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Seznam použitého zna čení 

Použité značky: 
A plocha [ m2 ] 

Cp měrná tepelná kapacita při kons. tlaku [ J/(kg.K) ] 

H součinitel tepelné ztráty [ W/K ]  

P obvod podlahy [ m ] 

Q množství tepla [ J ] 

K termodinamická teplota (abs.) [ K ] 

U součinitel prostupu tepla [ W/(m2 .K) ] 

V objem [ m3 ] 

d tloušťka [ m ] 

ek,el korekční činitel pro vystavení vlivu povětrnosti [ 1 ] 

h součinitel přestupu tepla [ W/(m2 .K) ] 

l délka [ m ] 

n intenzita výměny venkovního vzduchu [ h-1 ]  

Φ tepelná ztráta, tepelný výkon [ W ] 

η účinnost [ % ] 

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

θ teplota [ ˚C ] 

εt topný factor [ 1 ] 

Indexy: 
e venkovní 

int vnitřní 

g přilehlá zemina 

ep průměrná venkovní 

V větrání 

RH zátop 

Zkratky: 
OPŽP operační program životní prostředí  TČ tepelné čerpadlo 

NT nízký tarif PK plynový kotel 

VT vysoký tarif TUV teplá užitková voda 

SFŽP Státní fond životního prostředí  
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1 Úvod 

V současné době je jednou z hlavních priorit nacházení úspor energie v tepelně 

technických vlastnostech budov. Tato oblast se v dnešní době podílí na dosažených 

energetických úsporách, hlavně úsporou tepla majoritním podílem. 

Tato práce je zaměřena na řešení energetických úspor reálného objektu. Jedná se 

o řešení problému tepelných ztrát. A následně vyhodnocení celého objektu před a po 

zateplení. Nízký prostup tepla obálkou budovy podmiňuje nízkou energetickou náročnost. 

Opatření bude třeba navrhnout tak, aby průměrný součinitel prostupu tepla byl na 

doporučené úrovni. Pro porovnání výsledků hospodárnosti využívání budovy bude v práci 

uveden klasifikační ukazatel CI, který dává představu o kvalitě a vlivu jednotlivých 

konstrukcí obálky budovy a možnostech jejich zlepšení. 

Součástí této práce je také návrh zdroje tepla, který bude pro provoz objektu 

vhodnější než stávající, a to jak z ekonomického, tak i z environmentálního hlediska. Jedná 

se o návrh zdroje vytápění ve dvou variantách, a to tepelné čerpadlo a plynový kotel. Pro 

každý z navrhovaných zdrojů tepla bude vytvořen teoretický popis, princip a možnosti jeho 

použití. Následně budou tyto zdroje mezi sebou porovnány. Vyhodnocením zdrojů, z 

hlediska investiční a provozní náročnosti, bude zjištěna jejich vhodnost instalace či 

naopak.  

 

 

 

 



 

   2 

Stanovení základních údajů:
 - výpočtové venkovní teploty, Klimatické údaje
 - průměrné roční venkovní teploty.
Určení každého prostoru budovy: Popis každého prostoru

a výpočtové vnitřní teploty
Stanovení:
 - rozměrových vlastností, Stavební ůdaje
 - tepelných vlastností všech stavebních částí pro 
    každý vytápěný a nevytápěný prostor
Výpočet návrhových tepelných ztrát prostupem: Pro tepelné ztráty:

 - pláštěm budovy,
 - nevytáp. prostory,
 - vedlejšími prostory,
 - přilehlou zeminou,

e) Výpočet návrhových tepelných ztrát větráním:  - větráním.
Výpočet celkové tepelné ztráty: Výpočet tepelné ztráty 
(ztráta prostupem+ztráta větráním) budovy
Výpočet zátopového výkonu: Účinky přerušovaného 

vytápění
Výpočet návrhového celkového tepelného výkonu Výpočet návrhového tep.
(celkové návrhové ztráty+zátopový výkon) výkonu

h)

a)

b)

c)

d)

f)

g)

2  Tepelné ztráty 

Výpočet tepelné ztráty zadané budovy je řešen pomocí programu Tepelné 

ztráty 2008. Pro lepší pochopení problematiky je uvedena zjednodušená výpočtová 

metoda, která udává postupy pro výpočet návrhové tepelné ztráty a návrhového tepelného 

výkonu pro standardní případy při návrhových podmínkách. Tato metoda umožňuje 

zjednodušený výpočet: ztrát do zeminy, tepelných mostů pro každou stavební část, 

zjednodušení při návrhu teplot nevytápěných prostor a výpočet tepelných ztrát větráním 

z minimální výměny vzduchu. Základem výpočtu je užití vnějších rozměrů. Pro svislé 

rozměry je vzdálenost od povrchu podlahy. U vnitřních stěn tvoří vodorovné rozměry 

vzdálenost od středu stěny (polovinou jejich tloušťky). Postup výpočtu návrhové ztráty pro 

vytápěný prostor je dle normy ČSN 12831. Použití této normy však může vést u některých 

hodnot k předimenzování tepelných výkonů a tepelných zdrojů. Tímto můžeme např. 

předimenzovat investiční náklady, hospodárnost provozu, a to především u budov s nízkou 

potřebou energie. V tab. 1. je znázorněn postup výpočtu. [1],[4] 

Tabulka 1 Výpočtový postup ve zkratce [4] 
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2.1 Termíny a definice 

Funkční část budovy:  

Celkový objem vytápěných prostorů společnou tepelnou soustavou (např. jednotlivých 
bytů), ve které dodávka tepla do jednotlivých bytů může být ústředně regulována 
uživatelem. 

