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Anotace

     Cílem  bakalá ské  práce  je  porovnat  z ekonomického  hlediska  dosavadní  zp sob

vytáp ní objektu ubytovacího za ízení, s mo nostmi vyu ití alternativních zdroj  vytáp ní,

za ú elem sní ení náklad  firmy. V práci vás seznámím s dosavadním zp sobem vytáp ní

a jeho náklady. S alternativními zdroji vytáp ní a jejich náklady. V záv ru práce porovnám

a vyhodnotím dosavadní a navrhované zp soby vytáp ní. V sledky zhodnocení mohou b t

pou ity jako podklad pro nalezení optimální formy e ení vytáp ní objektu.

Klí ová slova: náklady na vytáp ní, alternativní zdroje, solární kolektory, tepelná erpadla,

metoda prosté návratnosti, náklady na kWh, úspory

Summary

The aim of this work is to compare the economic interest of the current method of

heating the building of accommodation facilities, the possibilities of using alternative

heating sources, in order to reduce company costs. At work you acquainted with the

current heating method,  and its costs.  With alternative sources of heating and their

costs.  In the conclusion to compare and evaluate existing and proposed methods of

heating. The results of the evaluation can be used as a basis for finding the optimal

solution for heating the building forms.    

Keywords: heating costs, alternative sources, solar collectors, heat pumps, simple payback

method, cost per kWh, savings
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1. Úvod    

   
     Problematika vytáp ní je v sou asné dob  velmi zajímavé téma nejen v rámci ekologie

a ivotního prost edí v 21. století, ale také z d vodu úspor pot ebné energie. Stále rostoucí

ceny  energií  a  navíc  hrozba  jejich  budoucího  vy erpání  nás  nutí  init  nejen  opat ení

sni ující spot ebu tepla, ale také k hledaní jin ch alternativ vytáp ní. 

     Vytáp t jak koliv objekt lze v dne ní dob  r zn mi zp soby. P i hledání vhodného

zp sobu  je  pochopiteln  základní  otázkou  v b r  vhodného  energetického  zdroje  tepla.

V bakalá ské práci se seznámíme s nabídkou zdroj  pro vytáp ní, která je v sou asné dob

pom rn  iroká, klasické a léty prov ené varianty doplnily moderní, k p írod  ekologické

varianty obnoviteln ch zdroj . 

     Cílem bakalá ské práce je navrhnutí efektivního e ení vytáp ní objektu ubytovacího

za ízení. Zam ení se na mo nosti vyu ití alternativních zdroj . 

     K napln ní  cíle  je  pot eba  nejd íve  popsat  a  charakterizovat  objekt.  Vypracovat

ekonomickou anal zu dosavadního zp sobu vytáp ní, v etn  anal zy sou asn ch náklad

za  vytáp ní.  Vybrat  mezi  irokou  nabídkou  zp sobu  vytáp ní.  Navrhnout  vhodné

alternativní e ení vytáp ní objektu, v etn  investi ních náklad . Dále uvést návrhy dal ích

mo n ch  e ení  energetick ch  úspor.  V rozsahu  práce  bude  vy íslena  reálná  doba

návratnosti jednotliv ch investic. 

     Na  základ  získan ch  poznatk  bude  vyhodnocena  nejhospodárn j í  alternativa

zp sobu vytáp ní  ubytovacího  za ízení.  V sledky zhodnocení  mohou b t  vyu ity  jako

podklad pro nalezení optimální formy e ení vytáp ní uvedeného objektu. 
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2. DOSAVADNÍ ZP SOB VYTÁP NÍ OBJEKTU A JEHO

NÁKLADY

2.1. Popis objektu a charakteristika ubytovacího za ízení

         Ubytovna (obrázek . 1) je alokována v Ústeckém kraji. Je to samostatn  stojící

t ípodla ní objekt v m stské ásti Trmice – Ko tov, uveden do provozu kolem roku 1910, a

p vodn  vyu íván jako bytov  d m, poté jako mate ská kolka.  V roce 2005 byl  d m

odkoupen od m sta Trmice, celkov  opraven a modernizován. Ve keré vnit ní prostory

byly upraveny pro ú ely ubytovacího za ízení s celoro ním provozem.     

. 

 

                                                          obrázek . 1 – Ubytovna

         Objekt má t i nadzemní podla í o celkové rozloze 425 m2, je nepodsklepen. V ka

objektu dle SN 73 0802 je h = 6m. Ve smyslu SN 73802 má objekt smí ené konstrukce.

Nosné  obvodové  zdivo  je  cihelné  o  tlou ce  zdí  45  cm.  St ny  a  p í ky  jsou  zd né.

Schodi t  kamenné.  V 1  NP a  ve  2  NP jsou klasické  d ev né trámové stropy.  St echa

sedlová,  krov  d ev n  vázan .  St e ní  plá  je  prkenného  bedn ní,  opat en  krytinou

z asfaltového  indele. P dní  prostory  jsou  oblo eny  tepeln  izola ními  roho emi

z minerální  vlny o tlou ce 8 cm. Stávající  okna s d ev n mi rámy byla vym n na za

plastová, s v razn  vy ím tepeln m odporem a ni ím sou initelem pr vzdu nosti. Jinak

je objekt celkov  nezateplen. Venkovní úprava povrch  je provedena ze tukové omítky

s krycím nát rem,  vnit ní  omítky hladké,  podlahy klasického provedení,  dve e d ev né

s po ární odolností.

2
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2.2. P ehled vytáp n ch místností v etn  pou it ch topn ch t les

         V 1. nadzemním podla í objektu je vstupní chodba, vlevo se nachází t íl kov

pokoj . 7, s dv ma lokálními topidly. Pokoj . 7 má dv  místnosti. Dal í vytáp né prostory

jsou sprchov  kout, dámská toaleta a pánská toaleta s pisoárem. Sanitární prostory jsou

vytáp ny spole n  jedním topidlem. Vpravo se nachází sklad ur en  pro ukládání l kovin

a úklidov ch prost edk , kter  je nevytáp n . Dále kancelá  ubytovny vytáp ná jedním

topidlem a nejv t í vytáp ná místnost objektu, p til kov  pokoj . 8. 

                                                 Tabulka . 1 - P ehled vytáp né plochy v 1. NP

 

                     
                                                                         
                                             Tabulka . 2 - P ehled pou it ch topn ch t les v 1. NP

3
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1. NP       rozm ry v m celkem m2

    pokoj      . 7
p ední místnost
zadní  místnost

3 - l kov

(3 l ka)
     4,250 x 2,250
     4,250 x 2,950

       9,60
     12,50

                    . 8 5 - l kov      5,050 x 5,600      28,20
    koupelna      3,950 x 3,350      13,20 
    kancelá      3,850 x 3,150      12,10
    chodba      4,250 x 1,500        6,40

vytáp ná plocha 1. NP      82,00   

1. NP       pou itá topidla p íkon v kWh
    pokoj        . 7
p ední místnost
zadní  místnost

3 - l kov

(3 l ka)
    AKU   M 40 AK
    AKU   M 50 AK

       4,000
       5,000

                      . 8 5 - l kov     AKU   M 60 AK        6,000
    koupelna     AKU   M 40 AK        4,000 
    kancelá     AKU   M 50 AK        5,000
    chodba     AKU   M 50 AK        5,000

p íkon celkem v 1. NP      31,000
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         Zastav ná plocha 1. nadzemního podla í je dle znaleckého posudku 142,30 m2.

Celkov  se v 1. nadzemním podla í vytápí 5 místností a chodba o celkové v m e 82 m2

(tabulka . 1). Z toho nevytáp ná plocha iní 60,3 m2. K vytáp ní se vyu ívají akumula ní

kamna (tabulka . 2) o celkovém p íkonu 31 kWh.

         Mezi 1. a 2. nadzemním podla ím se nachází nevytáp ná úklidová místnost.

         Ve 2. nadzemním podla í se nachází ty l kov  pokoj . 4 s jedním topidlem,

t íl kov  pokoj . 5 s jedním topidlem a p til kov  pokoj . 6 s dv ma lokálními topidly.

Pokoj  .  6  má dv  místnosti.  Velká  koupelna  se  ty mi  sprchami  a  ty mi  umyvadly,

s jedním topidlem. Nevytáp ná místnost s dv mi toaletami a dv ma pisoáry. 

                                              Tabulka . 3 – P ehled vytáp né plochy ve 2. NP

                                

4
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2. NP          rozm ry v m celkem m2

    pokoj     . 4 4 - l kov      4,250 x 4,450      18,90
                   . 5 3 - l kov      4,250 x 3,750      16,00
                   . 6
p ední
místnost
zadní  místnost

5 - l kov
(2 l ka)
(3 l ka)

     3,750 x 4,450
     4,250 x 3,000

     16,70
     12,80

    koupelna      5,050 x 2,700      13,60
vytáp ná plocha 2. NP      78,00   
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                                      Tabulka . 4 – P ehled pou it ch topn ch t les ve 2 . NP

          

         Zastav ná plocha 2. nadzemního podla í je dle znaleckého posudku 142,30 m2.

Celkov  se v 2. nadzemním podla í vytápí 5 místností o celkové v m e 78 m2 (tabulka .

3). Z toho nevytáp ná plocha iní 64,30 m2. K vytáp ní se vyu ívají akumula ní kamna

(tabulka . 4) o celkovém p íkonu 22 kWh.

         Ve 3. nadzemním podla í se nachází ty l kov  pokoj . 1 s jedním topidlem,

t íl kov  pokoj . 2 s jedním topidlem a p til kov  pokoj . 3 s dv ma lokálními topidly.

Pokoj . 3 má dv  místnosti. Dal í vytáp ná místnost je kuchy ka s jídelním koutem, kde

je  pou ito  také  jedno  topidlo  a  koupelna  se  sprchou,  umyvadlem  a  toaletou  s jedním

topidlem.

