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Anotace 

Základním cílem doktorské disertační práce je přispět k optimalizaci energetického 

systému zdroje tepla s využitím počítačové simulace. Výsledkem energetické 

simulace je vytvoření teoretického modelu zdroje tepla (tepelného čerpadla systém 

země/voda) a optimalizování úspor spotřeby energie na skutečném modelu. Tento 

teoretický model vychází ze skutečného modelu - energetického systému. Jako 

skutečný model pro tuto disertační práci posloužila nová budova Auly VŠB-TU 

Ostrava. 

Úvod práce je zaměřen na vnější faktory, jenž zásadně ovlivňují spotřebu energie a 

v návaznosti také instalovaný výkon zařízení. 

V dalších oddílech disertační práce je proveden rozbor současného stavu v oblasti 

určování spotřeb tepla i se zaměřením na simulační programy a jsou zde vytyčeny 

také cíle disertační práce. 

Následující kapitoly popisují vytvoření teoretického modelu, který vychází 

ze skutečného systému. 

Na základě analýzy výsledků byl vytvořen teoretický model zdroje tepla s tepelnými 

čerpadly aplikovatelný v praxi i na jiné okrajové podmínky. Tímto můžeme simulovat 

chování celého systému a optimalizovat návrh zdroje tepla případně chladu. 

Anotation 

The basic aim of my doctoral dissertation is to contribute to the optimalisation 

of the energy system of sources of heat with the employment of computer simulations. 

The result of the energy system is the creation of a theoretical model. The new 

building of the auditorium of VŠB –Technical University of Ostrava was used for the 

actual model for this dissertation.  The introduction of the work is focused on the 

external factors which essentially influence the consumption of energy and the 

consequent installed performance of the equipment.  

The following sections of the dissertation consist of analyses of the present state in the 

area of determining consumption of heat with an additional focus on simulation, along 

with a demarcation of the aims of the dissertation.  

The theoretical model of sources of heat with heat pumps as applied in practice 

as well as in other border conditions was created on the basis of these analyses. 

The behaviour of the entire system can be thereby simulated and the design of sources 

of heat or possibly cold can be optimalised.   
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1.   ÚVOD 

Pro navrhování vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení je velmi 

důležitá znalost místních povětrnostních a klimatických poměrů. Podle extrémních 

hodnot klimatických poměrů určujeme maximální výkon zařízení. Naopak průměrné 

hodnoty získané z dlouhodobého měření metrologických dat v určitém ročním 

období (např. teplota vzduchu, vlhkost, tlak, atd.) jsou směrodatné pro spotřebu 

energie pro vytápění a chlazení místností nebo budov. V každodenním životě pak je 

nutno neustále řídit výkon zařízení podle okamžitých metrologických dat. 

Podle průměrných hodnot povětrnostních prvků v určitém ročním období lze 

vypočítat například spotřebu energie pro vytápění nebo chlazení. Okamžité hodnoty 

povětrnostních prvků však během sledovaného období kolísají. Z toho vyplývá, že  

okamžité provozní parametry, např. tepelný výkon pro vytápění v zimě nebo chladící 

výkon chlazení v létě, se také mění. Zařízení tedy musí být schopno plnit svou funkci 

i při extrémních hodnotách. Ovšem určovat maximální instalovaný výkon zařízení 

podle těchto extrémních hodnot by však nebylo hospodárné, neboť jde o stav, který 

může nastat jen zcela výjimečně a na krátkou dobu.  

S ohledem na uvedenou skutečnost nehospodárnosti instalovaných výkonů 

zdrojů tepla nebo chladu na maximální výkon neustále hledáme cesty ke snižování 

spotřeb energií. Jednou z možností, jak optimalizovat výkon zdroje, je zavádění 

modelových situací, na nichž můžeme simulovat extrémní hodnoty metrologických 

dat, různé provozní stavy, aj. 
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2.   SOUČASNÝ STAV 

 

2.1. DENOSTUPNĚ - METODA PRO URČENÍ SPOTŘEBY TEPLA 

 

Z ročního průběhu teploty vzduchu, lze zjistit délku období s průměrnou 

teplotou t (°C), tzv. délka otopného období d vyjádřena počtem dnů. Kromě toho lze 

také zjistit střední venkovní teplotu v tomto období tes, popřípadě rozdíl mezi střední 

vnitřní teplotou ist  a střední venkovní teplotou. 

