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Summary  

 

 Diploma thesis deals with a comparison of the energy performance of two houses - the 

intelligent house and selected classical building with regard to natural conditions. Intelligent 

house is located in Děčín, selected classic building is situated in Brumov-Bylnice. At first, 

there are defined the natural conditions of the two sites. It focuses the structural and technical 

parameters of both houses. This is followed by monitoring energy parameters of the 

intelligent house obtained from a system Kobra. Subsequently there is a comparison of the 

financial costs and energy demands intelligent house with a selected classical building. In 

conclusion, there are the results and the achievements of the diploma thesis. 

Keywords: energy performance, inteligent house, system Kobra, natural conditions   

 

Anotace 

  

 Diplomová práce se zabývá srovnáním energetické náročnosti dvou domů - 

inteligentního domu a vybrané klasické budovy s ohledem na přírodní poměry. Inteligentní 

dům je situován ve městě Děčín, vybraná klasická budova ve městě Brumov-Bylnice. Nejprve 

byly vymezeny přírodní poměry obou lokalit. Dále se práce věnuje stavebně-technickým 

parametrům obou domů. Na to navazuje sledování energetických parametrů inteligentního 

domu získaných ze systému Kobra. Následně je provedeno porovnání finančních nákladů a 

energetické náročnosti inteligentního domu s vybranou klasickou budovou. V závěru jsou 

uvedeny výsledky a dosažené cíle diplomové práce. 

Klíčová slova: energetická náročnost, inteligentní dům, systém Kobra, přírodní poměry 
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1 Úvod 
 

 Planeta Země skýtá nesmírné přírodní bohatství. Neustále jsou objevovány nové a 

nové naleziště nerostných surovin. Ale ať už jsou to rudy, nerudy či energetické suroviny, 

jedno mají společné – jednou se vyčerpají.  

 Existují ovšem také obnovitelné zdroje energie (sluneční, větrné, nebo geotermální). A 

právě zde leží velký potenciál pro získávání a využívání této energie, jež nám poskytuje 

příroda zcela zadarmo. 

 Cílem diplomové práce je provést srovnání energetické náročnosti dvou domů – 

inteligentního domu a vybrané klasické budovy.  

 Oba objekty jsou si podobné zastavěnou a podlahovou plochou, ale každý byl 

postaven v jiném městě. První lokalitou je Děčín, v němž se nachází inteligentní dům. Ten je 

vybaven tepelným čerpadlem, solárními kolektory a systémem Kobra, díky kterému je možné 

jednoduše řídit dané technologie. Druhou lokalitou je Brumov-Bylnice. Zde je umístěn 

rodinný dům, dále v textu označován jako vybraná klasická budova, který disponuje 

solárními kolektory s nižší účinností a je vytápěn poloautomatickým kotlem na uhlí. 

 Předkládaná diplomová práce je rozčleněna do šesti kapitol. První kapitolou je úvod, 

který obsahuje krátké seznámení s tématem a cílem diplomové práce. Druhá kapitola 

vymezuje přírodní poměry, a to jak lokality energeticky inteligentního domu, tak lokality 

vybrané klasické budovy. Následuje další kapitola, která se zabývá stavebně-technickými 

parametry obou zájmových objektů. Čtvrtá část zahrnuje sledování energetických parametrů 

inteligentního domu. Pátá kapitola řeší srovnání finančních nákladů a energetické náročnosti 

inteligentního domu s vybranou klasickou budovou. Poslední kapitolou je závěr, v němž je 

zachyceno stručné shrnutí obsahu a dosažených cílů diplomové práce. 
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2 Přírodní poměry lokality energeticky inteligentního domu a 

vybrané klasické budovy 

 

 Druhá část popisuje přírodní poměry dvou vybraných lokalit – lokality inteligentního 

domu a vybrané klasické budovy. Oba domy byly vybrány na základě podobných parametrů 

(zastavěná plocha, podlahová plocha, dispozice), ale liší svou polohou. Inteligentní dům se 

nachází v městě Děčín, v Ústeckém kraji. Zatímco vybraná klasická budova leží ve Zlínském 

kraji, v Brumově-Bylnici. 

 

2.1 Přírodní poměry lokality inteligentního domu 

 

 Inteligentní dům je situován v městě Děčín, a to v ulici Sněžnická, č.p. 41/30a. (viz 

obr. 2.1) 

 

Obr. 2.1 Poloha inteligentního domu (upraveno podle internet 1) 
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2.1.1 Geomorfologie 
 

 Zájmová lokalita inteligentního domu (viz. obr. 2.2), město Děčín, patří dle 

regionálního členění reliéfu ČSR (J. Demek, 1987) geomorfologické provincii Česká 

Vysočina, Krušnohorské soustavě, celku České středohoří, podcelku Verneřické středohoří. 

 

Obr. 2.2 Inteligentní dům (foto: autor) 

České středohoří je členitou vrchovinou až plochou hornatinou. Pohoří je tvořeno z 

podpovrchových a povrchových těles třetihorních vulkanitů, prorážejících křídové sedimenty.   

České středohoří, které se vyznačuje pestrým dynamickým reliéfem, běží ve směru JZ - SV v 

délce asi 75 km. Nejvyšším bodem pohoří je vrchol Milešovky (836,5 m n. m.), nejnižším 

hladina Labe v Děčíně (121,9 m n. m.). V převládajícím severojižním směru je přeťato 

průlomovým údolím Labe, zaříznutým do terénu. 

Území geomorfologického celku České středohoří je pokryto z 84 % ochranným 

režimem CHKO. Jedná se o kulturní krajinu; na různých místech se objevují četné 

antropogenní tvary, jako např. agrární terasy, lomy a výsypky, pocházející z těžby uhlí a 

kamene. Zájmové území je součástí CHKO České středohoří.  

Verneřické středohoří vykazuje většinou charakter ploché hornatiny. Převážná část 

území je budována čediči, méně se vyskytují znělce a trachyty, dále svrchnokřídové pískovce 

a slínovce, vzácně třetihorní tufity, jíly a písky. Pro verneřické středohoří je charakteristický 
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reliéf výraznějších hřbetů, zarovnaných povrchů a hlubokých říčních údolí (Labe, Ploučnice a 

jejich přítoky). Početné jsou tvary mrazového zvětrávání a odnosu vulkanitů. 

2.1.2 Klimatické poměry 
 

 Dle klimatické klasifikaci provedené E. Quittem z r. 1971 (viz. obr. 2.3) náleží 

zájmové území do oblasti T2, která patří mezi teplé oblasti.  Pro oblast T2 je charakteristické 

dlouhé, teplé, suché léto, přechodné období s mírně teplým jarem a podzimem, krátká, mírná 

zima s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 

Obr. 2.3 Výřez mapy klimatických oblastí 1:500 000 – Děčín 

 Pro přehlednost jsou uvedeny v následující tabulce 2.1 vybrané klimatické 

charakteristiky oblasti T2. 

Tab. 2.1 Klimatická oblast T2 

Počet letních dní   50  -   60 

Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více  160  - 170 

Počet dní s mrazem 100  - 110 

Počet ledových dní   30  -   40 

Průměrná lednová teplota - 2  až  -3 °C  
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Průměrná červencová teplota   18  -  19 °C 

Průměrná dubnová teplota     8  -    9 °C  

Průměrná říjnová teplota     7  -    9 °C 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90  - 100 

Suma srážek ve vegetačním období  350  - 400 mm 

Suma srážek v zimním období 200  - 300 mm 

Počet dní se sněhovou pokrývkou   40  -   50 

Počet zatažených dní 120  - 140 

Počet jasných dnů   40  -   50 

 

 Zájmové území je v podstatě obklopeno klimatickou oblastí MT 7. Tato oblast je 

určena normálně dlouhým, mírně suchým létem, jaro i podzim jsou mírně teplé, zima je stejně 

jako léto normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. 

Následující tabulka 2.2 obsahuje vybrané charakteristiky oblasti MT 7. 

Tab. 2.2 Klimatická oblast MT 7 

Počet letních dní   30  -   40 

Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více  140  - 160 

Počet dní s mrazem 110  - 130 

Počet ledových dní   40  -   50 

Průměrná lednová teplota - 2  až  -3 °C  

Průměrná červencová teplota   16  -  17 °C 

Průměrná dubnová teplota     6  -    7 °C  

Průměrná říjnová teplota     7  -    8 °C 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 100  - 120 

Suma srážek ve vegetačním období  400  - 450 mm 

Suma srážek v zimním období 250  - 300 mm 

Počet dní se sněhovou pokrývkou   60  -   80 

Počet zatažených dní  120  - 150 

Počet jasných dní    40  -   50 
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 Na SV od zájmové lokality se nalézá území, jež spadá do oblasti MT 10. Pro tuto 

oblast je charakteristické dlouhé, teplé, suché léto. Přechodné období je krátké s mírně teplým 

jarem a mírně teplým podzimem. Dále je tato oblast typická krátkou, mírnou, suchou zimou 

s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Tab. 2.3 Klimatická oblast MT 10 

Počet letních dní   40  -   50 

Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více  140  - 160 

Počet dní s mrazem 110  - 130 

Počet ledových dní   30  -   40 

Průměrná lednová teplota - 2  až  -3 °C  

Průměrná červencová teplota   17  -  18 °C 

Průměrná dubnová teplota     7  -    8 °C  

Průměrná říjnová teplota     7  -    8 °C 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 100  - 120 

Suma srážek ve vegetačním období  400  - 450 mm 

Suma srážek v zimním období 200  - 250 mm 

Počet dní se sněhovou pokrývkou   50  -   60 

Počet zatažených dní 120  - 150 

Počet jasných dnů   40  -   50 

 

 Klimatická regionalizace se nově řídí dle Tolasze et al. z r. 2007, který doporučuje jiné 

členění, k němuž však nejsou podrobné mapy, proto se stále používá členění podle Quitta z r. 