Návrhová tepelná ztráta:  

Množství tepla za časovou jednotku unikající z budovy do venkovního prostředí 

za definovaných návrhových podmínek. 

Návrhový tepelný výkon:  

Požadovaný tepelný tok nutný k zajištění definovaných návrhových podmínek. 

Návrhová tepelná ztráta větráním daného prostoru: 

Tepelná ztráta do vnějšího prostředí větráním a infiltrací pláštěm budovy a tok tepla 

větráním z jednoho vytápěného prostoru do jiného vytápěného prostoru. 

Teplota venkovního vzduchu:  

Teplota vzduchu vně budovy. 

Výpočtová venkovní teplota:  

Teplota venkovního vzduchu, která se užije pro výpočet návrhových tepelných ztrát. 

Vytápěný prostor:  

Prostor, který se vytápí na definovanou výpočtovou vnitřní teplotu. 

Teplota vnitřního vzduchu:  

Teplota vzduchu uvnitř budovy. 

Výpočtová vnitřní teplota:  

Výsledná teplota ve středu vytápěného prostoru (ve výšce mezi 0,6 až 1,6 m) užitá 

pro výpočet návrhových tepelných ztrát. 

Průměrná roční venkovní teplota:  

Průměrná hodnota venkovní teploty během roku. 

Větrací soustava:  

Soustava, která zabezpečuje stanovenou výměnu vzduchu. 

[1],[4] 
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2.2 Zjednodušená výpo čtová metoda 

Pro lepší pochopení problematiky je popsána zjednodušená metoda pro obytné budovy 

s těsnou obálkou. Základem této metody jsou podobně jako u podrobného postupu rozměry 

stavebních částí. Uvažují se však pouze vnější, tak jak je to naznačeno na obr. 1. [1],[4] 

 

Obrázek 1 Příklad vnějších rozměrů při zjednodušené metodě [4] 

2.2.1 Celková návrhová tepelná ztráta 

Celková návrhová ztráta iΦ  (W)  vytápěného prostoru, se stanoví: 

iiViTi f ,,, ).( θ∆Φ+Φ=Φ
  (1) 

kde:
 

iT ,Φ  je návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru (W); 

iV ,Φ  návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru (W); 

if ,θ∆  teplotní korekční činitel zohledňující dodatečné tepelné ztráty místností vytápěných 

na vyšší teplotu než mají sousední vytápěné místnosti, např. koupelna vytápěná 

na 24 °C. Hodnoty jsou uvedeny v tab. 2 toto zvýšení je však nutné užít obezřetně. 

[4] 

Tabulka 2 Teplotní korekční činitel [4] 

Vnitřní výpočtová teplota místnosti f∆θ 
Normální       1 

Vyšší       1,6 
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2.2.2 Návrhová tepelná ztráta prostupem 

Návrhová tepelná ztráta prostupem iT ,Φ  (W) pro vytápěný prostor se vypočte: 

)( int,, ∑ −⋅⋅⋅=Φ
k

eikkkiT AUf θθ
   (2) 

kde: 

fk  je teplotní korekční činitel pro stavební část při uvažování rozdílu teploty 

uvažovaného případu a výpočtové venkovní teploty, hodnoty jsou uvedeny v tab. 3 

Ak  plocha stavební části (m2); 

Uk  součinitel prostupu tepla stavební části (W/m2.K). 

iint,θ  výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru (°C); 

eθ  výpočtová venkovní teplota (°C).  

[4] 

    Tabulka 3 Teplotní korekční činitel [4] 

Tepelná ztráta: fk Poznámky 
Přímo do vnějšího prostředí 1,00 izolované tepelné mosty 
    1,40 neizolované tepelné mosty 
    1,00 pro okna a dveře 
Nevytápěným prostorem 0,80 izolované tepelné mosty 
    1,12 neizolované tepelné mosty 
Zemí   0,30 izolované tepelné mosty 
    0,42 neizolované tepelné mosty 
Podkrovím 0,90 izolované tepelné mosty 
    1,26 neizolované tepelné mosty 
Zvýšenou podlahou 0,90 izolované tepelné mosty 
    1,26 neizolované tepelné mosty 
Do sousední budovy 0,50 izolované tepelné mosty 
    0,70 neizolované tepelné mosty 
Do sousední funkční části 
budovy 0,30 izolované tepelné mosty 
    0,42 neizolované tepelné mosty 

 

2.2.3 Návrhová tepelná ztráta v ětráním 

Návrhová tepelná ztráta větráním iV ,Φ (W)pro vytápěný prostor  se vypočte: 
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)(34,0 int,min,, eiiiV V θθ −⋅=Φ
   (3) 

kde: 

iVmin,  je hygienicky nejmenší požadované množství vzduchu pro vytápěný prostor (m3/h). 