5
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2. NP          pou itá topidla p íkon v kWh
    pokoj     . 4 4 - l kov      AKU M 50 AK        5,000
                   . 5 3 - l kov      AKU M 50 AK        5,000
                   . 6
p ední
místnost
zadní  místnost

5 - l kov
(2 l ka)
(3 l ka)

     AKU M 40 AK
     AKU M 40 AK 

       4,000
       4,000

    koupelna      AKU M 40 AK        4,000
p íkon celkem v 2. NP      22,000
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                                                     Tabulka . 5 - P ehled vytáp né plochy ve 3. NP

    

                                              Tabulka . 6 - P ehled pou it ch topn ch t les ve 3. NP

                             

         

                                             

      

      

         Zastav ná plocha 3. nadzemního podla í je dle znaleckého posudku 140,10 m2.

Celkov  se v 3. nadzemním podla í vytápí 6 místností o celkové v m e 85 m2 (tabulka .

6
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3. NP      rozm ry v m celkem m2

    pokoj     . 1 4 - l kov      4,250 x 5,500     23,40
                   . 2 3 - l kov      4,250 x 3,150     13,40
                   . 3
p ední
místnost 
zadní  místnost

5 - l kov
(3 l ka)
(2 l ka)

     2,800 x 4,450
     4,250 x 3,150       

    12,50
    13,40

    kuchy ka      4,700 x 3,750     17,60 
    koupelna      2,700 x 1,750       4,70
    vytáp ná plocha 3. NP     85,00    

3. NP      pou itá topidla p íkon v kWh
    pokoj     . 1   4 - l kov p ímotopn  konvektor       1,000
                   . 2 3 - l kov p ímotopn  konvektor       0,500
                   . 3
p ední místnost 
zadní  místnost

5 - l kov
(3 l ka)
(2 l ka)

p ímotopn  konvektor
p ímotopn  konvektor

      1,000
      1,000

    kuchy ka p ímotopn  konvektor       1,000 
    koupelna p ímotopn  konvektor       0,500

p íkon celkem v 3. NP       5,000
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5).  Z toho  nevytáp ná  plocha  iní  55,10  m2.  K vytáp ní  se  vyu ívají  p ímotopné

konvektory (tabulka . 6) o celkovém p íkonu 5 kWh.

        Z v e uvedeného p ehledu vytáp n ch místnosti v etn  pou it ch topn ch t les

m eme shrnout, e se v objektu vytápí 17 místností o celkové v m e 245 m2, za pou ití

17  lokálních  topidel  –  11  ks  akumula ních  kamen  zna ky  EMCO  a  6  p ímotopn ch

konvektor  zna ky ECOXLEX. 

2.3. Dosavadní  zp sob e ení vytáp ní 

         P es rozsáhlé investice do plo ného zavád ní infrastruktury pro distribuci zemního

plynu a investic do parovodních rozvod , je stále m stská ást Ko tov ve které se ubytovna

nachází, bez plynofikace a zárove , a  vzdálená jeden kilometr od nejv t ího ústeckého

dodavatele tepla Teplárny Ústí nad Labem, i bez dálkového rozvodu tepla.

         V p edchozích letech, v lokalitách, kde nebyl zaveden rozvod  plynu ani páry a

necht lo se topit  tuh mi palivy z d vodu pracnosti  obsluhy,  byla  dal ím zdrojem tepla

elektrická energie. Elektrické vytáp ní m e vycházet v hodn  v n kter ch specielních

p ípadech,  kdy napojení  na  rozvod zemního plynu není  k  dispozici  nebo je  investi n

náro né a kdy klasické otopné systémy vy adují celkovou nákladnou rekonstrukci

         V 90. letech minulého století, do lo k pom rn  masivnímu p echodu na elektrické

vytáp ní,  které  bylo  podporováno  státními  dotacemi.  P vodní  majitel  objektu,  m sto

Trmice,  vyu ilo  práv  tento  zdroj.  Vyu ilo  ur itou  logickou  závislost  mezi  v hodnou

cenou energie (p ed 20-ti lety), cenou topidel a komfortem obsluhy. Nejsnáze se na teplo

m ní elekt ina. Topidla na elektrickou energii mohou b t u tohoto zdroje malá, v kon se

snadno reguluje, neprodukují spaliny,tím nijak nezne i ují ovzdu í a hlavn  elekt ina je

dostupná v ude.

         Dosavadní  zp sob vytáp ní  elektrickou energii  se provádí   lokálními  topidly

umíst n mi  p ímo  ve vytáp n ch  místnostech,  akumula ními  kamny  EMKO  a

p ímotopn mi konvektory ECOFLEX.

         Akumula ní vytáp ní s kombinací pou ití p ímotopn ch konvektor  bylo pou ito,

p vodním vlastníkem objektu,  jako hospodárné e ení  pro zaji t ní  tepelné pohody p i

provozování mate ské kolky.

7
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          Objekt  je  vyu íván celoro n .  Sanitární  prostory  ve  v ech  podla í,  chodba,

kuchy ka s jídelním koutem a kancelá  ubytovny se vytápí po celou dobu topné sezóny.

Pokoje  se  vytápí  dle  pot eby ubytovny.  V p ípad  neobsazenosti  se  v pokojích udr uje

teplota 150C.

2.3.1. Pou ívaná lokální topidla

Akumula ní kamna

         V 1. NP  a ve 2. NP se vytápí  akumula ními kamny EMKO. P edstavují osv d en

zp sob hlavního vytáp ní pro byt, d m nebo nap íklad prostory pro podnikání, proto e

akumulují teplo v dob  levné sazby elekt iny a vydr í poté topit n kolik hodin. 

         Akumula ní kamna EMKO (obrázek .  2),  jsou moderním esk m v robkem

opat en m certifikací EZÚ Praha ve v konech 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 kWh o nap tí 400 V.

Nabíjejí se v dob  levné sazby elekt iny tzv. nízkého tarifu (NT). et í náklady tím, e

vytápí místnost v dob , kdy teplo pot ebuje, av ak tato sazba je vysoká. V dob  platnosti

nízkého tarifu NT se akumula ní kamna pomocí vestav n ch topn ch ty í nah ívají a teplo

se postupn  akumuluje ve speciální vyzdívce  obklopující topné ty e.   

         Feolitové jádro akumula ních kamen se asi sedm hodin zah ívá na vysokou teplotu,

která se díky kvalitní tepelné izolaci, která zabra uje samovolnému úniku tepla z kamen

skrz  plá  spot ebi e,  udr í  v kamnech.  Po  ukon ení  nabíjecího  cyklu  obsahují

kamna velk  teplotní potenciál, kter  p irozen m sáláním oh ívá vzduch a je vyu íván pro

vytáp ní místnosti. [5]
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                                            obrázek . 2 – Akumula ní kamna EMKO   

         V p ípad  pot eby  lze  vytáp ní  prostor  urychlit  zapnutím dvoj  rychlostního

ventilátoru pomocí nást nného termostatu, kdy se chladn  vzduch z místnosti dostává do

kamen, kde se cirkulací kolem jádra oh ívá a tepl  vzduch vychází p ední m í kou ven. 

P ímotopné konvektory

         Ve 3. nadzemním podla í ubytovny se vyu ívají k vytáp ní elektrické p ímotopné

konvektory  ECOFLEX (obrázek  .  3).  Konvektory  pracují  na principu  p ímé  p em ny

elektrické energie na energii tepelnou. Pr chodem elektrického proudu topnou odporovou

spirálou se tato spirála zah eje na vysokou teplotu a p edává své teplo okolnímu vzduchu

místnosti, díky p irozenému proud ní vzduchu – konvekci. 

         P i vytáp ní p ímotopn m konvektorem se vyu ívá nízká sazba za elekt inu 20 hodin

denn .  Po  zbytek  dne  je  blokován  proti  provozu.  Topidlo  je  napojeno na samostatn

elektrick  okruh, kter  je mo né ovládat styka em dálkového signálu HDO.

     

                                                obrázek . 3 – P ímotopn  konvektor ECOFLEX

         Elektrické konvektory jsou standardn  vybaveny p esn mi elektronick mi termostaty

s diferencí spínání ± 0,1°C nebo elektromechanick mi termostaty s diferencí spínání ±
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0,5°C. P i instalaci konvektor  s elektronick m termostatem lze docílit zcela v jime n ch

provozních parametr . [6]

         V hodou je tich , ist  a bez údr bov  provoz, rychl  zátop – tém  okam itá

tepelná  reakce  p i  sepnutí  a  100  %  ú innost  v míst  spot eby.  Nev hodou  je  ádná

akumulace tepla v p ístroji – po vypnutí za ne teplota v místnosti okam it  klesat.

2.5. P ehled spot eby elektrické energie a náklad  na vytáp ní

         P i  v po tu  celkové spot eby elektrické  energie  za  vytáp ní  a  náklad  s tím

spojen ch (tabulka . 7), se vycházelo z p ti da ov ch doklad  vystaven ch od dodavatele

elektrické  energie,  firmy EZ Prodej  s.r.o.  a  to  za  období  od  srpna  2005 –  kdy bylo

zapo ato provozování ubytovacího za ízení a  do srpna 2010 – kdy má firma EZ Prodej

s.r.o. m síc srpen, m sícem pro konec faktura ního období.

         Sledované období je p tileté od roku 2005 do roku 2010, a to v dy od srpna

sledovaného  roku  do  srpna  následujícího  roku.  Vycházíme  z faktura ního  období

dodavatelské  firmy.  P i  v po tu  celkové  spot eby  elektrické  energie  za  vytáp ní   se

vychází  z da ov ch  doklad  vystaven ch  za sledované  období.  Pou il  se  souhrn

spot ebovaného po tu jednotek v nízkém tarifu (NT), kter  se vyu ívá nejen k vytáp ní

objektu. 

         Od  celkové  spot eby  v nízkém tarifu  byla  ode tena  p edpokládaná  spot eba

elektrické energie, která byla vysledována v období kdy se objekt nevytápí, a to ve v i

20.000 kWh, která je pot eba pro oh ev u itkové vody, ve ty ech  akumula ních bojlerech

o objemu ka dého 200 l  s el.  p íkonem 2,2 kWh a o  pro ostatní  provoz ubytovacího

za ízení (osv tlení, chladni ky, televizory apod.). 

