 

pro tepelná čerpadla nabízejících 1 615 typů tepelných čerpadel [17]. 
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Tabulka 1: Odhad roční dodávky tepelných čerpadel (počty) [17] 

Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh (počty) 

Sazba 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vzduch - vzduch 47 122 338 60 254 118 105 

Vzduch - voda 693 964 1482 1769 2386 4212 4525 

Země - voda 958 1362 1730 2125 1959 2150 2296 

Voda - voda 55 84 62 78 87 74 65 

Jiné 19 0 3 0 159 10 24 

Celkem 1771 2532 3615 4032 4845 6564 7015 

Tabulka 2: Odhad roční dodávky tepelných čerpadel (tepelný výkon - kW) [17] 

Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh (tepelný výkon – kW) 

Sazba 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vzduch - vzduch 190 470 1522 787 1764 621 719 

Vzduch - voda 11039 17968 19073 23343 32967 52282 57753 

Země - voda 11285 18593 24585 28868 26747 27078 26055 

Voda - voda 1595 3015 4135 1694 1642 1898 1533 

Jiné 639 0 193 0 1373 17 41 

Celkem 24747 40046 49508 54692 64493 81897 86100 
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Graf 1: Dodávka tepelných čerpadel na tuzemský trh podle typu [17] 

 

Při statistickém šetření bylo zjišťováno vytápění v nově kolaudovaných bytech. 

Zatímco v roce 2010 bylo v novostavbách instalováno 1 540 tepelných čerpadel, v roce 

2011 to bylo jiţ 1 927 kusů. Jako zdroj hlavního vytápění tak má v době kolaudace tepelné 

čerpadlo 8,4 % rodinných domů a 4,8 % bytů v bytových domech. Na základě prodejů lze 

odhadovat, ţe 30 % tepelných čerpadel je tedy instalováno v novostavbách. 

3.2 Podpora ekologického vytápění 

Ministerstvo ţivotního prostředí připravilo jiţ od roku 2009 program Zelená 

úsporám. Program Zelená úsporám, je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění 

s vyuţitím obnovitelných zdrojů energie. Tento program je také zaměřen na investice do 

energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu je podporováno 

kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů. Také se z tohoto programu můţe 

investovat náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná 

tepelná čerpadla. Instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb, instalace 

solárně termických kolektorů a také výstavba v pasivně energetickém standardu. 
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Dotace na pořízení tepelného čerpadla je moţné získat v rámci oblasti podpory 

s označením „Efektivní vyuţití zdrojů energie“. Ta zahrnuje všechny moţnosti získání 

dotací na modernizaci otopného systému i na výměnu zdroje tepla. 

Výše dotace na tepelné čerpadlo: 

Tabulka 3: Výše dotace na tepelné čerpadlo při současném zateplení [18] 

Typ zařízení 
Maximální výše 

dotace v Kč 

Maximální míra 

podpory 

Tepelné čerpadlo voda-voda 100 000 75 % 

Tepelné čerpadlo země-voda 100 000 75 % 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75 000 75 % 

Tabulka 4: Výše dotace na tepelné čerpadlo bez současného zateplení [18] 

Typ zařízení 
Maximální výše 

dotace v Kč 

Maximální míra 

podpory 

Tepelné čerpadlo voda 80 000 55 % 

Tepelné čerpadlo země-voda 80 000 55 % 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda 60 000 55 % 

 

V případě tepelných čerpadel je poţadován určitý minimální topný faktor 

(4,3 pro tepelná čerpadla země-voda, 3,1 pro tepelná čerpadla vzduch-voda). 

3.3 Alternativní zdroje a jejich nabídka v České republice 

V případě této diplomové práce jsou jako alternativní zdroje řešena tepelná čerpadla. 

Nabídka na Českém trhu je v současnosti velmi široká. Čerpadla dodávají, jak renomované 

firmy, tak i firmy, které dodávají levné výrobky, u kterých není zajištěna dostatečná 

kvalita. 

Pro výběr tepelného čerpadla je rozhodující správné technické řešení pro konkrétní 

objekt. 

V České republice existuje Asociace pro vyuţití tepelných čerpadel. Tato organizace 

působí v oblasti šíření informací, vzdělávání odborníků i potenciálních investorů. 
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Existují nejen informační bariéry, ale i legislativní a ekonomické. Ty jsou velmi 

výraznou brzdou většího rozšíření tepelných čerpadel, proto je nutné, s ohledem na rozvoj 

instalací tepelných čerpadel, věnovat pozornost i této problematice.  

Asociace si klade za cíl dbát na technickou úroveň svých členů a minimalizovat 

počet nesprávných instalací, které ve svém důsledku vedou k negativnímu postoji uţivatelů 

a potenciálních zájemců o tepelná čerpadla. 

Nezbytnou součástí její činnosti je i koordinovaná spolupráce při řešení 

energetických, finančních, ekologických a jiných strategických koncepcí státu. Pro zvýšení 

informovanosti je důleţité i navázání kontaktů s ostatními subjekty. Ať jiţ zájmovými 

sdruţeními v oblasti vyuţití obnovitelných a alternativních zdrojů energie, ochrany 

ţivotního prostředí, tak i elektroenergetickými společnostmi, poradenskými středisky EKIS 

a energetickými auditory. Přínosná je i spolupráce s vysokými i středními školami, 

výzkumnými a zkušebními ústavy.  

Členem asociace je většina významných výrobců a dovozců tepelných čerpadel 

v České republice [19]. 
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4 NÁVRH ALTERNATIVNÍCH MOŽNOSTÍ 

Moţností alternativních vytápění objektu můţe být více. Jsou to tepelná čerpadla, 

solární systémy, fotovoltaické systémy, kotle na biomasu. 

Při volbě zdroje vytápění je třeba zváţit faktory, jako jsou komfortnost, provozní 

náklady a investiční náročnost. Důleţité je neopomenout výchozí podmínky, které jsou 

limitující, coţ můţe být například typ současné otopné soustavy či dostupnost paliva. 

Při instalaci alternativního zdroje vytápění je třeba dbát také na správné zateplení 

objektu, pro sníţení jeho energetické náročnosti. V úvahu se musí samozřejmě brát také 

lokalita, ve které objekt stojí a podle toho vybírat například vhodné tepelné čerpadlo.  

4.1 Popis objektu, pro který je alternativní zdroj vytápění navrhován 

Objekt, pro který je v této diplomové práci navrhováno alternativní vytápění 

a porovnáváno s vytápěním plynem stojí v horské oblasti. Je to rodinný domek, zděný 

z dutinových tepelně izolačních tvárnic POROTHERM. Má ţelezobetonovou monolitickou 

konstrukci. Střecha je sedlová, krov dřevěný úsporný hambalkové soustavy, krytina 

je z poplastovaného plechu. Nad přistavěnou garáţí je plochá střecha s povlakovou 

krytinou. 

Základy jsou klasické – betonové pásy, podlahy betonové, tepelně izolované, 

schodiště ţelezobetonové.  

