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Bakalářská práce porovnává ekonomickou návratnost tepelného čerpadla a malé větrné 

elektrárny jako zdrojů obnovitelné energie. Návrh je zpracován na využití u rodinného 

domu v lokalitě města Bílovce, okres Nový Jičín. Snahou je co nejpřesněji posoudit 

výhodnost investic.  

 
Úvod jednotlivých částí je zaměřen na teoretickou část. Pro návrh tepelného čerpadla jsem 

provedl výpočet tepelných ztrát domu a následně porovnal investiční a provozní náklady se 

stávajícím otopným systémem s plynovým kotlem. Při návrhu větrné elektrárny je 

provedena analýza větrných poměrů a její srovnání s daty naměřenými meteorologickou 

stanicí. Ekonomický přínos je zaměřen na prodej vyrobené elektřiny do rozvodné sítě. Na 

závěr práce je vypracováno  ekonomické a environmentální srovnání obou zdrojů 

obnovitelné energie.  
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Introduction of individual parts is focused on theoretical description. I carried out 

calculation of house heat losses due to proposal of heat pump. Subsequently I compared 

costs of investments and operating costs to the costs of existing heating system with gas 

boiler. There is an analysis of wind rate carried out as well as its comparing to the data 

which were measured by weather station. Economical contribution is focused on selling of 

produced electricity to distribution network.At the end of this work is worked out the 

environmental and economical comparison of both resources of renewable energy.       
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 SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ A INDEXŮ   
 
Ael Množství vyrobené elektřiny (kWh) 

C Celkové náklady  (Kč·rok-1) 

CZK    Výkupní cena za jednotku elektrické energie          (Kč·kWh-1) 

FE Hloubka vrtu (m) 

Iv    Intenzita toku větru               (W·m-2) 

K Součinitel využitelnosti  (-) 

N Návratnost  (rok) 

P  Výkon  (W) 

PCR Celoroční průměrný výkon  (kWh·kW-1·r-1) 

Pel Výkon větrné elektrárny (kW) 

Pi Instalovaný výkon (kW) 

PTČ Elektrický příkon tepelného čeradla  (W) 

•
Q c  Celková tepelná ztráta (W) 

•
Q E Spotřeba tepla za celé vytápěcí období  (kW·r-1) 

•
Q ez Měrná spotřeba tepla  (kWh·m-3) 

•
Q K Chladící výkon   (W) 

•
Q o Základní tepelná ztráta (W) 

•
Q p  Tepelná ztráta místnosti prostupem  (W) 

•
Q TČ  Topný výkon tepelného čerpadla (W) 

•
Q v Tepelná ztráta místnosti větráním (W) 

•
Q z  Trvalý tepelný zisk (W) 

N Návratnost  (rok) 

S Plocha (m2) 

TO     Teplota vypařovací              (K) 

TK     Teplota kondenzační              (K) 

WCR    Předpokládaná produkce energie            (kWh) 

WR    Roční produkce energie              (kWh) 

Z   Celkový roční zisk               (Kč·rok-1) 
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c Rychlost větru (m·s-1) 

c10 Rychlost větru v 10m (m·s-1) 

cs Průměrná rychlost větru                                                            (m·s-1) 

k  Součinitel prostupu tepla (W.m-2.K-1) 

l i  Tloušťka stěny (m) 

qE Odebíraný výkon z půdy (W·m-1) 

te  Výpočtová venkovní teplota (°C) 

tes Průměrná venkovní teplota v otopném období (°C) 

ti Výpočtová vnitřní teplota objektu  (°C) 

αe  Součinitel přestupu tepla na venkovní straně (W.m-2.K-1) 

αi  Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně (W.m-2.K-1) 

λ  Součinitel tepelné vodivosti (W.m-1.K-1) 

η Účinnost  (%) 

εT Topný faktor  (-) 

εc Topný faktor celkový  (-) 

εsk Topný faktor skutečný (-) 

ρ Hustota (kg·m-3) 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  
 
OZE   Obnovitelné zdroje energie 

NPT   Nízkopotenciální teplo  

SMP   Severomoravská plynárenská společnost 

SME    Severomoravská energetická společnost   

TČ   Tepelné čerpadlo  

TUV   Teplá užitková voda  

VE   Větrná elektrárna 

S   Sever 

J   Jih 

Z   Západ 

V   Východ 

NT   Nízký Tarif 

VT   Vysoký tarif 
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1. ÚVOD 

Snížení energetické náročnosti rodinného domu na minimum je v dnešní době 

cílem každého majitele. Menší spotřeba energií je přímo úměrná úspoře financí, zatížení 

životního prostředí  a v neposlední řadě komfortu bydlení. Chovat se ekologicky se již 

stalo také určitým druhem image. Při využívaní OZE se stáváme do určité míry nezávislí 

na velkých společnostech vyrábějících či obchodujících s energiemi. I toto může být 

motivační prvek. Jako jedinou nevýhodou OZE vidím jejich nestálost. Ačkoliv, je to 

jejich nestálost nebo náš vysoký nárok na komfortní bydlení?     

 

Téma a zadaní bakalářské práce jsem si zvolil sám. Jedním z hlavních důvodů 

je, co nejpřesnější vyhodnocení investic vložených do obnovitelných zdrojů energie 

aplikovaných na dům mé rodiny. Hlavním cílem práce je určit, návratnost a následnou 

ziskovost vložených prostředků. Při volbě náhrady dosavadního typu vytápění, čímž je 

plynový kotel, jsem se rozhodoval mezi tepelným čerpadlem a kotlem spalující biomasu. 

Biomasa se stává v posledních letech stále populárnější, oproti tepelnému čerpadlu má 

určitě minimální spotřebu elektrické energie a finanční nákladnost na pořízení a provoz je 

také menší. Druhou stranou mince je potřebný stupeň obsluhy, kdy tepelné čerpadlo je 

plně automatizovaná kotelna. Pro tepelné čerpadlo hovoří také fakt, že ¾ potřebné 

energie odebírá ze země a mění jí na teplo. Vzhled a minimální hlučnost nám dává 

možnost zapracovat tepelné čerpadlo do interiéru domu. Výrobu elektrické energie 

v dané lokalitě jde realizovat pomocí energie větrné nebo sluneční energie. Investičně a 

technicky náročnější výrobu pomocí sluneční energie jsem vyloučil. Využití větrné 

elektrárny se mi zdá praktičtější, protože vítr může foukat 24 hodin denně a množství 

vyrobené elektřiny by tudíž mělo být větší.  

 

Prostředky netradiční energetiky nemohou zásadně řešit energetickou situaci 

států. Mohou však za předpokladu, že budou ekonomicky navrženy, správně vyrobeny a 

provozovány, významně přispět k hospodárnému snížení spotřeby primární energií. 
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE        

 Rodinný dům byl postaven v 50. letech 20. století, nachází se na okraji 

města Bílovec, přibližně 18 km jihozápadně od Ostravy. Je orientován podle své podélné 

osy ve směru Z–V. Objekt prošel během posledních 3 let kompletní opravou. Během celé 

opravy byly používány kvalitní materiály s přihlédnutím na tepelně-izolační vlastnosti. 

Podkrovní místnosti byly zatepleny minerální vatou, k zateplení obvodového zdiva byla 

použita izolační omítka. Celková obytná plocha činí 144 m2, dům je z části podsklepen a 

leží na pozemku o rozloze 1190 m2 , se svažujícím se terénem, který je využíván pouze 

jako zahrada s pár stromy a keři. Nadmořská výška je 295 m nad mořem. 

  

 V současné době se pro otopnou soustavu a ohřev TUV používá plynový 

kotel VIESSMANN typ VITODENS 100-W bez zásobníkového ohřívače vody.  Otopná 

soustava je tvořena deskovými radiátory s nuceným oběhem, teplota otopné vody se 

pohybuje v rozmezí 45 – 80 °C v závislosti na venkovní teplotě a potřebě tepla pro 

tepelnou pohodu obyvatel domu.  

  

 Velmi výhodné by bylo použití tepelného čerpadla pro nízkoteplotní topné 

systémy, zvláště podlahové nebo stěnové topení, pro které je postačující teplota otopné 

vody 35 °C. Ale samozřejmě je možné využit i radiátory, se kterými budu pracovat 

s teplotou otopné vody 50 °C.  

 
Obrázek č. 2.1. – Pohled na rodinný dům a pozemek  
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3. STANOVENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT PRO B ĚŽNÝ PROVOZ  [8,12]   

   Technickým vývojem a růstem cen vstupních materiálů na vytápění 

obytných domů dochází k tomu, že společnost začíná přehodnocovat svá rozhodnutí 

vedoucí k minimalizaci energetických ztrát. Hlavním cílem však není dosáhnout pouze 

úspory energie, které se projeví finančně, ale i zvýšení komfortu bydlení a ochranu 

životního prostředí.  

 Výchozím bodem při navrhování vytápění, je výpočet tepelných ztrát budovy. 

V důsledku rozlišného tepelného stavu vnitřního prostředí budovy a okolního prostředí 

dochází k únikům tepla z budovy do okolního prostředí. Tato tepelná ztráta závisí na 

geometrických rozměrech budovy, na tepelně izolačních vlastnostech konstrukčních 

materiálů, polohy budovy vzhledem ke krajině a na rozdílu teplot vnitřního a vnějšího 

vzduchu.  

  

3.1. Podklady pro výpočet tepelných ztrát budov a místností 

a) Situační plán, ze kterého je zřejmá poloha budovy vzhledem ke světovým stranám, 

 

b) Půdorysy jednotlivých podlaží budovy se všemi hlavními skladebnými (popř. 

světlými) rozměry včetně rozměrů oken a dveří. 

 

c) Součinitel spárové průvzdušnosti iLV  (ve smyslu ČSN73 0540-1:1994 iLVP a součinitel 

prostupu tepla oken a dveří k), popřípadě údaje o materiálu a konstrukci oken a dveří. 

 

d) Údaje o druhu (účelu) místnosti. 

 

e) Údaje o teplotách.  

 

f) Údaje o materiálové skladbě jednotlivých stěn a síle vrstev.  
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3.2. Tepelné ztráty - Data otopného období  

  Místo :     Bílovec 

  Nadmořská výška :    295 m   

  Venkovní výpočtová teplota :  -15 °C 

  Průměrná venkovní teplota :   3,9 °C  

  Otopné období od :     13 °C 

  Délka otopného období :  236 dní  

  

 Jednotlivé materiály a jejich součinitele tepelné vodivosti, rozměry 

místností a oken a vnitřní výpočtové teploty jednotlivých místností jsou uvedeny pro 

větší přehlednost v příloze č.1 a 2. Dále uvádím pouze konečné vypočtené hodnoty.  