         Náklady vy íslené v tabulce . 7 za sledované období vychází takté  z da ov ch

doklad  vystaven ch za sledované období, dodavatelskou firmou EZ Prodej s.r.o. Cena

ú tované elekt iny je v souladu s Cenov m rozhodnutím Energetického regula ního ú adu

a  vychází  z Ceník  elekt iny  na  dané  období.  Pou ívan  produkt  pro  podnikatele

Akumulace 8 | distribu ní sazba C25d | jisti  3  30 A. Cena elekt iny je tvo ena n kolika
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r zn mi poplatky. Vyú tování za elekt inu lze rozd lit mezi platbu za spot ebu (odvíjí se

od po tu kWh), m sí ní pau ál (pau ál za tarif a za jisti ) a dan  (DPH a da  z elekt iny).

Dodavateli se platí za dodanou energii (komoditu) a distributorovi se platí za správu sít

(v . elektrom r  atp.). V celkov ch nákladech uveden ch v tabulce . 7  není zapo ítaná

da  z p idané hodnoty.

 

                                          Tabulka . 7 - P ehled spot eby elektrické energie a náklad  

Z údaj  vypo teme:
Pr m rnou spot ebu elektrické energie  na vytáp ní  za  jedno topné období

podle vzorce . 1: 

          PSEt  =   Σ SNTv / Σ t         142.651 : 5  = 28.530 kWh/rok

Pr m rné náklady za jedno topné období podle vzorce . 2:

                                PN  =   Σ Nv / Σ t               279.672 : 5 = 55.934 K /rok

Pr m rnou spot ebu el. energie na m2 vytáp né plochy podle vzorce . 3: 

                           PSEm2 =   PSEt  / Cvp              28.530 : 245 = 116,5 kWh/m2 
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   sledované  
     období

    celková
   spot eba 
NT  kWh/rok

  celkové
  náklady
    v K

spot eba NT
   kWh/rok
  vytáp ní

   náklady
    v K
  vytáp ní

          t      CSNT      CN      SNTv           Nv
1.  8/05  –  8/06      49.708      80.256,-     29.708      47.965,-
2.  8/06  –  8/07      44.104     82.717,-     24.104     45.207,-
3.  8/07  –  8/08      53.909   107.793,-     33.909     67.802-
4.  8/08  –  8/09      52.574   112.761,-     32.574     69.865,-
5.  8/09  –  8/10      42.356     92.520,-     22.356     48.833,-

 Σ  5 období    242.651   476.047,-   142.651   279.672,-



              Simona osvaldová: Ekonomická studie vyu ití alternativních zdroj  vytáp ní

Pr m rné náklady na kWh podle vzorce . 4:

                         PNkWh = PN / PSEt          55.934 : 28.530 = 1,96 K /kWh

Pr m rná spot eba elektrické energie na vytáp ní objektu inní 28.530 kWh.

Pr m rná spot eba elektrické energie na m2 vytáp né plochy inní 116,5 kWh.

Pr m rné celkové náklady inní  55.934,- K .

Pr m rné náklady na 1 kWh byly vypo teny na 1,96 K .

PSEt pr m rná spot eba elektrické energie na vytáp ní za jedno topné období 

PSEm2 pr m rná spot eba elektrické energie na m2 vytáp né plochy

PNkWh; pr m rné náklady na kWh

SNTv spot eba NT (nízk  tarif) za vytáp ní

t topné období

PN pr m rné náklady za jedno topné období

Nv náklady za vytáp ní

Cvp celková vytáp ná plocha

3. ALTERNATIVNÍ ZDROJE VYTÁP NÍ A JEJICH NÁKLADY

         Vytáp t jak koliv objekt lze v dne ní dob  r zn mi zp soby. Ceny paliv neustále

stoupají  a  ka dého  zajímá,  jak  vynalo it  co  nejni í  náklady  za  vytáp ní.  P i  hledání

vhodného zp sobu je pochopiteln  základní otázkou v b r vhodného energetického zdroje

tepla.  Nabídka zdroj  pro vytáp ní je v sou asné dob  pom rn  iroká,  klasické a léty

prov ené  varianty  doplnily  moderní,  k p írod  ekologické  varianty  z obnoviteln ch

zdroj . 

    P i studiu dané problematiky jsem narazila na mnoho zajímav ch zp sob  vytáp ní,

proto zde uvedu p ehled zp sob  vytáp ní,  se základními informacemi.  Alternativnímu

zp sobu vytáp ní se budu podrobn ji v novat v samostatné kapitole.

3.1. Zp soby vytáp ní

Elekt ina  

          Jeden z nejdra ích zdroj  energie, v R v minul ch letech velmi oblíben, s rostoucí

12
2011



              Simona osvaldová: Ekonomická studie vyu ití alternativních zdroj  vytáp ní

cenou  obliba  klesá.  Elekt ina  je  ale  sou asn  nejnáro n j í  na  v robu  a není  tedy

p ekvapivé, e je to nejdra í zdroj energie.

Zemní plyn 

         Na druhém míst  z hlediska ceny a komfortu je  zemní plyn; relativn  snadno se

rozvádí (i kdy  plynová sí  není zdaleka tak roz í ená jako elektrická) a dob e se  reguluje

v kon topidel. Díky pom rn  nízké cen  plynu p i zavád ní je pom rn  hodn  vyu íván,

ale jak roste cena plynu, tak i jeho obliba klesá.

Dálkov  dodávané teplo

         Tento zp sob vytáp ní je k dispozici p evá n  ve m stech, v poslední dob  se ale

objevují kotelny na t pku nebo teplo z bioplynov ch stanic i na venkov . V hodou tohoto

zp sobu vytáp ní je  komfort srovnateln  s topením plynem a malé investi ní náklady pro

u ivatele. Nev hodou asto b vá vy í cena tepla.

Uhlí 

          Hn dé uhlí  bylo kdysi  nejroz í en j ím palivem. Pou ívaná topidla m la ale

pom rn  malou ú innost, zna nou pracnost obsluhy a hlavn  nedokonalé spalování  uhlí 

m lo za následek ohromné lokální zne i t ní vzduchu karcinogenními látkami a oxidem

si i it m.  V poslední  dob  se  ale  objevily  automatické  kotle  na  uhlí,  které  podstatn

zv ily komfort obsluhy a sní ily emise. Zdá se proto, e se uhlí bude je t  n jakou dobu

pou ívat.

Palivové d evo 

         Tento zdroj v poslední dob  t í z klesající oblíbenosti plynu a elekt iny, mnoho

domácností i podnikatelsk ch subjekt  se vrací k topení levn j ím d evem. 

Propan, LTO 

         Alternativní zdroje energie v místech, kde není dostupn  zemní plyn. 
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Fosilní paliva 

         Pom rn  levn  zdroj energie, díky moderním kotl m je mo né jimi topit ekologicky,

levn  a efektivn . 

Alternativní zdroje 

         Moderní zdroje energie, pro jejich  vyu ití jsou pot eba dra í technologie, ale které

v p ípad  správného vyu ití zaji ují v znamné úspory. 

Energie slunce

Energie v tru

Energie vody

Tepelná erpadla

Energie biomasy

3.2. Alternativní zdroje
        

     Trendem dne ní doby je vyu ít k vytáp ní budov i k náhrad  zastaral ch topn ch zdroj

obnovitelné  zdroje  energie.  V hodou  jsou  nízké  provozní  náklady  a  etrn  p ístup

k ivotnímu prost edí. 

     Poloha eské republiky nám neumo uje vyu ívat obnovitelné zdroje v masov j í

mí e.  Zdej í  p írodní  podmínky  neposkytují  v t í  ne  pr m rn  potenciál  pro  vyu ití

energie vody, v tru i slunce, proto mají na na em území tradici klasické zdroje energií.

P esto v ak pro nás mohou alternativní zdroje p edstavovat alespo  áste né e ení vy ích

emisních hodnot nam en ch na na em území. patn  stav ivotního prost edí je ostatn

problémem globálním a nejen eská republika by se m la nau it p em let o alternativních

zdrojích jako o jednom z v chodisek jak stav ivotního prost edí dále nezhor ovat.
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      eská republika je  sice  pom rn  malá,  p esto zde ur ité  rozdíly  v  klimatick ch

podmínkách existují. Jsou zp sobeny hlavn  rozdílnou nadmo skou v kou, charakterem

proud ní vzduchu a rozdíly ve slune ním svitu.

      Obnovitelné  zdroje  energie  jsou  v  posledních  letech  velmi  oblíbené,  zejména  v

p ípadech, kdy jsou na jejich vyu ití  poskytování státní dotace. Ka d  investor by m l

investici  do  systém  vyu ívajících  obnovitelné  p írodní  zdroje  velmi  d kladn  zvá it,

nebo  v mnoha p ípadech jde o pom rn  nové technologie, které nejsou je t  dostate n

vyzkou ené a názory jednotliv ch odborník  na jejich pou ití  a vyu ití  se mohou dost

v razn  li it.

      V posledních letech narostl zájem o solární kolektory, fotovoltaické lánky, v robu

energie  z  biomasy,  vodní  a  v trné  elektrárny  i  tepelná  erpadla.  V této  kapitole  vás

seznámím s uveden mi alternativními zdroji,  s jejich rozd lením, v hodami, mo nostmi

v roby elekt iny v na ich podmínkách a tipy na provoz. V p ehledu se podrobn ji budu

v novat  zdroj m,  které  by se  za  dan ch podmínek dali  vyu ít  k vytáp ní  ubytovacího

za ízení. 

3.2.1. Energie slunce 

     Slune ní energie je nejd le it j í formou energie, bez které by ivot na na í planet

nebyl mo n . P ímo i nep ímo na ní závisí v echny d je odehrávající se na Zemi. 