4.2 Popis lokality, ve které se daný objekt nachází 

Hodnocený objekt se nachází v Loučné pod Klínovcem. Obec Loučná pod 

Klínovcem se rozkládá severně od Klínovce a východním směrem od Boţího Daru. Je to 

horské městečko a průměrná roční teplota vzduchu je zde 2,6 °C. 

4.3 Návrh použitelných alternativních zdrojů vytápění pro daný objekt 

Jako alternativní zdroje vytápění pro tento domek přicházejí v úvahu tepelná 

čerpadla nebo kotle na biomasu. V rámci dané horské oblasti je nutné se zamyslet nad 
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nejvhodnějším tepelným čerpadlem. Jelikoţ je domek v horské oblasti, je přihlédnuto na 

geologické podloţí a v tomto případě není vhodné tepelné čerpadlo odebírající energii ze 

země. Vrt je v dané oblasti finančně náročný a ekonomická návratnost by se díky tomu 

prodlouţila. Náročné je také vyřizování povolení pro vyhloubení vrtu. Dříve se tvrdilo, ţe 

tepelné čerpadlo je nutné vybírat podle toho, kde je objekt umístěn. Zda v horské oblasti, 

kde je chladnější a vlhčí podnebí, nebo v níţině, kde jsou teploty celý rok vyšší. Tepelná 

čerpadla typu vzduch/voda, která měla původně v chladných horských oblastech o něco 

vyšší nároky na spotřebu elektrické energie, jsou dnes stejně vhodná jako čerpadla 

země/voda. 

4.4 Výběr nejvhodnějšího alternativního zdroje 

Jako alternativní zdroje vytápění je pro danou lokalitu moţno uvaţovat tepelné 

čerpadlo typu vzduch/voda, vytápění dřevěnými peletami, nebo palivovým dřívím. Jak 

u pelet, tak u palivového dříví jsou potřebné skladovací prostory. Pelety bývají mnohdy 

nekvalitní, je potřeba je nakupovat u ověřených dodavatelů. Dřevo je pracnější na přípravu 

musí se naštípat, musí být dobře vysušené. Cena automatického kotle na pelety se 

pohybuje kolem 70 000 Kč. Kotle na palivové dříví mohou být levnější, ale pokud je 

poţadavek na kotel automatický, tak cena je podobná jako u kotle na pelety. Nevýhodou 

tohoto výtápění je, ţe kotle nejsou zcela bezúdrţbové a cena jak pelet, tak i dřeva můţe do 

budoucna stoupat. 

Po zváţení všech moţností se jeví nejvhodnějším alternativním zdrojem vytápění pro 

daný domek tepelné čerpadlo typu vzduch/voda. Hodnocení je prováděno pro tepelné 

čerpadlo od firmy STIEBEL ELTRON.  

Jako klasický zdroj vytápění je moţné pouţít kondenzační plynový kotel. Hodnocení 

je provedeno pro tepelné čerpadlo značky Stiebel Eltron a plynový kondenzační kotel. 

Tepelné čerpadlo od firmy Stiebel Eltron je zvoleno z důvodu, ţe tato firma má velkou 

tradici a to jak u nás, tak i v zahraničí. Oproti jiným výrobkům, které je moţno sehnat 

i za niţší ceny, je u této firmy zaručena kvalita a záruka. Firma Stiebel Eltron nabízí 

technicky vyspělé produkty splňující nároky na ekologický i ekonomický provoz v oblasti 

elektrického ohřevu vody a vytápění, tepelných čerpadel, solárních systémů, ventilačních 

jednotek a rekuperací tepla. Výrobky uvedené firmy získaly řadu prestiţních ocenění na 

http://www.m-klima.cz/tepelna-cerpadla/tepelna-cerpadla-vzduch-voda/
http://www.m-klima.cz/tepelna-cerpadla/tepelna-cerpadla-vzduch-voda/
http://www.m-klima.cz/tepelna-cerpadla/tepelna-cerpadla-zeme-voda/
http://www.m-klima.cz/tepelna-cerpadla/tepelna-cerpadla-zeme-voda/
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oborových výstavách a veletrzích. Firma zaručuje spolehlivý servis a komunikaci se svými 

zákazníky. Firma Stiebel Eltron je členem Asociace pro vyuţití tepelných čerpadel. 

Vzhledem k dalšímu navýšení investice a nevhodnosti dané oblasti nebudou pouţity 

na ohřev TUV solární systémy.  
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5 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ OBOU 
NAVRHOVANÝCH VARIANT 

Nejprve se musí spočítat tepelná ztráta v celém domě. Tepelná ztráta je počítána 

vţdy na extrémní podmínky v dané oblasti. Výpočet je proveden tím způsobem, ţe jsou 

spočítané tepelné ztráty v jednotlivých místnostech a prostorách domu a následně součtem 

těchto ztrát vyjde celková tepelná ztráta na celý objekt. Tato hodnota je potřeba pro další 

výpočet provozních nákladů. Tepelný výkon vytápěných zařízení musí být určen tak, 

aby ve vytápěných místnostech byla zajištěna optimální teplota i při nejnepříznivějších 

podmínkách, které mohou v zimním období v dané lokalitě nastat. Tento výkon se obvykle 

určuje podle tepelných ztrát budovy. Postup výpočtu je v zemích evropské unie stanoven 

normou EN 12831. Vstupem České republiky do Evropské unie se norma stala platnou 

i v České republice. Tepelná ztráta vytápěného prostoru je vţdy rovna součtu tepelné ztráty 

prostupem tepla a tepelné ztráty větráním. Tepelná ztráta prostupem je mnoţství tepla, 

které prochází konstrukcí v důsledku rozdílů teplot na vnější a vnitřní straně konstrukce. 

Její velikost je závislá na ploše, kterou teplo prochází, na součiniteli prostupu tepla a na 

rozdílu teplot. Tepelná ztráta větráním neboli, výměnou vzduchu je způsobena nutností 

zajištění minimální výměny vzduchu, z důvodu zabránění nahromadění škodlivých látek 

v daném prostoru. Součinitel prostupu tepla vyjadřuje celkovou výměnu tepla přes stavební 

konstrukci. Čím niţší hodnota součinitele prostupu tepla tím je konstrukce lepší. Základní 

hodnota součinitele prostupu tepla je závislá na vlastnostech materiálu, ze kterého se 

konstrukce skládá. Další faktor, který ovlivňuje základní hodnotu součinitele tepla, je 

odpor při přestupu tepla na obou stranách konstrukce. Výpočet součinitele prostupu tepla 

vychází z normy ČSN EN ISO 6946 [20]. Součinitel prostupu tepla vyjadřuje, kolik tepla 

unikne konstrukcí o ploše 1 m
2
,
 
při rozdílu teplot 1 K. UT, U [W/(m

2
·K)] je celková 

výměna tepla v ustáleném stavu mezi dvěma prostředími vzájemně oddělenými stavební 

konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami, zahrnuje 

vliv všech tepelných mostů včetně vlivu prostupujících hmoţdinek a kotev, které jsou 

součástí konstrukce, je definován vztahem: 