1971. 

2.1.3 Hydrologické poměry 
 

 Zájmová oblast náležící k obci Děčín leží na soutoku tří řek: řeky Labe, Ploučnice a 

Jílovského potoka. Podle hydrografického hlediska se zájmové území řadí do povodí řeky 

Labe, dílčí povodí Ploučnice s hydrologickým pořadím 1-14-03. Řeka Ploučnice se řadí k 

pravostranným přítokům Labe. Pramení na jižním okraji obce Janův Důl. Jílovský potok patří 

k levostranným přítokům Labe a pramení v oblasti Nakléřovského průsmyku (713 m n. m.). 
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 V zájmové lokalitě v obci Děčín se podle mapy odtoku podzemní vody ČHMÚ vytváří 

na 1 km
2 

v průměru až 10 l∙s-1 
podzemních vod. 

2.1.4 Geologické poměry 
 

 Z geologického pohledu se zájmová oblast přiřazuje do České křídové pánve. Zájmové 

území je budováno jizerským souvrstvím lužického a jizerského vývoje (střední a svrchní 

turon), jedná se o facie kvádrových pískovců, nejvyšší části progradačního cyklu. (viz. obr. 

2.4)

Obr. 2.4 Výřez z geologické mapy 1:50 000 – umístění inteligentního domu (upraveno podle 

internet 2) 

 Severně od zájmové oblasti se nalézají facie kvádrových pískovců lužického a 

oháreckého vývoje, které jsou starší než předešlé (spodní a střední turon). 

 Na jihu se nachází vulkanity, zastoupené především šedými subvulkanickými 

bazaltoidními brekciemi a olivinickými nefelinity, analcimity a leucitity. 

 Jílovité vápence a slínovce teplického souvrství se rozkládají na východě od zájmové 

lokality. Tyto horniny zde vytvářejí vápenec-slínovcové rytmy oháreckého vývoje, někdy 

označované jako hudcovský vápenec. 
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 Pískovce jsou křemenné, podřízeně štěrkovité, hrubozrnné, středně zrnité a 

jemnozrnné. Ve spodním turonu dosahovaly pískovcové kvádry mocnosti kolem 90 až 100 m, 

ve středním turonu je patrný velký nárůst mocnosti až na 250 m. 

 Jílovité vápence a slínovce tvoří rytmy, kdy jejich celková mocnost se pohybuje kolem 

15 m, mocnost vápencových lavic kolísá od 20 cm do několika metrů. Hudcovský vápenec je 

svrchně-turonského až spodně-coniacského stáří, při bázi vápenců se nachází koprolitová 

vrstva. 

2.1.5 Hydrogeologické poměry 
 

 Dle Malkovského et al. 1974 vytváří svrchnokřídový sedimentární pokryv severní 

části Českého masívu rozsáhlou, víceméně souvislou hydrogeologickou strukturu I. řádu. 

 Zájmová oblast je tvořena jizerským souvrstvím lužického a jizerského vývoje, což 

odpovídá facii kvádrových pískovců, nejvyšší části progradačního cyklu. 

 Funkci kolektorů v horninových komplexech křídy zastávají křídové slepence a 

pískovce. Kolektorské vlastnosti křídových sedimentů jsou především funkcí litologického 

vývoje.  

 Funkci izolátorů pak plní především jílovce a nerozpukané slínovce křídy. 

Jemnozrnné, jílovité a prachovité pískovce, tělesa vulkanitů mají proměnlivou a přechodnou 

funkci. 

 Nejvýše uložené zvodně (kvartérního, terciérního, coniackého a turonského stáří) jsou 

vodohospodářsky nejvýznamnější. Z rozboru hydrogeologických, hydrodynamických a 

hydrogeochemických podmínek výskytu podzemních vod vyplývá značná závislost těchto 

podmínek na hloubce. 

 

2.2 Přírodní poměry lokality vybrané klasické budovy 
 

 Následující text bude věnován přírodním poměrům lokality vybrané klasické budovy. 

Tento dům je situován v městě Brumov-Bylnice, v ulici Hrbáč č.p. 1164. (viz. obr. 2.5) 
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Obr. 2.5 Poloha vybrané klasické budovy (upraveno podle internet 3) 

2.2.1 Geomorfologie  
 

 Zájmová oblast vybrané klasické budovy, obec Brumov-Bylnice, náleží dle 

regionálního členění reliéfu ČSR (J. Demek, 1987) geomorfologické provincii Západní 

Karpaty, soustavě Vnější Západní Karpaty, celku Bílé Karpaty, podcelku Chmeľovská 

hornatina. 

 Horské pásmo Bílých Karpat patří k makrotypu horské erozně-denudační krajiny 

mírného pásma s nejvyšším bodem Velkou Javořinou (970 m n. m.). Základním 

fyziologickým znakem tohoto krajinného makrotypu je členitost povrchu s velmi kolísavou 

amplitudou reliéfu, sklonitostních poměrů území a nadmořských výšek. Hlubokými údolími 

pravostranných přítoků Váhu je pohoří rozděleno na několik samostatných horských skupin. 

Chmeľovská hornatina se rozprostírá mezi Javořinskou a Lopenickou hornatinou. 

 Bílé Karpaty jsou z převážné části tvořeny paleogenními horninami bělokarpatského 

vývoje magurského flyše. Různá odolnost flyšových hornin se promítá do celkového reliéfu 

terénu. Geomorfologicky se výrazněji uplatňují pouze odolnější pískovce, které budují 

nejvyšší horské partie, např. Velká Javořina a Velký Lopeník. V místech s méně odolnými 

horninami jsou převážně mírné, dlouhé svahy, oblé, měkce modelované hřbety. 
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 Reliéf je tvořen převážně plochými, širokými a nepříliš dlouhými hřbety, které jsou 

rozčleněny či od sebe odděleny 80 - 150 m hlubokými otevřenými údolími bez strmých 

svahů. 

2.2.2 Klimatické poměry 
 

 Zájmová oblast náleží dle klimatické regionalizace provedené E. Quittem (1971) do 

oblasti MT 7. Dlouhé, mírné, mírně suché léto je typické pro tuto oblast.  Přechodné období je 

krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Dále je pro oblast MT 7 charakteristická 

dlouhá, mírně teplá zima, suchá až mírně suchá s  krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 

Obr. 2.6 Výřez mapy klimatických oblastí 1:500 000 – Brumov-Bylnice 

Následující tabulka 2.4 popisuje vybrané klimatické charakteristiky výše uvedené oblasti. 

(viz. obr. 2.6) 

Tab. 2.4 Klimatická oblast MT 7 

Počet letních dní   30  -   40 

Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více  140  - 160 

Počet dní s mrazem 110  - 130 

Počet ledových dní   40  -   50 
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Průměrná lednová teplota - 2  až  -3 °C  

Průměrná červencová teplota   16  -  17 °C 

Průměrná dubnová teplota     6  -    7 °C  

Průměrná říjnová teplota     7  -    8 °C 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 100  - 120 

Suma srážek ve vegetačním období  400  - 450 mm 

Suma srážek v zimním období 250  - 300 mm 

Počet dní se sněhovou pokrývkou   60  -   80 

Počet zatažených dní  120  - 150 

Počet jasných dní    40  -   50 

 

 Na V a JV od zájmového území se rozkládá klimatická oblast CH 7. Tato oblast je 

charakteristická velmi krátkým až krátkým, mírně chladným, vlhkým létem. Přechodné 

období je zastoupeno mírně chladným jarem a mírným podzimem. Zima je dlouhá, mírná, 

mírně vlhká, dlouhá délka trvání sněhové pokrývky. 

Vybrané klimatické charakteristiky obsahuje následná tabulka 2.5. 

Tab. 2.5 Klimatická oblast CH 7 

Počet letních dnů   10  -   30 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  120  - 140 

Počet mrazových dnů 140  - 160 

Počet ledových dnů   50  -   60 

Průměrná teplota v lednu - 3  až  -4 °C  

Průměrná teplota v červenci   15  -  16 °C 

Průměrná teplota v dubnu     4  -    6 °C  

Průměrná teplota v říjnu     6  -    7 °C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120  - 130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období  500  - 600 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 350  - 400 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100  - 120 

Počet dnů zamračených  150  - 160 

Počet dnů jasných    40  -   50 
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 Lokalita, která se nachází západně a jihozápadně od zájmového území, je přiřazována 

oblasti MT 9. Léto je dlouhé, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným 

až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká, mírná, suchá zima s krátkým 

trváním sněhové pokrývky.  

Vybrané klimatické charakteristiky oblasti MT 9. 