 

Počet vytápěcích dnů (d) je určen délkou vytápěcího období:  

• otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku  

• dodávka tepla se zahájí, když teplota venkovního vzduchu v příslušném 

 místě klesne pod 13°C ve dvou dnech po sobě následujících a nelze 

 předpokládat zvýšení teploty nad 13°C pro následující den 

• vytápění se přeruší nebo omezí, když průměrná denní teplota venkovního 

 vzduchu ve dvou dnech po sobě jdoucích překročí 13°C 

3.3 Přehled celkových tepelných ztrát objektu  

Výpočet jednotlivých místností včetně všech potřebných údajů o konstrukci  

zdí, jejich materiálovém složení a koeficientech prostupu tepla je uveden v příloze č.2. 

Každá místnost je vypočtena zvlášť a následně je uveden součet všech tepelných ztrát 

s přihlédnutím na jednotlivé přirážky, ztráty větráním a tepelným ziskem ze slunečního 

záření. 

 Při výpočtu jsem se řídil normou ČSN 06 0210, součinitele tepelné vodivosti a 

součinitele přestupu tepla jsem získal z údajů od výrobců a za použití internetového 

serveru technické zabezpečení budov.   

 Pro věcnost uvádím pouze celkové vypočtené hodnoty tepelných ztrát a 

spotřebu tepla. Tyto hodnoty jsou plně dostačují pro návrh tepelného čerpadla a 

porovnání nákladů TČ a dosavadního řešení s využívám kotle na zemní plyn.  
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Tepelné ztráty objektu  

 

Vytápěný objem budovy 396 m3 

Celková plocha místností  144 m2 

Tepelná ztráta prostupem 9,83 kW 

Tepelná ztráta větráním 2,43 kW 

Tepelné zisky 2,21 kW 

Celková tepelná ztráta 10,1 kW 

Spotřeba tepla za celé období 26450 kW·r-1 

Měrná spotřeba tepla 66,8 kWh·m-3·r-1 

 

4. TEPELNÉ ČERPADLO     [1,2,3,4,6,9,11,14,15,20]  

  

Tepelné čerpadlo – moderní zdroj tepla  

 Zdrojem tepla v našich domácnostech nemusí být pouze uhlí, plyn nebo 

elektrická energie, ale do popředí zájmu se stále častěji dostávají obnovitelné zdroje 

energie. I těch je celá řada - dřevo, biomasa, vítr, sluneční záření a další. Využití každého 

zdroje má své zastánce i odpůrce. Jedním ze způsobů jak přeměnit přírodní teplo na teplo 

pro výtápění a ohřev vody je využití tepelných čerpadel.  

 

Proč tepelné čerpadlo?  

 

• Chceme platit za teplo co nejméně. 

• Chceme ekologické vytápění. 

• Chceme využít příležitost získat státní dotaci. 

• Chceme, aby nám sousedi záviděli.  

• Chceme levně ohřívat bazén. 

• Chceme bezobslužné vytápění. 

• V místě není zemní plyn a topení pevnými palivy je pro nás nepřijatelné. 

• Kapacita elektrické přípojky není dostatečná pro elektro-akumulační nebo 

 přímotopné vytápění. 
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4.1. Tepelné čerpadlo a fyzikální zákony      

 Tepelné čerpadlo neporušuje žádný fyzikální zákon, jak se někdy 

s nadsázkou tvrdí. Fyzikální zákony totiž porušovat nelze, i kdybychom chtěli. Zákony 

termodynamiky i naše zkušenosti nám říkají, že teplo z chladného tělesa nikdy 

samovolně nepřejde na těleso teplejší. Jak se tedy můžeme ohřát od zeminy s teplotou  

8 °C? V uvedené větě je důležité slůvko samovolně. Pokud totiž dodáme nějakou vnější 

energii, pak můžeme i teplo z relativně chladného tělesa převést – přečerpat – na vyšší 

teplotní hladinu. Je to tedy podobné jako s vodou, voda teče samovolně vždy jen shora 

dolů, stejně jako teplo.  

 

Z hlediska efektivity nákladů a provozu se TČ navrhuje tak, aby pokrývalo 

70% tepelných ztrát domu. Zbytek potřeby je pak kryt jiným tzv. bivalentním zdrojem. 

Tím bývá elektrické topné těleso, které slouží jako elektrický kotel. Toto řešení je 

výhodné také proto, že pokud je v domě instalováno TČ, je možné získat od dodavatele 

elektřiny speciální nízký tarif po dobu 22 hodin denně a tím zlevnit i případné vytápění 

elektrickým kotlem a veškerý provoz ostatních elektrospotřebičů.  

4.2. Princip tepelného čerpadla        

Stejně jako chladnička. Teplo, které chladnička odebírá potravinám, předává 

do vzduchu v bytě svojí zadní stranou, černá mřížka. Trvale tak vytápí naši kuchyni. 

Představme si nyní kutila, který posadí chladničku do okenního otvoru, dvířky ven a 

zadní stranou do místnosti. Když nechá dvířka otevřená, bude celý den chladit venkovní 

vzduch a topit a topit. Náš kutil tak získal TČ typu vzduch-vzduch, které mu nepochybně 

bude nějaký čas fungovat. Skutečná TČ pracují úplně stejně, ale provedení je jiné, 

uzpůsobené konvekčním požadavkům na bydlení. Ochlazují venkovní vzduch, půdu 

v okolí domu nebo hluboko pod domem, někdy i podzemní vodu a jiné materiály, z nichž 

lze získat teplo za rozumných podmínek.  

4.2.1. Technický popis tepelného čerpadla 

 TČ pracuje ve svém principu jako chladicí zařízení, jehož hnacím prvkem 

je kompresor poháněný zpravidla elektromotorem. Jak je patrné na obrázku č.4.1. 

zařízení odvádí v prvním výměníku (výparníku) teplo z prostředí s nižší teplotou 

(vzduch, země) – tím se prostředí ochlazuje – a pomocí hnací elektrické energie ho 
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předává ve druhém výměníku (kondenzátoru) do prostředí s vyšší teplotou (topná voda) – 

tím prostředí ohřívá. Teplo převáděné z výparníku do kondenzátoru se přitom zvyšuje o 

teplo, na které se v kompresoru mění hnací elektrická energie. Topný výkon tepelného 

čerpadla je dán součtem obou vložených energií, tzn., že je vždy větší než energie hnací. 

Poměr topného výkonu a (elektrického) příkonu je topný faktor. Ten je vždy větší než 1. 

 

Obrázek č.4.1. – Technický popis funkce tepelného čerpadla 

 

Na celkovém množství tepla převáděném do druhého prostředí a tedy topném 

výkonu se podílí teplo odebrané z prvního prostředí asi z 60 až 70 % a elektrická energie. 

Z 1 kWh elektrické energie se tedy může tepelným čerpadlem získat průměrně asi 2,5 až 

3,5 násobek tepelné energie. 

 

Převod tepla v tepelném čerpadle se uskutečňuje pomocí pracovní látky – 

chladiva, které v zařízení trvale obíhá a cyklicky mění své skupenství. Přiváděným NPT 

se ve výparníku při sacím tlaku kompresoru vypařuje, teplem odváděným v kondenzátoru 

pro vytápění při výtlačném tlaku kompresoru kondenzuje. Převod a stlačení par 

z výparníku do kondenzátu zajišťuje kompresor. Převod kapalného chladiva 

z kondenzátoru do výparníku zajišťuje vhodný expanzní ventil.  
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4.2.2. Parametry tepelného čerpadla  

Topný výkon a topný faktor jsou výrazně závislé na vnějších podmínkách. 

Jednak na teplotě NPT a také teplotě topného média a to tak, že rostou s rostoucí teplotou 

NPT a poklesem teploty topného média. Naopak se dá říct, že parametry se zhoršují, 

pokud se obě tyto teploty rozevírají. 

Zatímco teplotu NPT nemůžeme zpravidla ovlivnit, zcela regulovat můžeme 

teplotu topného média. Nízká teplota topného média vyžaduje použití tzv. 

nízkoteplotních otopných soustav. Z běžných soustav je nejvýhodnější podlahové nebo 

stěnové vytápění. To zpravidla pracuje s teplotou média 40 °C i méně, zatímco soustava 

s velkoplošnými radiátory pracuje obvykle s teplotou minimálně 50 °C  

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

není proto věcí jen tepelného čerpadla, ale celého vytápěcího systému a zejména otopné 

soustavy. Závislost tepelného čerpadla na vnějších podmínkách je nejdůležitějším 

faktorem, který se při návrhu vytápěcího systému musí brát v úvahu.  

4.2.3 Topný faktor 

 Poměr energie, kterou získáme z tepelného čerpadla a energie, kterou 

musíme dodat, se nazývá topný faktor a je důležitou charakteristikou každého čerpadla. 

Velikost topného faktoru závisí nejen na tepelném čerpadle, ale také na podmínkách, při 

kterých se určuje, to je na rozdílu teploty na vstupu do tepleného čerpadla (teplota 

nemrznoucí směsi v kolektoru nebo teplota vzduchu) a teploty na výstupu do topného 

okruhu. Tepelné čerpadlo pracuje tím efektivněji, čím je menší rozdíl mezi teplotou na 

vstupu a teplotou na výstupu. Obvykle se topný faktor pohybuje mezi hodnotou 3 až 4, 

což znamená, že cca 65 až 75 % energie potřebné pro vytápění a přípravu teplé užitkové 

vody získáme z přírody zdarma.  

 

Tudíž topný faktor dostaneme : 

εT = 

•

TČ

TČ

P

Q
         (-)       [1] 

•

TČQ  teplo dodané do vytápění      (kWh) 

PTČ   energie pro pohon tepelného čerpadla      (kWh) 
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Parametry tepelného čerpadla nejsou určeny jen topným výkonem. Musí být 

uvedeny i teploty a teplotní rozdíly médii v obou částech, jinak případné porovnání není 

objektivní. Na obrázku č.4.2. je znázorněno využití primární energie v elektrickém 

tepelném čerpadle.  