     V eské republice jsou pom rn  dobré podmínky pro vyu ití energie slune ního zá ení,

p esto e mno ství slune ní energie v pr b hu roku kolísá a nejvíce ho dopadá v období,

kdy je to nejmén  pot eba.  Na ka d  metr  tvere ní  dopadne v na ich podmínkách za

jeden rok okolo 1000 kWh slune ní energie,  v letním období dosahuje sv telné zá ení

denního maxima p es 1 kWh. Nejp ízniv j í podmínky pro vyu ití slune ní energie u nás

jsou na Morav , proto se v t ina projekt  staví práv  zde. 
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                                obrázek . 4 - Pr m rn  ro ní úhrn globálního zá ení [MJ/m2]

      P i vyu ívání slune ní energie nezne i ujeme ovzdu í kodliv mi emisemi. Tím e

nepou íváme fosilní paliva, nedevastujeme krajinu t bou a dopravou surovin. Spot ebou

slune ní energie neprodukujeme ádné odpady. Z ekologického hlediska je tedy vyu ívání

slune ní energie velmi p íznivé. Slune ní energii lze p em nou v jiné formy energie vyu ít

mnoha zp soby – tepeln ,  mechanicky,  elektricky a chemicky.  Tradi ním zp sobem je

vyu ití slune ní energie vhodn m architektonick m a stavebním e ením objektu, tedy tzv.

pasivní cestou.  Skrz transparentní  plochy (okna,  prosklenou st echu) vniká do objektu

slune ní zá ení, které se po dopadu na st ny a objekty v místnosti p em ní na dlouhovlnné

(infra ervené) zá ení, které poci ujeme jako teplo. [7]

    Mnohem efektivn j í je vyu ití solární energie aktivními systémy. Tyto systémy jsou

flexibiln j í, univerzáln j í, umo ují áste n  odd lit dobu energetick ch zisk  od jejich

skute ného vyu ití a dají se vyu ívat i v objektech, které jsou nevhodn  e ené pro pasivní

vyu ití  slune ní  energie.  leníme  je  na  solární  systémy pro  v robu  tepla (s

fototermick mi kolektory) a systémy pro v robu elekt iny (s fotovoltaick mi panely).

Solární kolektor

      Solární kolektor p em uje slune ní energii na teplo. To se pak pomocí teplonosné

látky  p ivádí  do  solárního  zásobníku (tepelného v m níku),  kde se akumuluje.  Tepeln

v m ník p edává  teplo  u itkové  vod  a   ta  je  pak  pomocí  ob hov ch  erpadel

rozvád na po objektu.         
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                                                     Obrázek . 5 - Solární kolektor 

 

Ploché deskové 

Ploché deskové – vakuové

Trubicové vakuové

Trubicové vakuové – kondenza ní

Fotovoltaika

      P ímá p em na energie slune ního zá ení v elektrickou energii je mo ná na základ

fotovoltaického jevu,  p i  n m  ástice sv tla (fotony) p ímo dopadají  na solární  lánek

a svojí energií z n j "vyrá ejí" elektrony. Polovodi ová struktura lánku pak uspo ádává

pohyb elektron  na vyu iteln  stejnosm rn  elektrick  proud.
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                                                        Obrázek . 6 - Fotovoltaika 

Kapesní  aplikace v dne ní  dob  se s úsp chem  pou ívá  slune ních  baterií

ve spot ební elektronice, zejména u kapesních kalkulátor , budík , rádií apod.

GRID-ON– dodávka do distribu ní sít  - toto zapojení se vyu ívá v rodinn ch

domech,  kdy fotovoltaika  napájí  p ednostn  domácí  spot ebi e.  Není-li  v dom

odb r, jsou p ebytky prodávány do sít . 

GRID-OFF–bez distribu ní sít  

        Ve st edoevropsk ch  podmínkách  se  asto vyu ívá fotovoltaika v místech,

kde není k dispozici  elekt ina  ze sít . M e to b t chata i obytn  automobilov

p ív s,  kde je díky  slune nímu  zá ení  zaji t n  komfort  elektrického  osv tlení,

chladni ky i dal ích spot ebi . Ve m stech jsou fotovoltaicky napájené

n které parkovací automaty. [7]
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3.2.2. Energie v tru 

    V trná  energie  je  jedna z forem slune ní  energie.  Vzniká  díky  nerovnom rnostem

zemského povrchu a tlakov m rozdíl m zp soben m jeho nerovnom rn m zah átím.

    eská  republika  je  vnitrozemsk  stát  s typicky  kontinentálním  klimatem,

které se projevuje v znamn m sezónním kolísáním rychlostí a sm ru v tru (turbulence).

P í inou je zejména globální vzdu né proud ní typické pro severní a st ední Evropu.

    Nejd le it j ím  parametrem  ovliv ujícím  vyu ití  v trné  energie  je  jeho  rychlost,

která se udává v m/s, a je závislá na mnoha faktorech. ím je povrch hlad í, tím je rychlost

v tru vy í. lenitost terénu a p eká ky v cest  proud ní (stavby, kopce…) vítr zpomalují.

Také druh povrchu (tráva, les, vodní hladina, sníh apod.) mají ur it  vliv. Dále nadmo ská

v ka – s jejím nár stem se rychlost v tru zvy uje. Je velk  rozdíl mezi rychlostí v tru

ve v ce 10 m a 100 m nad terénem. Pro praktické vyu ití energie v tru jsou zajímavé

v ky od 40 m nad zemsk m povrchem. [7]

                                  Obrázek . 9 - Pr m rná sezónní rychlost v tru na podzim [m/s]

     P edností v trn ch elektráren je v roba „ isté“ energie bez kodliv ch emisí a odpad .

Nev hody  jsou  v  technické  náro nosti  a  finan ní  nákladnosti  stavby,  dále  m e  b t
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          Obrázek . 8 - GRID-OFF dodávka bez sít  
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nev hodou nerovnom rnost dodávky a návratnost – nedá se p esn  ur it (závisí na síle

v tru). Mo nost po kození náhl m siln m v trem. V neposlední ad  estetické naru ení

krajiny. 

Rozd lení v trn ch elektráren

Systémy  nezávislé  na rozvodné  síti (grid-off),  tedy autonomní  systémy,  slou í

objekt m, které nemají mo nost p ipojit se k síti

Systémy  dodávající  energii  do  rozvodné  sít  (grid-on)  jsou  nejroz í en j í

a pou ívají se v oblastech s velk m v trn m potenciálem. Slou í tém  v hradn

pro komer ní v robu elekt iny

3.2.3. Energie vody       

      V R nejsou p írodní pom ry pro budování vodních energetick ch d l ideální, na e

toky nemají velké spády a pot ebn  dostatek vody. Proto je podíl v roby elektrické energie

ve vodních  elektrárnách  z celkové  spot eby  pom rn  nízk .  V posledních  letech  k jeho

dal ímu sní ení p isp lo i po kození vodních elektráren povodn mi v roce 2002. [7]
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Rozd lení vodních elektráren

podle zp sobu provozu: 

o pr to né elektrárny – pracují v základní ásti diagramu zatí ení, vyu ívají

p irozeného pr toku 

o akumula ní – pokr vají pi kovou ást diagramu zatí ení, vyu ívají ízen

odb r vody z akumula ní nádr e (nap . Vltavská kaskáda) 

podle systému soust ed ní m rné energie a p ívody vody k turbín : 

o p ehradní a jezové elektrárny – soust e ují energii pomocí vzdouvacího

za ízení (jezu nebo p ehrady) 

o deriva ní – vyu ívají derivaci, tzn. odvedení vody p ivad em (kanál, tola,

potrubí) z vodního koryta do turbíny 

o p e erpávací (akumula ní) – principem je p e erpání vody v dob  p ebytku

elektrické energie (nap . v noci) a následn  levn  provoz ve pi ce 

podle vyu ití m rné energie: 

o rovnotlaká turbína – turbína s voln m odpadem vody (Peltonova turbína) 

o p etlaková – se sní en m tlakem (Francisova turbína, Kaplanova turbína) 

3.2.4. Tepelná erpadla  

      Mezi nejvyhledávan j í alternativní zp soby vytáp ní a oh evu vody pat í v sou asné

dob  tepelná erpadla. Proti ostatním topn m zdroj m je jejich spot eba energie o 60 %

ni í.  Popularita  tepeln ch  erpadel  proto stále  stoupá,  navzdory  vy ím  po izovacím

náklad m.  Tepelné  erpadlo  je  za ízení,  které pomocí  kompresoru  a chladiva  (podobn

jako chladni ka) p e erpává nízko potencionální energii, obsa enou v okolním vzduchu,

vod  nebo zemin ,  na vy í  teplotní  úrove  (cca  55°C),  která je  dosta ující  pro

plnohodnotné vytáp ní objekt . 

Rozd lení tepeln ch erpadel:

Tepelné erpadlo KOLEKTOR-VODA 
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     Je vhodné do objekt  s dostate n m pozemkem pro plo n  kolektor, nejlépe

p ed dokon ením terénních úprav pozemku. Teplené erpadlo tohoto systému vyu ívá

nízko potencionální teplo obsa ené v okolní zemin . P da od hloubky cca 80-100 cm

nepromrzá a udr uje si po cel  rok stálou teplotu.

     Do hloubky cca 1,8 m pod úrove  terénu se zalo í plastové trubky, kter mi protéká

podchlazená nemrznoucí kapalina. Trubky odebírají  svému okolí  teplo akumulované ze

slune ního zá ení a de t  – celá plocha pozemku nad trubkami nesmí b t proto zastav na

ani  zastín na.  Pomocí  nemrznoucí  kapaliny  v trubkách  je  získané  teplo  p edáváno do

v parníku tepelného erpadla umíst ného uvnit  objektu. [7]

Tepelné erpadlo VRT-VODA

      Tepelné erpadlo vrt-voda se hodí v ude tam, kde je vhodn  pozemek pro zhotovení

hlubinného vrtu. Tento systém vyu ívá nízko potencionální teplo obsa ené v b né okolní

zemin . Nezámrzná hloubka za íná ji  cca 1m pod terénem a teplota zeminy se sm rem

dol  neustále zvy uje (ka d ch 30 m cca o 1°C). Pomocí hloubkového vrtu (p ibli n  100

m na b n  rodinn  domek) m eme zemské teplo odvád t do tepelného erpadla, kde mu

pomocí  kompresoru  dodáme  vy í  teplotní  úrove  dosta ující  k vytáp ní  objektu.