 
T

T
R

UU
1

)(   [21] 
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Vlastnost hodnotí vliv celé konstrukce a k ní přilehlých vzduchových vrstev na šíření 

tepla prostupem. Je odvozena z tepelného odporu konstrukce R. Vzájemný vztah 

součinitele prostupu tepla U a tepelného odporu konstrukce R, popřípadě odporu při 

prostupu tepla RT, je dán vztahy: 

 
Tscsi

T
RRRR

UU
11

)( 


  [21] 

 

Součinitel prostupu tepla U a odpor při prostupu tepla RT vyjadřují prostup tepla 

celou konstrukcí. Proto musí zahrnovat vliv všech tepelných mostů a jiných zdrojů 

navýšení tepelných toků obsaţených v konstrukci. Vliv tepelných mostů v konstrukci lze 

zanedbat, pokud jejich souhrnné působení je menší neţ 5 % součinitele prostupu tepla 

vypočteného s vlivem tepelných mostů [21]. Tepelný odpor vyjadřuje, jakou plochou 

konstrukce a při jakém rozdílu teplot na jejích površích dojde k přenosu 1 Wattu, čili 

k přenosu energie o velikosti 1 J za 1sekundu. R [m
2
·K/W] je tepelně izolační vlastnost 

vrstvy materiálu, popřípadě nestejnorodé vrstvy materiálu, popřípadě stavební konstrukce 

dané tloušťky. Je-li známa hodnota součinitele tepelné vodivosti vrstvy materiálu a je-li 

konstantní, povrchy kolmé na směr tepelného toku jsou vzájemně rovnoběţné 

(planparalelní vrstva) a vrstvou tak proudí rovnoměrný tepelný tok, je tepelný odpor 

definován vztahem: 

 


d
R   [22] 

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

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

Tepelný odpor konstrukce je roven součtu tepelných odporů jednotlivých 

(planparalelních) vrstev, ze kterých je konstrukce sloţena: 

 jRR   [22] 
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 Rj - tepelný odpor j-té vrstvy konstrukce, v m2·K/W, stanovený pro hmotné 

vrstvy konstrukce ze vztahu: 

 
j

j

j

d
R


  [22] 

 dj - tloušťka j-té vrstvy konstrukce, v m;  

 λj - návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu j-té vrstvy konstrukce, ve 

W/(m·K), stanovený v souladu s ČSN 73 0540-3 [22]. 

Výpočet podle normy EN ISO 12831 

Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu 

Celkové tepelné ztráty vytápěného prostoru  

  WiViTi ,,   [23] 

 T,i - tepelné ztráty prostupem tepla vytápěného prostoru (i)ve W 

 V,i - tepelné ztráty větráním vytápěného prostoru (i)ve W 

Tepelné ztráty prostupem tepla T,i 

    WHHHH eiijTigTiueTTieiT   int,,,,, .  [23] 

 HTie - měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru (i) do venkovního prostředí (e) 

přes obvodový plášť budovy ve W/K 

 HT,iue - měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru (i) do venkovního prostředí 

(e) přes nevytápěný prostor (u) ve W/K 

 HT,ig - měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru (i) do zeminy (g) ve W/K 

 HT,ij - tepelná ztráta z vytápěného prostoru (i) do vedlejších vytápěných 

prostor (j)s výrazně odlišnou teplotou, tj. přilehlé části budovy ve W/K 

 int,i - vnitřní návrhová teplota vytápěného prostoru (i) v °C 

 e - venkovní teplota lokality (e) v °C 
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Tabulka 5: Tepelné ztráty  [vlastní] 

Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky             

te = -21 °C        tib = 21,7°C        n50 = 5,0         systém rozměrů: E - vnější       

podl. č.m. účel úsek tj np Vnp Vn50 Vmech fRH 

            °C   m3.h-1 m3.h-1 m3.h-1   

ÚSEK 1                     

1 101 pokoj 1 22 0,5 11,7 4,7 0,0 0 

1 102 obývací pokoj+ jídelna 1 22 0,5 41,5 24,9 0,0 0 

1 103 kuchyň 1 22 0,5 10,2 4,1 0,0 0 

1 104 WC 1 20 1,5 13,2 1,8 0,0 0 

1 105 technická místnost  1 22 0,5 5,2 2,1 0,0 0 

1 106 zádveří 1 18 0,5 3,7 1,5 0,0 0 

1 107 chodba 1 20 0,5 14,5 5,8 0,0 0 

2 201 pokoj 1 22 0,5 17,0 10,2 0,0 0 

2 202 pokoj 1 22 0,5 18,2 10,9 0,0 0 

2 203 šatna 1 22 0,5 10,2 4,1 0,0 0 

2 204 ložnice 1 22 0,5 21,8 13,1 0,0 0 

2 205 koupelna 1 24 1,5 44,7 8,9 0,0 0 

2 206 chodba 1 20 0,5 14,9 6,0 0,0 0 

                        

č.m. úsek Vmi Api HTm HVm Tm Vm RHm HLm Qcm Qz 
    m3 m2 W/K W/K W W W W W W 

ÚSEK 1                     

101 1 23,4 9,0 10 4 441 171 0 612 612 0 

102 1 83,0 31,9 34 14 1 467 607 0 2 074 2 074 0 

103 1 20,4 7,8 10 3 411 149 0 560 560 0 

104 1 8,8 3,4 4 4 160 184 0 344 344 0 

105 1 10,4 4,0 7 2 294 76 0 370 370 0 

106 1 7,5 2,9 4 1 138 50 0 187 187 0 

107 1 29,0 11,2 4 5 158 202 0 360 360 0 

201 1 34,0 11,8 14 6 593 249 0 842 842 0 

202 1 36,3 13,6 14 6 592 265 0 857 857 0 

203 1 20,4 8,0 6 3 254 149 0 403 403 0 

204 1 43,6 16,0 14 7 608 319 0 927 927 0 

205 1 29,8 9,9 13 15 583 684 0 1 266 1 266 0 

206 1 29,9 11,2 4 5 164 208 0 372 372 0 

úsek 1 376,4 140,7 137 77 5 862 3 312 0 9 174 9 174 0 

                        

Legenda:                     

Vnp - hygienická výměna vzduchu               

Vn50 - výměna vzduchu pláštěm budovy               

fRH - zátopový součinitel                 

Tm - tepelná ztráta místnosti prostupem tepla             

Vm - tepelná ztráta místnosti větráním               

RHm - tepelný výkon místnosti pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění       

HLm - celkový návrhový tepelný výkon místnosti             

Qcm HLm + Qz                   
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5.1 Zhodnocení investičních a provozních nákladů při vytápění 

tepelným čerpadlem v porovnání s vytápění plynem  

Do výpočtu je zahrnuta příprava teplé vody a také lepší tarif elektrické energie 

pro tepelná čerpadla.  