 

Obrázek č.4.2. – Využití primární energie tepelného čerpadla 

 

Rovnici [1] lze vyjádřit pomocí termodynamických teplot také vztahem :  

O
C TT

T

−
=

Κ

Κε
        (-)              [2] 

Tk   teplota kondenzační (topného systému)       (K) 

To    teplota vypařovací (teplota zdroje)       (K) 

 

Skutečná hodnota topného faktoru TČ bývá vlivem tepelných, mechanických a 

elektrických ztrát nižší než teoretická hodnota. Ztráty se dají shrnout rovnicí :  

CSK k εε ⋅=         (-)       [3] 

k   opravný součinitel, který se pohybuje v rozmezí 0,40 až 0,65, často je uváděna 

hodnota 0,5. 

4.3 Zdroje nízkopotenciálního tepla   

Venkovní vzduch pro čerpadla: vzduch – voda   

 Tento zdroj NPT je nejsnáze přístupný, je prakticky neomezený a dá se říci, 

že i nejekologičtější, protože teplo odebrané z okolí je opět do okolí vráceno tepelnými 

ztrátami objektu. Tento typ je zobrazen na obrázku č.4.3. a) .  
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Podpovrchové teplo země: země – voda 

 Teplo obsažené v půdě se zpravidla využívá nepřímo, získává se ve vhodném 

výměníku tepla (kolektoru) a převádí se cirkulačním okruhem do výparníku TČ pomocí 

teplonosné kapaliny. Používaná kapalina se ve výparníku TČ ochlazuje a ve výměníku 

znova ohřívá.  

 

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

• buď v hlubinném vrtu nebo vrtech, který může dosáhnout hloubky až 

 150 m pro větší výkony, provedení je na obrázku č. 4.3. c) 

• nebo v plošném či výkopovém kolektoru uloženém v hloubce 1,5 až 2 m, 

 což je vhodné pro menší výkony, provedení je na obrázku č.4.3. b) 

 

Další zdroje nízkopotenciálního tepla:   

• Podzemní voda pro čerpadla: voda – voda  

• Povrchová voda zpravidla pro nestandardní čerpadla  

• Solární energie  

• Odpadní teplo  

• Absorbéry energie z okolního prostředí pro čerpadla: země – voda 

 

Obrázek č.4.3. – Zdroje nízkopotenciálního tepla , a) vzduch-voda , b) země-voda 

(kolektor) , c) země-voda (vrt)   

 
  a)       b)     c)  
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4.4. Nejvýhodnější použití tepelného čerpadla  

Optimální je řešení bivalentního vytápěcího systému, kdy se TČ  navrhuje tak, 

aby samo krylo topný výkon jen do určité venkovní teploty. Nejčastěji se uvažuje 

s rozmezím teplot 0 až -5°C, což jsou teploty bivalence a při nižších teplotách mu 

pomáhá další zdroj tepla. Protože období s nízkými teplotami, kdy je zapotřebí větší 

topný výkon než dává TČ je relativně krátké, podílí se druhý zdroj na celkové spotřebě 

tepla pro vytápění zpravidla méně než 10%. Takto řešeným systémem se dosáhne 

optimálního poměru mezi pořizovacími a provozními náklady a může se ušetřit asi 50 až 

60 % placené elektrické energie na vytápění. Při bivalentním řešení je TČ dimenzováno 

zpravidla na 50 až 75 % potřebného topného výkonu.  

 

V těchto souvislostech je třeba upozornit na to, že ekonomický provoz 

tepelného čerpadla je podmíněn speciální sazbou pro tepelná čerpadla, označenou podle 

nového sazebníku jako D56 – pro domácnosti. Ta pak limituje provozní dobu čerpadla a 

vytápěcího systému na max. 22 hodin denně při nízkém tarifu. V době nízkého tarifu 

může být navíc po dobu max. 2 hodin denně blokován provoz přímotopných elektrických 

spotřebičů např. elektrického kotle jako bivalentního zdroje. 

4.4.1. Srovnávací alternativy  

 Chceme-li vyčíslit úsporu nákladů při použití tepelného čerpadla, je třeba 

správně zvolit referenční hodnoty. V místech, kde není zaveden zemní plyn, by bylo 

absurdní porovnávat náklady na vytápění TČ a plynem. Podobně nelze porovnávat třeba 

TČ s vytápěním polenovým dřevem, jestliže je pro nás, nepřijatelný systém, který 

vyžaduje určitou obsluhu (přikládání, příprava paliva, vybíraní popela). Tepelné čerpadlo 

nelze pokaždé jednoduše srovnávat ani s elektrickým topením, není-li v místě dostatečně 

kapacitní elektrická přípojka, nepřipadá přímotopné vytápění v úvahu (musíme započítat 

i náklady na posílení přípojky, stejně tak jako u plynové přípojky). Relativně 

nejjednodušší je tedy situace u stávajících objektů, kde jsou známy náklady na vytápění 

v minulých letech. Pořízení TČ je ale často chápáno jako zvýšení komfortu, což se penězi 

obtížně vyčísluje. 
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Lepší než na návratnost, je hledět na tepelné čerpadlo jako na finanční 

investici. Když si uložíme 300 000 Kč do banky, získáte na úrocích přibližně 9900 Kč, 

které budete muset ještě zdanit. Když tyto peníze investujete do tepelného čerpadla, 

získáte 37 000 korun čistého výnosu, což je skoro 13 %. Ještě před třemi lety byla 

návratnost tepelného čerpadla podle výše uvedeného příkladu skoro 11 let, dnes je to 

lehce přes 6 let. Dlouhodobý růst energií jednoznačně hovoří pro volbu tepelného 

čerpadla 

4.4.2. Ohřev teplé vody  

Na otázku, zda je výhodné TČ ohřívat teplou vodu, není jednoduchá odpověď. 

Z technického pohledu lze říci jednoznačně ano. Ekonomický pohled je ovšem poněkud 

složitější. Systém vytápění tepelným čerpadlem musí být pro ohřev teplé vody vybaven 

dalšími prvky – armatury, speciální zásobník, úprava regulace, což vyžaduje další 

náklady. Pro porovnání je nutné tyto více náklady vyčíslit a porovnat náklady je 

s náklady na běžný ohřev bez tepelného čerpadla, avšak ve zvýhodněné sazbě. Více 

náklady na ohřev teplé vody se u různých firem a TČ velmi liší. Některá TČ mají ohřev 

již integrovaný, čili něco jako dva v jednom. Návratnost tohoto systému může dosáhnout 

až 20 let, vše je podřízeno pouze ekonomické stránce, která je závislá na cenách teplé 

vody, energie pro její ohřev, počtem osob využívající teplou vodu ohřátou tepelným 

čerpadlem.  

4.5. Návrh tepelného čerpadla  

 Na základě vypočtené celkové tepelné ztráty objektu 
•
Q c  = 10,1 kW jsem se 

rozhodl pro volbu tepelného čerpadla typu země-voda IVT GREENLINE C9 od firmy 

Tepelné čerpadla IVT. Při volbě typu TČ jsem vycházel ze skutečnosti, že zdrojem NPT 

bude země. Hlavní roli hrála technická vybavenost TČ, specializace firmy pouze na TČ a 

dlouholeté zkušenosti na trhu.   
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4.5.1. Vlastnosti a technická vybavenost tepelného čerpadla IVT   

Základní charakteristika tepelného čerpadla při využívání deskových topných 

těles s otopnou vodou o teplotě 0/50°C. Čerpadlo je znázorněno na obrázku č. 4.4.  

   Výkon při 0/50°C    8,4   kW 

 Příkon     2,6   kW 

 Topný faktor     3,2  

 Max. výstupní teplota   65 °C  

 Chladící medium    bezfreonové chladivo R407C 

 Kompresor     Scroll Mitsubishi Electric  

 Dvouplášťový zásobník TUV 165 l  

 Rozměry     600x600x1770 mm  

  

Vestavěný zásobník na TUV je zcela dostačují, jelikož dům je dlouhodobě 

obýván pouze 2 lidmi. Topný výkon 8,4 kW nám představuje pokrytí celkové potřeby 

tepla při výpočetní teplotě  -15 °C z 83 %, což je víc než dostačují.  

 

Obrázek č.4.4. – Tepelné čerpadlo  IVT GREENLINE C9  
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 Provoz čerpadla je plně automatický díky vestavěné regulaci REGO 637, 

která přizpůsobuje chod TČ venkovní teplotě. Jako bivalentní zdroj je v zařízení umístěn 

elektrický kotel s kaskádním spínáním o výkonu 3-6-9 kW. Integrovány jsou také 2 

oběhová čerpadla WILO pro sekundární a primární okruh. Největší předností tohoto typu 

je vestavěný zásobník TUV a elektrický kotel, což s něho dělá jakési 3 v 1.  

4.6. Volba a návrh zdroje nízkopotenciálního tepla  

Venkovní vzduch pro čerpadla: vzduch – voda   

Teplo obsažené ve vzduchu se může přímo využívat v TČ. Vzhledem k tomu, 

že teplota vzduchu je v průběhu otopného období proměnná ve značném rozmezí, mění 

se s ní i topný faktor a topný výkon TČ. Z hlediska celoroční spotřeby energie na 

vytápění jsou ale zhoršené parametry TČ při nízkých venkovních teplotách. Právě 

skutečnost hodnoty topného faktoru 2,5 při teplotách 0°C byla jedna z hlavních důvodu, 

proč jsem se rozhodl pro použití typu země-voda. Pořizovací náklady jsou sice nižší, ale 

z dlouhodobého hlediska se tento rozdíl ztrácí.  

 

Podpovrchové teplo země pro čerpadla: země – voda 

Odvod tepla ze země je vždy spojen s vychlazováním masivu kolem 

kolektoru, takže teplota v bezprostředním okolí kolektoru (kterou je určována i teplota 

teplonosné kapaliny a NPT) je vždy výrazně nižší než teplota nedotčeného masivu. Klesá 

až do záporných hodnot a tím dochází i k promrzání masivu v okolí kolektoru. Velmi 

záleží na dimenzování kolektoru nebo vrtu, aby masiv v jeho okolí měl dostatek času na 

regeneraci. Přes léto regeneruje přestupem tepla z okolních vrstev zeminy, slunečním 

zářením a teplem z venkovního vzduchu. Pokud je využíván celoročně, je nutno plochu 

kolektoru zvětšit. Vždy platí, že je lepší pokrýt co největší plochu. U kolektoru se počítá 

s průměrným tepelným tokem 15–20 W·m-2 

Teplo se z podloží čerpá pomocí vrtu o hloubce od 50 do 150m. Pokud je 

potřeba více vrtů, měly by mít od sebe odstup minimálně 10m, aby se vzájemně 

neovlivňovaly. 