Tab. 2.6 Klimatická oblast MT 9 

Počet letních dnů   40  -   50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140  - 160 

Počet mrazových dnů 110  - 130 

Počet ledových dnů   30  -   40 

Průměrná teplota v lednu - 3  až  -4 °C  

Průměrná teplota v červenci   17  -  18 °C 

Průměrná teplota v dubnu     6  -    7 °C  

Průměrná teplota v říjnu     7  -    8 °C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100  - 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období  400  - 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 250  - 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou   60  -   80 

Počet dnů zamračených  120  - 150 

Počet dnů jasných  40 -   50 

 

2.2.3 Hydrologické poměry  

 

 Zájmové území patřící k Bílým Karpatům při hranicích se Slovenskou republikou 

odvodňuje řeka Vlára se svými přítoky do Váhu. Na území CHKO Bílé Karpaty je povodí 

Vláry od jejího soutoku se Sviborkou u Vlachovic po státní hranici, kde má plochu 323 km
2
, 

délku 30,7 km
2
 a dosahuje průtoku 3,20 m

3
.s

-1
. Na Vláře je od r. 1942 v Popově hydrologická 

stanice. Nejvýznamnějším přítokem Vláry je Brumovka. Tok řeky Vláry se svými přítoky 

prořízly hlavní hřeben Bílých Karpat a odvádějí vody z původního povodí Moravy do povodí 

řeky Váhu. 
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2.2.4 Geologické poměry 
 

 Zájmová oblast z hlediska geologických poměrů náleží Západním Karpatům. Toto 

území je budováno paleogenem bělokarpatské jednotky magurského flyše. Převážná část 

města Brumov-Bylnice je situována ve flyšových vrstvách zlínského souvrství s vápnitými 

jílovci a glaukonitickými pískovci. Zde také spadá zájmové území. (viz. obr. 2.7) 

 

Obr. 2.7 Výřez geologické mapy 1:50 000 – umístění vybrané klasické budovy (upraveno 

podle internet 4) 

 Na severu města leží pás souvrství belovežského s drobně rytmickým flyšem 

s rudohnědými a zelenošedými jílovci.  

 Východ je tvořen jednak kannuberským  souvrstvím hluckého vývoje bělokarpatské 

jednotky s vrstvami rudohnědých a zelenošedých jílovců, místy flyšového charakteru, ale také 

svodnickým souvrstvím hluckého vývoje bělokarpatské jednotky magurského flyše, což 

odpovídá flyši s převahou jílovců, a též je budován javorinským souvrstvím vlárského vývoje 

bělokarpatské jednotky s flyšovými vrstvami s nevápnitými jílovci. 

 Pískovce mohou být v zájmové oblasti vyvinuty do glaukonické podoby. 

 Jílovce jsou převážně vápnité. V zájmovém území mohou být vyvinuty pevné vápnité 

jílovce až slínovce s lasturnatým rozpadem. 
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 Území města Brumov-Bylnice je kryto kvartérními sedimenty, které jsou tvořeny 

písčito-hlinitým až hlinito-písčitým sedimentem, kamenitým až hlinito-kamenitým 

sedimentem (místy bloky nebo eolická příměs) a smíšeným sedimentem. 

2.2.5 Hydrogeologické poměry 
 

 Území města Brumov-Bylnice je budováno horninami flyšového pásma Západních 

Karpat, v nichž se střídají nepropustné izolátory - jílovce s propustnými kolektory - pískovci.  

 Pro tuto oblast jsou charakteristické celkově nepříznivé hydrogeologické podmínky, 

protože paleogenní horniny bělokarpatské jednotky nemají průliny, které by umožnily oběh 

podzemních vod a tvorbu souvislých obzorů. Je zde proto velmi omezený výskyt podzemních 

vod, které jsou vázány pouze na místní mocnější polohy pískovců se systémem puklin, jelikož 

oproti jílovcům jsou pukliny častější, delší a více rozevřené. Proto jsou prameny ve flyšových 

oblastech rozptýlené a většinou s nižší vydatností. 

 Na tektonických poruchách se vyskytují nejdůležitější oběhové cesty puklinových vod. 

Horniny jsou zde obyčejně několik desítek metrů rozpukané a sbírají puklinové vody z širšího 

okolí. 

 Na území Bílých Karpat se také nacházejí významné zdroje minerálních vod, z nichž 

nejvýznamnější je luhačovická zřídelní struktura. V městě Brumov-Bylnice se nachází zdroje 

sirovodíkové vody. 

 

2.3 Zhodnocení přírodních poměrů obou lokalit 
 

 Geomorfologie obou zájmových lokalit je rozdílná. Lokalita inteligentního domu se 

rozkládá v městě Děčín a náleží celku České středohoří, podcelku Verneřické středohoří. 

Převážná část území je tvořena čediči a vykazuje většinou charakter ploché hornatiny. 

Zájmové území vybrané klasické budovy leží v městě Brumov-Bylnice a patří celku Bílé 

Karpaty, podcelku Chmeľovská hornatina. Pro tuto hornatinu je typický bělokarpatský vývoj 

magurského flyše. Povrch je členitý s velmi kolísavou amplitudou reliéfu.  

 Klimatické poměry obou zájmových oblastí jsou opět rozdílné. Lokalita Inteligentního 

domu spadá do klimatické oblasti T2, pro niž je charakteristické dlouhé, teplé, suché léto, 

přechodné období s mírně teplým jarem a podzimem, krátká, mírná zima s krátkým trváním 

sněhové pokrývky. Lokalita vybrané klasické budovy náleží do oblasti MT 7. Dlouhé, mírné, 
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mírně suché léto je typické pro tuto oblast.  Přechodné období je krátké s mírným jarem a 

mírně teplým podzimem. Dále je pro oblast MT 7 charakteristická dlouhá, mírně teplá zima, 

suchá až mírně suchá s  krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 Podle hydrografického hlediska se zájmové území inteligentního domu náležící městu 

Děčín řadí do povodí řeky Labe, dílčí povodí Ploučnice s hydrologickým pořadím 1-14-03. 

Zájmovou oblast vybrané klasické budovy patřící k Bílým Karpatům při hranicích se 

Slovenskou republikou odvodňuje řeka Vlára se svými přítoky do Váhu. 

 Z geologického pohledu území inteligentního domu patří do České křídové pánve a je 

budováno jizerským souvrstvím lužického a jizerského vývoje (střední a svrchní turon), jedná 

se o facie kvádrových pískovců, nejvyšší části progradačního cyklu. Oblast vybrané klasické 

budovy z hlediska geologických poměrů náleží Západním Karpatům. Tato lokalita je 

budována paleogenem bělokarpatské jednotky magurského flyše zlínského souvrství 

s vápnitými jílovci a glaukonitickými pískovci. 

 Z hlediska hydrogeologických poměrů oblasti inteligentního domu funkci kolektorů 

v horninových komplexech křídy zastávají křídové slepence a pískovce. Funkci izolátorů pak 

plní především jílovce a nerozpukané slínovce křídy. Jemnozrnné, jílovité a prachovité 

pískovce, tělesa vulkanitů mají proměnlivou a přechodnou funkci. Pro lokalitu vybrané 

klasické budovy jsou charakteristické celkově nepříznivé hydrogeologické podmínky. Výskyt 

podzemních vod je vázaný pouze na místní mocnější polohy pískovců se systémem puklin. 
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3 Stavebně – technické parametry inteligentního domu a vybrané 

klasické budovy 

 

 Třetí kapitola je věnována srovnání stavebně – technických parametrů obou vybraných 

domů, tedy inteligentního domu a klasické budovy. Ze stavebních parametrů to jsou 

především: zastavěná a podlahová plocha, počet pater a pokojů, které se v daných budovách 

nacházejí. Technické parametry zahrnují údaje týkající se vybavení, které se využívají 

k vytápění a zajišťování teplé vody pro objekty. 

 

3.1 Stavebně – technická charakteristika inteligentního domu 
 

 Inteligentní dům se nachází ve městě Děčín v ulici Sněžnická. (viz. obr. 3.1) Jedná se 

o rekonstruovaný cihlový dům se zastavěnou plochou 129 m
2
 a podlahovou plochou 350 m

2
. 

Dům byl postaven v roce 1952 a v současné době v něm bydlí čtyřčlenná rodina, zahrnující 

čtyři dospělé osoby. Rozvod tepla je řešen pomocí radiátorů. Dům není podsklepen. Je zde 

provedeno venkovní zateplení – 5 cm polystyrenu a 5 cm skelné vaty. Rekonstrukce budovy 

probíhala ve dvou fázích: 

1) fáze – v roce 2009 byla nainstalována 2 tepelná čerpadla vzduch - vzduch. Tepelná 

ztráta byla vypočítána na 24 kW. 

2) fáze – v r. 2011 vyhloubení 70 metrové studny, zabudování tepelného čerpadla 

systému voda - voda a solárních trubic Heat Pipe. 

 

Obr. 3.1 Inteligentní dům – lokace (upraveno podle internet 5) 
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 Jedná se o dvoupatrový dům. Suterén domu je složen ze sedmi pokojů – dvou chodeb, 

posilovny, pracovny, WC, prádelny a garáže. V prvním patře se nachází taktéž sedm 

místností: vchod, chodba, kuchyň, WC, koupelna, ložnice, obývací pokoj. Ve druhém patře je 

umístěno šest pokojů – chodba, šatna, koupelna, hala a malý a velký pokoj.    

 Cena za vytápění, ohřev teplé vody (el. energií) a elektřinu se vyšplhala za dva roky až 

na 320 000 Kč. Proto bylo nutné tuto situaci řešit. Nejprve byla do inteligentního domu 

nainstalována 2 tepelná čerpadla vzduch - vzduch, ovšem úspora nebyla dostatečná – náklady 

na provoz domu klesly na 140 000 Kč za rok. Proto zde byly zavedeny technologie pro 

získávání energie z obnovitelných zdrojů - solární systém a tepelné čerpadlo voda - voda. 

Dnes po těchto úpravách se cena za spotřebovanou elektřinu snížila na 26 000 Kč za rok.  