Distribuci  zemského  tepla  zaji uje  nemrznoucí  kapalina cirkulující  v  PE  trubkách

ulo en ch  v zemském vrtu  a propojen ch  s v m níkem/v parníkem tepelného  erpadla

umíst n m v objektu.
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     Nemrznoucí  kapalina,  která  je  mírn  oh átá  díky  zemskému teplu,  po  v stupu z

hloubkového  vrtu  p edává  ve  v parníku  svoji  tepelnou  energii  chladivu.  Chladivo  je

následn  nasáváno  a  stla ováno  v konn m  kompresorem.  Tím  se nav í  jeho  teplota

na cca  70°C a chladivo  pak  svou  tepelnou  energii  op t  odevzdává  v kondenzátoru  T

otopné vod  topné soustavy (nap . do podlahového vytáp ní).

     P i nízk ch venkovních teplotách se automaticky spíná dopl kov  (bivalentní) topn

zdroj, kter  pomáhá T  zajistit po adovanou teplotu topné vody. [7]

Tepelné erpadlo STUDNA-VODA

      Tepelné erpadlo studna-voda je vhodné v ude tam, kde je dostate n  zdroj spodní

vody  o teplot  min.  9°C,  p ítoku  cca  0,4  l/sec  (pro  rodinn  domek)  a studni ní  voda

spl uje  sv m  chemick m  slo ením  parametry  nutné  pro  T .  Z vodohospodá ského

hlediska je nutná i druhá - vsakovací studna pro odb r p e erpané - ochlazené vody.

     Tento systém  vyu ívá  nízko  potencionální  teplo  obsa ené  ve spodních  vodách

(celoro n  9 - 12°C). Je to jednozna n  nejefektivn j í systém, nebo  teplota spodní vody

je celoro n  pom rn  vysoká, a navíc zdroj tepla (spodní voda) protéká p ímo v parníkem

T  beze ztrát.
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      Z klasické nebo vrtané studny je ponorn m erpadlem erpána spodní voda, která je

p es filtra ní systém vedena p ímo do v parníku tepelného erpadla, kde odevzdává svoji

tepelnou energii cirkulujícímu podchlazenému chladivu. Ochlazená studni ní voda (o cca

7°C) se následn  vypou tí  do druhé (vsakovací)  studny orientované po sm ru proud ní

spodních tok . V podstat  spodní vod  jen odebereme p i pr toku tepeln m erpadlem její

tepelnou  energii  a vypustíme ji  op t  do  p írody.  Mírn  oh áté  chladivo  je  z v parníku

nasáváno kompresorem  T ,  stla eno,  zah áno a vedeno do  tepelného  v m níku  v T ,

kde kondenzuje  a p edává  své  teplo  otopné  vod  topné  soustavy.  Chladivo  (nyní  ji

v kapalném  stavu)  je  následn  p es  reduk ní  ventil  (stále  pod velk m  tlakem)

vst ikováno do v parníku T , kde  díky  ztrát   tlaku a teploty  nastává  odpar chladiva. [7]

Tepelné erpadlo VZDUCH-VZDUCH

      Tepelné erpadlo vzduch-vzduch je vhodné do lokalit  s vy í pr m rnou teplotou

vzduchu  v topné  sezón  (nap .  Praha  cca  +4,5°C)  a zejména tam,  kde je  ekonomicky

a technicky  nákladné  hloubit  hlubinné  vrty.  Tento systém  vyu ívá  teplo,  které je

obsa eno v okolním vzduchu, p ípadn  v odpadním vzduchu z pr myslov ch prostor. I p i

teplot  okolního  vzduchu hluboko pod bodem mrazu je  T  schopno efektivn  dodávat

teplo pro vytáp ní. 
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      Tepelné erpadlo se skládá ze dvou hlavních ástí  :  v parníku, kter  je nej ast ji

umíst n  vedle  domu  na zahrad  (velikosti  b ného  kontejneru  )  a vnit ní  jednotky

obsahující tepeln  v m ník vzduch/vzduch. [7]

Tepelné erpadlo VZDUCH-VZDUCH (klimatizace)

      Klimatiza ní jednotky pracující na principu tepelného erpadla jsou vhodn m e ením

pro vytáp ní  nebo chlazení  byt ,  kancelá í  apod.  pomocí  teplého vzduchu.  P edstavují

vysoce efektivní pru n  topn  systém schopn  vytopit objekt na po adovanou teplotu, a to

i p i venkovních teplotách hluboko pod bodem mrazu (invertorová technologie).

      Venkovní  jednotkou  obsahující  kompresor  a  v parník  je  za  pomoci  v konného

ventilátoru prohán n venkovní vzduch. Pr chodem vzduchu p es podchlazen  v parník se

tepelná  energie  venkovního  vzduchu  p evede  do  chladiva  cirkulujícího  ve  v parníku.

Mírn  oh áté  chladivo  je  následn  nasáváno  kompresorem,  stla eno,  zah áto  a  dále

propojovacím potrubím (tenká Cu trubi ka) distribuováno do tepelného v m níku vnit ní

jednotky. [7]

3.2.5. Energie biomasy 

      Pojmem biomasa ozna ujeme ve kerou hmotu biologického p vodu (rostlinného

a ivo i ného).  Jako  biomasa  jsou  vyu ívány  odpady  vznikající  p i  zem d lské,
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potraviná ské a d evozpracující v rob . Biomasa je vlastn  biologick  odpad vznikající

v p írod  p sobením fotosyntézy nebo metabolick ch proces . 

      Z energetického hlediska lze energii z biomasy získávat r zn mi zp soby, a to p ímo –

spalováním, nebo nep ímo – v robou paliv a zpracováním na plynné i kapalné produkty.

Energii lze pak vyu ívat pro v robu tepla nebo elekt iny, nebo jako biopaliva (bionafta,

bioplyn apod.).

      Pro vytáp ní se pou ívá zejména p ímého spalování biomasy. Pokud chceme vyu ívat

i energii z odpadní biomasy (zbytky krmiv, potravin, hn j…), musíme mít speciální kotle

k tomu  ur ené.  V kotli  i  krbu  pak  spalujete  bu  p ímo  t pku  i  jinak nezpracované

od ezky nebo vylisované a vlhkosti zbavené brikety i pelety. Zejména topení speciálními

peletami je  pova ováno za moderní  ekologick  a komfortní  zp sob vytáp ní  -  peletky

mají vysokou ú innost a kotle mohou b t vybaveny automatick mi zásobníky, tak e se

u ivatel b hem dne o nic nestará.

       Pro  v robu  elekt iny  z biomasy  se pou ívá  stejn  princip,  na kterém  funguje

v t ina klasick ch elektráren, tzv. parní R-C cyklus. Dal ím zp sobem je p ímé spalování

produkt  z biomasy ve spalovacích motorech. [7]

 

3.3. Návrh vytáp ní solárními kolektory a tepeln m erpadlem

      Jak jsme zjistili z kapitoly 3.1. Zp soby vytáp ní, tak v dne ní dob  existuje celá ada

mo ností  vytáp ní  objekt .  Zdroj  tepla  na  vytáp ní  by  m l  odpovídat  teplené  pot eb

zásobovaného objektu. N které zdroje tepla mají levn  provoz (kotel na d evo, uhlí), jiné

fungují bezobslu n  (plynov  kotel, elektrokotel), dal í jsou etrné k ivotnímu prost edí

(biomasa). 

     P i návrhu zp sobu vytáp ní bylo nutné zvá it mnoho r zn ch hledisek. Od charakteru

objektu kterého se studie t ká, a  po finan ní náro nost navrhované alternativy vytáp ní,

26
2011



              Simona osvaldová: Ekonomická studie vyu ití alternativních zdroj  vytáp ní

kdy práv  ekonomick  faktor v nejv t í mí e ovliv uje rozhodnutí o investici. D le it m

hlediskem p i rozhodování také byla anal za dosavadního zp sobu vytáp ní. 

     V bakalá ské práci, kde je cílem  zam it se na mo nosti vyu ití alternativních zdroj

vytáp ní, se budeme v novat dvou alternativám a to vyu ít k vytáp ní ubytovacího objektu

solární kolektory a tepelné erpadlo zem  (vrt) - voda, kdy oba zdroje disponují v emi z

v e uveden ch vlastností najednou a zárove  jsou bezúdr bové a velmi spolehlivé.

     Na eském trhu je mnoho firem, které se specializují  na dodávky solárních systém  a

tepeln ch  erpadel.  Zavítala  jsem na  mezinárodní  odborn  veletrh  vytáp ní,  ventilace,

klimatiza ní,  m icí,  regula ní,  sanitární  a  ekologické techniky AQUA-THERM Praha.

Jedná se o klí ová setkání profesionál  v oboru technického za ízení budov, kter ch se

ú astní v t ina v znamn ch zna ek a n kolik desítek tisíc náv t vník . Vedle odborn ch

náv t vník  jsou veletrhy Aqua–therm hojn  nav t vovány laickou ve ejností, která zde

hledá informace o nízkoenergetické v stavb  a úsporách za teplo, plyn a vodu. 

     Z nabízejících  se  firem,  které  se  zab vají  instalacemi  solárních  systém  v eské

republice, m  nejvíce zaujala  firma Solar Power, která má více ne  10 leté zku enosti.

V bakalá ské práci je pou ita p edpokládaná  cenová nabídka stavebnice solárního sytému

práv  od uvedené firmy.  Cenovou nabídku na tepelné erpadlo,  která  byla pou ita pro

zhodnocení  investice,  zpracovala  Spole nost  Tepelná  erpadla  IVT  s.r.o.,  která  je

v hradním zástupcem védské zna ky IVT pro eskou republiku.