 Nejmenší požadované množství vzduchu z hygienických důvodů pro vytápěný 

 prostor  se stanoví: 

).(. int,minmin, eiii VnV θθ −=
   (4) 

kde: 

nmin  je nejmenší intenzita výměny venkovního vzduchu (h-1) 

hodnota se stanoví dle tab. 4. 

Vi  objem vytápěného prostoru (i) v krychlových metrech vypočtený z vnitřních 

 rozměrů prostoru. Přibližně má tento objem hodnotu 0,8 objemu stanoveného 

 z vnějších rozměrů. Výpočet návrhového tepelného výkonu pro funkční část 

 budovy je stejný jako při podrobném výpočtu. [4] 

 

Tabulka 4 Minimální intenzita výměny vzduchu [4] 

Druh místnosti     nmin/h
-1 

Obytná místnost     0,5 
Kuchyně nebo koupelna s oknem 1,5 

Kancelář       1,0 
Zasedací místnost, učebna   2,0 

2.2.4 Celkový návrhový tepelný výkon 

Celkový návrhový tepelný výkon vytápěného prostoru (i) iHL ,Φ (W) se stanoví [4] : 

 

iRHiiHL ,, Φ+Φ=Φ
   (5)

 

kde: 

iRH ,Φ  zátopový tepelný výkon vytápěného prostoru (W). 

iΦ
 

návrhová tepelná ztráta vytápěného prostoru (W). 
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2.2.5 Přerušovan ě vytáp ěné prostory 

Zátopový tepelný výkon požadovaný pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění 

iRH,Φ (W) ve vytápěném prostoru  se stanoví: 

RHiiRH fA ⋅=Φ ,    (6)
 

kde: 

Ai  je podlahová plocha vytápěného prostoru (m2). 

fRH zátopový součinitel závislý na druhu budovy, stavební konstrukci, době zátopu 

a předpokládaném poklesu vnitřní teploty během útlumu vytápění hodnoty jsou 

uvedeny v tab. 5. [4] 

 

   Tabulka 5 Zátopový součinitel při útlumu nejvýše 12h [4] 

Doba 
zátopu h 

fRH (W/m2)   

Předpokládaný pokles vnitřní teploty během teplotního útlumu 
2K 3K 4K 

Hmotnost budovy Hmotnost budovy Hmotnost budovy 
nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká 

1 18 23 25 27 30 27 36 27 31 
2 9 16 22 18 20 23 22 24 25 
3 6 13 18 11 16 18 18 18 18 
4 4 11 16 6 13 16 11 16 16 

V dobře izolovaných budovách není předpokládaný pokles  vnitřní teploty větší jak 2 až 
3K. 

 

2.2.6 Celkový tepelný výkon pro budovu 

Výpočet návrhového tepelného výkonu pro funkční část budovy nebo pro budovu 

nesmí zahrnovat teplo sdílené prostupem a větráním uvnitř vytápěné obálky funkční části 

budovy, např. tepelné ztráty mezi byty. Návrhový tepelný výkon funkční části budovy 

nebo budovy HLΦ (W) se stanoví: 

∑∑∑ Φ+Φ+Φ=Φ iRHiViTHL ,,,   (7) 



 

   8 

kde: 

iT ,Φ∑  je součet tepelných ztrát prostupem všech vytápěných prostorů s výjimkou 

tepla sdíleného uvnitř funkční části budovy. 

∑Φ iV ,  součet tepelných ztrát větráním všech vytápěných prostorů s výjimkou tepla 

sdíleného uvnitř funkční části budovy. 

∑Φ iRH,  součet zátopových tepelných výkonů všech vytápěných prostorů pro  

  vyrovnání vlivu přerušovaného vytápění. [4] 

 

3 Pot řeba tepla a p řípojný výkon 

Při návrhu vytápěcího zařízení je důležité znát dobu vytápěcího období a  průměrnou 

vnější teplotu vzduchu. Hodnoty těchto veličin jsou uváděny v klimatických tabulkách 

v závislosti na místě. Extrémní hodnoty klimatických prvků rozhodují o maximálním 

výkonu vytápěcího zařízení, zatímco průměrné hodnoty určují spotřebu energie na 

vytápění. Pak je tedy každodenní provoz zdroje závislý na okamžitých povětrnostních 

podmínkách. Nejčastěji bývá uváděna třídenní teplotní hranice 12˚C, při které začíná 

a končí vytápění. Tato teplota je proměnlivá v závislosti na stavebním provedení objektu 

a jeho využití. Například pro nemocnice může mít hodnotu 14̊C.  

Je-li známa četnost výskytu teplot venkovního vzduchu, pak lze znázornit potřebu 

tepla pro vytápění z grafu na obr. 2, kde vyšrafovaná plocha určuje množství tepla pro 

navrhované zařízení. Tato hodnota určuje potřebu dodaného tepla do budovy za rok tak, 

aby byla zajištěna potřebná tepelná pohoda. Spotřeba tepla pro daný objekt se určuje 

výpočtem, přičemž se vychází z tepelné ztráty daného objektu. 