Vstupní hodnoty: 

 vnitřní výpočtová teplota    22,0 °C 

 venkovní výpočtová teplota   -20,0 °C 

 tepelná ztráta     9,174 kW 

 počet tepelných čerpadel - souprav  1 kus 

 výpočtová teplota topné soustavy   55 °C  

 teplotní spád soustavy    10 K 

 koeficient útlumu      0,68 

 denní spotřeba TUV    200 l/den 

 výkon potřebný pro ohřev TUV za 22 hodin 0,5 kW  

 náklady na elektřinu v domácnosti  20 000,- Kč/rok 
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Tabulka 6: Výpočet nákladů na jednotlivé varianty vytápění  [vlastní] 

Loučná (-20) 

vnitřní výpočtová teplota 22 °C  

venkovní výpočtová teplota -20,0 °C  

tepelná ztráta 9,174 kW Sazba pro domácnost 

počet tepelných čerpadel - souprav 1 ks WPL 18 E 

výpočtová teplota topné soustavy 55 °C Plynový kotel nízkoteplotní 

teplotní spád soustavy 10 K není funkčnost 

koeficient útlumu, doporučujeme k = 0,68 0,68 Akumul. schopnost budovy - střední 

denní spotřeba TUV 200 l/den  

výkon potřebný pro ohřátí TUV za 22 hodin 0,5 kW  

náklady na elektřinu v domácnosti v D 02d 20 000 Kč/rok  

 

  1 x WPL 18 E plyn 

celkem proud - hodnota jističe pro paušál A 3x32 3x25 

    

roční potřeba tepla pro topeni kWh/ rok 27122 27122 

roční potřeba tepla pro topení GJ / rok 98 98 

roční potřeba tepla pro TUV kWh/rok 4245 4245 

roční potřeba tepla pro TUV GJ / rok 15 15 

roční potřeba tepla celkem kWh/ rok 31367 31367 

spotřeba kompresorů pro topení a TUV kWh/ rok 10369  

spotřeba bivalentních zdrojů - topných přírub a 
vestavěného elektrokotle 

kWh/ rok 97  

    

odběr energie celkem kWh / rok 10466 31367 

podíl bivalentních zdrojů % 0,9% 100% 

    

cena paušálu za elektroměr D 56d Kč/ rok 5 750,-  

cena paušálu za elektroměr D 02d Kč/ rok  1 704,- 

cena paušálu za plynoměr Kč/ rok  3 348,- 

cena za 1 kWh elektrickou v D 56d Kč / kWh 2,57  

cena za 1 kWh elektrickou v D 02d Kč / kWh  4,55 

cena za 1 kWh v plynu Kč / kWh  1,59 

cena za 1 kWh v dotopu pro TČ Kč / kWh 2,57  

roční náklad na topení a TUV bez paušálů Kč/ rok 26 929,- 49 873,- 

    

náklad na elektřinu v domácnosti v D02 Kč/ rok  20 000,- 

náklad na elektřinu v domácnosti v D56 Kč/ rok 10 574,-  

    

náklad na energie celkem s paušály* Kč/ rok 43 253,- 74 925,- 

    

investice - technologie tepelného čerpadla Kč 250 000,- 90 000,- 

    

investice technologie celkem Kč 250 000,- 90 000,- 

    

návratnost proti plynu roku 5,1  

* Ceny platné pro PRE a středočeskou plynárenskou.   
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Počáteční investice do tepelného čerpadla je 250 000 Kč a do kondenzačního 

plynového kotle 90 000 Kč. Průměrná ţivotnost kvalitního tepelného čerpadla je 

v současné době odhadována na 20 let. Ţivotnost kondenzačního plynového kotle na 

13 let. Pro zjištění zda se vyplatí investovat do tepelného čerpadla, přestoţe je jeho 

pořizovací cena oproti plynovému kotli velmi vysoká, se musí vypočítat doba návratnosti 

této počáteční investice. Doba návratnosti, je taková doba, za kterou peněţní příjmy 

z investice vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na investici. V tomto konkrétním případě 

je pouţita prostá doba návratnosti. 

Výpočet prosté doby návratnosti: 

 
CF

IN
TNP   [24] 

 IN - náklady na investici (investiční výdaj),  

 CF- roční peněţní tok (roční příjem – úspora nákladů v důsledku investice). 

 

Při počáteční investici do tepelného čerpadla ve výši 250 000 Kč a investici do 

kondenzačního kotle ve výši 90 000 Kč se náklady na investici rovnají 160 000 Kč. 

Náklad na celkovou spotřebu energie za rok jsou u tepelného čerpadla 43 253 Kč 

a u plynového kotle 74 925 Kč, úspora nákladů na energii činí tedy ročně 31 672 Kč. 

 1,5
31672

160000
PTN   

Návratnost investice oproti kondenzačnímu plynovému kotli je tedy 5,1 roku. 
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Tabulka 7: Ekonomické  porovnání tepelného čerpadla a plynového kotle  [vlastní] 

      tepelné čerpadlo plynový kotel úspora 

Počáteční investice     250 000 Kč 90 000 Kč   

Roční náklady     43 253 Kč 74 925 Kč   

Celkové náklady po 1 roce 293 253 Kč 164 925 Kč -128 328 Kč 

Celkové náklady po 2 letech 336 506 Kč 239 850 Kč -96 656 Kč 

Celkové náklady po 3 letech 379 759 Kč 314 775 Kč -64 984 Kč 

Celkové náklady po 4 letech 423 012 Kč 389 700 Kč -33 312 Kč 

Celkové náklady po 5 letech 466 265 Kč 464 625 Kč -1 640 Kč 

Celkové náklady po 6 letech 509 518 Kč 539 550 Kč 30 032 Kč 

Celkové náklady po 7 letech 552 771 Kč 614 475 Kč 61 704 Kč 

Celkové náklady po 8 letech 596 024 Kč 689 400 Kč 93 376 Kč 

Celkové náklady po 9 letech 639 277 Kč 764 325 Kč 125 048 Kč 

Celkové náklady po 10 letech 682 530 Kč 839 250 Kč 156 720 Kč 

Celkové náklady po 11 letech 725 783 Kč 914 175 Kč 188 392 Kč 

Celkové náklady po 12 letech* 769 036 Kč 1 079 100 Kč 310 064 Kč 

Celkové náklady po 13 letech 812 289 Kč 1 154 025 Kč 341 736 Kč 

Celkové náklady po 14 letech 855 542 Kč 1 228 950 Kč 373 408 Kč 

Celkové náklady po 15 letech 898 795 Kč 1 303 875 Kč 405 080 Kč 

Celkové náklady po 16 letech 942 048 Kč 1 378 800 Kč 436 752 Kč 

Celkové náklady po 17 letech 985 301 Kč 1 453 725 Kč 468 424 Kč 

Celkové náklady po 18 letech 1 028 554 Kč 1 528 650 Kč 500 096 Kč 

Celkové náklady po 19 letech 1 071 807 Kč 1 603 575 Kč 531 768 Kč 

Celkové náklady po 20 letech 1 115 060 Kč 1 678 500 Kč 563 440 Kč 

      