Na 1 kW výkonu TČ je potřeba 12 až 18 m hloubky vrtu podle geografických 

podmínek. Průměrný tepelný tok na Zemi je 60 ± 10 W·m-1.  

Při postupu jsem musel vzít na vědomí pozemek který je sice dostačující 

rozlohou, potřebný kolektor by měl rozlohu 440 m2, ale došlo by ke značné devastaci 
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velmi upravované zahrady, volím variantu s hlubinným vrtem i přes výrazně větší 

finanční náklady.  

4.6.1. Dimenzování primárního okruhu pro tepelné čerpadlo – vrt    

Primárním zdrojem tepla pro TČ bude hlubinný vrt. Využitelné množství tepla 

a tím také potřebná velikost plochy závisí na termofyzikálních vlastnostech půdy a její 

schopnosti regenerace. Hloubka potřebná pro odebírající výkon se určí pomocí vztahu :  

E

K
E q

Q
F

•

=                        (m)             [4] 

•
Q K   chladící výkon         (W) 

qE     odebíraný výkon půdy                   (W·m-1) 

 

Chladící výkon se vypočítá ze vztahu :  

TČTČK PQQ −=
••

       (W)            [5] 

TČQ
•

  výkon tepelného čerpadla       (W) 

PTČ   elektrický příkon        (W) 

 

Při výkonu tepelného čerpadla 8400 W a elektrickém příkonu 2600 W vyjde chladicí 

výkon :  

 
•
Q K = 8400 – 2600 =  5800 W 

 

Hloubka vrtu odebírající výkon pro normální horninu je  55 W·m-1 po dosazení do 

vztahu [4] pak vychází 

55

5800==
•

E

K
E q

Q
F   106 m 

 

Při výpočtu mi vyšla hloubka vrtu 106m. Do celkové hloubky vrtu se nepočítá 

prvních 10m, jelikož do této hloubky se ještě projevuje kolísání teplot, způsobené 

kolísáním teplot venkovního vzduchu. Výrobce TČ obecně uvádí pro tento typ a výkon 

délku vrtu 126 m. Jelikož rozdíl ve výpočtu a návrhu výrobce činí 10 m přiklonil bych se 

k hloubce vrtu 126 m.  
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4.7. Určení bivalentního bodu  

V programu Excel jsem si vytvořil matematický model na vypočet tepelných 

ztrát při určité teplotě. Získaný soubor dat jsem proložil výkonnostní křivkou TČ o 

jmenovité hodnotě PTČ = 8400 W - graf č.4.1. Protnutí těchto dvou křivek nám dává bod 

bivalence. Tento bod určuje hranici venkovní teploty, do které je TČ schopno pokrýt 

celou tepelnou ztrátu objektu, za tímto bodem pomáhá TČ pokrýt tepelnou ztrátu 

integrovaný elektrický kotel. Teplotu bivalence jsem určil -9 °C.   

 
Graf č.4.1. – Určení bivalentní bodu  

 
 

 

Provedl jsem výpočet z kolika procent pokryje TČ celkovou spotřebu tepla při 

výpočtové teplotě te = -15 °C kterou udává norma ČSN 06 0210, použít označení pro 

účinnost není úplně správné :  

%83100
10100

8400 =⋅== •

C

TČ

Q

P
η                           [6] 
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V průběhu otopného období je necelých 10 %  dní v roce průměrná venkovní 

teplota nižší než -0 °C. Jak je vidět z grafu č.4.2. v celkovém průměru jednotlivých dní 

jednotlivých měsíců posledních 3 let, teploty neklesají pod hranici -10 °C. Tato teplota 

není konstantní po celý den, ale v průběhu dne kolísá. Avšak nejnižších hodnot nabývá v 

nočních a ranních hodinách, kdy lidé spí a požadují tlumené vytápění. V příloze č. 4 je 

výskyt venkovních teplot během otopného období jednotlivých let, kde je patrný počet 

dní kdy teplota klesala pod bivalentní teplotu.  

 
Graf č.4.2. – Průměrné roční teploty  

 
 

4.8 Porovnání investičních a provozních nákladů  

Z pořizovacích nákladů vyplývá, že pořízení kotle na zemní plyn je levnější. 

Zatímco provozní náklady vychází ekonomičtěji u TČ. Je třeba ale zdůraznit, že při 

provozu TČ, je uplatněn zvýhodněný tarif elektrické energie D 56 pro celý objekt včetně 

všech jeho elektrických spotřebičů. Tento tarif je rozdělen na nízký tarif trvající 22 hodin 

a vysoký tarif trvající 2 hodiny denně, což výrazně snižuje náklady na energie a zkracuje 

dobu návratnosti investice. Při pořízení TČ se dá zažádat o státní dotaci, ale pouze 

v případě původního zdroje na tuhá paliva. Při porovnávání investičních nákladů neberu 

na vědomí náklady na zateplení objektu a náklady na přípojku zemního plynu. Budu se 

tedy zabývat pouze reálným stavem věcí a pro ověření uvádím spotřebu plynu a 

elektrické energie za poslední 3 roky. Tedy za období kdy objekt byl již zateplen.  

 



 22 

4.8.1. Pořizovací náklady 

 
 Tepelné čerpadlo IVT GREENLINE C 9 

Tepelné čerpadlo     218 000 Kč  

Hlubinný vrt 126 m     138 600 Kč  

Montáž a ostatní práce     32 500 Kč  

Celkem      389 100 Kč 

 

 Plynový kotel VIESSMANN VITODENS 100-W  

Kotel      25 500 Kč  

Komínové práce    11 000 Kč  

Ostatní materiál       8 300 Kč  

Celkem     44 800 Kč  

4.8.2. Provozní náklady  

Spotřeba elektrické energie za uplynulé 3 roky činila v průměru 1300 kW/h 

ročně. Zemní plyn se pohyboval v rozmezí hodnot 32 000 – 33 000 kW/h ročně. Mezi 

roční nárůst cen se pohyboval do 10 %. V následujícím výpočtu budu počítat se 7 % 

zvýšením cen oproti minulému období.  Po roční spotřebu TUV jsem zvolil hodnotu 

1400 kWh / rok / osoba.  

   Roční energetická bilance  

  Tepelná ztráta objektu     10,1      kWh 

 Roční spotřeba energie na vytápění    26 450  kWh  

 Roční spotřeba energie na TUV    5 600  kWh 

 Ostatní spotřeba elektrické energie   1 300  kWh 

 Topný systém      Radiátorový  

 Plynový kotel       účinnost 90 %  

 Růst cen energie  ( elektřina i plyn )   7 % ročně 

 Aktualizace cen      Duben 2009  

 Ceník společností      ČEZ + SMP  
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Provozní náklady  

Výtápění tepelným čerpadlem  

Odběr energie Spotřeba Jednotka Cena za 
jednotku 

Náklady 

Vytápění  7735 kWh 2,51 Kč 19 385 Kč 

Ohřev TUV 1931 kWh 2,51 Kč 4 839 Kč 

Ostatní NT 22 hodin  1196 kWh 2,51 Kč 2 997 Kč 

Ostatní VT 2 hodin  104 kWh 3,11 Kč 323 Kč 

Stály plat - jistič 40 A 12  608,64 Kč 7 304 Kč 

Celkové provozní náklady                                                                               34 849 Kč  

 

Výtápění plynovým kotlem   

 
Odběr energie Spotřeba Jednotka Cena za 

jednotku 
Náklady 

Vytápění - zemní plyn 33 088 kWh 1,28 Kč 42 302 Kč 

Ohřev TUV - zemní plyn 7 000 kWh 1,28 Kč 8 949 Kč 

Ostatní - elektřina 1 300 kWh 4,80 Kč 6 234 Kč 

Stálý plat - 3 x 25 A 12  142,61 Kč 1 711 Kč 

Stálý plat - zemní plyn 12  479,72 Kč 5 757 Kč 

Celkové provozní náklady                                                                              64 954 Kč  

 

Roční výnos z investice do tepelného čerpadla činí 30 104 Kč vyjádřeno 

procentuálně 8,7 % ročně. V následující tabulce č.4.1. jsou vyčísleny úspory v provozu i 

se započtenými investičními náklady v porovnání se zemním plynem. 

 
Tabulka č.4.1. - Provozní úspory 

Doba v letech Finanční úspora 

10 71 135 Kč 

15 411 692 Kč 

20 1 559 720 Kč 
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Graf návratnosti č.4.3. ukazuje celkové náklady na vytápění. V roce 1 je 

zobrazena výše investičních nákladů a každý rok jsou přičteny provozní náklady. Prostou 

návratnost investice do TČ můžeme odečíst v průsečíku obou křivek.  

 
Graf č.4.3. – Návratnost investice  

 

4.9. Zhodnocení tepelného čerpadla 

Jak vyplývá z výše uvedeného návratnost investice do tepelného čerpadla 

bude zhruba 9,5 let. To je polovina doby životnosti TČ. Doba návratnosti je přímo 

úměrná povětrnostním podmínkám, hospodaření s teplem a TUV obyvateli domu a také 

na cenách primárních energií. Nezvratná výhoda provozu TČ vůči všem ostatním zdrojů 

je v požární bezpečnosti.  

 

Tento typ vytápění považuji za velice ekonomicky a energeticky výhodný. O 

ekologické stránce se dá hovořit pouze v místě instalace TČ, jelikož primární zdroj 

energie je vyráběn v tepelných elektrárnách. Zdroje energie, které využívá čerpadlo patří 

do kategorie obnovitelných zdrojů energie.  
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5. VĚTRNÁ ENERGIE            [1,5,7,9,10,11,13,16,17,18,19,20]

   

Větrná energie je označení pro oblast technologie zabývající se využitím 

větru jako zdroje energie. Málokterý energetický zdroj je tak všudypřítomný a v tak 

hojné míře využitelný jako větrná energie. Máme ji neustále po ruce v obrovském 

množství, a je nasnadě, že ji lidé prostřednictvím větrných kol využívají. Žádný jiný 

energetický zdroj není však bohužel tak nestálý a tak nevypočitatelný jako právě vítr. 