  Ddtt esis  .      [d K]    (1)  

Počet denostupňů D, charakterizuje průměrné povětrnostní (teplotní) poměry 

v daném časovém úseku a v zásadě je možno jej vyjádřit pro libovolnou dobu (týden, 

celé otopné období, apod.). 

Detailní simulační analýzy spotřeby energií, mikroklimatu či systémové 

regulace nejsou vždy nutné. Příkladem je podlahové vytápění, u kterého třicetileté 

zkušenosti dokázaly, že zjednodušený výpočet pro statické okrajové podmínky plně 

postačuje k návrhu a dimenzování systému.  

Vzhledem k tomu, že pro systémy s velkou tepelnou kapacitou nejsou statické 

podmínky pro výpočet vytápěcího nebo chladícího výkonu postačující, používají se 

většinou k hodnocení prostorů s chladicím a klimatizačním systémem a jejich 

kombinací a pro návrh vytápěcích a chladicích systémů v extrémních klimatických 

podmínkách simulační programy. 

 

2.2. POČÍTAČOVÉ SIMULACE 

 

V současné době výzkumní pracovníci po celém světě užívají energetické 

simulace pomocí simulačních programů k ověřování konceptů nových energií 

od jednoduchých domácích systémů ohřevu vody až po návrhy, simulace chování 

energetických systémů staveb a jejich vybavení, alternativních energetických 

systémů, apod. 

Simulační programy budou mít v budoucnosti nezastupitelné místo při 

projektování systémů vytápění, chlazení, větrání a klimatizace.  
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Podmínkou masového rozšíření programů bude cenová přístupnost a 

jednoduchost při práci uživatele. Důvěryhodnosti výsledků počítačových metod 

simulací pomůže také odborný přístup uživatele. Neodborný přístup způsobí naopak 

nepřípustně chybné výsledky. Jinak řečeno, malá nepřesnost při zadávání okrajových 

podmínek může způsobit výraznou konečnou nepřesnost simulace.  

Počítačové simulace lze podle oblasti řešení rozdělit do tří hlavních skupin: 

1. Počítačová simulace dynamického chování soustav (např. programy TRNSYS, 

EnergyPlus)  

2. Výpočet energetické bilance objektu (programy ESP-r, EnergyPlus, ECOTECT).  

3. Počítačové simulace proudění - CFD (programy FLOVENT, FLUENT)  

Bylo by vhodné, aby se simulačními programy mohlo seznamovat stále více 

posluchačů univerzit. Programové multilicence si nemůže bohužel dovolit 

v současnosti každý institut či univerzita, a proto by bylo možná zajímavé, kdyby 

evropská komise podpořila vytvoření simulačního programu cenově přístupného a 

zároveň uživatelsky příjemného pro studijní účely. Z bezplatných programů 

s otevřenými kódy se nabízí k dispozici program ESP-r a program EnergyPlus, tyto 

ale vyžadují abnormálně velkou zručnost a vědomosti při práci s modely. 

Tendence ukazují možnost, že jednoduché simulační programy mohou být 

distribuovány v budoucnosti jako výpočtový nástroj přímo s EN normami.  

Pro studijní účely univerzity VŠB-TU Ostrava se zdařilo katedře energetiky 

v rámci grantového programu získat energeticky simulační softwar TRNSYS. 

V rámci možnosti pracovat s programem TRNSYS a studovat tak modelové situace 

celé oblasti TZB vznikla myšlenka vytvořit dynamický model systému zdroje tepla 

se spotřebou ÚT, VZT a TUV, který by byl aplikovatelný jak v praxi, tak sloužil 

k výukovým účelům. Jako energetický systém - skutečný model pro tuto disertační 

práci skvěle posloužila nová budova Auly VŠB-TU Ostrava (obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1   Budova Auly VŠB-TU Ostrava 
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2.3.  ENERGETICKÝ SYSTÉM TRNSYS 

 

Vlastnímu vytváření energetického systému v programu TRNSYS by měla 

předcházet teoretická analýza řešeného problému, včetně nákresu reálného systému 

s popisy toku energií v něm. Důležitým hlediskem je také určit detailnost simulace. 