3.3.1. První navrhovaná varianta vytáp ní – vyu ití solárních kolektor

     Solární tepeln  kolektor je za ízení ur ené k pohlcení slune ního zá ení a jeho p em n

na tepelnou energii, která je p edávána teplonosné látce, protékající kolektorem.

     Investi ní  v daje na solární kolektory odpovídají  investi ním náklad m zahrnující

ve keré v daje spojené s celkovou investicí. Ve v po tech  figuruje ástka za cel  solární

systém v etn  p íslu enství:
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20 ks vysokov konn ch kolektor  ady SK500L, solární zásobník, erpadlová jednotka,

ídící  jednotka,  solární  regulace,   expanzomat,  tepelná  izolace  potrubí,  nemrznoucí

kapalina, instala ní materiál, montá ní práce a provozní odzkou ení.

     Kolektory mají ivotnost minimáln  30 let a jejich ro ní energetick  p ínos je 525 kWh

na 1m2 absorp ní plochy za rok. V e uveden  pot ebn  systém nabízí firma Solar power

za ástku ve v i 520.000,- K  bez DPH. Pro zaji t ní maximální ú innosti celého systému

je  nutné  nalézt  správnou  kombinaci  typu  kolektoru,  akumulátoru  tepla  a  teplotních

parametr  otopné soustavy. [8]

3.3.2. Druhá navrhovaná varianta vytáp ní – vyu ití tepelného erpadla

     Tepelné erpadlo vrt-voda se hodí v ude tam, kde je vhodn  pozemek pro zhotovení

hlubinného vrtu. Tento systém vyu ívá nízkopotencionální teplo obsa ené v b né okolní

zemin .

      Na zadan  objekt jsme zvolili tepelné erpadlo Greenline HE 17, od firmy IVT s.r.o.,

která je nejv t ím prodejcem erpadel v eské republice. [9]

     Investi ní v daje ve v i 551.500,- K  bez DPH na tepelné erpadlo zem  - voda (vrt)

odpovídají investi ním náklad m zahrnující ve keré v daje spojené s celkovou investicí.

Ve v po tech  figuruje ástka za cel  tepeln  systém v etn  p íslu enství:

cena  za ízení  v etn  ekvitermní  regulace,  zásobník  teplé  vody,  montá  kotelny,

elektroinstalace, zemní práce pro primární okruh tepelného erpadla, v m ník, regulace,

potrubí, montá ní práce, revize elektro a uvedení do provozu.

4. POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ DOSAVADNÍCH A 

    NAVRHOVAN CH ZP SOB  VYTÁP NÍ OBJEKTU

4.1. Vyhodnocení dosavadního zp sobu vytáp ní                

     Dosavadní  zp sob  vytáp ní  elektrickou  energii  se provádí   lokálními  topidly

umíst n mi  p ímo  ve vytáp n ch  místnostech,  akumula ními  kamny  EMKO  a

p ímotopn mi konvektory ECOFLEX. Objekt je vyu íván celoro n . Sanitární prostory ve
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v ech podla í, chodba, kuchy ka s jídelním koutem a kancelá  ubytovny se vytápí po celou

dobu topné sezóny. Pokoje se vytápí dle pot eby ubytovny. 

                                       Tabulka . 8 - P ehled dosavadního zp sobu vytáp ní

 Celková v m ra objektu                                        425 m2

 Vytáp ná podlahová plocha                                   245 m2

  Po et místností           17
  Ro ní pot eba tepla na vytáp ní                  28.530 kWh/rok
  Ro ní spot eba tepla v joulech na vytáp ní           102,7 GJ
  M rná ro ní pot eba tepla na vytáp ní                  116 kWh/m2          

  Pr m rné ro ní náklady na vytáp ní           55.934,- K  bez DPH
  Pr m rné náklady na odebranou kWh             1,96 K

     Z ekonomického hlediska je dosavadní zp sob vytáp ní v hodn  zejména v tom, e pro

n j existují speciální sazby, neboli nízké tarify poskytované rozvodn mi závody. Skladba

sazby je zpravidla 4:20, to znamená, e 4 hodiny b hem dne je elektrická energie dodávána

ve vysokém tarifu a 20 hodin v nízkém. Navíc je tato sazba spole ná i pro ostatní domácí

spot ebi e. Vzhledem k tomu, e spot eba energie na vytáp ní tvo í zhruba 59 % ve ker ch

náklad  na energii objektu a zbyl ch 41 %  p ipadne na ostatní provoz, tak tato nízká sazba

hraje nemalou roli ve v i náklad  za celkovou spot ebu elektrické  energie.

    Dal í  v hodou dosavadního zp sobu vytáp ní jsou velmi nízké náklady na údr bu

za ízení.  Teplo  se  dá  regulovat  v ka dé  místnosti  dle  pot eby  a  vytáp ní  je  etrné

k ivotnímu prost edí.

4.2. Ekonomické zhodnocení investice do solárních kolektor  a

        tepelného erpadla

    Investici ekonomicky zhodnotíme dle b n ch ukazatel , jejich  vzorce jsou erpány z

vyhlá ky . 213/2001 Sb. k zákonu . 406/2000 Sb. o hospoda ení s energií. 

Údaje pot ebné k v po t m:

    Diskontní sazba ( r ) ve v po tech p edstavuje v nos z alternativní investice, kterou by

investor uskute nil, kdyby nevlo il své prost edky do nákupu solárního systému.  V jeho
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vlastním zájmu by m la b t vy í ne  inflace, aby se prost edky v bec zhodnocovaly.  Dle

v e vypo teného pr m ru ro ních index  spot ebitelsk ch cen stanovím diskontní sazbu

ve v i 7 % . [10]

    ivotnost ( n ) znamená fyzickou ivotnost investice, tj. doba, b hem které doká e b t

za ízení v innosti. Kolektory mají uvád nou ivotnost minimáln  30 let, budeme proto

uva ovat práv  tuto hodnotu. ivotnost tepelného erpadla je dána p edev ím ivotností

kompresoru, která je závislá na po tu start  kompresoru. To lze ovlivnit akumulací tepla a

správn m dimenzováním v konu erpadla.  U kvalitních erpadel odebírajících teplo ze

zem  je  ov ená  ivotnost  kompresoru  a  20  let,  budeme  proto  uva ovat  práv  tuto

hodnotu.

Celková cena za montá  solárního systému …………….. ve v i 520.000,- K  bez DPH

Celková cena za montá  tepleného erpadla ………...….. ve v i 551.000,- K  bez DPH

Celková cena za montá  rozvod  topné soustavy …...….. ve v i 200.000,- K  bez DPH

Ro ní pot eba tepla na vytáp ní …………………….…….ve v i  28.530 kWh/rok

Ro ní energetick  p ínos solárního systému .......................ve v i  23.100 kWh/rok

Ro ní energetick  p ínos tepelného erpadla …………......ve v i  22.824 kWh/rok

4.2.1. Vytáp ní solárními kolektory

    Ro ní energetick  p ínos projektu (CFt) je úspora plynoucí z odpovídající investice.

Jestli e  víme,  e   pr m rná ro ní  hodnota  v konu slune ního zá ení  p epo tená na m2

se v na ich podmínkách pohybuje (se zapo tenou 35% ú inností  kolektor  )  kolem 350

kWh na  1m2  absorp ní  plochy za  rok,  tak  snadno vypo ítáme p ínos  celého solárního

systému 20 kolektor  ady SK500L o absorp ní plo e 2,2 m2  na jeden kolektor.

                 Zohledn ní faktické absorp ní plochy           350 x  2,2  =       770 kWh

                 Zohledn ní po tu panel                                   20 x 770  =  15.400 kWh
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    V sledná hodnota 15.400 kWh odpovídá ro nímu energetickému p ínosu uva ovaného

solárního systému. Je tedy z ejmé, e pokud je ro ní pr m rná spot eba elektrické energie

na vytáp ní objektu cca 28.530 kWh, pokryjí ji panely z 54 %. 

    P i p edpokladu, e ubytovna zbylé teplo získává pomocí odebírané elektrické energie,

bude ro ní p ínos projektu odpovídat uspo ené ástce, která by byla zaplacena za energii,

kdyby nebyl instalován solární systém. 

    K v po tu uspo ené ástky byl pou it ceník produkt  Skupiny EZ pro podnikatele

v etn  regulovan ch  cen  za  dopravu  elekt iny,  ú inn  od  1.1.2011,  pou ívan

produkt Akumulace 8 | distribu ní sazba C25d | jisti  3  30 A.

Uspo ená ástka za ka doro n  neodebranou elektrickou energii od EZ Prodej s.r.o.: 

 
15.400 kWh  (54,51 + 155,40 + 370,00 + 4,75 + 1 153,00) = 26.760,- Kč bez DPH za rok

(v po et: ro ní  energetick  p ínos ze solárních kolektor  x cena za MWh v NT + ostatní

slu by (systémové, podpora v kupu elekt iny, innost zú tování OTE + silová energie NT)

    Úspora p i vyu ití solárních kolektor  namísto dodávek elektrické energie od EZ je ve

v i 26.760,- K  ro n  bez DPH.

Metoda prosté návratnosti:

    Prostá  návratnost  (Ts)  je  doba  do  splacení  investice.  Po  skon ení  této  doby  ji

investorovi investice p iná í zisk do doby ivotnosti. Pokud vyjde PB del í ne  ivotnost,

je  investice  pro  investora  nev hodná,  nebo  mu nesta í  v dob  ivotnosti  sv mi zisky

vrátit investovanou ástku. Návratnost vypo teme podle vzorce . 5:

                                 Ts = IN / CF = 520.000+200.000 / 26.760 = 27let

Kde: IN…………….investi ní v daje solárních kolektor ……….…..520.000,- K

            IN…………….invest. v daje do rozvod  topné soustavy….…..200.000,- K  

CF…………….ro ní p ínosy projektu……..……………...….…..26.760,- K
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    Prostá doba návratnosti projektu byla vypo tena  po zaokrouhlení na 27 let. Návratnost

investice by tedy mohla b t t sn  p ed ukon ením ivotnosti solárního systému. Investice

se zdá b t velmi nev hodnou.  