 Na střeše inteligentního domu se nachází 120 vakuových vysoce výkonných trubic 

solárního systému Heat Pipe, který zajišťuje ohřev teplé vody a vytápění objektu. Je zde 5 

úrovní regulace – dle slunečního svitu. Tento solární systém pro výrobu tepla nepotřebuje 

přímé sluneční záření.  Postačuje mu tzv. difuzní záření přes mraky. Solární kolektory dané 

konstrukce mohou být vypnuty v plné letní sezoně bez rizika poškození. 

 

Obr. 3.2 Technické vybavení kotelny – akumulační nádoba 1000 l spolu s rozvody, foto: autor 

 V kotelně se nachází tepelné čerpadlo voda – voda Viessmann WW 242 s vysokou 

účinností a topným výkonem 24kW. Dům má 500 litrů nerezový bojler s několika výměníky, 

v nichž se ohřev zajišťuje vrstvením teplé vody. Na obr. 3.2 je zachycena spolu s rozvody 
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1000 l nerezová akumulační nádoba (i s bojlerem tedy zásoba 1500 l horké vody). Cirkulační 

čerpadlo zajišťuje, aby v celém domě hned tekla teplá voda, jak z kohoutků, tak i pro ohřev 

radiátorů.  

 

Obr. 3.3 Schéma vytápění inteligentního domu (použito ze systému Kobra) 

 Jako topná tělesa zde byly použity radiátory. Ty jsou osazeny odrazovou folií.  Ta má 

uspořit až 23 % energie vlivem přesměrování tepelného záření deskových otopných těles do 

místnosti. Z obr. 3.3 je patrné schéma vytápění inteligentního domu. Z tepelného čerpadla a 

solárních panelů je voda rozváděna do akumulační nádoby a do bojleru. Odtud pak teplá voda 

putuje do radiátorů a do všech kohoutků v domě. 

 Na zahradě jsou vybudovány dvě studny, původní studna s hloubkou 15 m plní funkci 

vsakovací, druhá nově vybudovaná studna hluboká 70 m je využívána pro získávání 

geotermální energie systémem voda-voda. Čerpá se 1 l/s a totéž množství vody je pak 

vsakováno. 

 Solární přebytky mohou být přesměrovány do venkovního bazénu přes speciální 

měděný bazénový výměník, (nabíjení bazénu solárními kolektory lze v létě vypnout). A 

naopak, bazén lze vytápět i tepelným čerpadlem. 

 Regulace vytápění je možná v každé místnosti. V centrální části domu je dotykový 

display, (pokud má člověk oprávnění, do regulace lze vstoupit z jakékoliv části světa i přes 

internet). 

 Je možno též zvýšit skokově teplotu topné vody do koupelnových žebříků a radiátorů, 

ovšem, bez snížení účinnosti vytápění celého domu. 

 Celý systém je osazen 9 kalorimetry. Ty měří vstup vody do tepelného čerpadla, jeho 

výstup, výkon do akumulační nádoby, výkon do bojleru, odvod tepla do radiátorů, solární zisk 
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do bojleru a do akumulační nádoby, výkon do bazénu. Záměrem bylo dosáhnout topného 

faktoru přes 4, při venkovní teplotě vzduchu – 12. 

 

3.2 Stavebně – technická charakteristika vybrané klasické budovy 
 

 Vybraná klasická budova je umístěna ve městě Brumov-Bylnice, v ulici Hrbáč. (viz. 

obr. 3.4) Jedná se o rodinný cihlový dům se zastavěnou plochou 112 m
2
 a podlahovou 

plochou 300 m
2
. Stavba domu započala v roce 1990, dokončen byl však až v roce 1995. 

Zamýšlené finance pro výstavbu celého domu pokryly pouze vybudování základů. Ty se 

musely provádět ručně pomocí sbíjecího kladiva, jelikož je podloží domu skalního charakteru.  

Pro vytápění jsou využity radiátory. Zateplení u tohoto domu nebylo realizováno. Budova 

není podsklepena. Tepelná ztráta je 21 kW. Dům obývá šestičlenná rodina, složená ze čtyř 

dospělých a dvou dětí. 

 

Obr. 3.4 Umístění vybrané klasické budovy (upraveno podle internet 6) 

 V přízemí domu je umístěno 7 pokojů – vstup, šatna, komora, hala, garáž, prádelna, 

kotelna. První patro obsahuje 6 místností: pokoj pro hosty, WC, koupelna, šatna, chodba a 

kuchyň, která je dohromady s jídelnou a obývacím pokojem. Druhé podlaží se skládá ze 

sedmi pokojů – chodby, ložnice, WC, koupelny a tří dětských pokojů.   
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 Na střeše vybrané klasické budovy se nachází 2 solární panely. Solární energie se 

využívá pro ohřev vody.  

 V kotelně je zabudován poloautomatický kotel Carborobot využívající pro topení 

hnědé uhlí. Za rok činí spotřeba uhlí 80 q. Při průměrné ceně 330 Kč/q vychází roční provoz 

kotle na 26 400 Kč. Za elektřinu rodina utratí za rok 12 000 Kč. Dohromady tedy náklady na 

provoz domu vychází na 38 400 Kč.  Dům má 200 litrů nerezový bojler pro uchovávání teplé 

vody. 

 Dále je u domu vyvrtaná 30 m studna. Voda ze studny je používána jako zdroj pitné 

vody. 

 

3.3 Dílčí závěr 
 

 Obě budovy, inteligentní dům i vybraná klasická budova, jsou si podobné rozlohou i 

typem použitého materiálu na výstavbu. Inteligentní dům má oproti vybrané klasické budově 

zateplení.  

 Oba domy nejsou podsklepeny a mají 3 podlaží: suterén, 1. a 2. patro. Jsou také 

složeny z podobného počtu pokojů – inteligentní dům má o 1 pokoj víc.  

 Z hlediska technické vybavenosti je na tom opět lépe inteligentní dům – má účinnější 

solární systém a navíc i zabudované tepelné čerpadlo, má také větší zásobárnu teplé vody.  

Další výhodou inteligentního domu jsou radiátory osazeny odrazovou fólií, což šetří další 

energii. 

 Vybraná klasická budova má vybudovanou pouze 1 studnu bez využití geotermální 

energie, kdežto inteligentní dům 2 studny a využívá geotermální energie systémem voda-

voda. 

 Inteligentní dům je vybaven venkovním bazénem s možností vytápění, což u klasické 

vybrané budovy chybí. 
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4 Sledování energetických parametrů inteligentního domu 

 

 Název inteligentní dům je odvozen od inteligentního systému Kobra. Dále je 

inteligentní dům vybaven solárním systémem Heat Pipe a tepelným čerpadlem voda – voda 

Viessmann WW 242 s topným výkonem 24kW.  

 

4.1 Inteligentní systém Kobra 
 

 Systém Kobra je používán k řízení důležitých technologií v domě zejména k vytápění / 

chlazení. Inteligentní regulace Kobra umí vytvořit: 

1) komplexní řešení vytápění – jedná se o analýzu, návrh, koordinaci a dodávku všech 

technologií. 

2) zónovou regulaci vytápění – nezávislé řízení teploty v každé místnosti, každý pokoj 

má svůj teplotní režim. 

3) řízení technologií tepla / chladu  - systém je schopen řídit a regulovat veškeré dnes 

dostupné technologie tepelných procesů (řízení oběhových čerpadel topení / chlazení, 

tepelných čerpadel, solárních systému, vzduchotechniky, kotlů). 

4) inteligentní ovládání žaluzií – obsahuje všechny dnes používané funkce pro řízení 

žaluzií nebo rolet. 

5) řízení bazénové technologie, závlahy zahrady, simulace přítomnosti v domě. 

6) intuitivní ovládání celého domu – jednoduchost a snadnost nastavení. 

7) diagnostika a analýza – historie všech dat, okamžité zjištění příčiny a místa závady 

technologie, možnost optimalizace běžící technologie vzdálenou správou přes internet. 

Jednotlivé funkce inteligentního systému Kobra: 

a) regulace topení přes PC; 

b) regulace podlahového topení; 

c) regulace vytápění; 

d) regulace pro elektrické vytápění; 

e) regulátory pro solární systémy a vytápění; 
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f) ovládání topení. 

 Inteligentní regulace Kobra je určena pro všechny typy staveb. Může být používána 

v rodinném domu, bytě, bytovém domu, hotelu, penzionu, ubytovně. Hodí se také pro 

kanceláře, administrativní budovy, průmyslové objekty, nemocnice a ústavy sociální péče. 

Systém Kobra je složen z teplotních čidel, regulačních hlavic a technologického procesoru, 

který je umístěn uvnitř dotykového displeje, pomocí něhož se vše dá řídit. Celý systém je 

napájen 24V DC, tudíž samotný provoz inteligentního systému Kobra je se zanedbatelnou 

spotřebou.  

 

4.2 Solární systém Heat Pipe 
 

 Na střeše Inteligentního domu se nachází 120 trubic solárního systému Heat Pipe. Ve 

vakuových trubicích je umístěna uzavřená měděná topná trubka s rozšířeným horním koncem, 

který slouží ke kontaktnímu předání tepla ve sběrači kolektoru. Sběrač je opatřen uzavřenou 

jímkou pro každou trubici, která se do této jímky po namazání tepelně vodivou pastou zasune.  