Program umožňuje nastavovat u některých modulů veškeré možné parametry, je však 

potřeba znát vliv jednotlivých parametrů na chování modulu a hlavně znát hodnotu 

těchto parametrů pro konkrétní modul a řešený příklad (např. závislost spotřeby 

el. energie u čerpadel v závislosti na průtoku). 

Každý prvek v programu TRNSYS je charakterizovaný vstupními a 

výstupními veličinami. Veličiny jsou rozděleny do tří skupin: 

 PARAMETERS - jsou veličiny, které se v průběhu simulace nemění a lze 

je nastavit před začátkem simulace.  

 INPUTS – veličiny, které se mohou (ale nemusí) v průběhu výpočtu měnit. 

 OUTPUTS - výstupy z modulů, které slouží buď opět jako další vstupní 

parametry nebo jsou již požadovaným výsledkem simulace.  

Výsledky simulace je možno jednak zapsat do datového souboru pro následné 

zpracování pomocí libovolného tabulkového procesoru, ale i zároveň je možné 

„online“ sledovat průběh simulace, resp. průběh libovolných vybraných veličin.  

Výstupem simulace je také popis dynamického chování vytvořeného systému 

v určených časových intervalech v časovém rozmezí (několika let). Například 

průběhy teplot a tepelných ztrát jednotlivých zón budovy, energetické bilance 

solárních soustav v závislosti na čase. 

 

3.   CÍL A OBSAH DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Cílem disertační práce je vytvoření dynamického modelu technologie zdroje 

tepla, jímž jsou tepelná čerpadla se systémem země/voda, budovy Auly VŠB-TU 

Ostrava, optimalizace počtu provozních hodin oběhových čerpadel vedoucích do 

šachet č.1-5 a aplikovatelnost modelu v praxi na budovy se zdrojem tepla 

s tepelnými čerpadly země/voda.  
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Účelem tohoto modelu a cílem práce je: 

 

 vytvoření samotného modelu v simulačním software TRNSYS 

 optimalizace počtu provozních hodin oběhových čerpadel TČ 

 optimalizace spínání jednotlivých TČ 

 aplikovatelnost v praxi na budovy se zdrojem tepla tepelné čerpadlo 

systém země/voda 

 možnost simulace modelu i při jiných okrajových podmínkách 

 optimalizace spotřeby energií 

 optimalizace energetického systému 

 rozšíření znalostí v oblasti energetických simulací 

 

Teoretický model byl sestaven na základě skutečného zdroje tepla a 

jednotlivých spotřeb ÚT, VZT a parametrů získaných z jednotlivých měření v rámci 

energetického systému.  

 

Optimalizace systému 

Pro optimalizování počtu provozních hodin oběhových čerpadel jednotlivých 

vrtů a spínání jednotlivých TČ bylo uvažováno se 3 variantami spínání oběhových 

čerpadel vrtů. 

K jednomu oběhovému čerpadlu vrtu jsou přiřazena dvě tepelná čerpadla. 

Tzn.,při sepnutí TČ sepne oběhové čerpadlo vrtu.  

 

Spínání oběhových čerpadel jednotlivých vrtů 

Podle potřebného počtu spuštěných oběhových čerpadel vrtů v závislosti na 

množství sepnutých tepelných čerpadel se nejprve spustí 1 oběhové čerpadlo, pokud 

je třeba většího výkonu připne 2 oběhové čerpadlo, dále 3 oběhové čerpadlo až 5 

oběhové čerpadlo. Jakmile dosáhne 1 oběhové čerpadlo stanoveného počtu 

provozních hodin (varianta č.1 - 168 hod, varianta č.2 -  24 hod, varianta č.3 -  5 hod) 

spouští se nejprve 2 oběhové čerpadlo a podle potřeby 3 oběhové čerpadlo až 5 

oběhové čerpadlo a tímto způsobem se toto střídá až do 5 oběhového čerpadla a poté 

opět spíná 1 oběhové čerpadlo. 
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Varianta č.1 – 1 týden  

Tepelné čerpadlo č. 1 a 2 běží 1 týden jako první. Po týdnu se vyhodnotí, 

které TČ má naběháno nejmenší počet provozních hodin a sepne jako první. 