* po 12 letech - investice do obnovy plynového kotle 

 

 

Graf 2: Finanční úspora při použití tepelného čerpadla  [vlastní] 
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6 ZÁVĚR 

V dnešní době se lidé začali ve větší míře zajímat o nahrazení klasického druhu 

vytápění alternativními zdroji. Začala se ve velkém rozsahu instalovat tepelná čerpadla, ať 

uţ jako náhrada stávajících kotlů na fosilní paliva, tak i do novostaveb jako nový druh 

vytápění. Na instalaci tepelného čerpadla mohou lidé čerpat různé dotace a mají 

i zvýhodněnou sazbu na elektrickou energii. Tato zvýhodněná cena se vztahuje na všechny 

elektrické spotřebiče v domě, nejen na provoz tepelného čerpadla. Instalace tepelného 

čerpadla je sice finančně náročnější, neţ instalace kondenzačního plynového kotle, ale 

kvalitní tepelné čerpadlo má v dnešní době vyšší ţivotnost neţ plynový kondenzační kotel 

a tím je návratnost investice rychlejší. Tepelné čerpadlo není závislé na eventuálním 

nárůstu cen plynu. Náklady na energii jsou téměř o polovinu levnější, neţ náklady při 

vytápění a ohřevu vody plynem. Vývoj cen plynu se dá těţko předpokládat, časem se můţe 

jeho cena i razantně zvýšit. 

 Při provozu tepelného čerpadla nevznikají ţádné exhalace, zdroj je šetrný 

k ţivotnímu prostředí. Výhodou tepelného čerpadla, je bezesporu také plně automatický 

provoz s vynikající regulací. 

V konkrétním případě, který je porovnáván v diplomové práci je cena tepelného 

čerpadla poměrně vysoká a to 250 000 Kč. Tepelné čerpadlo je od renomované firmy. Lze 

sehnat i tepelná čerpadla za niţší cenu, není zde však zaručena kvalita a profesionální 

servis. Kvalitní čerpadlo vydrţí déle, technická doba ţivotnosti se předpokládá dvacet let. 

U nekvalitních tepelných čerpadel můţe být aţ o polovinu niţší. Plynový kondenzační 

kotel stojí průměrně 90 000 Kč, coţ je o 160 000 Kč méně, neţ tepelné čerpadlo, ţivotnost 

plynového kotle je však předpokládána pouze dvanáct let. Úspora nákladů na celkovou 

spotřebu energie je u tepelného čerpadla oproti plynovému kotli v daném případě 

31 672 Kč ročně. Ve výše uvedené tabulce a následném grafu je znázorněno porovnání 

provozních a investičních nákladů v horizontu technické ţivotnosti tepelného čerpadla, coţ 

je dvacet let. Z údajů vyplývá, ţe provoz tepelného čerpadla, je z dlouhodobého hlediska 

ekonomicky výhodnější oproti plynovému kondenzačnímu kotli.  
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 Tepelný výkon ČSN EN 12831           

               

 107 chodba                    
               

 t, = 20 °C       te = -21 °C       ΔB = 0       kód : 11111        

               

 OK ZZ x y Ui,eq Δt b PO A AO AR H tsi  

     m m   K     m
2
 m

2
 m

2
 W.K

-1
 °C  

 SN2 0 3,70 2,95 1,300 -2 -0,05 1 10,9 1,6 9,3 -0,6 20,3  

 DN3 0 0,80 2,00 2,400 -2 -0,05 1 1,6 1,6 1,6 -0,2 20,6  

 SN2 0 4,80 2,95 1,300 -2 -0,05 2 14,2 2,6 11,6 -0,7 20,3  

 DN1 0 0,60 2,00 2,400 -2 -0,05 1 1,2 1,2 1,2 -0,1 20,6  

 DN2 0 0,70 2,00 2,400 -2 -0,05 1 1,4 1,4 1,4 -0,2 20,6  

 SN1 0 2,10 2,95 1,650 2 0,05 0 6,2 0,0 6,2 0,5 19,6  

 SN1 0 2,00 2,95 1,650 2 0,05 1 5,9 1,6 4,3 0,3 19,6  

 DN3 0 0,80 2,00 2,400 2 0,05 1 1,6 1,6 1,6 0,2 19,4  

 SO1 0 2,80 2,95 0,170 41 1,00 1 8,3 1,0 7,3 1,2 19,1  

 OZ4 0 0,70 1,40 1,300 41 1,00 1 1,0 1,0 1,0 1,5 13,3  

 PDL1 z 3,80 3,70 0,222 16 0,37 0 14,1 0,0 14,1 1,9 19,4  

               

 Výměna vzduchu      Tepelná ztráta       

 Hygienický požadavek Vnp 14,5 m
3.

h
1
  Prostupem  Tm 158 W  

 Infiltrace pláštěm Vn50 5,8 m
3.

h
1
  Výměnou vzduchu Vm 202 W  

 Součinitel tepelné ztráty    Zátopová  RHm 0 W  

 Prostupem  HTm 3,9 W.K
-1

  Celkem   HLm 360 W  

 Výměnou vzduchu HVm 4,9 W.K
-1

  Tepelný zisk  Qz 0 W  
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 Tepelný výkon ČSN EN 12831           

               

 206 chodba                    
               

 t, = 20 °C       te = -21 °C       ΔB = 0       kód : 12111        

               

 OK ZZ x y Ui,eq Δt b PO A AO AR H tsi  

     m m   K     m
2
 m

2
 m

2
 W.K

-1
 °C  

 SN2 0 4,00 2,67 1,300 -2 -0,05 1 10,7 1,4 9,3 -0,6 20,3  

 DN2 0 0,70 2,00 2,400 -2 -0,05 1 1,4 1,4 1,4 -0,2 20,6  

 SN2 0 4,20 2,90 1,300 -2 -0,05 3 12,2 4,0 8,2 -0,5 20,3  

 DN1 0 0,60 2,00 2,400 -2 -0,05 1 1,2 1,2 1,2 -0,1 20,6  

 DN2 0 0,70 2,00 2,400 -2 -0,05 2 2,8 2,8 2,8 -0,3 20,6  

 SN2 0 1,50 2,90 1,300 -4 -0,10 1 4,3 1,4 2,9 -0,4 20,6  

 DN2 0 0,70 2,00 2,400 -4 -0,10 1 1,4 1,4 1,4 -0,3 21,2  

 SO1 0 1,25 2,80 0,170 41 1,00 0 3,5 0,0 3,5 0,6 19,1  

 STR1 z 3,50 1,80 0,239 35 0,85 0 6,3 0,0 6,3 1,3 19,0  

 SCH1 z 2,80 3,10 0,241 41 1,00 1 8,7 1,2 7,5 1,8 18,8  

 OZ7 0 0,80 1,50 2,000 41 1,00 1 1,2 1,2 1,2 2,8 9,8  

               