5.1. Vznik větru  

Za veškerý život na Zemi a stejně i za vítr vděčíme Slunci. Jeho tepelné záření 

nestejnosměrně zahřívá zemský povrch a také nad ním ležící vzduchové vrstvy. Zahřátý 

vzduch stoupá vzhůru a dělá tak místo přicházejícímu studenějšímu vzduchu. Posouzeno 

z hlediska obrovských prostorů, má vzduch stálou snahu vyrovnávat v atmosféře rozdíly 

tlaku vzduchu, vznikajícího působením Slunce. Takto vyvolaný pohyb vzduchové hmoty 

označujeme jako vítr. Vzduch se však bohužel v blízkosti zemského povrch pohybuje 

zřídka kdy stejnosměrně, jak by bylo pro optimální provoz větrného zařízení žádoucí. 

Hory, kopce, stromy, keře a budovy brání stejnosměrnému proudění a brzdí jej. Zatímco 

vyšší polohy stanoviště často příznivě ovlivňují použitelnou rychlost větru, stromy a 

budovy v přízemních vrstvách vzduchu vytvářejí poryvy a víry, které jsou pro využití 

větrné energie spíše nežádoucí.  

5.2. Větrná energie v ČR 

Ve vnitrozemských státech jako je ČR, je nutno vybrat oblasti s dostatečnou 

roční průměrnou rychlostí větru, aby provoz větrného motoru byl ekonomický. Současně 

záleží na přístupu celé veřejnosti a na legislativě, aby vhodnost těchto investic byla 

srovnatelná s podnikáním v jiných odvětvích hospodářství. Větrná elektrárna vyžaduje 

značnou jednorázovou investici s dlouhou dobou návratnosti. Také výrobní náklady na 

kWh jsou vysoké, proto nelze bez vytvoření vhodného ekonomického klimatu v našich 

podmínkách rozvoj větrných elektráren očekávat. Rychlost větru stoupá zpravidla 

s nadmořskou výškou. Přesto i relativně nízké útvary se mohou vyznačovat vysokou 

rychlostí větru. 
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Obrázek č.5.1.- Větrná mapa ČR 

 

 

V rovinatém terénu je závislost mezi rychlosti a výškou poměrně 

jednoduchá a je ovlivněna pouze drsností povrchu. Rozdělení terénu dle tříd je 

znázorněno na obrázku č.5.2.. Rychlost vzduchu c10 se měří ve výšce 10m a dále se 

přepočítává. Pro hrubý odhad můžeme předpokládat, že v důsledku tření je rychlost 

přízemního větru asi poloviční rychlostí větru geostrofického tj. ustáleného, přímočarého 

bez tření. Naopak je nutno zdůraznit že doba výstavby je mimořádně krátká, elektrárna je 

ihned po uvedení do provozu schopna plného výkonu a v chladnější části roku od 

listopadu do dubna vyprodukuje asi dvě třetiny z celoročního úhrnu energie. Námraza na 

rotorech omezuje výkon větrných motoru mnohdy až na 20%. Proto projektanti motorů 

nové generace navrhují jistě ekonomicky náročné vyhřívání listů vrtule.  
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Obrázek č.5.2. – Rozdělení terénu do tříd dle členitosti  

 

5.3. Princip větrných elektráren  

Působením aerodynamických sil na vrtule se převádí kinetická energie větru 

na rotační mechanickou energii rotoru. Prostřednictvím generátoru je tato energie 

zdrojem elektrické energie. Díky proudění vznikají podél listů velké aerodynamické síly, 

proto mají listy speciálně tvarovaný profil.  

 
Se vzrůstající rychlostí vzdušného proudu rostou vztlakové síly s druhou 

mocninou rychlosti větru a energie vyprodukována generátorem s třetí mocninou. Při 

výkonovém stropu nám přestane růst výkon s rostoucí rychlostí. Tento výkonový strop 

brání mechanickému a elektrickému přetížení VE, mohlo by dojít ke zničení nebo 

poškození generátoru a dalších mechanických částí VE.  
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5.4. Výkon větru  

Největším problémem je kolísání výkonu větru. Výkon větru se dá vypočítat 

ze vzduchové hmoty, která za určitou dobu projde danou vztažnou plochou a rychlosti 

jejího proudění:  

  

 P = ½  · ρ · S · c 3         (W)            [7] 

P – výkon větru        (W) 

S – plocha, kterou vítr proudí      (m2) 

c – rychlost větru         (m·s-1) 

ρ – hustota vzduchu = 1,293        (kg·m-3) 

 

Tento malý výpočet ukazuje, jak vysoké výkony působí při silném větru na 

větrné kolo a s jakými požadavky na konstrukci a její dokonalé provedení se proto musí 

počítat. Výkon větru stoupá se 3. mocninou rychlosti větru.   

5.4.1. Součinitel využitelnosti K  

Energie větru závisí na frekvenční charakteristice energie větru a době 

vynuceného odstavení větrného motoru. Střední rychlosti větru cs (m·s-1) je přiřazen 

součinitel využití K měrná produkce větrné energie vztažená na 1 kW instalovaného 

výkonu za rok (24 hodin · 356 dní = 8760) pro větrné motory pomoci vztahu:  

 

 PCR = 8760 · K          (kWh·kW-1·r-1)        [8] 

  

K přesnějšímu vyhodnocení součinitele využití K a produkce elektrické 

energie je nezbytná charakteristika uvažované jednotky a frekvenční charakteristika větru 

ve vybrané lokalitě. K jednotlivým rychlostem větru je přiřazen výkon PVM větrného 

motoru a doba jeho výskytu τ během jednoho roku. Vynásobením těchto veličin je 

zaznamenána odpovídající produkce. Sečtením všech hodnot, při kterých je větrný motor 

v provozu a po odečtení doby vynucených odstavením agregátu je získaná předpokládaná 

produkce energie WCR.  

 

WCR = ΣI PVMi  · τi        (kWh)          [9] 

K= WCR  / (Pi · 8760)       (-)        [10] 
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5.4.2. Rychlost větru  

Z hlediska využívání větrné energie je nejdůležitějším faktorem její rychlost, 

neboť má největší vliv na celkový i využitelný výkon větru. Nerovnoměrná rychlost 

větru, která se mění nejen v rozmezí několika vteřin, ale také v dlouhodobém sledování, 

je často popisována jako střední rychlost cs (m·s-1) během jednoho roku. Údaj o střední 

rychlosti větru má pouze informativní charakter, pokud není doplněn rozdělením četnosti 

rychlosti větru. Tu lze vyjádřit sloupcovým grafem (frekvenční charakteristika), kde se ke 

každé rychlosti větru přiřadí číslo vyjadřující procentuální podíl vybrané rychlosti větru 

na době, po kterou byl vítr měřen. K dosažení žádané přesnosti výpočtu možné produkce 

větrné energie poslouží jedině dlouhodobá měření měnící se rychlosti větru v lokalitách 

s předpokládanou výstavbou větrných motoru. Výsledky měření se zpracovávají 

tabelárně do frekvenčních funkcí nebo sloupcových grafů. Ze sloupcového grafu se 

vyhodnocuje střední rychlost větru zpravidla během jednoho roku.   

 

Ze znalosti výkonové charakteristiky větrného motoru, který zamýšlíme ve 

sledované lokalitě instalovat, můžeme z histogramu vyčlenit rychlosti, při kterých se 

motor ještě nerozběhne i rychlosti pro provoz již nepřípustné. Za využitelné se považují 

větry dující rychlosti 4 až 24 m·s-1.  

 

5.4.3.Intenzita toku větru  

 Iv = ½ · ρ · c3                    (W·m-2)     [11] 

 

Přehled větrných poměrů přináší tabulka síly větru dle Beauforta. V této 

tabulce č.5.1. jsou v souvislosti s klasifikací síly větru a jeho rychlosti pro srovnání 

uvedeny rovněž údaje o pozorování přírody. Využití větrné energie je omezeno:  

 

• ekonomicky využitelnou, nejmenší rychlostí větru i výškou stožáru 

• rozlohou území, které přichází v úvahu pro stavbu  

• ročním využití energii větru – součinitelem K 

• účinností větrných motorů i jejich charakteristikou  
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Tabulka č.5.1. – Stupnice větru podle Beauforta  

Stupeň 
Rychlost větru 

c (m.s-1) 
Označení Viditelné působení 

0 0 – 0,2 bezvětří Kouř stoupá kolmo vzhůru. 

1 0,3 – 1,5 vánek Pohyb kouře ukazuje směr větru. 

2 1,6 – 3,3 slabý vítr Listí stromů šelestí, vítr je cítit ve tváři. 

3 3,4 – 5,4 mírný vítr 
Listy a větvičky stromů v trvalém 

pohybu. 

4 5,5 – 7,9 
dosti čerstvý 

vítr 
Zdvihá se prach a kousky papíru. 

5 8,0 – 10,7 čerstvý vítr 

Malé stromy se počínají ohýbat, na 

stojatých vodách se tvoří menší vlnky se 

zpěněnými hřbety. 

6 10,8 – 13,8 silný vítr 
Vítr pohybuje silnými větvemi, 

používání deštníku se stává obtížným. 

7 13,9 – 17,1 prudký vítr 
Vítr pohybuje celými stromy, chůze 

proti větru se stává obtížná. 

8 17,2 – 20,7 bouřlivý vítr 
Vítr ulamuje větve, chůze proti větru je 

v podstatě nemožná. 

9 20,8 – 24,4 vichřice 
Vítr způsobuje menší škody na stavbách 

strhává, tašky a břidlice ze střech. 

10 24,5 – 28,4 
silná 

vichřice 

Vyvrací stromy, značně poškozuje 

domy 

11 28,5 – 32,6 
mohutná 

vichřice 
Ničivé účinky velkých rozměrů. 

12 32,7 – 36,9 orkán 
Zpustošení obrovského rozsahu, ve 

vnitrozemí se vyskytuje zřídka. 
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5.5. Rozdělení větrných elektráren  

Větrné elektrárny dělíme na mikroelektrárny s výkonem do 1kW, malé 

elektrárny s výkonem do 15kW, středně velké elektrárny, které již dodávají energii do 

elektrické sítě s výkonem do 100kW a velké elektrárny jako je na obrázku č.5.3. o 

výkonu několika MW. Zatímco mikroelektrárny na svém výstupu dávají napětí 12V nebo 

24 V a výkon v rozsahu 1W až cca 1 kW, malé elektrárny napětí 230 V (případně 400 V), 

s výkonem do cca 15kW, střední a velké elektrárny již poskytují vyšší napětí, někdy až 

v řádu kW a výkony až 3 MW na jednu větrnou elektrárnu.  