(viz. obr. 4.1) 

Obr. 4.1 Solární systém Heat Pipe (internet 7) 

 Princip přenosu tepla je následující: hermeticky uzavřená trubice je naplněna médiem 

s bodem varu cca 25 °C. Při zvýšení teploty uvnitř skleněné vakuové trubice se během 

několika sekund začne médium uvnitř Heat Pipe vypařovat a v podobě páry stoupá trubicí 

nahoru do rozšířeného konce, kde předá teplo do sběrače kolektoru, čímž se médium ochladí, 

zkapalní a stéká zpět trubicí dolů. Tento koloběh se neustále opakuje. 
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 Hlavní výhodou tohoto systému oproti deskovým kolektorům je fakt, že trubice Heat 

Pipe reagují na difuzní sluneční záření (topí i když je pod mrakem a na kolektor nedopadá 

přímý sluneční svit).  

 Další konstrukční prvek, který je odlišný od jiných systémů trubicových kolektorů, 

spočívá v tom, že solární kapalina, která protéká z kolektoru do výměníku bojleru, nebo 

akumulační nádrže, vůbec nevstupuje do jednotlivých trubic, takže systém není třeba 

vypouštět při případné výměně vakuové trubice. 

 

4.3 Tepelné čerpadlo voda – voda Viessmann 242 
 

 Dle časopisu Planeta č. 4/2007 se tepelná čerpadla dělí podle zdroje tepelné energie na 

3 typy:  

1) systém voda – voda (vzduch) 

2) systém země – voda (vzduch) 

3) systém vzduch – voda (vzduch) 

 Tepelné čerpadlo, které je používáno v inteligentním domu, je typ voda – voda. Pro 

tento systém je typický jímací vrt nebo studna, kterými je skrze tepelné čerpadlo teplo 

odebíráno z vody. Po jejím ochlazení je voda vsakována, a to buď vsakovacím vrtem, nebo 

drénem. 

 Jednou z výhod tepelného čerpadla voda – voda Viessmann 242 je zabudovaný velmi 

výkonný kompresor Compliant-Scroll, který zajišťuje bezpečný, spolehlivý a mimořádně 

tichý provoz (< 42 dB). Dalším přínosem je RCD-systém, který díky plynulému regulování 

chladícího okruhu umožňuje celoročně vysokou efektivitu v každém provozním bodě. Dále 

tepelné čerpadlo obsahuje regulaci Vitotronic 200 se snadnou obsluhou grafického displeje, 

s energetickým bilancováním a se schopností komunikace přes LON. Samozřejmostí je 

příprava pitné vody v souladu s technickými směrnicemi, vysoký komfort přípravy teplé vody 

a možnost teploty zásobníku více než 60 °C. 
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4.4 Sledování energetických parametrů 
 

 Inteligentní dům je osazen 9 kalorimetry. Ty měří teplotu vody vstupující do tepelného 

čerpadla a teplotu vody vsakované zpět do vrtu, tok výkonu z tepelného čerpadla do 

akumulační nádoby a do bojleru, solární zisk do bojleru a do akumulační nádoby, výkon 

radiátorů, výkon do bazénu.  

 Všechny tyto změřené veličiny jsou zaznamenávány do přehledných grafů, tudíž lze 

jakýkoliv údaj vyhledat i zpětně. Získaná data jsou z rozmezí dvou let: 1. 3. 2012 – 28. 2. 

2014. Grafy jsou vytvořeny po třech měsících. 

4.4.1 Grafy zobrazující venkovní teplotu 
 

 

Graf 4.1 Venkovní teplota v rozmezí 1. 3. – 31. 5. 2012 

 Z grafu 4.1 jsou patrné teploty, které panovaly v období od 1. března do 31. května 

2012. Teploty se po celou dobu pohybovaly nad nulou. Nižší teploty se vyskytovaly do 26. 

dubna. Nejnižší teplota byla 8. března, venku byl naměřen 0,5 °C. Naopak nejvyšší teplota 

byla zjištěna 24. května, a to 22 °C. Celkově za dané období byly teploty průměrné. 
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Graf 4.2 Venkovní teplota v rozmezí 1. 6. – 31. 8. 2012 

 Graf 4.2 popisuje z hlediska teplot následující tři měsíce, tedy od prvního dne měsíce 

června až do posledního dne měsíce srpna. Naměřené teploty poukazují spíše na chladnější 

léto, kdy teploty nepřesáhly hranici 24 °C. Nejvyšší teplota byla zaznamenána 22. srpna – 

23,9 °C, naopak nejnižší údajem se vyznačoval 6. červen, kdy teploměr ukazoval 9,9 °C. 

 

Graf 4.3 Venkovní teplota v rozmezí 1. 9. – 30. 11. 2012 

 Na grafu 4.3 je zaznačeno období od 1. září do 30. listopadu. Teplota neklesla pod bod 

mrazu. Nejchladnějším dnem byl 30. říjen, kdy bylo naměřeno 0,7 °C. Nejteplejším dnem 

bylo 12. září, teplota se vyšplhala na 19,5 °C. 
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Graf 4.4 Venkovní teplota v rozmezí 1. 12. 2012 – 28. 2. 2013 

 Venkovní teploty za období od 1. prosince 2012 do 28. února 2013 zobrazuje graf 4.4.  

Kromě 42 teplejších dní se teploty pohybovaly pod 0 °C. Dnem s nejvyšší teplotou byl 5. 

leden. Nejchladnějším dnem byl 27. leden, kdy teploměr naměřil -8,7 °C. Z grafu 4.4 je 

zřejmé, že zimní teploty byly nadprůměrné. 

 

Graf 4.5 Venkovní teplota v rozmezí 1. 3. – 31. 5. 2013 

 Na grafu 4.5 jsou zaznamenány venkovní teploty za období od 1. března do 31. května 

roku 2013. Od 3. 4. teploty neklesly pod bod mrazu. Nejnižší teplota -4,5 °C byla zjištěna 25. 

března. Naopak nejteplejším dnem byl 18. květen, kdy teploměr ukázal 19 °C. 
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Graf 4.6 Venkovní teplota v rozmezí 1. 6. – 31. 8. 2013 

 Následující období od 1. června do 31. srpna zobrazuje graf 4.6. Den, který přinesl 

nejvyšší teplotu, byl 29. červenec, kdy se rtuť teploměru zastavila na 27,2 °C. Nejchladnějším 

dnem byl 4. červen s teplotou 3,5 °C.  

 

Graf 4.7 Venkovní teplota v rozmezí 1. 9. – 30. 11. 2013 

 Na grafu 4.7 jsou vyobrazeny hodnoty teplot naměřených od 1. 9. – 30. 11. Dne 27. 

listopadu byla zjištěna teplota -0,9 °C, což odpovídalo nejchladnějšímu dni za daný úsek. 

Nejvyšší teplota byla změřena 8. září, a to 18,4 °C.    
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Graf 4.8 Venkovní teplota v rozmezí 1. 12. 2013 – 28. 2. 2014 

 Z porovnání grafů 4.8 a 4.4 je zřejmé, že letošní zima (2013/2014) patří k zimám 

teplotně nadprůměrných. Teploty jen velmi výjimečně dosahovaly teplot výrazně nižších než 

je bod mrazu. Větší výkyv byl zaznamenán pouze 26. ledna, kdy rtuť teploměru klesla na -8,1 

°C, což byl zároveň nejchladnější den. Nejteplejším dnem byl 11. prosinec. V tento den bylo 

naměřeno 6,8 °C. 

4.4.2 Grafy s výkonem tepelného čerpadla 
 

 Grafy 4.9 – 4.16 popisují výkon tepelného čerpadla od 1. 3. 2012 – 28. 2. 2014. 

 

Graf 4.9 Výkon tepelného čerpadla v rozmezí 1. 3. – 31. 5. 2012 
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 Výkon tepelného čerpadla od prvního března do posledního května zobrazuje graf 4.9. 

Z grafu 4.9 je patrné, že s příchodem teplejšího počasí výkon tepelného čerpadla klesal, až od 

8. května byl výkon nulový. Nejvyšších hodnot dosahoval na počátku, tedy 1. března, a to 4,7 

kW. 

 

Graf 4.10 Výkon tepelného čerpadla v rozmezí 1. 6. – 31. 8. 2012 

 Z grafu 4.10 je zobrazený výkon tepelného čerpadla za období od 1. června do 31. 

srpna roku 2012. Tepelné čerpadlo téměř nepracovalo. Nejvyšší hodnoty 0,8 kW byly 

vypozorovány 11. června. 

 

Graf 4.11 Výkon tepelného čerpadla v rozmezí 1. 9. – 30. 11. 2012 
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 Na grafu 4.11 je zaznačen výkon tepelného čerpadla od 1. září do 30. listopadu. Až do 

28. září bylo tepelné čerpadlo na nulových hodnotách z hlediska výkonu. Chladnější počasí 

ovšem zapříčinilo postupný nárůst hodnot výkonu tepelného čerpadla. Nejvíce bylo tepelné 

čerpadlo výkonné 30. října, to přesně koresponduje s nejnižší teplotou zjištěnou z grafu 4.3. 

 

Graf 4.12 Výkon tepelného čerpadla v rozmezí 1. 12. 2012 – 28. 2. 2013 

 Výkon tepelného čerpadla v časovém úseku od 1. prosince do 28. února 2013 ukazuje 

graf 4.12. Při srovnání s grafem 4.4 vyplývá, že při nižší venkovní teplotě reagovalo tepelné 

čerpadlo zvýšeným výkonem. V podstatě zde platí nepřímá úměra, čím více teplota klesne, 

tím více vzroste výkon tepelného čerpadla. Nejvyšší výkon odpovídal nejnižší teplotě, která 

nastala 27. ledna. 
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Graf 4.13 Výkon tepelného čerpadla v rozmezí 1. 3. – 31. 5. 2013 

 Na grafu 4.13 je vykreslen výkon tepelného čerpadla za období od 1. března do 31. 

května 2013. Je logické, že s nástupem teplejšího počasí se snižuje výkon tepelného čerpadla. 