Vzhledem ke kolísání průběhů denní teploty i kolísání odběru tepla není maximální 

požadovaný výkon nainstalovaného zařízení prostým součtem všech instalovaných 

spotřebičů tepla. Potřeba tepla pro vytápění i pro přípravu teplé vody se během dne mění, 

zároveň se uplatňuje akumulační schopnost vlastního zařízení. Je tedy důležité pečlivě 

stanovit přípojný výkon zdroje. [1],[2],[3] 
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Obrázek 2 Četnost výskytu venkovních teplot [3] 

3.1 Výpočtové vztahy a podklady 

3.1.1 Potřeba tepla na vytáp ění za rok 

Potřebu tepla na vytápění za rok Ev  (kWh/rok) můžeme stanovit ze vztahu: 

)(

)(
24

int

int

e

ep
HLv adE

θθ
θθ

−
−

⋅Φ⋅⋅⋅=
   (8)

 

kde: 

a  je součinitel zohledňující využití tepelných zisků vlivem regulace = 0,9 (1) 

d počet dnů vytápěcího období (den) 

HLΦ  jmenovitý tepelný výkon potřebný pro vytápění (kW) 

intθ  výpočtová vnitřní teplota (̊C) 

epθ  průměrná vnější teplota ve vytápění (̊ C) 

eθ  výpočtová vnější teplota (̊C) 

[1] 
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3.1.2 Stanovení p řípojného tepelného výkonu 

Pro vytápění objektu s trvalým větráním nebo nepřetržitým technologickým ohřevem 

PRIPΦ   (W). 100 % potřeby tepla pro vytápění + 100% potřeby tepla pro větrání nebo 

technologický ohřev. [6] 

VTTOPPRIP Φ+Φ=Φ    (9) 

kde: 

TOPΦ  potřeba tepla pro vytápění (W) 

VTΦ  potřeba tepla pro větrání (W)    

4 Tepelná čerpadla 

V této části práce je popsán základní princip funkce tepelných čerpadel, jejich 

nejzákladnější typy použití a technické požadavky.  Pomocí výpočtových charakteristik 

bude stanoven potřebný výkon čerpadla na danou energetickou spotřebu budovy.  

Tepelná čerpadla jsou dnes již naprosto rovnocenným zdrojem tepla. Technický 

vývoj a velký růst cen energií umožnil TČ dosáhnout  ekonomické výhodnosti provozu 

a návratnosti investic. Získávané nízkopotenciální  teplo z okolního prostředí (země, 

vzduch,voda), které je obnovitelným a ekologickým zdrojem energie, může být pomocí TČ 

převedeno na teplo pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. [2][8] 

4.1 Princip 

Princip vychází z obráceného Carnotova oběhu. Je to tedy uzavřený okruh, ve kterém 

se teplo na jedné straně odebírá (okolní prostředí) a na druhé dodává. Pomocí tepelného 

výměníku na straně zdroje tepla (výparníku) je tomuto zdroji odnímáno teplo potřebné 

k vypaření pracovního media. Zdroj tepla se tímto o několik stupňů ochladí. Plynné 

pracovní médium dále pokračuje do kompresoru, kde se stlačí a zvýší se i teplota. Ke 

stlačení média je potřeba přidání elektrické energie. Médium se dostává do kondenzátoru, 

kde svoji energii odevzdá topné vodě. Tímto se topná voda v tepelném výměníku na straně 

vody ohřívá podle nastavení regulace (15-60˚C). Po kondenzaci dochází ke zkapalnění 

pracovního média ve škrtícím ventilu. Tlak média klesá na nízký a oběh se opakuje. 
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Velkou roli hraje taktéž chladivo (pracovní médium). Jeho hlavní vlastnost spočívá v tom, 

že se i při nízkých teplotách vypařuje.  [8] 

 

Obrázek 3 Princip tepelného čerpadla [7] 

4.2 Topný faktor tepelného čerpadla 

Je parametr, který udává spotřebu elektrické energie na dodané teplo. 

A

Q
T

τε =   (10) 

kde: 

Qt topný výkon [kW] 

A dodaná práce [kW] 

                 Obrázek 4 Topný faktor [11] 

Topný faktor se v reálných podmínkách mění. Je závislý na teplotě zdroje a na teplotě, při 

které je teplo vyprodukováno. Čím více se teplota zdroje a teplota při které se teplo 

spotřebovává přibližují, tím větší je topný faktor. Běžně se hodnota topného faktoru 

pohybuje okolo tří až čtyř. Tyto hodnoty se vztahují na určitý provozní stav. [8] 
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4.3 Typy použití T Č 

Tepelná čerpadla lze rozdělit podle média, z  kterého se čerpá z okolního prostředí, 

a topného média na: 

• Vzduch/ vzduch 

• Vzduch/ voda 

• Země/ voda 

• Voda/ voda 

• Voda/ vzduch 

 Na základě stavebně technických hledisek pro danou lokalitu je třeba vybrat jednu 

z možností využití zdroje tepla. Po konzultaci s vedoucím práce a posouzení všech kritérií, 

volím použití tepelného čerpadla země/voda zemní sondy. 