Natáčení VE do směru větru zajišťují ocasní plochy (u mikroelektráren), 

boční pomocné rotory (malé a střední elektrárny) nebo pomocné motory (střední a velké 

elektrárny). K přeměně kinetické energie větru na elektrickou energii slouží generátory a 

to stejnosměrné, které jsou vhodné pouze pro mikroelektrárny, které produkují 

stejnosměrné napětí 12 V nebo 24 V. Asynchronní generátory, produkují střídavý proud a 

napětí a jsou připojitelné k síti. Synchronní generátory, jsou vhodné pro malé, střední i 

velké VE a mají velkou účinnost. Mnohapólové generátory jsou schopny pracovat 

s velkým rozsahem rychlostí větru i bez převodovky.  

 

Obrázek č.5.3. - Velká větrná elektrárna 
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Malá větrná zařízení jsou ještě na začátku svého vývoje a stupně jejich 

 účinnosti vyšší než  20 až  30 % jsou spíše výjimkou.  Předpokládaná účinnost  bude 

taková, podle toho jaký typ generátoru použijeme a kolik jsme ochotni investovat.  Za 

vynikající lze považovat již  stupeň účinnosti 15 až 20 %.  

5.6. Volba stanoviště větrné elektrárny  

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí při uvažování o stavbě malé VE je volba 

stanoviště. Nejlepší je takové stanoviště, kde stromy, keře ani domy v žádném směru 

nezpůsobují větrné víry, protože vítr by měl proudit na rotor pokud možno nerušeně.  

Příslušná měření provádějí meteorologické stanice již několik let. Výsledky 

jsou sestaveny do větrné mapy obrázek č.5.1., která však udává jen zhruba očekávanou 

průměrnou roční sílu větru ve výšce 10m nad zemí. Přesnější místní údaje lze získat 

v nejbližší meteorologické stanici nebo na letišti popřípadě v nejbližším Českém 

hydrometeorologickém ústavu. 

5.7. Zelený bonus  

Zelený bonus je příplatek k tržní ceně elektřiny, který může získat výrobce 

elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny. Systém zelených bonusů je zakotven v zákoně 

č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 

některých zákonů. V případě, že si výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů zvolí režim 

podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve formě zelených bonusů a prodá 

vlastní elektřinu za tržní cenu jakémukoliv konečnému zákazníkovi či obchodníkovi s 

elektřinou, má právo inkasovat od provozovatele regionální distribuční soustavy na 

základě předloženého výkazu zelené bonusy. Výše zeleného bonusu v Kč/MWh je pro 

každý druh obnovitelného zdroje každoročně upravována a zveřejněna v cenovém 

rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.  

  Při provozu malé VE a malém využití vyrobené el.energie teče přebytek 

energie do rozvodové skříně, skrz elektroměr do sítě. Pro napájení v síti potřebujete 

zvláštní napájecí jednotku.  
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5.8. Návrh malé větrné elektrárny  

Výběr lokality pro umístění malé větrné elektrárny je dán, polohou rodinného 

domu, respektive pozemku obrázek č. 2.1. Terén se dá zařadit do třídy C, kde ze dvou 

stran je krajina volná bez stromů či keřů. Na pozemku se nachází dva rodinné domy, 

hospodářské stavení. Pozemek je využíván pouze jako zahrada. VE bude umístěna na 

konci zahrady přibližně 80m od rodinného domu ve výšce 9 m nad terénem.   

 

Lokalita :    Dukelská 45, Bílovec, okres Nový Jičín  

Nadmořská výška :  295 m  

GPS souřadnice :   49°45' N, 18°0' E 

5.8.1. Výběr větrné elektrárny  

 Při výběru jsem se řídil dvěma kritérii. Jelikož budu porovnávat zhodnocení 

investic do větrné elektrárny a tepelného čerpadla, snažil jsem se zůstat ve stejné výši 

počátečních nákladů. Druhým kriteriem byl odhad větrných podmínek, který byl 

proveden pomocí větrného atlasu České republiky. Odhad byl stanoven po zadání 

lokality, typu krajiny a výšky stožáru. Dle výsledných parametrů jsem zvolil větrnou 

elektrárnu Sinus Wind typ Professional 5000 obrázek č.5.4. kterou na českém trhu nabízí 

společnost Agrostav Bohemia s.r.o.  

 

Sinus Wind Professional 5000  

Jedná se o malou větrnou elektrárnu s nominálním výkonem 5 kW. VE bude 

instalována na samostatně stojícím stožáru. Rotor má pevně nastavené lopatky. Sinus 

Wind elektrárny obsahují 72 slotů a 24 magnetických pólů, což dělá 1728 plus a mínus 

změn uvnitř motoru během jediného otočení křídla. Navíc v provedení  větrného 

generátoru typu 1:4 je dosahováno celkem 6 912 plus a mínus změn během jednoho 

otočení vrtule větrného generátoru. Díky malé hlučnosti je elektrárna vhodná pro naši 

lokalitu.  

 

Stanovena průměrná rychlost větru dle Akademie věd ČR 3,6 m·s-1 

Zapojovací rychlost    3 m·s-1  

Nominální rychlost větru  13 m·s-1 

Maximální rychlost větru  60 m·s-1 
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Nominální výkon 5 kW 

Synchronní Generátor  AC proud 

Generátor 24 pólů  

Otáčky generátoru  1120 n·min-1 

Otáčky vrtule 50-280 n·min-1 

Poměř převodů 1:4  

Napětí (AC) 96 V 

Proud  53 A 

Počet listů 3 

Materiál vrtule GFK Carbon 

Průměr vrtule 5,20 m 

Provozní teplota +60/-40 °C 

Celková hmotnost  60 kg 

Maximální hlučnost  40 dB  

Regulace otáčení vrtule  PITCH Control 

Regulace výkonu  PITCH Control  

            

Obrázek č.5.4. – Větrná elektrárna Professional 5000  
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 5.9. Produkce elektrické energie větrnou elektrárnou  

Pro určení množství vyrobené energie VE provedu výpočty ve dvou rovinách. 

Hlavní důvodem je co nejvíce se přiblížit reálné výrobě a porovnat jí s kalkulací před 

pořízením VE. V prvním části budu pracovat se střední rychlostí větru získanou odhadem 

z větrného atlasu, porovnávacím kritériém budou hodnoty naměřené za poslední 3 roky 

meteorologickou stanicí Ostrava – Mošnov, která se nachází ve vzdálenosti 9,5 km.   

5.9.1. Výpočet roční produkce dle větrného atlasu  

Pro modelování použiji Weibullovo rozdělení s distribuční funkcí. Následně 

vypočítám výkon větrné elektrárny z výkonové křivky VE a doby působení větru o dané 

rychlosti. Z výkonu VE dále stanovíme množství vyrobené energie, tím že výkon bude 

násoben dobou působení dané rychlosti. Odhad větrných podmínek byl stanoven dle 

lokalizace, typu krajiny a výšky stožáru. Průměrná rychlost větru byla stanovena na 3,6 

(m·s-1). Rychlost větru jako náhodná veličina se řídí Rayleghovým rozdělením 

náhodných veličin. Pro výpočet používám program Excel. 

 

Parametr rozptylu d se stanoví ze vztahu [13] pro střední hodnotu Weibullova 

rozdělení.  Gama funkce Г stanovuje se buď z tabulek nebo numerickou metodou. Pro 

svůj výpočet jsem použil funkci programu Excel GAMMALN, která se převážně používá 

ve statistice. Weibullovo rozdělení s definovanou distribuční funkcí je [12], ve kterém se 

parametr m shoduje s Rayleghovým rozdělením. 
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Dosazením rovnice [14] do vztahu [13] dostaneme :  

063165,4

2

1
1

6,3 =







 +Γ
=d   

 

Vypočtené hodnoty budou platit pro jakoukoliv rychlost větru. Tyto hodnoty 

dosazuji do funkce Weibull programu Excel a výsledkem  je větrná analýza zpracována v  

tabulce č.5.2. Výpočet jsem provedl v rozsahu rychlosti zapojovací a nominální rychlosti.  

  

Výkon větrné elektrárny  se určí z výkonu za dané rychlosti větru. Tento výkon se 

odečítá z výkonové křivky graf č.5.1. za pomocí polynomické regrese 6-tého řádu se 

spolehlivosti regrese R2 = 0,999.  

Pel = -0,0191c6 + 0,7483c5 - 10,838c4 + 63,223 c3 - 11,835 c2 - 742,24 c + 1703,6 

    (kW)        [16]  

 

Množství vyrobené elektřiny se vypočte z výkonu VE při dané rychlosti t a četnosti této 

rychlosti :  

Ael = Pel · t         (kWh)        [17] 

  

Graf č.5.1. – Výkonová charakteristika větrné elektrárny   
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Tabulka č.5.2 - Větrná analýza  

hranice 
třídy 

rychlosti 

průměr 
třídy F(c) dF(c) 

 
t 
 

Pel Ael 

(m·s-1) (m·s-1) (-) (-) (hod) (W) (kWh) 

3,25 3,0 0,472763 0,105121 920,86 363 334,27 
3,75 3,5 0,573529 0,100766 882,71 420,65 371,31 
4,25 4,0 0,665333 0,091803 804,20 478,3 384,65 
4,75 4,5 0,745213 0,07988 699,75 676,3 473,24 
5,25 5,0 0,811816 0,066603 583,44 874,5 510,22 
5,75 5,5 0,865157 0,053341 467,27 1105,5 516,56 
6,25 6,0 0,906262 0,041105 360,08 1336,5 481,25 
6,75 6,5 0,936782 0,03052 267,35 1633,5 436,72 
7,25 7,0 0,958637 0,021855 191,45 1930,5 369,60 
7,75 7,5 0,973745 0,015107 132,34 2219,25 293,70 
8,25 8,0 0,983832 0,010087 88,36 2508 221,61 
8,75 8,5 0,990341 0,006509 57,02 2780,25 158,52 
9,25 9,0 0,994401 0,004061 35,57 3052,5 108,59 
9,75 9,5 0,996852 0,002451 21,47 3366 72,26 
10,25 10,0 0,998283 0,001431 12,53 3679,5 46,12 
10,75 10,5 0,999091 0,000808 7,08 3951,75 27,99 
11,25 11,0 0,999533 0,000442 3,87 4224 16,36 
11,75 11,5 0,999768 0,000234 2,05 4505 9,24 
12,25 12,0 0,999888 0,00012 1,05 4768,5 5,02 
12,75 12,5 0,999947 5,97E-05 0,52 4891 2,56 
13,25 13,0 0,999976 2,87E-05 0,25 5013,5 1,26    

    
Roční produkce energie  

∑ ⋅= tPW elr          (kWh)        [18] 

Wr = 4841,05 kWh 
 

Součinitel instalovaného výkonu  

8760⋅
=

i

r

P

W
K         (-)       [19] 

Pi           Instalovaný výkon       (kW) 

8760     Počet hodin v roce 365dní · 24hodin    (hod) 

11,0
87605

05,4841 =
⋅

=K      
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Graf č.5.2.- Četnost rychlosti větru  

 
 

5.9.2. Výpočet roční produkce dle naměřených dat  

Nyní budu pracovat s daty meteorologické stanice Ostrava - Mošnov. Měřené 

období posledních 3 let. V tabulce č.5.3. jsou zobrazeny četností rychlosti větru během 

měřených období. Následný výpočet je totožný s kapitolou 5.9.1. proto uvádím pouze 

výsledné hodnoty.   