Náklady na vyrobenou kWh ze solárního systému:

    Do tohoto v po tu vstupují  investi ní  v daje projektu a provozní náklady za dobu

ivotnosti. Panely po instalaci obvykle nevy adují dal í investice na udr ení v chodu, do

vzore ku dosadíme 0,- K . Dále je to ro ní energetick  p ínos z instalovaného za ízení a

doba ivotnosti. Náklady vypo teme podle vzorce . 6:

Ná kWh = IN + PN / ( Ez x t )

                                                  Ná kWh = 1,56  K

Kde: IN…………………investi ní v daje projektu……………………...720.000,-  K

PN………………...provozní v daje b hem ivotnosti……………….….... 0,-  K

Ez …………………ro ní energetick  p ínos……………………….....15.400 kWh

            t…………………...doba ivotnosti………………………………….……….30 let

            Ná kWh…………………….náklady na vyrobenou kWh

Náklady na vyrobenou kWh byly vypo teny na 1,56 K .

4.2.2. Vytáp ní tepeln m erpadlem 

    Zjednodu en  lze íci, e tepelné erpadlo spot ebovává p ibli n  jednu t etinu svého

v konu ve form  elektrické energie. Zb vající dv  t etiny tvo í teplo, které je odnímáno z

ochlazované látky – zem .

     

    Pro zhodnocení investice  je d le ité, kolik energie s tepeln m erpadlem u et í. Úspory

energie a návratnost investice se mj. odvíjí od toho, jak m zdrojem dosud domácnost d m

vytáp la. V porovnání s elektrick m kotlem u et í tepelné erpadlo 40-60 % energie. 

Energetická bilance objektu:
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    Ro ní energetick  p ínos projektu je úspora plynoucí z odpovídající investice.  V sledná

hodnota  tepla  dodaného  tepeln m  erpadlem  22.824  kWh  odpovídá  ro nímu

energetickému p ínosu uva ovaného tepelného systému. Je tedy z ejmé, e pokud je ro ní

pr m rná spot eba elektrické energie na vytáp ní objektu cca 28.530 kWh, pokryje ji teplo

dodané tepeln m erpadlem z 80 %. 

                             Ro ní pot eba tepla na vytáp ní:                 28.530 kWh

                             Teplo dodané tepeln m erpadlem:             22.824 kWh

                             - provozní náklady z T                               13.695,- K

                             Teplo dodané zálo ním zdrojem:                  5.706 kWh

                             - provozní náklady ze zálo ního zdroje:      10.835,- K

                             Náklady za vytáp ní celkem:                       24.530,- K

Ro ní p ínos projektu bude odpovídat uspo ené ástce, která je vypo tena z: 

Pr m rné ro ní náklady na vytáp ní:        55.934,- K  

Provozní náklady z T                            -  13.695,- K

Provozní náklady ze zálo ního zdroje    -  10.835,- K

    Úspora p i  vyu ití  tepelného erpadla namísto dodávek elektrické energie od EZ

Prodej s.r.o,  je ve v i 31.404,- K  ro n  bez DPH.     

Metoda prosté návratnosti:

    Prostá  návratnost  (Ts)  je  doba  do  splacení  investice.  Po  skon ení  této  doby  ji

investorovi investice p iná í zisk do doby ivotnosti. Pokud vyjde prostá návratnost del í

ne  ivotnost, je investice pro investora nev hodná, nebo  mu nesta í v dob  ivotnosti

sv mi zisky vrátit investovanou ástku. Návratnost vypo teme podle vzorce . 5:

                             Ts = IN / CF = 551.000 + 200.000 / 31.404 = 24 let

Kde: IN…………….investi ní v daje do tepelného erpadla………..551.000,- K

            IN…………….invest. v daje do rozvod  topné soustavy….…..200.000,- K  

CF…………….ro ní p ínosy projektu……..……………...….…..31.404,- K
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    Prostá doba návratnosti projektu byla vypo tena  po zaokrouhlení na 19 let. Investice

tedy  vrátí  vlo ené  prost edky  skoro  p ed  ukon ením  ivotnosti  tepelného  erpadla

systému. 

Náklady na vyrobenou kWh z tepelného erpadla:

    Do tohoto v po tu vstupují  investi ní  v daje projektu a provozní náklady za dobu

ivotnosti. Panely po instalaci obvykle nevy adují dal í investice na udr ení v chodu, do

vzore ku dosadíme 0,- K . Dále je to ro ní energetick  p ínos z instalovaného za ízení a

doba ivotnosti. Náklady vypo teme podle vzorce . 6:

Ná kWh = IN + PN / ( Ez x t )

                                                  Ná kWh = 1,04  K

Kde:    IN…………….investi ní v daje do tepelného erpadla…………..551.000,- K

            IN…………….invest. v daje do rozvod  topné soustavy……….. 200.000,- K  

PN………………...provozní v daje b hem ivotnosti…………………   0,- K

Ez …………………ro ní energetick  p ínos…………………….....31.404,-  K

t…………………...doba ivotnosti…………………………………….….20 let

Náklady na vyrobenou kWh byly vypo teny na 1,04 K .

4.3. Úspory 

    Jedna  z  cest,  jak  elit  zvy ujícím  se  náklad m  za  elekt inu,  která  je  pot eba

k dosavadnímu zp sobu vytáp ní,  je sní ení spot eby jejím hospodárn j ím vyu íváním,

nebo  nejlevn j í  elekt ina je ta,  kterou jsme nespot ebovali.

    Do  oblasti  vytáp ní  zahrnujeme takté  pot ebu  energie  na  pokrytí  tepeln ch  ztrát

prostupem tepla obvodov mi konstrukcemi.  Ka doro ní platbu za vytáp ní bychom tak

mohli v razn  sní it nap íklad kvalitním zateplením obvodov ch st n a nebo polo ením

izolace na podlahu p dy. P i úvahách, zda se zateplení vyplatí  nebo ne, je t eba také

zvá it náklady na tyto stavební úpravy.
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    "Ka dé opat ení vedoucí k úspo e tepla by m lo mít rozumnou dobu návratnosti, aby se

opravdu vyplatilo."

Sní ení ztrát zateplením obvodov ch st n 

    Zateplením st n dojde v dy i ke zv ení jejich povrchové teploty. To má vliv na pocity

lidí  uvnit .  ím  jsou  st ny  chladn j í,  tím  je  pobyt  mén  p íjemn  a  naopak.  Vliv

chladn ch st n je t eba vyvá it vy í teplotou vzduchu v místnosti. V kone ném d sledku

tak m eme v dob e zateplené místnosti vytáp t na ni í teploty, ani  bychom poci ovali

chladno.To  vede  ke  sní ení  spot eby  energie.  Zateplením st n  lze  u et it  a  t etinu

náklad .

    Nosné obvodové zdivo je cihelné o tlou ce zdí 45 cm. K zateplení obvodov ch st n

(nepr svitn ch konstrukcí) objektu ubytovny kontaktním zateplovacím systémem s tepeln

izola ní vrstvou z p nového fasádního polystyrenu s minerální omítkou tak, aby v sledn

sou initel  prostupu tepla  byl  max.  U = 0,25 W.m-2.K-1 bychom m li  pou ít  komplexní

systém  zateplení  s tepeln m  izolantem  z  p nového  fasádního  polystyrenu  o  tlou ce

140mm u zdí tlou ky 330 mm.

    Pr m rné náklady  na 1 m2  zateplení  fasády jsou uva ovány ve v i cca 1 600,- K

(bez DPH).  P i  plo e zateplovan ch nepr hledn ch konstrukcí  cca 250 m2,  se  jedná o

investi ní náklady ve v i 400.000,- K .

Realizací tohoto opat ení lze docílit sní ení spot eby za vytáp ní a  o t etinu. 

                       Ro ní pot eba tepla na vytáp ní:                28.530 kWh/rok

                       Úspora energie po zateplení objektu:           9.510 kWh/rok

                       Ro ní finan ní úspora:                                18.640,- K /rok

Uva ovaná doba ivotnosti je 30 let, stejn  tak i  doba hodnocení.

Metoda prosté návratnosti:

    Prostá  návratnost  (Ts)  je  doba  do  splacení  investice.  Po  skon ení  této  doby  ji

investorovi investice p iná í zisk do doby ivotnosti. Pokud vyjde prostá návratnost del í
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ne  ivotnost, je investice pro investora nev hodná, nebo  mu nesta í v dob  ivotnosti

sv mi zisky vrátit investovanou ástku. Návratnost vypo teme podle vzorce . 5:

                                 Ts = IN / CF = 400.400 / 18.640 = 21 let

Kde: IN…………….investi ní v daje na zateplení …….…………….400.000,- K

CF…………….ro ní p ínosy projektu……..……………...….…..18.640,- K

    Prostá doba návratnosti projektu byla vypo tena  po zaokrouhlení na 21 let. Investice

sice vrátí  vlo ené prost edky p ed ukon ením ivotnosti,  ale v na em p ípad  jsou dv

desetiletí pova ovány za dlouhou dobu, aby se momentáln  investice vyplatila.

Sní ení ztrát polo ením izolace na podlahu p dy

    Má-li objekt nevytáp nou p du, jako je v na em p ípad , m eme strop pom rn  snadno

a efektivn  izolovat polo ením izolace na podlahu p dy. Pro spln ní po adavku SN 73

0540-2/2007 je p edpokladem dosa ení doporu eného sou initele prostupu tepla nejv e

0,20  W/m2K.  Tyto  parametry  lze  dosáhnout  pou itím  nap .  tepeln  izola ní  roho e

z minerální  vlny  o  tlou ce  180  mm. Získan  v sledn  sou initel  prostupu  tepla  po

realizaci tohoto opat ení bude U = 0,198 W. m-2. K-1. 