  Oproti zemním kolektorům, u kterých je zapotřebí mít v celku velký použitelný 

nezastavěný pozemek, pro který je zapotřebí přinejmenším 2-3 násobek vytápěné obytné 

plochy, jsou u zemních sond sice vyšší pořizovací náklady, ale získáváme průměrně větší 

a stálejší topný faktor, který se běžně pohybuje mezi 3-4. Sondy se skládají z patky sondy 

a ze souvislého svislého potrubí. Na obr. 5 je příklad dvojité U sondy se svařenou patkou. 

Tato sonda se instaluje do zemního 

vrtu hned po vyvrtání. Vrty jsou 

prováděny většinou do hloubek 

150 m, mohou být až do 300 m, 

ale je to finančně a technologicky 

náročné. Vrt se pak utěsní 

bentonitem nebo jílocementovou 

suspenzí. Tato směs zajišťuje těsné 

a trvalé fyzikální stabilní spojení 

mezi sondou a okolní horninou. 

Pomocí této metody docílíme 

dobrý přestup tepla. [8] 

 

      Obrázek 5 Zemní sonda [8] 
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4.4 Technické požadavky 

Nadimenzování se posuzuje podle proudění spodní vody a podle tepelných vodivostí 

země. Pro větší zařízení se volí více paralelních sond. Výkony jímání zemních sond lze 

stanovit podle údajů o jakosti půdy. Jestliže tyto údaje nejsou známy, lze počítat s měrným 

výkonem jímání 55W/m. Jiné údaje o jakosti půdy můžeme zjistit z tab. 6. Tyto hodnoty 

se většinou upravují až na místě, kde se zjistí rozbor zeminy z vrtu.  

Tabulka 6 Měrné výkony jímání [8] 

Hornina s velkým výskytem spodní 
vody 

100 W/m 

Pevná hornina o vysoké tepelné 
vodivosti 

80 W/m 

Normální pevná hornina 55 W/m 

Špatná zemina se suchými usazeninami 30 W/m 

Uložení a uspořádání trubek zemních sond na je na obr. 5. Práce spojené s uložením těchto 

sond z trubek PE je záležitost jednotlivých firem, které se zabývají vrtnými pracemi. 

Například zemní sonda dlouhá 50 m je složena z 200 m trubek (2x50 m přívodní a 2x50 

vratné potrubí). [8] 

4.4.1 Podmínky pro instalaci 

• Rozdělovače a sběrače sond mají být přístupné pro možnost pozdějších revizí. 

• Veškeré potrubí a tvarovky musejí být z materiálů, které odolávají korozi. 

• Všechna potrubí v domě a v průchodech stěnami musí být parotěsně zaizolováno, 

aby se zabránilo orosení. 

• Trubky musí být uloženy se sklonem od rozdělovače a sběrače, aby se daly dobře 

odvzdušnit. 

• Protože se objem nemrznoucí směsi s teplotou mění, je třeba systém vybavit 

bezpečnostní armaturou a expanzní nádrží. 

• Celé zařízení před uvedením do provozu je třeba podrobit tlakové zkoušce. 

• Čím vice je vody v pracovním médiu, tím je směs hustší a tento nárůst viskozity má 

za následek větší průtokové odpory. Toto ovlivňuje dimenzování oběhového 

čerpadla, proto se zavádí korekční faktor 1,6. 

• Používají se čerpadla odstředivá zapouzdřená.   [8] 
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4.5 Bivalentní provoz 

Vytápěcí systém s tepelným čerpadlem se většinou nenavrhuje tak, aby čerpadlo 

krylo celý potřebný topný výkon při nejnižší výpočtové teplotě venkovního vzduchu. Toto 

by bylo zbytečně velké a investičně nákladné. Optimální řešení je tzv. bivalentní vytápěcí 

systém, kdy se čerpadlo navrhuje tak, aby krylo topný výkon jen do určité venkovní teploty 

např. 0̊ C tzv. teploty bivalence. Při teplotách pod tuto hranici pomáhá další zdroj tepla, 

nejčastěji elektrokotel. Období s nízkými teplotami je relativně krátké, podílí se pomocný 

zdroj tepla jen asi 10-20%. Takto řešeným systémem se dosáhne optimálního poměru mezi 

pořizovacími a provozními náklady,  

úspora činí asi 50-65% elektrické 

energie na vytápění. Při bivalentním 

řešení je tepelné čerpadlo 

dimenzováno na 50-75% potřebného 

topného výkonu.  

Ekonomický provoz čerpadla 

je podmíněn dále tzv. přímotopnou 

sazbou, která limituje provozní dobu 

čerpadla.  [2] 

 

 

     Obrázek 6 Bivalentní bod [2] 

4.6 Monovalentní provoz 

Tento provoz znamená, že tepelné čerpadlo pokrývá celý potřebný topný výkon při 

nejnižší výpočtové teplotě venkovního vzduchu. Monovalentní provoz se nejčastěji 

navrhuje u moderních dobře izolovaných staveb. Výhodou bývá, že systém nemusí 

spolupracovat s dalším zdrojem tepla. [2] 

4.7 Výpočtové vztahy 

Pro výpočet velikosti TČ jsou důležité následující vzorce. 
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PQQ CH +=τ    (11) 

Kde:  

τQ  - je topný výkon TČ [kW] 

CHQ  - chladící výkon TČ  [kW] 

P - elektrický příkon   [kW] 

Hloubka vrtů pro tepelné čerpadlo se zjednodušeným způsobem vypočítá jako  

 
VRT

CH

q

Q
H =    (12) 

Kde:  

H - je celková hloubka vrtů [m] 

VRTq  - měrný výkon vrtů [W/m] 

[1] 

4.8 Výhody a nevýhody T Č 

4.8.1 Výhody 

• Nízká energetická náročnost provozu. 