 
Graf č.5.3. – Četností rychlosti větru v období 2006-2008 
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Výsledné hodnoty výpočtů jsem seřadil do tabulky č.5.3. pro větší přehlednost.  

Tabulka č.5.3.-výsledné hodnoty měřených let. 

Celková roční 
produkce 

Wr 

Součinitel 
instalovaného 

výkonu 

K 

Průměrná 
rychlost 

větru 

c 
 

(kWh) (-) (m·s-1) 

2006 1463,3 0,033 2,05 

2007 1863,4 0,043 1,92 

2008 1720,1 0,039 1,92 

Průměr 1682,3 0,036 1,97 

Větrný 
atlas ČR 

4841,0 0,11 3,6 

 

Při srovnávání výsledků je již na pohled zřejmé, že se násobně liší. Hlavní 

příčinu spatřuji v příliš vysoké hodnotě průměrné rychlosti stanové dle větrného atlasu 

ČR. Celková roční produkce dle mého názoru není přímo závislá na průměrné roční 

rychlosti jako spíš na četnosti jednotlivých rychlostí.  

5.10. Ekonomické zhodnocení větrné elektrárny  

Jelikož výroba elektrické energie je závislá na povětrnostních podmínkách, 

které jsou nestálé, neuvažuji o přímé spotřebě vyrobené energie, ani o její akumulaci 

v bateriích. VE bych tedy připojil k síti a vyrobenou elektrickou energii  prodával. Zákon 

č. 475/2002 Sb. stanovuje výkupní ceny energií z obnovitelných zdrojů. Pro větrné 

elektrárny uvedené do provozu po 1.lednu 2007 včetně, je stanovena výkupní cena 

vyrobené elektrické energie 2,46 Kč/kWh.  

 

Větrná elektrárna Sinus Wind – Professional 5000  425 800 Kč  

Stožár 9m, vč.patky         43 000 Kč 

Elektroinstalatérské práce        38 000 Kč 

Celkem       506 800 Kč 
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Celkový roční zisk VE vypočteme z roční produkce energie násobenou cenou za 

jednotku elektrické energie, výsledné zisky uvádím v tabulce č.5.4. :  

Z = CZK · Wr          (Kč·rok-1)    [20] 

Wr     Roční produkce elektrické energie      (kWh) 

CZK  Výkupní cena za jednotku elektrické energie    (Kč·kWh-1) 

 

Tabulka č.5.4.- Peněžní zisk z vyrobené elektrické energie  

 Wr    (kWh) 
CZK   

(Kč·kWh-1) Z  (Kč·rok1) 

2006 1463,3 2,46 3599 

2007 1863,4 2,46 4548 

2008 1720,1 2,46 4231,5 

Větrný atlas 
ČR 

4841 2,46 11 909 

 

Návratnost investice do větrné elektrárny je stanovena poměrem pořizovací ceny a 

vypočteného zisku. Zjistíme tak návratnost investice, tedy za jak dlouho se investovaná 

částka vrátí a dobu, po kterou nám bude VE vydělávat.  

Z

C
N =          (rok)        [21] 

C    Celkové náklady na pořízení VE      (Kč)       

Z    Celkový roční zisk        (Kč·rok-1) 

 

Tabulka č.5.5 – Návratnost větrné elektrárny 

 2006 2007 2008 
Větrný atlas 

ČR 

N (rok) 141 110,5 119,8 42,6 

 

 Z provedených výpočtů a srovnání vyplývá že, odhad průměrné rychlosti 

dle větrného atlasu ČR je velmi nereálný. Skutečná návratnost investice do větrné 

elektrárny se pohybuje průměrně kolem 124 let. Životnost uváděna výrobce je 30 let. 

Větrná elektrárna během své životnosti vydělá pouze ¼ investovaných prostředků. Tato 

skutečnost posouvá investování VE do oblasti hobby.      
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6. EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ OZE  

Z obsahu práce vyplývá, že pokud se rozhodneme investovat do 

obnovitelných zdrojů energie s očekáváním zisku, naše volba by měla směřovat 

k pořízení tepelného čerpadla. Záruka na TČ je 5 let a dalších 5 let  na kompresor, 

návratnost investované částky je menší o 1 rok než záruka. Výrobce udává životnost TČ 

na dobu 20 let. Tato doba může být i delší, při dobré údržbě a ideálních podmínkách 

místnosti, ve které bude instalováno. Což může být další kladný faktor při rozhodování. 

Návratnost investice u VE dosahuje 4 násobku doby její životnosti. Celková výroba 

elektrické energie by sice pokryla roční spotřebu elektrické energie rodinného domu, ale 

toto je pouze bilanční výsledek výpočtu, který by v praxi neobstál pro nestejnoměrnost 

dodávek elektrické energie.  

Návratnost větrné elektrárny by se vyrovnala návratnosti tepelného čerpadla 

to je 9,5 let, kdyby ročně vyrobila elektrickou energii v hodnotě 53 537 Kč, což 

představuje 21 763 kWh.  

Veškeré odhady návratnosti investice a její ziskovosti jsou závislé na cenách 

energie na trhu. Nejde jednoznačně určit tuto dobu. Za současné situace je vysoký 

předpoklad, že ceny energií dál porostou. A tím se bude snižovat doba návratnosti a 

prodlužovat doba ziskovosti tepelného čerpadla.  

U výkupu elektrické energie z obnovitelných zdrojů to nejde jednoznačně říct. 

Ceny u některých druhů OZE jsou zafixovány delší dobu. Výkupní cena elektrické 

energie u nově postavených větrných elektráren se během posledních let snižuje. 

Z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu se v roce 2003 vykupovala kWh za 

3,20Kč, zatímco od roku 2006  je cena stanovena 2,46Kč/kWh.  
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7. ENVIRONMENTÁLNÍ SROVNÁNÍ OZE          [21] 

V dnešní době je kladen velký důraz na životní prostředí. Zejména na snížení 

emisí při spalování tuhých paliv. Při výrobě elektrické či tepelné energie vznikají 

škodlivé látky téměř vždy, výjimku tvoří jaderná energie.  

Porovnávám produkci emisí pro vypočtenou roční spotřebu tepla a TUV 

stávajícího zdroje topného systému a při použití tepelného čerpadla.  

Při výpočtu množství znečišťujících látek budu užívat hodnoty emisních 

faktorů, kterou jsou součástí vyhlášky č. 425/2004 Sb., u kotle na zemní plyn vybírám 

hodnoty platné pro zdroje do 0,2 MW výkonu.  

 

Tabulka č.7.1.-Emisní faktory  

Typ zdroje 
emisí 

Tuhá 
látka 

SO2 NOX CO VOC CO2 

Elektrická 
energie  

(kg·GJ-1) 

0,02591 0,489376 0,415698 0,0393 0,03086 325 

Zemní plyn  

(kg·10-6m3) 
20 9,6 1600 320 64 

200 

(kg·MWh-1) 

 

Spotřeba tepla za celé otopné období  26,45 MW·rok-1 = 95,3 GJ 

Spotřeba elektrické energie TČ  9848 kWh = 34,7GJ  

Spotřeba zemního plynu    40 088 kWh = 3817,4 m3  

 

Tabulka č.7.2.- Množství znečišťující látky vypouštěné za rok ze zdroje.  

Zdroj tepelné 
energie  

Tuhá látka SO2 NOX CO VOC CO2 

Tepelné čerpadlo  
(kg) 

0,899 16,98 14,42 1,36 1,07 11522,2 

Zemní plyn 

(kg) 
0,08 0,04 6,1 1,2 0,25 8017,6 

Rozdíl 0,891 16,94 8,32 0,16 0,82 3504,6 

 

Tabulka č.7.2. udává hodnoty znečištění jednotlivými látkami za celý rok. Tepelný 

čerpadlem se rozumí množství látek vypouštěné elektrárnou při výrobě potřebné 
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elektrické energie. Zemní plyn udává hodnoty vypouštěné při spalování zemního plynu, 

opět za celý rok. V řádku rozdíl jsou hodnoty, které ukazují o kolik kilogramů více se 

vypustí při používaní tepelného čerpadla oproti spalování zemního plynu. V následující 

tabulce č.7.3. je vypočteno množství škodlivin, o které ušetříme ovzduší při výrobě  

1 MWh elektrické energie ve větrné elektrárně oproti limitům při výrobě v klasické 

elektrárně.   

 

Tabulka č. 7.3.- Množství ušetřených znečišťující látek při použití větrné elektrárny 

Zdroj elektrické  
energie  

Tuhá látka SO2 NOX CO VOC CO2 

Větrná elektrárna 
(kg·MWh-1) 

0,09 1,6 1,5 0,14 0,11 1170 
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8. ZÁVĚR  

Bakalářskou prací jsem se snažil provést co nejpřesnější ekonomické 

zhodnocení investice do obnovitelných zdrojů energie. Zcela úmyslně jsem posuzoval 

dva rozlišné typy OZE. Hlavním záměrem bylo zjistit,  jak je  investice výnosná a  jaká je 

doba  návratnosti pořizovacích nákladů.  