Nejvyšších hodnot dosahoval výkon tepelného čerpadla 1. března, a to 4,9 kW, pak výkon 

prudce klesá a pohybuje se do 2,5 kW. 

 

Graf 4.14 Výkon tepelného čerpadla v rozmezí 1. 6. – 31. 8. 2013 

 Graf 4.14 popisuje výkon tepelného čerpadla od prvního dne měsíce června do 

posledního dne měsíce srpna roku 2013. Pokud je porovnán graf 4.14 s grafem 4.6 opět se 

prokazuje, že zde platí pravidlo nepřímé úměry. V nejchladnějších dnech stoupá výkon 

tepelného čerpadla nejvíce, ovšem nepřesáhne hodnoty 0,6 kW. 
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Graf 4.15 Výkon tepelného čerpadla v rozmezí 1. 9. – 30. 11. 2013 

  Pokud proběhne srovnání mezi grafem 4.15 a 4.7, bude zjištěno, že grafy jsou opačné 

– s přicházejícím chladnějším počasím a se snižujícími se teplotami se zvyšuje výkon 

tepelného čerpadla. Nejchladnější den, 27. listopad, přesně koresponduje s nejvyšším 

výkonem tepelného čerpadla 2,4 kW. 

 

Graf 4.16 Výkon tepelného čerpadla v rozmezí 1. 12. 2013 – 28. 2. 2014 

 Výkon tepelného čerpadla v úseku od 1. prosince roku 2013 do 28. února roku 2014 je 

zaznamenán na grafu 4.16. Tepelné čerpadlo mělo největší výkon 26. ledna, a to 3,6 kW, což 

odpovídá nejchladnějšímu dni odečtenému z grafu 4.8, kdy teplota klesla na -8,1 °C. 
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4.4.3 Grafy s tokem výkonu z tepelného čerpadla do akumulační nádoby 
 

 Na grafech 4.17 – 4.24 je zobrazen tok výkonu z tepelného čerpadla do akumulační 

nádoby. 

 

Graf 4.17 Tok výkonu z tepelného čerpadla do akumulační nádoby od 1. 3. – 31. 5. 2012 

 Tok výkonu z tepelného čerpadla do akumulační nádoby za období od 1. března do 31. 

května je popsán grafem 4.17. Nejvyšší hodnoty, 18,4 kW, dosahoval tok výkonu do 

akumulační nádoby hned na počátku, tedy 1. března. Od 1. května byl tok výkonu nulový. 

 

Graf 4.18 Tok výkonu z tepelného čerpadla do akumulační nádoby od 1. 6. – 31. 8. 2012 
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 Na grafu 4.18 je znázorněn tok výkonu z tepelného čerpadla do akumulační nádoby 

v časovém úseku od 1. června do 31. srpna roku 2012. Z grafu je patrné, že přenos výkonu 

z tepelného čerpadla do akumulační nádoby téměř neprobíhal, což je logické z důvodu 

teplých letních dní. 

 

Graf 4.19 Tok výkonu z tepelného čerpadla do akumulační nádoby od 1. 9. – 30. 11. 2012 

 S nastupujícími podzimem, a tedy nižšími teplotami, je možné pozorovat z grafu 4.19, 

že tok výkonu do akumulační nádoby vzrůstal. Nejvyšší byl tok výkonu 18. října, kdy se jeho 

hodnota vyšplhala až na 6 kW. 

 

Graf 4.20 Tok výkonu z tep. čerpadla do akumulační nádoby od 1. 12. 2012 – 28. 2. 2013 
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 V grafu 4.20 je zaznamenán průběh toku výkonu z tepelného čerpadla do akumulační 

nádoby, a to od 1. 12. 2012 do 28. 2. 2013. Při srovnání s grafem 4.4 vyplyne, že zde také 

platí nepřímá úměra – nejvyšší hodnota odečtená z grafu 4.20, tedy 12,5 kW, odpovídá 

nejnižší teplotě vyskytující se v grafu 4.4: -8,7 °C. 

 

Graf 4.21 Tok výkonu z tepelného čerpadla do akumulační nádoby od 1. 3. – 31. 5. 2013 

 Začátek grafu 4.21 je podobný počátečnímu průběhu grafu 4.17, je zde vysoká 

hodnota a pak prudký pokles. V grafu 4.21 je tímto vysokým číslem 18,1 kW v grafu 4.17 pak 

18,4 kW. Ovšem oproti grafu 4.17 dosáhne graf 4.21 nulových hodnot toku výkonu až 7. 

května a tento stav končí 26. května, kdy je tok výkonu 1,4 kW. 

 

Graf 4.22 Tok výkonu z tepelného čerpadla do akumulační nádoby od 1. 6. – 31. 8. 2013 
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 Z grafu 4.22 je možné odečíst nejvyšší hodnotu toku výkonu do akumulační nádoby, a 

to 1,4 kW. Pokud srovnáme léto 2012 zobrazené na grafu 4.18 se stejným obdobím 

následujícího roku 2013 z grafu 4.22, je patrné, že léto 2013 se vyznačovalo většími výkyvy 

teplot. To se projevilo nárazově zvýšeným tokem výkonu do akumulační nádoby. 

 V následujícím období od 1. září do 30. listopadu tok výkonu z tepelného čerpadla do 

akumulační nádoby neprobíhal, proto z těchto tří měsíců není grafové znázornění.  

 Další graf 4.23 je až z následujícího období, tedy od 1. prosince 2013 do 28. února 

2014. Je zde jasná paralela mezi venkovním ochlazením patrným z grafu 4.8 a vzrůstem toku 

výkonu do akumulační nádoby zjistitelným z grafu 4.23. Nejvyšší tok výkonu do akumulační 

nádoby – 11,3 kW byl 26. ledna, kdy byl nejchladnější den s teplotou -8,1 °C. Graf 4.23 je 

také nápadně podobný grafu 4.16, jen se pohybujeme v jiném číselném rozmezí.  

 

Graf 4.23 Tok výkonu z tepelného čerpadla do akumulační nádoby od 1. 12. 2012 – 28. 2. 

2014 

4.4.4 Grafy solárních zisků jdoucích do akumulační nádoby 
 

 V grafech 4.24 – 4.30 jsou zaznačeny solární zisky plynoucí do akumulační nádoby za 

období dvou let, přesněji od 1. března 2012 do 28. února 2014.  
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Graf 4.24 Solární zisky jdoucí do akumulační nádoby v rozmezí od 1. 3. – 31. 5. 2012 

 Graf 4.24 popisuje solární zisky jdoucí do akumulační nádoby od 1. března do 31. 

května roku 2012. Graf 4.24 se pohybuje od 0 do 2,2 kW. Je zřejmé, že nezávisí tak úplně na 

venkovní teplotě, ale spíše na době a intenzitě slunečního záření.  

 

Graf 4.25 Solární zisky jdoucí do akumulační nádoby v rozmezí od 1. 6. – 31. 8. 2012 

 Solární zisky plynoucí do akumulační nádoby za období od 1. června do 31. srpna 

2012 jsou zobrazeny na grafu 4.25. Nejvyšší výkon (1,4 kW) kalorimetr naměřil 22. srpna, 

což přesně odpovídá nejteplejšímu dni vyznačenému na grafu 4.2.    
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Graf 4.26 Solární zisky jdoucí do akumulační nádoby v rozmezí od 1. 9. – 30. 11. 2012 

 Na grafu 4.26 jsou zaznačeny solární zisky jdoucí do akumulační nádoby v časovém 

úseku od 1. září do 30. listopadu roku 2012. Z grafu 4.26 je patrné, že s příchodem 

studenějšího a méně jasného počasí se snížila také dotace slunečního záření, graf končí 

nulovou hodnotou. 16. září byl nejslunnější den tohoto období, výkon solárního systému 

dosáhl téměř 1,3 kW.  

 

Graf 4.27 Solární zisky jdoucí do akumulační nádoby v rozmezí od 1. 12. 2012 – 28. 2. 2013 

 V zimním období, které je zobrazeno grafem 4.27, solární panel až na čtyři výjimky 

podával nulový výkon. Nejvyšší hodnotou zaznamenanou kalorimetrem je 0,85 kW, tohoto 

výkonu bylo dosaženo 6. února. 
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Graf 4.28 Solární zisky jdoucí do akumulační nádoby v rozmezí od 1. 3. – 31. 5. 2013 

 Na grafu 4.28 jsou popsány solární zisky plynoucí do akumulační nádoby, a to od 

prvního dne měsíce března do posledního dne měsíce května roku 2013. Pro graf 4.28 a graf 

4.24 platí, že se jedná o nejjasnější období z celého roku, a tedy jsou zde i nejvyšší výkony 

z celého roku. U grafu 4.28 je tímto výkonem 2,4 kW, což je o 2 desetiny více než předchozí 

rok. Pokud se provede srovnání grafu 4.28 s grafem 4.5, bude zjištěno, že oba grafy dosahují 

nejvyšších hodnot ve stejný den, tedy 18. května. 

 

Graf 4.29 Solární zisky jdoucí do akumulační nádoby v rozmezí od 1. 6. – 31. 8. 2013 

 Solární zisky jdoucí do akumulační nádoby od 1. června do 31. srpna roku 2013 jsou 

vyobrazeny v grafu 4.29. Tento graf je docela podobný grafu 4.25 popisující stejný časový 



47 

 

úsek. Nejvyšší výkon kalorimetr určil 8. června, a to 1,4 kW, tato hodnota je shodná 

s nejvyšším výkonem známým z grafu 4.25. 