• Automatický a čistý provoz bez větší údržby. 

• Snížení zátěže životního prostředí. 

• Zvýhodněná sazba odběru el. energie jak pro provoz  TČ, tak pro provoz celého 

objektu. 

• Dobrá dostupnost nízkopotenciálního zdroje tepla. 

• Možnost dotace ze SFŽP nebo OPŽP až 40%. 

4.8.2 Nevýhody 

• Vysoké náklady na instalaci a pořízení TČ. 

• Potřeba elektrické energie. 

• Technické a stavební nároky na lokalitu. 

• Nutnost rozsáhlejších pozemních prací. 

• Ohřátí topné vody maximálně na 60̊C. 
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4.9 Energetika a ekonomika systému 

Pro správný návrh vytápěcího systému je třeba zahrnout několik základních zásad. 

Spotřeba tepla určuje energetickou náročnost systému. Vytápění TČ nesnižuje spotřebu 

tepla, ale spotřebu ušlechtilé elektrické energie. Přínos TČ se dá vyjádřit jako roční 

spotřeba elektrické energie oproti roční spotřebě tepla pro vytápění. Systém je dále 

ovlivněn zvolenou otopnou soustavou a teplotou teplonosné látky, se kterou bude pracovat. 

Nemalou částí ovlivňuje otopnou soustavu a celý systém TČ provozní režim. Pro vytápění 

TČ je výhodné použít nízkoteplotní otopné soustavy, které pak mohou používat nízkou 

teplotu teplonosné látky, čímž se zvyšuje topný faktor čerpadla. Teplota teplonosné látky 

a velikost TČ určuje i bod bivalence daného případu. Při použití čerpadla s výkonem nad 

80% výpočtového topného výkonu nepřináší již požadovaný efekt. Proto se tedy poukazuje 

na návrh výkonu čerpadla v rozmezích 50-75% výpočtového topného výkonu pro 

bivalentní řešení. Ukazuje se tedy, že monovalentní řešení není výhodné.   

 Při stále vzrůstajících cenách energií je obtížné uplatnit číselnou úvahu za časové 

období. Jdou tedy stanovit jen zcela obecné a stálé zásady. V energetice platí, že pro 

každou typovou řadu výrobku klesá měrná cena za jednotku výkon s velikostí výkonu. 

Jednotky nízkých výkonů tedy vycházejí zdánlivě investičně výhodně. Ceny sazeb 

elektrické energie jsou pro vytápění TČ v současné době postaveny tak, že se cena skládá 

ze stále platby dle velikosti jističe a platby za skutečnou odebranou energii. [2] 

5 Plynové kotle 

Pro účely vytápění mají v poslední době široké uplatnění plynové kotle. Výhoda je 

především v jejich jednoduchosti, snadné obsluze a čistotě provozu. Sem také patří nízké 

emise škodlivin a vysoká účinnost spalování. Díky rozsáhlé plynofikaci v nedávné 

minulosti je dostupný prakticky ve všech větších městech a v mnoha vesnicích. Jako palivo 

se výhradně používá zemní plyn, je to také poměrně perspektivní fosilní palivo. Má 

nejmenší emise CO2 na kWh tepla. Plynový kotel je vlastně výměníkem tepla (spaliny-

voda) jehož základní prvky primárního okruhu tvoří: přívod spalovacího vzduchu, 

spalovací zařízení a spalinová cesta. Do sekundárního okruhu jsou zahrnuty vodní část 

kotle a vlastní rozvody tepla.  Pro optimální funkci tohoto systému je velmi důležité 
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vytvoření takových podmínek, aby jednotlivé prvky kotle pracovaly po celou dobu 

provozu ve vyváženém režimu. [2] 

5.1 Typy kotl ů 

V následujícím rozdělení je zahrnuto jen pár základních údajů k běžné orientaci. 

Z hlediska použitých hořáků, způsobů využití energie paliva a jiných aspektů lze plynové 

kotle dělit takto: [7], [2] 

5.1.1 Plynové kotle – rozd ělení  

podle tlaku zemního plynu: 

• nízkotlaké (s přetlakem do 5 kPa);  

• středotlaké (s přetlakem 5 až 400 kPa);  

podle způsobu umístění a upevnění kotle: 

• stacionární (na podlaze či soklu); 

• závěsné (na zdi) 

podle použitého materiálu:  

• ocelové; 

• litinové článkové; 

• jiné, kombinace materiálů, speciální materiály; 

podle možného způsobu provozu: 

• konvenční (vratná voda ≥ 60 ˚C, účinnost cca  88 %) 

• nízkoteplotní (vratná voda 35 až 40 ̊C, účinnost cca  92 %) 

• s využitím spalného tepla (kondenzační, vratná vody 35 až 40 °C, účinnost cca 

106%) 

podle počtu výkonových stupňů hořáku (regulace výkonu): 

• jednostupňové; 

• dvoustupňové (dva výkonové stupně, nejčastěji 50 % a 100 % výkonu); 

• plynulá modulace výkonu v rozsahu nastaveného min. – max.; 
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5.1.2 Stacionární kotle 

U těchto kotlů existuje mnoho druhů provedení. Liší se zejména konstrukcí 

výměníku. Nejkvalitnější provedení však bývá z litiny, které nepodléhá korozi.  