 Výměna vzduchu      Tepelná ztráta       

 Hygienický požadavek Vnp 14,9 m
3.

h
1
  Prostupem  Tm 164 W  

 Infiltrace pláštěm Vn50 6,0 m
3.

h
1
  Výměnou vzduchu Vm 208 W  

 Součinitel tepelné ztráty    Zátopová  RHm 0 W  

 Prostupem  HTm 4,0 W.K
-1

  Celkem   HLm 372 W  

 Výměnou vzduchu HVm 5,1 W.K
-1

  Tepelný zisk  Qz 0 W  
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 Tepelný výkon ČSN EN 12831           

               

 205 koupelna                  
               

 t, = 24 °C       te = -21 °C       ΔB = 0       kód : 12111        

               

 OK ZZ x y Ui,eq Δt b PO A AO AR H tsi  

     m m   K     m
2
 m

2
 m

2
 W.K

-1
 °C  

 SO1 0 4,00 2,74 0,170 45 1,00 1 11,0 1,5 9,4 1,6 23,0  

 OZ6 0 0,70 2,20 1,300 45 1,00 1 1,5 1,5 1,5 2,3 16,7  

 SN2 0 3,40 2,90 1,300 2 0,04 0 9,9 0,0 9,9 0,6 23,7  

 SN2 0 4,00 2,74 1,300 4 0,09 1 11,0 1,4 9,6 1,1 23,4  

 DN2 0 0,70 2,00 2,400 4 0,09 1 1,4 1,4 1,4 0,3 22,8  

 SO1 0 1,25 3,40 0,170 45 1,00 0 4,3 0,0 4,3 0,7 23,0  

 STR1 z 3,40 1,90 0,239 39 0,87 0 6,5 0,0 6,5 1,3 22,8  

 SCH1 z 3,40 3,10 0,241 45 1,00 1 10,5 1,2 9,3 2,2 22,6  

 OZ7 0 0,80 1,50 2,000 45 1,00 1 1,2 1,2 1,2 2,8 12,8  

               

               

               

 Výměna vzduchu      Tepelná ztráta       

 Hygienický požadavek Vnp 44,7 m
3.

h
1
  Prostupem  Tm 583 W  

 Infiltrace pláštěm Vn50 8,9 m
3.

h
1
  Výměnou vzduchu Vm 684 W  

 Součinitel tepelné ztráty    Zátopová  RHm 0 W  

 Prostupem  HTm 12,9 W.K
-1

  Celkem   HLm 1 266 W  

 Výměnou vzduchu HVm 15,2 W.K
-1

  Tepelný zisk  Qz 0 W  
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 Tepelný výkon ČSN EN 12831           

               

 102 obývací pokoj + jídelna          
               

 t, = 22 °C       te = -21 °C       ΔB = 0       kód : 11111        

               

 OK ZZ x y Ui,eq Δt b PO A AO AR H tsi  

     m m   K     m
2
 m

2
 m

2
 W.K

-1
 °C  

 SO1 0 4,80 2,95 0,170 43 1,00 1 14,2 2,9 11,3 1,9 21,1  

 OZ1 0 1,20 2,40 1,300 43 1,00 1 2,9 2,9 2,9 4,3 15,0  

 SO1 0 8,10 2,95 0,170 43 1,00 1 23,9 12,0 11,9 2,0 21,1  

 OZ2 0 5,00 2,40 1,300 43 1,00 1 12,0 12,0 12,0 17,9 15,0  

 SN1 0 1,30 2,95 1,650 7 0,16 1 3,8 1,2 2,6 0,7 20,6  

 DN1 0 0,60 2,00 2,400 7 0,16 1 1,2 1,2 1,2 0,5 19,9  

 SN2 0 4,80 2,95 1,300 2 0,05   14,2 2,6 11,6 0,7 21,7  

 DN2 0 0,70 2,00 2,400 2 0,05 1 1,4 1,4 1,4 0,2 21,4  

 DN1 0 0,60 2,00 2,400 2 0,05 1 1,2 1,2 1,2 0,1 21,4  

 PDL1 z 8,10 4,80 0,222 18 0,40 0 38,9 0,0 38,9 5,8 21,3  

               

               

 Výměna vzduchu      Tepelná ztráta       

 Hygienický požadavek Vnp 41,5 m
3.

h
1
  Prostupem  Tm 1 467 W  

 Infiltrace pláštěm Vn50 24,9 m
3.

h
1
  Výměnou vzduchu Vm 607 W  

 Součinitel tepelné ztráty    Zátopová  RHm 0 W  

 Prostupem  HTm 34,1 W.K
-1

  Celkem   HLm 2 074 W  

 Výměnou vzduchu HVm 14,1 W.K
-1

  Tepelný zisk  Qz 0 W  
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 Tepelný výkon ČSN EN 12831           

               

 103 kuchyň                    
               

 t, = 22 °C       te = -21 °C       ΔB = 0       kód : 11111        

               

 OK ZZ x y Ui,eq Δt b PO A AO AR H tsi  

     m m   K     m
2
 m

2
 m

2
 W.K

-1
 °C  

 SO1 0 3,10 2,95 0,170 43 1,00 0 9,1 0,0 9,1 1,6 21,1  

 SO1 0 3,45 2,95 0,170 43 1,00 1 10,2 1,7 8,5 1,4 21,1  

 OZ3 0 1,20 1,40 1,300 43 1,00 1 1,7 1,7 1,7 2,5 15,0  

 SN1 0 3,10 2,95 1,650 7 0,16 0 9,1 0,0 9,1 2,5 20,6  

 PDL1 z 3,10 3,45 0,222 18 0,40 0 10,7 0,0 10,7 1,6 21,3  

               

               

               

               

               

               

               

 Výměna vzduchu      Tepelná ztráta       

 Hygienický požadavek Vnp 10,2 m
3.

h
1
  Prostupem  Tm 411 W  

 Infiltrace pláštěm Vn50 4,1 m
3.

h
1
  Výměnou vzduchu Vm 149 W  

 Součinitel tepelné ztráty    Zátopová  RHm 0 W  

 Prostupem  HTm 9,6 W.K
-1

  Celkem   HLm 560 W  

 Výměnou vzduchu HVm 3,5 W.K
-1

  Tepelný zisk  Qz 0 W  
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 Tepelný výkon ČSN EN 12831           

               

 204 ložnice                    
               

 t, = 22 °C       te = -21 °C       ΔB = 0       kód : 12111        

               

 OK ZZ x y Ui,eq Δt b PO A AO AR H tsi  

     m m   K     m
2
 m

2
 m

2
 W.K

-1
 °C  

 SO1 0 4,50 2,69 0,170 43 1,00 1 12,1 2,6 9,5 1,6 21,1  

 OZ5 0 1,20 2,20 1,300 43 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,9 15,0  