Varianta č.2 – 2 dny (48 hodin)  

Tepelné čerpadlo č. 1 a 2 běží 2 dny jako první. Po 48 hodinách se vyhodnotí, 

které TČ má naběháno nejmenší počet provozních hodin a sepne jako první. 

Varianta č.3 – 5 hodin  

Tepelné čerpadlo č. 1 a 2 běží 5 hodin jako první. Po 5 hodinách se 

vyhodnotí, které TČ má naběháno nejmenší počet provozních hodin a sepne jako 

první. 

Propojení tepelných čerpadel s akumulačními zásobníky je v simulaci 

nahrazeno zjednodušeně s využitím naměřených dat, a sice teploty vystupující 

v horní či spodní části taktovací nádoby v závislosti na průtoku okruhem tepelných 

čerpadel a průtokem okruhem vytápění a vzduchotechniky. Tento způsob je vhodný 

pro porovnání reálného stavu a simulace. Vzhledem ke způsobu regulace v závislosti 

na parametrech, které nejsou v modelu zahrnuty, bude také regulace probíhat 

s využitím naměřených dat na reálném zařízení. Jedná se o časy spínání tepelných 

čerpadel a oběhových čerpadel jednotlivých polí vrtů. Z tohoto důvodu je simulace 

nastavena s krokem 10 min., neboť sběr dat probíhá taktéž s časovým krokem 

10 min. Kalibrace modelu proběhla s daty získanými za rok 2008. 

 

4. SKUTEČNÝ MODEL 

Zdrojem tepla pro ÚT, VZT a TUV celého areálu budovy Auly VŠB-TU 

Ostrava je 10 ks tepelných čerpadel typu „země (hloubkové vrty) – voda“ firmy IVT 

typ Greenline D70. Primárním zdrojem je pole vrtů rozdělené do 5 šachtic s 22 vrty 

(obr.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Stávající vizualizační model skutečného systému s TČ 
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4.1   SYSTÉM STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE ZDROJE TEPLA 

 

Technické parametry tepelného čerpadla fa IVT typ Greenline D 70: 

Topný výkon/ elektrický příkon při 0/50°C   69,8 / 22,3 kW 

Provozní napětí   400V 3N 50 Hz 

Rozběhový proud kompresoru   164 A 

Jištění, motorová charakteristika   50 A 

Množství chladiva (R407C)   9,8 kg 

Průtok primárního média   3,95 l/s 

Průtok sekundárního média   1,73 l/s 

Teplotní spád sekundárního okruhu   55/45°C 

Hmotnost   510 kg 

Instalovaný výkon zdroje 10 ks tepelných čerpadel: 10 x 69,8 = 698 kW 

Jako bivalentní zdroj je použita stávající horkovodní výměníková stanice instalována 

v suterénu objektu poblíž strojovny tepelných čerpadel.  

 

Popis stávající vyměníkové stanice  

V místnosti výměníkové stanice (VS) je instalována předávací stanice  

 

KPS SYMPATIK – dodavatel firma SYSTHERM s.r.o.: 

1. Pro potřeby ÚT - o výkonu 250 kW a tepelným spádem 55/45°C,  

2. Pro potřeby VZT - o výkonu 909 kW a tepelným spádem 80/60°C  

3. Pro potřeby TUV - o výkonu 150 kW, tepelným spádem 55/45°C. 

 

Ohřev ÚT, VZT a TUV je prováděn v deskovém výměníku. Součástí VS jsou 

regulační ventily, zabezpečovací zařízení systému a doplňování studené vody 

do systému, jakož i čerpadla. Měření odebraného tepla zajišťuje provozovatel 

horkovodní sítě – Dalkia a.s. 