Nevýhodou bývá vyšší váha a s tím spojené i dražší pořizovací náklady. Schéma litinového 

článkového kotle na obr. 7. Vyznačují se vysokým výkonem, dobrou provozní bezpečností 

a dlouhou životností.  Tyto kotle mohou pracovat jak s nucenou tak i s přirozenou cirkulací 

vody. Regulace kotle je volitelná, je možné i ruční ovládání, častěji však pokojový 

termostat atd. Kotle se nevyrábí v kombinovaném provedení. Ohřev TV je zajištěn pomocí 

paralelního akumulačního ohřívače. Často se tento typ používá pro nízkoteplotní provoz. 

Umožňuje plynule snižovat teplotu otopné vody z max. 75 ˚C na 40̊C nebo ještě níž. [2] 

 

Obrázek 7 Stacionární kotel [10] 

5.1.3 Závěsné kotle 

Vyznačují se lehčí a menší stavbou než stacionární. Tvoří také nejnižší výkonovou 

řadu. Mohou být montovány přímo ve vytápěném objektu. Závěsné kotle se vyrábějí 

ve dvou základních provedeních, a to: 1) s přívodem spalovacího vzduchu z prostor 

kotelny, 2) s přívodem vzduchu z vnějšího prostředí tzv. TURBO. Tyto kotle jsou řešeny 

jako průtočné s výměníkem tepla. Teplota na výstupu z kotle se pohybuje v rozmezí        

40̊  až 95̊C dle údajů výrobce. Ohřev teplé užitkové vody lze zajistit paralelním 
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připojením na akumulační ohřívač. Někteří výrobci používají malý zásobník eventuálně 

nízkoobjemový výměník tepla, aby byla teplá voda ihned po zahájení ohřevu. [2] 

5.1.4 Kondenza ční kotle 

Pomocí kondenzačních kotlů můžeme snížit ztráty tepla při jeho výrobě. 

Pokud ochlazujeme spaliny zemního plynu získané při ideálním spalování, tj. bez 

přebytku vzduchu a pod teplotu rosného bodu (58 °C), začne ve spalinách kondenzovat 

vodní pára. Hmotnostní podíl vodní páry ve spalinách zemního plynu je téměř 12 %. 

Teplo, které lze získat z úplné kondenzace, činí 11 % z tepla spalného. Toto teplo, které 

zkondenzuje, ve výměníku transformuje svoji energii do vratné vody. Jestliže kondenzační 

zařízení umí navíc získat energii vodní páry, dostáváme se při běžně používaném výpočtu 

s účinností nad hranici 100%. Platí jednoznačně, že čím nižší teploty topného systému, tím 

vyšší využití kondenzačního principu. Kondenzační kotle jsou většinou koncipovány jako 

protiproudé výměníky tepla, které dokáží teplotu výstupních spalin ochladit až na 5 - 10 K 

nad teplotu vody vstupující do kotle, tj. zpátečky. [2] 

5.2 Technické parametry 

Po konzultaci s vedoucím práce a posouzení všech kritérií, bylo zvoleno použití 

nízkoteplotního stacionárního kotle Vitogas 200- F (11-60 kW) firmy Viessmann. Tento 

kotel patří k nejmenším provedením v programu stacionárních kotlů Visssmann. Výhřevné 

plochy jsou ze speciální šedé litiny s lupínkovým grafitem. Spalování se provádí 

atmosférickým předsměšovacím hořákem. Vyhovuje ekologickým limitům. Je zde 

i možnost kombinace se zásobníkem TUV v podobném designu. Jednoduchá instalace díky 

malé hmotnosti a kompaktní konstrukci. [9] 

5.3 Výhody a nevýhody 

5.3.1 Výhody 

• Není nutné budovat prostory pro skladování paliva. 

• Není nutná pravidelná obsluha kotle – vysoký komfort provozu po všech stránkách. 

• Snadná a účinná regulace topného systému. 
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• Neomezená dodávka prakticky 365 dní v roce 24 hodin denně.  

• Minimální ekologický dopad.  

• Vysoce účinné a výkonné spotřebiče. 

• Jedním spotřebičem lze vyřešit vytápění objektu i přípravu teplé vody.  

5.3.2 Nevýhody 

• Stále vzrůstající cena plynu. 

• Závislost na fosilních zdrojích. 

• Neexistuje dotace. 

• Ne vždy je zaručena dostupnost zemního plynu. 

6 Popis stávajícího stavu 

6.1 Základní popis 

Jedná se o mateřskou školku, která se nachází v obci Petřvald, čp. 175 . Budova byla 

postavena v roce 1982. Školka se skládá ze dvou bloků. Blok č.1 má 1.NP a blok č.2 2.NP.  