 SN2 0 1,20 2,90 1,300 2 0,05 1 3,5 1,4 2,1 0,1 21,7  

 DN2 0 0,70 2,00 2,400 2 0,05 1 1,4 1,4 1,4 0,2 21,4  

 SN2 0 3,50 2,90 1,300 -2 -0,05 0 10,2 0,0 10,2 -0,6 22,3  

 SO1 0 1,25 4,50 0,170 43 1,00 0 5,6 0,0 5,6 1,0 21,1  

 STR1 z 4,50 2,30 0,239 37 0,86 0 10,4 0,0 10,4 2,1 20,9  

 SCH1 z 4,50 3,10 0,241 43 1,00 1 14,0 1,2 12,8 3,1 20,7  

 OZ7 0 0,80 1,50 2,000 43 1,00 1 1,2 1,2 1,2 2,8 11,3  

               

               

               

 Výměna vzduchu      Tepelná ztráta       

 Hygienický požadavek Vnp 21,8 m
3.

h
1
  Prostupem  Tm 608 W  

 Infiltrace pláštěm Vn50 13,1 m
3.

h
1
  Výměnou vzduchu Vm 319 W  

 Součinitel tepelné ztráty    Zátopová  RHm 0 W  

 Prostupem  HTm 14,1 W.K
-1

  Celkem   HLm 927 W  

 Výměnou vzduchu HVm 7,4 W.K
-1

  Tepelný zisk  Qz 0 W  
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 Tepelný výkon ČSN EN 12831           

               

 201 pokoj                    
               

 t, = 22 °C       te = -21 °C       ΔB = 0       kód : 12111        

               

 OK ZZ x y Ui,eq Δt b PO A AO AR H tsi  

     m m   K     m
2
 m

2
 m

2
 W.K

-1
 °C  

 SO1 0 4,70 2,70 0,170 43 1,00 1 12,7 2,6 10,1 1,7 21,1  

 OZ5 0 1,20 2,20 1,300 43 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,9 15,0  

 SN2 0 4,00 2,70 1,300 2 0,05 1 10,8 1,4 9,4 0,6 21,7  

 DN2 0 0,70 2,00 2,400 2 0,05 1 1,4 1,4 1,4 0,2 21,4  

 SO1 0 1,25 3,35 0,170 43 1,00 0 4,2 0,0 4,2 0,7 21,1  

 STR1 z 3,35 2,50 0,239 37 0,86 0 8,4 0,0 8,4 1,7 20,9  

 SCH1 z 3,35 3,10 0,241 43 1,00 1 10,4 1,2 9,2 2,2 20,7  

 OZ7 0 0,80 1,50 2,000 43 1,00 1 1,2 1,2 1,2 2,8 11,3  

               

               

               

               

 Výměna vzduchu      Tepelná ztráta       

 Hygienický požadavek Vnp 17,0 m
3.

h
1
  Prostupem  Tm 593 W  

 Infiltrace pláštěm Vn50 10,2 m
3.

h
1
  Výměnou vzduchu Vm 249 W  

 Součinitel tepelné ztráty    Zátopová  RHm 0 W  

 Prostupem  HTm 13,8 W.K
-1

  Celkem   HLm 842 W  

 Výměnou vzduchu HVm 5,8 W.K
-1

  Tepelný zisk  Qz 0 W  
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 Tepelný výkon ČSN EN 12831           

               

 101 pokoj                    
               

 t, = 22 °C       te = -21 °C       ΔB = 0       kód : 11111        

               

 OK ZZ x y Ui,eq Δt b PO A AO AR H tsi  

     m m   K     m
2
 m

2
 m

2
 W.K

-1
 °C  

 SOI 0 3,70 2,95 0,170 43 1,00 1 10,9 2,9 8,0 1,4 21,1  

 OZ1 0 1,20 2,40 1,300 43 1,00 1 2,9 2,9 2,9 4,3 15,0  

 SN2 0 3,70 2,95 1,300 2 0,05 1 10,9 1,6 9,3 0,6 21,7  

 DN3 0 0,80 2,00 2,400 2 0,05 1 1,6 1,6 1,6 0,2 21,4  

 SOI 0 3,40 2,95 0,170 43 1,00 0 10,0 0,0 10,0 1,7 21,1  

 PDL1 z 3,40 3,70 0,255 18 0,40 0 12,6 0,0 12,6 2,1 21,2  

               

               

               

               

               

               

 Výměna vzduchu      Tepelná ztráta       

 Hygienický požadavek Vnp 11,7 m
3.

h
1
  Prostupem  Tm 441 W  

 Infiltrace pláštěm Vn50 4,7 m
3.

h
1
  Výměnou vzduchu Vm 171 W  

 Součinitel tepelné ztráty    Zátopová  RHm 0 W  

 Prostupem  HTm 10,3 W.K
-1

  Celkem   HLm 612 W  

 Výměnou vzduchu HVm 4 W.K
-1

  Tepelný zisk  Qz 0 W  
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 Tepelný výkon ČSN EN 12831           

               

 202 pokoj                    
               

 t, = 22 °C       te = -21 °C       ΔB = 0       kód : 12111        

               

 OK ZZ x y Ui,eq Δt b PO A AO AR H tsi  

     m m   K     m
2
 m

2
 m

2
 W.K

-1
 °C  

 SO1 0 4,00 2,52 0,170 43 1,00 1 10,1 2,6 7,4 1,3 21,1  

 OZ5 0 1,20 2,20 1,300 43 1,00 1 2,6 2,6 2,6 3,9 15,0  

 SN2 0 1,20 2,90 1,300 2 0,05 1 3,5 1,4 2,1 0,1 21,7  

 DN2 0 0,70 2,00 2,400 2 0,05 1 1,4 1,4 1,4 0,2 21,4  

 SO1 0 1,25 4,50 0,170 43 1,00 0 5,6 0,0 5,6 1,0 21,1  

 STR1 z 4,50 1,60 0,239 37 0,86 0 7,2 0,0 7,2 1,5 20,9  

 SCH1 z 4,50 3,10 0,241 43 1,00 1 14,0 1,2 12,8 3,1 20,7  

 OZ7 0 0,80 1,50 2,000 43 1,00 1 1,2 1,2 1,2 2,8 11,3  

               

               

               

               

 Výměna vzduchu      Tepelná ztráta       

 Hygienický požadavek Vnp 18,2 m
3.

h
1
  Prostupem  Tm 592 W  

 Infiltrace pláštěm Vn50 10,9 m
3.

h
1
  Výměnou vzduchu Vm 265 W  

 Součinitel tepelné ztráty    Zátopová  RHm 0 W  

 Prostupem  HTm 13,8 W.K
-1

  Celkem   HLm 857 W  

 Výměnou vzduchu HVm 6,2 W.K
-1

  Tepelný zisk  Qz 0 W  
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 Tepelný výkon ČSN EN 12831           

               