 Graf 4.30 zaznamenává solární zisky plynoucí do akumulační nádoby za období od 1. 

září do 30. listopadu. Srovnáním grafu 4.30 a grafu 4.26 bude získána odpověď na otázku, 

který podzim z let 2012 - 2013 byl více slunný. Je to podzim roku 2012. Ovšem pokud se 

bude brát na zřetel nejvyšší výkon, bude to rok 2013 s hodnotou 1,7 °C.   

 

Graf 4.30 Solární zisky jdoucí do akumulační nádoby v rozmezí od 1. 9. – 30. 11. 2013 

 Období od 1. prosince 2013 do 28. února 2014 není graficky zpracováno, jelikož 

solární systém byl vypnutý a údaje zde žádné nejsou. 

4.4.7 Grafy teploty vody čerpané z vrtu 
 

 Zaznamenané teploty vody čerpané z vrtu jsou uvedeny v grafech 4.31 – 4.38. Tyto 

grafy znázorňují období dvou let: od 1. 3. 2012 – 28. 2 2014. 
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Graf 4.31 Teplota vody čerpané z vrtu v rozmezí od 1. 3. – 31. 5. 2012 

 Z grafu 4.31 je patrná teplota čerpané vody z vrtu za období od 1. března do 31. května 

roku 2012. Při srovnání s grafem 4.1, na kterém je vykreslena venkovní teplota za stejný 

časový úsek, je vidět podobný vývoj teplot. Teplota čerpané vody dosahovala nejvyšších 

hodnot (18,6 °) ve stejný den, kdy nastalo první velké oteplení. 

 

Graf 4.32 Teplota vody čerpané z vrtu v rozmezí od 1. 6. – 31. 8. 2012 

 Teplotu čerpané vody z vrtu za období od 1. června do 31. srpna zaznamenává graf 

4.32. Nejnižší teplota čerpané vody, 17,4 °C, byla naměřena 22. července. Naopak nejvyšší 

teplota jímané vody nastala 31. srpna, a to 21,4 °C.  
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Graf 4.33 Teplota vody čerpané z vrtu v rozmezí od 1. 9. – 30. 11. 2012 

 Graf 4.33 popisuje teplotu čerpané vody od 1. září do 30. listopadu. Z grafu 4.33 je 

jasně vypozorovatelné, že s příchodem studenějšího počasí klesala téměř lineárně i teplota 

čerpané vody. Nejtepleji bylo 1. září (21 °C) a nejchladněji bylo 30. listopadu (13 °C). 

 

Graf 4.34 Teplota vody čerpané z vrtu v rozmezí od 1. 12. 2012 – 28. 2. 2013 

 Na grafu 4.34 je vykreslen vývoj teplot čerpané vody v průběhu tří měsíců, tedy od 

prvního dne měsíce prosince do posledního dne měsíce února. Graf 4.34 má pozvolnou 

klesající tendenci. Nejvyšší teplotou čerpané vody je 13,5 °C. Této teploty bylo dosaženo 
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hned na počátku grafu - 1. prosince. Nejnižší teplota 11,9 °C byla zaznamenána dvakrát, 

poprvé 16. února a podruhé 22. února. 

 

Graf 4.35 Teplota vody čerpané z vrtu v rozmezí od 1. 3. – 31. 5. 2013 

 Graf 4.35 zobrazuje teplotu čerpané vody z vrtu v období od 1. března do 31. května 

2013. Pokud se provede srovnání grafu 4.35 s grafem 4.5, bude zjištěno, že oba grafy mají 

podobný vývoj. Nejprve jsou na grafech 4.35 a 4.5 nižší teploty, pak dojde k výraznějšímu 

oteplení. Graf 4.35 se pohybuje v rozmezí od 11,9 °C do 18,4 °C, kdežto u grafu 4.5 je rozptyl 

teplot větší: od -4,5 °C do 19 °C. 

 

Graf 4.36 Teplota vody čerpané z vrtu v rozmezí od 1. 6. – 31. 8. 2013 
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 Na grafu 4.36 je popsán vývoj teplot čerpané vody za období od 1. června do 31. srpna 

2013. Průběh grafu 4.36 je porovnatelný s grafem 4.6 -  na začátku je strmý propad teplot, pak 

už teplota tolik nekolísá. Nejnižší teplota, zakreslena v grafu 4.36 (3,2 °C), byla naměřena 3. 

června, naopak nejvyšší teploty, a to 22,3 °C, bylo dosaženo 31. srpna.  

 

Graf 4.37 Teplota vody čerpané z vrtu v rozmezí od 1. 9. – 30. 11. 2013 

 Teplota vody čerpané z vrtu v časovém úseku od prvního dne měsíce září do 

posledního dne měsíce listopadu je zachycena v grafu 4.37. S nástupem chladnějšího 

podzimního počasí dochází k poklesu teplot z 22,3 °C až na 14 °C. Graf 4.37 odpovídá svým 

vývojem grafu 4.7.  
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Graf 4.38 Teplota vody čerpané z vrtu v rozmezí od 1. 12. 2013 – 28. 2. 2014 

 Graf 4.38 popisuje teplotu čerpané vody z vrtu od 1. prosince 2013 do 28. února 2014. 

Protože zima byla mírná, odrazilo se to i v teplotách čerpané vody z vrtu. Teploty se 

pohybovaly v rozmezí od 16,4 °C do 13 °C.  

4.4.9 Grafy teploty vody vsakované do vrtu 
 

 Poslední skupinu grafů tvoří grafy teploty vody vsakované do vrtu, jedná se o grafy 

4.39 – 4.46. 

 

Graf 4.39 Teplota vody vsakované do vrtu v rozmezí od 1. 3. – 31. 5. 2012 
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 Teplota vody vsakované do vrtu je patrná z grafu 4.39 za období od 1. března do 31. 

května roku 2012. Graf 4.39 má téměř stejný vývoj jako graf 4.31. Graf 4.39 dosahuje ale 

většího rozptylu hodnot (8,8 °C – 20 °C), než tomu je u grafu 4.3 (12,7 °C - 18,6 °C).  

 

Graf 4.40 Teplota vody vsakované do vrtu v rozmezí od 1. 6. – 31. 8. 2012 

 V grafu 4.40 je zaznačena teplota vsakované vody od 1. června do 31. srpna 2012. 

Porovnání s grafem 4.32 přineslo zjištění, že oba grafy mají velmi podobný průběh. V grafu 

4.40 byly ale změřeny větší teplotní výkyvy, a to od 16,4 °C do 23,5 °C, což také odpovídá 

nejnižší a nejvyšší dosažené hodnotě teploty. 

 

Graf 4.41 Teplota vody vsakované do vrtu v rozmezí od 1. 9. – 30. 11. 2012 
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 Na grafu 4.41 je znázorněna teplota vsakované vody od 1. září do 30. listopadu 2012. 

Průběh grafu 4.41 je téměř shodný s průběhem grafu 4.33. Určitá paralela je také 

pozorovatelná při srovnání grafu 4.41 s grafem 4.3 – s příchodem chladnějších dnů teplota 

vody vsakované do vrtu klesá. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo 1. září, kdy bylo naměřeno 

22,3 °C. Nejnižší teplota nastala 18. listopadu, kalorimetr změřil 11,7 °C.  

 

Graf 4.42 Teplota vody vsakované do vrtu v rozmezí od 1. 12. 2012 – 28. 2. 2013 

 Graf 4.42 se zabývá popisem teplot dosažených vsakovanou vodou v období od 1. 

prosince 2012 do 28. února 2013. Graf 4.42 je porovnatelný s grafem 4.4 – grafy podobně 

stoupají i klesají. Nejvyšší teplota byla zaznamenána 1. prosince, a to 13,9 °C. Nejnižší 

teplotu kalorimetr naměřil 3. ledna – 9,5 °C. 

 



55 

 

 

Graf 4.43 Teplota vody vsakované do vrtu v rozmezí od 1. 3. – 31. 5. 2013 

 Z grafu 4.43 je vidět teplota vody vsakované do vrtu od 1. března do 31. května 2013. 

Graf 4.43 má hodně podobný vývoj jako graf 4.35, jen u grafu 4.43 je větší rozmezí teplot (od 

8 °C do 20,6 °C). Graf 4.43 je také srovnatelný s grafem 4.5. Nejprve převládají nižší teploty 

a až pak dojde k většímu a stálému oteplení, u grafu 4.43 k růstu teplot dochází až z několika 

denním zpožděním. 

 

Graf 4.44 Teplota vody vsakované do vrtu v rozmezí od 1. 6. – 31. 8. 2013 

 Vývoj grafu 4.44 je korelovatelný jak s průběhem grafu 4.36, tak s grafem 4.6. Na 

začátku všech tří grafů je strmý pád teplot, který je u grafu 4.44 a 4.36 prakticky stejný. 
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Teplota klesá u grafu 4.44 na 3 °C, u grafu 4.36 na 3,2 °C a konečně u grafu 4.6 až na 2,5 °C. 

Dosažení nejvyšší teploty se však různí, u grafu 4.44 byla naměřena 21. června.   

 

Graf 4.45 Teplota vody vsakované do vrtu v rozmezí od 1. 9. – 30. 11. 2013 

 Graf 4.45 znázorňuje teplotu vsakované vody do vrtu v časovém úseku od prvního dne 

měsíce září do posledního dne měsíce listopadu roku 2013. Pro graf 4.45 platí, že stejně jako 

graf 4.37 a graf 4.7, vykazuje klesající charakter. Nejvyšší teplota odečtená z grafu 4.45 je 

21,4 °C, nejnižší teplota je 11,8 °C. 