 

Technické údaje VS 

Oblastní teplota v místě stavby     -15°C, B = 8 

Tepelný spád ÚT      55/45°C 

Tepelný spád VZT      80/60°C                                           
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Tepelný spád TUV      55/45°C                                         

Konstrukční tlak a teplota ÚT, VZT    0,6 MPa, 100°C 

Konstrukční tlak a teplota TUV    1 MPa, 100°C 

Max. spotřeba tepla  ÚT     250 kW 

Max. spotřeba tepla  VZT     909 kW 

Max. spotřeba tepla  TUV     150 Kw 

 

Technické řešení systému tepelných čerpadel 

Tepelná čerpadla jsou umístěna v  místnosti strojovny tepelných čerpadel, 

jenž je umístěna v suterénu objektu. V místnosti jsou dále umístěny taktovací nádoby 

(akumulační nádoby) s předehřevem TUV, expanzní a doplňovací systém primární 

strany tepelných čerpadel a topného systému ÚT a VZT a rozvaděč elektro a MaR.  

Všech 10 ks tepelných čerpadel je napojeno na společné rozdělovací a sběrné 

potrubí dimenze DN 200. Pro rovnoměrný chod kaskády tepelných čerpadel jsou 

dále do společného rozdělovacího a sběrného potrubí zaústěny dvě akumulační 

nádoby typ IVT 756 s objemem 2 x 700 litrů.  

 

4.2   VENKOVNÍ ROZVODY – HLUBINNÉ VRTY 

 

Zdrojem tepla pro tepelná čerpadla jsou hlubinné vrty v počtu 110 ks 

s hloubkou 140 m umístěny pod nezpevněnou zatravněnou plochou a parkovišti 

v rastru 10x10 m na ploše kolem nového objektu Auly.  

Vrty jsou nepažené o průměru min. 130 mm. V každém z vrtů jsou nataženy 

dvě dvojsmyčky PE 32x2,9 (čtyřkolona), které jsou na povrchu propojeny do jedné 

dvojsmyčky PE 40x2,4. 

Potrubí od vrtů o průměru 40x2,4 mm jsou svedeny do příslušných šachet 

v závislosti na umístění vrtu, ve kterých jsou umístěny rozdělovače a sběrače 

pro jednotlivé větve.   
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5.   TEORETICKÝ MODEL 

 Na základě reálného zařízení v systému je vytvořen teoretický model (obr.3), 

který popisuje dynamické chování technologie zdroje tepla, včetně jednotlivých polí 

vrtů v závislosti na jednotlivých spotřebách ÚT, VZT a TUV na základě měřených 

údajů. 

Zdrojem tepelné energie jsou tepelná čerpadla zapojená do kaskády, systém 

země-voda.  

Zemní vrty o celkovém počtu 110 a hloubce 140 m jsou situována 

v bezprostřední blízkosti řešeného objektu. 

Následující body, autor považuje za zcela originální, jelikož nikdy nebyly 

tyto údaje zatím publikovány. 

 

5.1   TEORETICKÝ MODEL – SKUTEČNÝ STAV  

 

Obr. 3: Teoretický model skutečného stavu systému s tepelnými čerpadly a polem 

zemních vrtů, Aula - Ostrava (v program TRNSYS) 
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Teoretický model byl sestaven z těchto hlavních komponent:  

 

- komponenta tepelného čerpadla „Type 668“, 

- komponenta pole vrtů „Type 203, 204, 205, 206“, 

- komponenta obsahující data spotřeby tepla ÚT, VZT, TUV a reg. „Type 9e“, 

- komponenta regulace a doplňkových výpočtů „Type 62_UT-VZT-TUV“, 

- komponenta pomocných výpočtů regulace „New equation“ , 

- komponenta zobrazení a uložení výsledných dat „Type 65a“, 

- komponenta skutečné teploty do vrtů „Type 62_tp2,r“.  

 

Vlastnímu energetickému systému, resp. vytvoření teoretického modelu 

předcházela teoretická analýza, kde bylo nutné se zamyslet, jak pracuje celý skutečný 

model a nastavit logiku spínání jednotlivých komponentů.  