 

Výsledkem ekonomického srovnání obou variant je   nahrazení stávajícího 

otopného systému s plynovým kotlem,  tepelným čerpadlem.  Vysoká počáteční investice 

necelých 400 tis. Kč se stane ziskovou po 9,5 letech. Životnost TČ je udávaná na 20 let, 

druhá polovina životnosti je tedy čistě zisková. Vypočtený finanční rozdíl oproti 

stávajícímu systému činí 1,6 mil. Kč po 20 letech provozu. Z hlediska environmentálního 

srovnání dochází u tepelného čerpadla, vzhledem k potřebě elektrické energie, 

k vysokému nárůstu produkce škodlivých látek vypouštěných do ovzduší, oproti 

spalování zemního plynu.  

 

 Instalace větrné elektrárny ve zvolené lokalitě s dobou návratnosti 124 let, je 

z ekonomického hlediska zcela nereálná.  Průměrná roční výroba elektrické energie 1600 

kWh by sice pokryla spotřebu rodinného domu při  používání  stávajícího otopného 

systému, ale  výroba má nerovnoměrný charakter  závislý na větrných podmínkách. 

V budoucnu by mohlo větší množství malých VE pokrývat určitou část spotřeby 

elektrické energie domácností, ale pořizovací cena by  musela být razantně nižší.  

Jediný přínos této větrné elektrárny vidím v environmentálním hledisku. Ve srovnání s 

celkovým množstvím denně produkovaných znečišťujících látek na světě, jsou 

přepočtené hodnoty těchto látek při výrobě elektrické energie větrnou elektrárnou 

minimální. Přesto mohou vést tyto hodnoty k lepšímu ovzduší při plošném využívání 

větrných elektráren.           
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Příloha č.1-Součinitelé tepelné vodivosti, materiály stěn a součinitelé prostupu tepla 

 

Tabulka č.10.1.- Součinitelé vodivosti jednotlivých materiálu  

Materiál Součinitel tepelné vodivosti 
λ (W·m-1·K-1) 

Tloušťka vrstvy 

(m) 

Beton 1,43 0,08 

Cihla pálená 0,73 0,35 

Dämmschutzschicht 855 0,1 0,05 

Dlažba 1,05 0,01 

Dřevo 0,62 0,02 

Hydroizolace 0,16 0,0005 

Knauf Clasic 040 0,04 0,2 

Nivelační hmota 0,84 0,02 

Sádrokarton 0,22 0,0125 

Škvára 0,27 0,27 

Teraso 3,1 0,02 

Vnitřní omítka 0,99 0,02 

Vorspritz 610 0,54 0,025 

Vzduch 0,0252 0,25 

Wärmedämmputz 850 0,39 0,01 

Ytong 0,12 0,1 

Železobeton 1,43 0,18 

 

Tabulka č.10.2.- Součinitelé prostupu tepla jednotlivých vrstev 

Vrstva  
Součinitel  prostupu tepla k  

(W·m-2·K-1) 

Dřevěná konstrukce schodů  0,5 

Okno – izolační dvojsklo 1,1 

Okno – střešní 1,4 

Podlaha - obytná místnost / koupelna 0,75 / 3,06 

Strop – přízemí / 1.patro 0,15 / 0,19 

Vchodové dveře 1,1 

Vnitřní stěna – přízemí / 1.patro 1,33 / 1,21 

Vnější stěna – přízemí / 1.patro 0,81 / 0,63 
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Příloha č.2- Výpočet dle ČSN 06 02 10, Tepelné ztráty místností 

 

Výpočet jednotlivých místností jsem provedl následujícím postupem.  

1. Výpočet součinitelů prostupu tepla k jednotlivými vrstvami :  

∑
=

=
++

=
1

1

11
1

n

i ei

i

i

l
k

αλα

                 (W·m-2·K-1) [22] 

2. Výpočet tepelných ztrát 
•
Q o jednotlivými chladnými konstrukcemi ohrani čující 

vytápěnou místnost  :  

       ∑
=

=

•
−⋅⋅=

1

1

)(Q
n

i
eiiio ttSk                 (W)        [23] 

3. Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla kc :  
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c

ttS
k                 (W·m-2·K-1)  [24] 

4. Výpočet tepelné ztráty prostupem 
•
Q p :  

 )1(QQ 31 ppop ++⋅=
••

       (W)            [25] 

Přirážka p1 na vyrovnání chladných konstrukcí se stanový dle p1=0,15·kc 

Přirážka p3 na světovou stranu, normované hodnoty dle následující tabulky č.10.4. 

Tabulka č.10.4. 

Světová strana J JZ Z SZ S SV V JV 

Přirážka p3 -0,05 0 0 0,05 0,1 0,05 0,05 0 

 

5. Výpočet tepelné ztráty větráním 
•
Q v  :  

       )(
3600

Q eit
h

tv ttV
n

c −⋅⋅⋅=
•

      (W)            [26] 

Objemová teplená kapacita vzduchu ct při teplotě 0°C, tj. přibližně při střední teplotě je  

ct = 1300 J·m-3·K-1. Intenzita výměny vzduchu nh (h
-1).  

6. Výpočet celkové ztráty místností 
•
Q m  :  

 vpm

•••
+= QQQ         (W)         [27] 
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Tabulka č.10.5.- Výpočtové hodnoty   

 Teplota (°C) Součinitel přestupu tepla α (W·m-2·K-1) 

Obývací místnost 20 8 

Koupelna 24 8 

Schodiště 15 8 

Okolí -15 23 

Sklepní prostor -3 9 

Půdní prostor -9 9 

Nevytápěná místnost 10 8 

 

Tabulka č.10.6.- Celkové tepelné ztráty místností  

Místnost 
Plocha 
(m2) 

Plocha 
otvorů  
(m2) 

Objem 
(m3) 

•
Q o(W) 

•
Q p(W) 

•
Q v(W) 

•
Q m(W) 

1 20,25 3,39 52,65 1075,69 1078,71 332,62 1411,33 

2 16,65 2,12 43,29 936,33 939 273,48 1212,48 

3 22,97 2,53 59,27 1637,99 1911,41 377,29 2288,7 

4 8,64 0,96 22,46 1457,7 1555,23 158,14 1713,36 

5 2,52 0,25 6,55 307,58 346,34 29,57 357,9 

6 2,21 0,29 5,75 560,06 676,19 36,3 712,49 

7 11,76 3,3 46,45 1039,18 1121,36 419,23 1540,6 

8 20,16 3,53 80,26 756,37 749,1 288,4 1037,5 

9 32,12 3,87 68,38 858,53 930,43 432,6 1362,43 

10 6,3 1,35 11,12 448,86 516,93 78,31 595,23 

Celkem 143,6 20,24 396,2 9078,29 9824,70 2425,94 12232,02 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Příloha č.3-Tepelný zisk ze slunečního záření, Spotřeba tepla za celé vytápěcí období  

Tepelný zisk ze slunečního záření         

Dřevěné euro okna s izolačním dvojsklem         

Plocha oken na jih  5,34 m2   
Plocha oken na východ 0,25 m2   
Plocha oken na západ  2,1 m2   
Plocha oken na sever  2,82 m2   
Celkem                       10,51 m2      
 
Střešní okna        

Plocha oken na jih  2,95 m2 
Plocha oken na východ 1,88 m2 
Plocha oken na sever  2,76 m2 
Celkem    7,59 m2 
 
Neprůsvitná plocha část u dřevěných euro oken tvoří 15,5% a u střešních oken  21,5 %. 

 

Hodnoty globálního slučeního záření EgVO :   

J  416,99 kWh·m-2VO    

V 211,23 kWh·m-2VO    

Z 211,23 kWh·m-2VO    

S 77,02 kWh·m-2VO    

 

Činitel využití slunečního záření Cmp : 

J 0,8 (-) 

V 0,91 (-) 

Z 0,91 (-) 

S 1 (-) 

 

Činitel korigující skutečnost, že dopad slunečního záření na zasklenou plochu není 

kolmý, uvažuje se Cn = 0,9 (-).      

Propustnost slunečního záření T1 se uvažuje dle ČSN 73 0540 pro okna s izolačními 

dvojskly platí obyčejnými skly platí : 0,81     

Znečištění zasklení se uvažuje T2 = 0,9 (-), není-li stanoveno jinak.     

Činitel zasklení T3 = 1      

 

T = T1 · T2 · T3 T=0,729      (-)      [28]  
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Tepelný zisk pro danou orientaci :  

EzVO= EgVO · Σ Sok· T · Cmp · Cn      (kWh·r-1)    [29]

   

J EzVO =  1494,5 kWh·r-1 

V EzVO =  212,7 kWh·r-1 

Z EzVO=  300,5 kWh·r-1 

S EzVO =  229,9 kWh·r-1 

Celkový tepelný zisk ze slunečního záření tedy je EzVO = 2237,6 kWh·r-1.  

 

Spotřeba tepla za celé vytápěcí období :    

Otopné období začíná jestliže, průměrná denní teplota klesne pod 13°C a to 2 dny jdoucí 

po sobě. Pro lokalitu města Bílovec je průměrná teplota otopného období 3,9°C  a otopné 

období trvá 236 dnů.     

)(
24

eVOi
ei

c
E ttd

tt

Q
Q −⋅⋅

−
⋅⋅

= 
•

• ε
       (kW·r-1)     [30] 

ε je činitel umenšující nesoučasnost maximálních hodnot činitelů působící na maximální 

tepelnou ztrátu, uvažuje se ε = 0,9 (-). d je počet dnů otopného období, teVO je průměrná 

teplota vnějšího vzduchu za vytápěcí období(°C). Od výsledné hodnoty odečteme 

celkový tepelný zisk ze slunečního záření.       

     
•
Q E = 26445,2 kW·r -1     
       
      
Měrná spotřeba tepla na vytápění :        

Na základě vypočtené hodnoty E je stanovena měrná spotřeba tepla na vytápění 

s uvažování slunečního záření, kde Vc je celkový objem vytápěných místností objektu.  

c
ez V

E
Q =

•
                  (kWh·m-3r-1) [31] 

•
Q ez = 66,8 kWh·m-3r -1     
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Příloha č.4- Výskyt teplot během otopného období jednotlivých let  
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Rok 2008
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