    P edpokládané náklady na 1 m2 zateplení stropu jsou uva ovány ve v i cca 250,- K /m2

(bez DPH). P i celkové plo e stropu cca 145 m2 iní celkové investi ní náklady na opat ení

ve v i cca 36.250,- K . [11]

Realizací tohoto opat ení lze docílit sní ení spot eby za vytáp ní a  o 2000 kWh. 

                       Ro ní pot eba tepla na vytáp ní:                28.530 kWh/rok

                       Úspora energie po zateplení objektu:           2.000 kWh/rok

                       Ro ní finan ní úspora:                                  3.475,- K /rok

Uva ovaná doba ivotnosti je 30 let, stejn  tak i doba hodnocení.
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Metoda prosté návratnosti:

    Prostá  návratnost  (Ts)  je  doba  do  splacení  investice.  Po  skon ení  této  doby  ji

investorovi investice p iná í zisk do doby ivotnosti. Pokud vyjde prostá návratnost del í

ne  ivotnost, je investice pro investora nev hodná, nebo  mu nesta í v dob  ivotnosti

sv mi zisky vrátit investovanou ástku. Návratnost vypo teme podle vzorce . 5:

                                 Ts = IN / CF = 36.250 / 3.475 = 10 let

Kde: IN…………….investi ní v daje na zateplení …….……………..36.250,- K

CF…………….ro ní p ínosy projektu……..……………...…..…..3.475,- K

    Prostá doba návratnosti projektu byla vypo tena  po zaokrouhlení na 10 let. Investice

tedy vrátí vlo ené prost edky p ed ukon ením ivotnosti a jeví se jako v hodná.

    V obou p ípadech jde ov em pouze o tzv.  prostou dobu návratnosti,  která nebere

v úvahu asovou hodnotu pen z (1 000 korun má dnes v t í hodnotu ne  10 000 korun za

deset let). Pro p esn j í zhodnocení návratnosti investice je t eba po ítat i s dal ími faktory,

jako je nap íklad r st cen energií. 

4.3. P ehled dodavatel  elekt iny

    Dal í  z mo ností  jak  u et it  náklady  za  vytáp ní,  je  zm nit  dodavatele  elekt iny.

V esku ji  p sobí n kolik dodavatel ,  kte í si  vzájemn  konkurují.  Ceny za distribuci

hlídá  Energetick  regula ní  ú ad  (ERÚ),  ceny  za  spot ebovanou  elektrickou  energii  si

ur ují dodavatelské firmy samy.      

  

    V tabulce . 9 – P ehled dodavatel  a produkt , najdeme u jaké spole nosti a kolik

m eme ro n  p i pr m rné ro ní spot eb  28.530 kWh uspo it. Zobrazeny jsou pouze

produkty  dostupné  pro  na i  sazbu  C25d  –  akumulace  8  a  distribu ní  oblast.  Stávající

dodavatel je zv razn n.Platba za distribuci, ostatní regulované slu by a da  z elekt iny je

pro dané vstupní údaje shodná pro v echny dodavatele a iní 27.206,10 K  v etn  DPH. 

Uvedené srovnání cen dodávky elekt iny jednotliv ch dodavatel  je pouze orienta ní. 
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                                               Tabulka . 9 - P ehled dodavatel  a produkt  [12]

Dodavatel Produkt Platba za silovou
elekt inu

Celková platba za
elekt inu

Úspora proti Va emu
stávajícímu produktu

United Energy
Trading, a.s.

Aku Tariff 34 956,00 K 62 162,10 K 5 166,11 K

Nano Energies
Trade s. r. o.

Dvoutarif_C8 36 303,98 K 62 541,20 K 4 787,00 K

RSP Energy, a. s. Akumulace 8 region EZ 35 658,36 K 62 864,46 K 4 463,75 K
Europe Easy
Energy, a.s.

EASY Aku 8 region EZ 36 390,38 K 63 596,48 K 3 731,72 K

BOHEMIA
ENERGY entity 

Business Aku 8 R
Garance ( EZ)

36 500,15 K 63 706,25 K 3 621,96 K

ELIMON a.s. Akumulace 8 37 091,41 K 64 297,51 K 3 030,70 K
Corasta, s. r. o. Comfort Akumulace 8 37 716,62 K 64 922,72 K 2 405,48 K
Optimum Trading,
s. r. o.

Optimum Aku 8 38 037,24 K 65 243,34 K 2 084,87 K

Global Energy, a.s. G-Aku 8 region EZ 38 235,60 K 65 441,70 K 1 886,51 K
Corasta, s. r. o. Exkluziv Akumulace 8 38 494,22 K 65 700,32 K 1 627,88 K
Lumen Energy,
a.s.

TREND AKU 8 region
EZ

38 649,96 K 65 856,06 K 1 472,15 K

eské energetické
centrum, a. s.

C-A8 region EZ 39 102,08 K 66 308,18 K 1 020,02 K

EZ Prodej, s.r.o. Akumulace 8 40 122,11 K 67 328,21 K Vá  stávající produkt
E.ON Energie, a.s. E.ON StandardPowerAku 40 986,97 K 68 193,07 K -864,86 K
E.ON Energie, a.s. E.ON

PowerTrendAku_duben
40 986,97 K 68 193,07 K -864,86 K

Pra ská
energetika, a.s.

AKTIV AKU 8 41 584,43 K 68 790,53 K -1 462,32 

5. ZÁV R

    Cílem bakalá ské  práce  bylo  porovnat  z ekonomického hlediska  dosavadní  zp sob

vytáp ní  v objektu  ubytovacího  za ízení  s mo nostmi  vyu ití  alternativních  zdroj

vytáp ní a navrhnutí efektivního e ení vytáp ní za ú elem sní ení náklad  firmy. Vyu ití

t chto zdroj  ovliv uje ada faktor , z nich  ten nejd le it j í je pro nás ten ekonomick ,

jeliko  v nejv t í  mí e  bude  ovliv ovat  rozhodnutí  o  uskute n ní  investice.  Z hlediska

ekonomické návratnosti je také d le itá ivotnost. ím je ivotnost del í, tím více energie

se vyrobí a investice se stává efektivn j í.    

    Dal í faktor zastupují investi ní náklady, které mají podstatn  vliv na ukazatele p i

ekonomickém  analyzování  investice.  Investice  se  vracejí  formou  plateb  za  vyrobenou

energii,  nebo  ve  form  úspory  za  nevyu ití  „klasické  energie“.  Zahrnují  cenu
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navrhovaného solárního za ízení a tepelného erpadla, technická za ízení a jejich instalaci,

náklady  spojené  s konstruk ním  a  architektonick m  návrhem  a  samotnou  instalaci  a

odzkou ení obou za ízení. V na em p ípad  bylo nutné nav it investi ní náklady o  cenu

za vybudování rozvod  topné soustavy,  která  je k pou ití navrhovan ch teplen ch zdroj

nezbytná.  Z v po t  bylo  zji t no,  e  vzhledem  k charakteru  objektu  a  dosavadnímu

technickému zp sobu vytáp ní, by byly investi ní náklady velmi vysoké a p echod na oba

navrhované alternativní zdroje vytáp ní pro provozovatele velmi neefektivní. 

    Naopak na základ  v po t  dosavadního zp sobu vytáp ní elektrickou energií, které se

provádí lokálními topidly umíst n mi p ímo ve vytáp n ch místnostech lze konstatovat, e

vzhledem k charakteru objektu, po tu a zp sobu vytáp n ch místností se jeví dosavadní

zp sob vytáp ní jako v hodn  zdroj. Z celkové ro ní spot eby elektrické energie p ipadá

na  vytáp ní  59  %,  zbyl ch  41  %  je  pot eba  pro  oh ev  vody  a  pro  ostatní  provoz

ubytovacího  za ízení.  Dal í  v hodou  dosavadního  zp sobu  vytáp ní  jsou  velmi  nízké

náklady na údr bu za ízení a ádné pot ebné investi ní náklady. M e se p ihlédnout i ke

skute nosti,  e   vytáp ní  akumula ními  kamny  a  p ímotopn mi  konvektory  je  etrné

k ivotnímu prost edí.

      Z v e uveden ch d vodu bych nedoporu ila p echod na zm nu vytáp ní, ale spí e

bych se p iklán la k e ení zam it se na úsporu dosavadní spot eby elektrické energie.

Jedna z cest ke sní ení spot eby, je její hospodárn j í vyu ívání, nap . sni ováním teploty

v místnostech, které nejsou vyu ívány, efektivn j ím v tráním apod. 

    

    Dal í z cest jak sní it spot ebu elektrické energie za vytáp ní  je pokrytí tepeln ch ztrát

prostupem  tepla  obvodov mi  konstrukcemi.  V  první  navr ené  variant ,  sní it  ztráty

zateplením obvodov ch st n, je doba návratnosti vzhledem k v i investice 21 let, tudí

pro  investora  varianta  nezajímavá.  Druhá  varianta,  sní it  ztráty  polo ením  izolace  na

podlahu p dy, je vzhledem k p ízniv m investi ním náklad m a návratnosti této investice,

pova ována za jednu z dal ích mo n ch cest k úsporám za vytáp ní. 
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    V neposlední ad  je pro provozovatele ubytovacího za ízení velmi zajímavá mo nost

jak u et it náklady za vytáp ní, a to zm nou dodavatele elektrické energie. V esku ji

p sobí n kolik dodavatel , kte í si vzájemn  konkurují a z p ehledu je z ejmé, e se dají

touto zm nou u et it ro ní náklady a  o 8 %. Úspora je o to zajímav j í, e se net ká

jenom  spot eby  za  vytáp ní,  ale  zm nou  dodavatele  by  se  jednalo  o  úsporu  celkové

spot eby elektrické energie. 

    V sledky zhodnocení mohou b t pou ity pro provozovatele ubytovacího za ízení jako

podklad pro nalezení optimální formy e ení vytáp ní objektu ubytovny, za ú elem sní ení

náklad  firmy. 
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