 

Na obrázcích obr. 4 a obr.5 je zobrazena logika výpočtu teploty vratné vody na 

sekundární straně tepelných čerpadel v závislosti na tepelné ztrátě a průtoku 

ústředním vytápěním (UT), vzduchotechnikou (VZT) a taktovacími nádobami. 

Tepelná čerpadla vyžadují konstantní průtok výparníkem i kondenzátorem. 

Vzhledem k tomu, že není průtok do otopné soustavy shodný s průtokem do 

tepelných čerpadel, je přebytečný průtok kryt z taktovacích nádob. Tyto nádoby se 

chovají jako termohydraulický rozdělovač. Jsou vhodné také pro zamezení častého 

spínání tepelných čerpadel. Jak je vidět na obr.4,  pokud je průtok otopnou soustavou 

větší než průtok TČ, je rozdíl průtoků doplněn z horní části akumulačních nádob. Na 

obr.5 je tento případ opačný, průtok tepelnými čerpadly je vyšší než otopnou 

soustavou a nadbytek protéká přes taktovací nádoby.  
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Obr. 4: Logika výpočtu mTUV > 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Logika výpočtu mTUV < 0 
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5.2   TEORETICKÝ MODEL – MODELOVÉ VARIANTY  
 

Obr. 6: Teoretický model modelových variant 

 

Teoretický model modelových variant (obr.6), byl doplněn ještě o následující 

komponenty: 

 

 

- komponenta „Type 62_vykon“, 

- komponenta „Type 661_ZP“, 

- komponenta „Type 9e-vykon_sumaTC“, 

- komponenta „Type 9e-teplota_ts2“ 
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6.   ANALÝZA VÝSLEDKŮ TEORETICKÉHO MODELU 

 

Cílem práce je optimalizování (snížení) počtu provozních hodin oběhových 

čerpadel TČ. Pro tuto analýzu byly simulovány 3 varianty, na základě kterých bude 

optimalizován systém zdroje tepla s tepelnými čerpadly na nejekonomičtější 

variantu, která bude posléze aplikována na skutečném modelu. 

 

6.1   HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ  

 

V rámci měření na reálném modelu docházelo k výjimečným nepřesnostem, 

které byly dle správce monitoringu systému způsobeny výpadky zkušebního  

provozu energetického systému nové budovy Auly VŠB-TU Ostrava.  

Z grafických výsledků je patrné, že např. průměrný výkon vytápění budovy 

Auly je cca 180 kW (obr.7). Ale průměrný výkon vzduchotechniky budovy Auly 

(obr.8) se vzhledem k výpočtovým potřebám tepla (viz.technické údaje VS), tj. 

909 kW, pohybuje hluboko pod výpočtovou hranicí. Dle skutečných naměřených 

hodnot se průměrný výkon vzduchotechniky se pohybuje do 100 kW. 

Z uvedených závěrů vyplývá, že především u stanovení potřeb energie 

budovy (ÚT, VZT, TUV) se statický výpočet od dynamického simulovaní velice liší 

hlavně u VZT. Proto simulačními programy jsme schopni hledat velké úspory při 

návrhu technologie zdroje tepla nebo chladu, případně jednotlivých spotřeb energií 

celého systému. 

Závěrem z výsledků srovnání variant č.2 a č.3, lze konstatovat, že výkony 

tepelných čerpadel se uvazovaly stejné, to byl předpoklad (obr.9). 

Příkony tepelných čerpadel se skoro neměnily protože příkonové křivky jsou 

závislé jen na vstupní teplotě ze systému nikoli na teplotách z vrtu. 

Takže výsledkem je menší počet provozních hodin, což je 68 hodin (obr.10 a 

obr.11). 
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Obr.7: Průměrné výkony vytápění budovy Auly  

 

 

Obr. 8: Průměrné výkony vzduchotechniky budovy Auly 
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Obr.9: Příkony a výkony TČ jednotlivých variant 

 

 

Obr.10: Počet naběhaných hodin  TČ jednotlivých variant 

 

 

 

 

 

 

Obr.11: Numerické vyčíslení Qp(příkon) a Qs(výkon) 

 

 

  varianta 1 varianta 2 varianta 3 

Qp [kWh] 124080 120887 123032 

Qs [kWh] 450458 450458 450458 

n [hod] 5418 5388 5350 
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Návrhem tedy pro lepší optimalizaci systému a úsporu energie byla zjištěna 

možnost snížení počtu provozních hodin z 5418 na 5350. Dále bylo zjištěno, že 

výkon vzduchotechniky se pohybuje hluboko pod výpočtovou hodnotou a díky 

energetickým simulacím jsme schopni lépe odladit výkon zdroje tepla.  