 

Graf 4.46 Teplota vody vsakované do vrtu v rozmezí od 1. 12. 2013 – 28. 2. 2014 
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 Graf 4.46 vykresluje průběh teploty vsakované vody od 1. prosince 2013 do 28. února 

2014. Při porovnání s grafy 4.38 a 4.8 je zřejmé, že ve všech grafech bylo nejnižší teploty 

dosaženo ve stejném dnu, tj. 26. ledna, ovšem hodnota se různí. Pro graf 4.46 byla nejnižší 

naměřená teplota za daný časový úsek 10,2 °C.  Nejvyšší teplota odečtená z grafu 4.46 byla 

16,8 °C. 
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5. Srovnání finančních nákladů a energetické náročnosti 

inteligentního domu s vybranou klasickou budovou 

 

 Pátá kapitola je zaměřena na srovnání finančních nákladů a energetické náročnosti 

inteligentního domu s vybranou klasickou budovou. U energeticky inteligentního domu byly 

investice týkající se topení použity na zabudování tepelného čerpadla, solárních trubic Heat 

Pipe, inteligentního systému Kobra, výměnu přímotopů za radiátory a vyvrtání 70 m studny. 

Topný systém vybrané klasické budovy je zajišťován poloautomatickým kotlem Carborobot a 

solárním systémem. Investice směřovala do solárního systému, jelikož poloautomatický kotel 

Carborobot byl zakoupen a využíván již od počátku provozu domu.  

 

5.1 Finanční náklady do topného systému inteligentního domu 
 

 Bylo zainvestováno do těchto okruhů: 

1) vyvrtání 70 m studny – při ceně 1800 Kč za odvrtaný metr, cena za 70 m studnu 

vychází 126 000 Kč 

2) instalace tepelného čerpadla – za daný typ tepelného čerpadla Viessmann 242 bylo 

zaplaceno 500 000 Kč 

3) zabudování solárních trubic Heat Pipe – solární trubice Heat Pipe vyšly na 500 000 Kč 

4) inteligentní systém Kobra – do systému Kobra majitel investoval 250 000 Kč  

5) výměna přímotopů za radiátory – celkem bylo do celého domu nainstalováno 20 

radiátorů, z toho 8 radiátorů velkých, rozvody – měděné trubky s lisovanými spojkami 

zasekané ve zdi, dohromady: 350 000 Kč 

 Pokud se sečtou všechny položky, výsledná cena bude: 1 726 000 Kč. Původní 

náklady na provoz domu činily 160 000 Kč za rok. Po zabudování tepelného čerpadla, 

solárních trubic Heat Pipe, inteligentní regulace Kobra a výměny přímotopů za radiátory, se 

režie domu snížily na 26 000 Kč za rok. Úspora tedy vychází na 134 000 Kč za rok. Prostá 

doba návratnosti investice činí 12,9 roků. Všechny uvedené ceny jsou s DPH. 
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5.2 Finanční náklady do topného systému vybrané klasické budovy 
 

 U vybrané klasické budovy byla investice určena pro: 

1) solární systém – za 4 solární panely bylo zaplaceno 45 000 Kč 

                                    - bojler vyšel na 20 000 Kč 

                                    - drobný materiál (trubky, izolace) stál 10 000 Kč   

 Výsledná cena investice do topného systému vybrané klasické budovy vychází 75 000 

Kč. Původní režie vybrané klasické budovy činily 45 000 Kč za rok. Po instalaci solárních 

panelů na střechu se náklady na provoz snížily na 38 400 Kč za rok. Ušetřilo se tedy 6600 Kč. 

Prostá doba návratnosti investice je 11,4 roků. Všechny uvedené ceny jsou s DPH. 

 

5.3 Zhodnocení finančních nákladů do topného systému u obou domů 
 

 Investováno do topného systému bylo jak v rámci inteligentního domu, tak vybrané 

klasické budovy. U inteligentního domu dosáhla tato investice výše 1 726 000 Kč, což 

odpovídá většímu okruhu vykonaných prací (odvrtání 70 m studny, instalace tepelného 

čerpadla a solárního systému Heat Pipe, zabudování inteligentní regulace Kobra, výměna 

přímotopů za radiátory). Investice do solárního systému u vybrané klasické budovy stála 

75 000 Kč. 

 Výše úspory za rok byla u inteligentního domu velká – 134 000 Kč. Co se týká 

vybrané klasické budovy, ušetřilo se za rok pouze 6600 Kč, ovšem původní náklady na 

provoz domu na rozdíl od inteligentního domu (160 000 Kč) nebyly tak velké: 45 000 Kč. 

 Z hlediska prosté doby návratnosti investice, rychleji se investice i při nižší úspoře 

vrátí vybrané klasické budově, a to za 11,4 roků. Pro inteligentní dům je doba návratnosti 

investice o něco vyšší – 12,9 roků. 

 Z pohledu současných nákladů na provoz obou domů, majitel inteligentního domu za 

rok vydá 26 000 Kč, kdežto u vybrané klasické budovy je tato cena o něco vyšší, za rok na 

režie padne 38 400 Kč, což je o 11 600 Kč více oproti inteligentnímu domu. Všechny uvedené 

ceny jsou s DPH. 
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6 Závěr 

 

 Bylo provedeno srovnání dvou domů – inteligentního domu a vybrané klasické 

budovy.  

 Ve druhé kapitole jsou porovnány přírodní poměry obou lokalit. Inteligentní dům se 

nachází v městě Děčín, zájmové území tedy spadá do celku České středohoří. Lokalita 

vybrané klasické budovy náleží celku Bílé Karpaty. Z hlediska klimatických poměrů patří 

zájmové území inteligentního domu do klimatické oblasti T2, kdežto lokalita vybrané 

klasické budovy do klimatické oblasti MT 7. Město Děčín a s ním i zájmovou oblast 

inteligentního domu odvodňuje řeka Labe s přítokem Ploučnice, zatímco obec Brumov-

Bylnice náleží do povodí řeky Vláry. Pro lokalitu inteligentního domu platí, že je budována 

faciemi kvádrových pískovců a řadí se do České křídové pánve. Zájmové území vybrané 

klasické budovy je tvořeno vápnitými jílovci a glaukonitickými pískovci a náleží Západním 

Karpatům. Z hydrogeologického hlediska pro zájmovou oblast inteligentního domu platí, že 

funkci kolektorů plní křídové slepence a pískovce a funkci izolátorů jílovce a nerozpukané 

slínovce. Lokalita vybrané klasické budovy je charakteristická nepříznivými 

hydrogeologickými podmínkami, (voda je pouze vázána na puklinové systémy v pískovcích). 

 Třetí kapitola je věnována stavebně-technickým parametrům obou domů. Inteligentní 

dům i vybraná klasická budova byly postaveny ze stejného materiálu a mají i podobnou 

rozlohu. Obě budovy jsou složeny ze suterénu a dvou pater, jsou si podobné i počtem pokojů. 

Inteligentní dům je lépe technicky vybaven, kromě solárního systému Heat Pipe a tepelného 

čerpadla je uzpůsoben pro větší zásobu teplé vody. U vybrané klasické budovy jsou na střeše 

nainstalovány solární panely nižší účinnosti. Na zahradě inteligentního domu se nachází dvě 

studny, využívající se za účelem využití geotermální energie, a bazén. Vybraná klasická 

budova má pouze jednu studnu, která se používá pro získávání pitné vody. 

 Čtvrtá kapitola zahrnuje sledování energetických parametrů inteligentního domu.  

Mezi sledované parametry patří: teplota vody vstupující do tepelného čerpadla, teplota vody 

vsakované zpět do vrtu, tok výkonu z tepelného čerpadla do akumulační nádoby a do bojleru, 

solární zisk do bojleru a do akumulační nádoby, výkon radiátorů, výkon do bazénu. Vybrané 

parametry byly zobrazeny v přehledných grafech. 
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 Pátá část diplomové práce se zabývá srovnáním finančních nákladů a energetické 

náročnosti obou budov. Více bylo zainvestováno v rámci inteligentního domu a také zde byla 

větší výše úspor. Ovšem prostá doba návratnosti investice je nižší u vybrané klasické budovy.  

 Cílem diplomové práce bylo srovnat energetickou náročnost inteligentního domu a 

vybrané klasické budovy, čehož bylo dosaženo, cíl byl tedy splněn.
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z WWW: 

<http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=496600&x=

1182400&r=3500&s=1&legselect=0> 

Obr. 3.1 Inteligentní dům – lokace. Dostupný z WWW: 

<http://www.mapy.cz/#!x=14.168999&y=50.784951&z=18&d=muni_1665_1&t=s> 

Obr. 3.2 Technické vybavení kotelny – akumulační nádoba 1000 l spolu s rozvody, foto: autor 

Obr. 3.3 Schéma vytápění inteligentního domu (použito ze systému Kobra) 
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Obr. 3.4 Umístění vybrané klasické budovy. Dostupný z WWW: 

<http://www.mapy.cz/#!x=18.024083&y=49.080514&z=18&t=s&q=Brumov-

Bylnice&qp=10.573505_48.456805_20.302189_50.972776_6> 

Obr. 4.1 Solární systém Heat Pipe. Dostupný z WWW: <http://www.varisol.cz/cz/heat-pipe-

kolektor-hp200-250> 
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