 203 šatna                      
               

 t, = 22 °C       te = -21 °C       ΔB = 0       kód : 12111        

               

 OK ZZ x y Ui,eq Δt b PO A AO AR H tsi  

     m m   K     m
2
 m

2
 m

2
 W.K

-1
 °C  

 SN2 0 2,10 2,90 1,300 2 0,05 1 6,1 1,2 4,9 0,3 21,7  

 DN1 0 0,60 2,00 2,400 2 0,05 1 1,2 1,2 1,2 0,1 21,4  

 SO1 0 1,25 2,10 0,170 43 1,00 0 2,6 0,0 2,6 0,4 21,1  

 STR1 z 2,10 2,30 0,239 37 0,86 0 4,8 0,0 4,8 1,0 20,9  

 SCH1 z 2,10 3,10 0,241 43 1,00 1 6,5 1,2 5,3 1,3 20,7  

 OZ7 0 0,80 1,50 2,000 43 1,00 1 1,2 1,2 1,2 2,8 11,3  

               

               

               

               

               

               

 Výměna vzduchu      Tepelná ztráta       

 Hygienický požadavek Vnp 10,2 m
3.

h
1
  Prostupem  Tm 254 W  

 Infiltrace pláštěm Vn50 4,1 m
3.

h
1
  Výměnou vzduchu Vm 149 W  

 Součinitel tepelné ztráty    Zátopová  RHm 0 W  

 Prostupem  HTm 5,9 W.K
-1

  Celkem   HLm 403 W  

 Výměnou vzduchu HVm 3,5 W.K
-1

  Tepelný zisk  Qz 0 W  
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 Tepelný výkon ČSN EN 12831           

               

 105 technická místnost              
               

 t, = 22 °C       te = -21 °C       ΔB = 0       kód : 11111        

               

 OK ZZ x y Ui,eq Δt b PO A AO AR H tsi  

     m m   K     m
2
 m

2
 m

2
 W.K

-1
 °C  

 SN1 0 2,20 2,95 1,650 4 0,09 1 6,5 1,4 5,1 0,8 21,2  

 DN2 0 0,70 2,00 2,400 4 0,09 1 1,4 1,4 1,4 0,3 20,8  

 SN1 0 3,00 2,95 1,650 2 0,05 0 8,9 0,0 8,9 0,7 21,6  

 SO1 0 2,20 2,95 0,170 43 1,00 0 6,5 0,0 6,5 1,1 21,1  

 SO1 0 3,00 2,95 0,170 43 1,00 1 8,9 1,0 7,9 1,3 21,1  

 OZ4 0 0,70 1,40 1,300 43 1,00 1 1,0 1,0 1,0 1,5 15,0  

 PDL1 z 3,00 2,20 0,261 18 0,40 0 6,6 0,0 6,6 1,2 21,2  

               

               

               

               

               

 Výměna vzduchu      Tepelná ztráta       

 Hygienický požadavek Vnp 5,2 m
3.

h
1
  Prostupem  Tm 294 W  

 Infiltrace pláštěm Vn50 2,1 m
3.

h
1
  Výměnou vzduchu Vm 76 W  

 Součinitel tepelné ztráty    Zátopová  RHm 0 W  

 Prostupem  HTm 6,8 W.K
-1

  Celkem   HLm 370 W  

 Výměnou vzduchu HVm 1,8 W.K
-1

  Tepelný zisk  Qz 0 W  
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 Tepelný výkon ČSN EN 12831           

               

 104 WC                      
               

 t, = 20 °C       te = -21 °C       ΔB = 0       kód : 11111        

               

 OK ZZ x y Ui,eq Δt b PO A AO AR H tsi  

     m m   K     m
2
 m

2
 m

2
 W.K

-1
 °C  

 SN1 0 3,20 2,95 1,650 5 0,12 0 9,4 0,0 9,4 1,9 19,0  

 SO1 0 1,50 2,95 0,170 41 1,00 1 4,4 1,0 3,4 0,6 19,1  

 OZ4 0 0,70 1,40 1,300 41 1,00 1 1,0 1,0 1,0 1,5 13,3  

 SN1 0 3,20 2,95 1,650 -2 -0,05 0 9,4 0,0 9,4 -0,8 20,4  

 PDL1 z 3,20 1,50 0,240 16 0,37 0 4,8 0,0 4,8 0,7 19,4  

               

               

               

               

               

               

               

 Výměna vzduchu      Tepelná ztráta       

 Hygienický požadavek Vnp 13,2 m
3.

h
1
  Prostupem  Tm 160 W  

 Infiltrace pláštěm Vn50 1,8 m
3.

h
1
  Výměnou vzduchu Vm 184 W  

 Součinitel tepelné ztráty    Zátopová  RHm 0 W  

 Prostupem  HTm 3,9 W.K
-1

  Celkem   HLm 344 W  

 Výměnou vzduchu HVm 4,5 W.K
-1

  Tepelný zisk  Qz 0 W  
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 Tepelný výkon ČSN EN 12831           

               

 106 zádveří                    
               

 t, = 18 °C       te = -21 °C       ΔB = 0       kód : 11111        

               

 OK ZZ x y Ui,eq Δt b PO A AO AR H tsi  

     m m   K     m
2
 m

2
 m

2
 W.K

-1
 °C  

 SN1 0 2,10 2,95 1,650 -2 -0,05 0 6,2 0,0 6,2 -0,5 18,4  

 SN1 0 2,00 2,95 1,650 -2 -0,05 1 5,9 1,6 4,3 -0,4 18,4  

 DN3 0 0,80 2,00 2,400 -2 -0,05 1 1,6 1,6 1,6 -0,2 18,6  

 SN1 0 2,10 2,95 1,650 -4 -0,10 1 6,2 1,4 4,8 -0,8 18,8  

 DN2 0 0,70 2,00 2,400 -4 -0,10 1 1,4 1,4 1,4 -0,3 19,2  

 SO1 0 2,00 2,95 0,170 39 1,00 1 5,9 2,3 3,6 0,6 17,2  

 D01 0 1,10 2,10 1,800 39 1,00 1 2,3 2,3 2,3 4,8 9,2  

 PDL1 z 2,00 2,10 0,252 14 0,34 0 4,2 0,0 4,2 0,6 17,4  

 PDL2 0 2,00 2,10 1,000 -2 -0,05 0 4,2 0,0 4,2 -0,2 18,3  

               

               

               

 Výměna vzduchu      Tepelná ztráta       

 Hygienický požadavek Vnp 3,7 m
3.

h
1
  Prostupem  Tm 138 W  

 Infiltrace pláštěm Vn50 1,5 m
3.

h
1
  Výměnou vzduchu Vm 50 W  

 Součinitel tepelné ztráty    Zátopová  RHm 0 W  

 Prostupem  HTm 3,5 W.K
-1

  Celkem   HLm 187 W  

 Výměnou vzduchu HVm 1,3 W.K
-1

  Tepelný zisk  Qz 0 W  
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