Z výsledků energetických simulací lze získat další velké množství informací 

jak o chování celého energetického systému, tak o vlivu jednotlivých komponentů 

zdroje tepla (velikost akumulační nádoby, průtok teplonosné látky, nastavení 

spínacího rozdílu teplot apod.) na jeho funkci a celkové energetické zisky. Tyto 

výsledky pak mohou sloužit nejen k optimalizaci tepelně technických vlastností 

budovy (dáno materiálovým složením jednotlivých konstrukcí i s ohledem 

na akumulaci), ale také k optimalizaci jednotlivých komponentů energetického 

systému. 

 

 

7.  ZÁVĚR 

Energetická koncepce vyspělých zemí směřuje ke snižování spotřeb energií. 

Podstatou předložené disertační práce bylo přispět k rozvinutí oboru energetických 

simulací za účelem snižování spotřeby energie a přiblížit se tak k nastolenému 

celosvětovému trendu.  

Teoretickým modelem, který je výsledkem práce „Optimalizace spotřeby 

energie budov s využitím dynamických simulačních metod“, jsme především snížili 

počet provozních hodin oběhových čerpadel a optimalizovali výkon stávajícího 

zdroje. Výhodou programu je, že stávajícím zdrojem mohou být i velmi složité 

energetické systémy, kde optimalizace výkonů pomocí statických výpočtů jsou velmi 

spletité a komplikované. Další předností teoretického modelu jsou, že je vytvořen 

v programu, jehož algoritmus je možno dále rozšiřovat, dále pak lze měnit vstupní 

okrajové podmínky, např. parametry pole vrtů, spotřebu tepla pro vytápění, 

vzduchotechniku či přípravu teplé užitkové vody. 

Návrhem pro další  výzkum a vývoj v rámci tohoto modelu je pokračovat 

např. v optimalizaci systému chlazení budovy Auly VŠB-TU Ostrava pomocí 

tepelných čerpadel, případně v dalším vytvoření teoretického stavebního modelu 

budovy Auly VŠB-TU Ostrava, ale také v zapracování energetických simulačních 

programů do EN norem. Pokud by se v budoucnu zdařilo přidružit energetické 
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simulační programy pod EN normy, dočkali bychom se průlomu ve snižování 

spotřeb energií.       

 

Conclusion 

The energy philosophy of advanced countries is leading toward decreasing 

energy consumption. The essence of this dissertation was to contribute to developing 

the area of energy simulation for the purpose of decreasing energy consumption and 

thereby establishing this world-wide trend.   

The theoretical model which is the result of the work “Optimalization 

of Energy Consumption Through the Use of Dynamic Simulation Methods” is first 

and foremost capable of optimalising the installed performances of the existing 

sources after installing the initial measures values. The advantage of the programme 

is that the existing source can also be an extremely complicated energy system 

wherein the optimalisation of the performances through statistic calculations can be 

very complex and complicated. Additional advantages of the theoretical model are 

the fact that they are created in a programme whose algorithm can be further 

expanded. In addition, the initial border conditions can be altered, for example 

the parameters of the field of bores, heating consumption, air conditioning or 

preparation of warm utility water. 

A plan for further research and development within the framework of this 

model consists of continuing with, for example, optimalisation of the system 

of cooling the building of the auditorium of VŠB-Technical University in Ostrava 

through the use of heat pumps, as well as possible, additional creation of a theoretical 

construction model for the building of the auditorium of VŠB-Technical University 

in Ostrava, along with the preparation of energy simulation programmes in line with 

EU norms. If the energy simulation programmes can be united in the future 

in accordance with EU norms, a milestone in decreasing energy consumption would 

be achieved.  
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