Součástí školky je zahrada s dětským hřištěm. Školka má dvě samostatná oddělení, která 

ve školním roce 2007/08 navštěvovalo celkem 50 dětí. Do školky jsou přijímány děti od 2-

6 let. Provozní doba mateřské školky je po-pá od 6.00 do 16.00 hod. včetně prázdnin.  

Zásobování teplem na vytápění je realizováno pomocí dvou kotlů na tuhá paliva 

(koks). V otopném období je koks nakupován 1x měsíčně od společnosti Paliva Nový 

Jičín, s.r.o. Elektrická energie je dodávána z veřejné sítě, jejíž dodávku zajišťuje společnost 

ČEZ Prodej, s.r.o.  

6.1.1 Zdroje údaj ů 

Pro vypracování byly použity vstupní údaje, které byly zprostředkovány vedoucím 

práce, a to prohlídku areálu, projektovou dokumentaci stávajícího stavu a doklady o 

spotřebě energií (faktury). 

 Výkresová dokumentace: 

• Naskenovaná výkresová dokumentace mateřské školky. 
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• Výkresová dokumentace v elektronické podobě - Technoprojekt Ostrava 

Další zdroje údajů: 

• Faktury za odběr koksu za rok 2008, 07, 06, faktury za elektrickou energii za roky 

2008, 07, 06.  

• Soupis spotřebičů ( ledničky, počítače a pod) 

• Soupis elektrických ohřívačů vody pro přípravu TUV.  

6.2   Základní údaje o energetických vstupech  

Vstupními energiemi do mateřské školky jsou elektrická energie a teplo. Teplá 

užitková voda je připravována pomocí elektrických ohřívačů vody. Teplo je do objektu 

dodáváno z lokálního zdroje na tuhá paliva. 

6.2.1 Elektrická energie 

Dodavatelem elektrické energie do školky je společnost ČEZ prodej, s.r.o. 

Distribuční sazba je C 25d, pro ohřev TUV je využíván produkt akumulace 8. V tab. 7. 

jsou údaje o spotřebě el. energie za jednotlivá období.  

Tabulka 7 Spotřeba a platba el. energie v letech 2006-2007 

Období 
Spotřeba elektrické energie Platba 
VT NT Celkem Celkem 

[MWh] [MWh] [MWh] [K č] 
1.1. 06 - 31.12. 06 4,3036 7,4304 11,734 29 947 
1.1. 07 - 31.12. 07 5,068 7,95 13,018 36 615 
1.1. 08 - 13.10. 08 4,392 6,6876 11,0796 33 060 

6.2.2 Teplo 

Dodávka tepla je zajištěna kotelnou školky. V kotelně jsou dva kotle na tuhá paliva 

(koks). Koks je dodáván v topném období jednou měsíčně (cca 4 tuny). Dodavatel je firma 

Palivo Nový Jičín spol. s.r.o. Cena koksu za jednotku tepla je stanovena pro rok 2008 na 

228,97 Kč/GJ. V tab. 8  je vyhodnocena spotřeba tepla pro jednotlivé období. Výhřevnost 

koksu 26,78MJ/Kg. 
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Tabulka 8 Spotřeba tepla a jeho cena v letech 2006-2008 

Rok 
Spotřeba 
koksu 

Přepočtené 
teplo 

Cena za 
palivo 

Cena za 
teplo 

[t] [GJ] [Kč] [K č/GJ] 
2006 21,98 588,6 93 172,00   158,29   
2007 22,56 604,2 100 577,00   166,47   
2008 19,07 510,7 116 932,00   228,97   

6.3 Popis zdroj ů tepla 

Zdrojem tepla pro topnou vodu jsou dva typově stejné litinové kotle na tuhá paliva 

(koks) umístěné v kotelně v areálu školky. Pomocí čerpadel je topná voda přiváděna 

k jednotlivým otopným tělesům. Jedná se o litinové článkové radiátory Kalor. Instalovaný 

výkon každého kotle je 60 kW. Teplota topné vody je max. 90̊C. Technické údaje jsou 

shrnuty v tab. 9.   

Tabulka 9 Technické parametry kotlů 

Položky Jednotky Technické údaje 

Zdroj energie   Kotel na tuhá paliva 
Umístění   Kotelna 
Účinnost kotle %  63  
Výrobce   Bohumín 
Rok výroby   1982 
Rok repase   ne 
Palivo   koks 
Parametry (tlak/tepl.) MPa/  ̊C max. 0,9/90 
Médium   Voda 
Výkon kW 60 

Roční provoz h 2600 

Příprava TUV je zajištěna v elektrických ohřívačích vody, elektrický výkon všech 

ohřívačů je 14,4kW a jsou rozepsány v tab. 10. Spotřeba TUV byla stanovena dle normy 

ČSN 06 0320 na 78m3/rok. Z tohoto bylo vypočteno množství tepla na 15GJ/rok. 
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Tabulka 10 Soupis el. ohřívačů TUV 

Počet Objem 
Instalovaný 
výkon 

Výkon 
celkem 

[ks] [l] [kW] [kW] 
6 75 1,8 10,8 
1 150 2 2,0 
1 60 1,6 1,6 

6.4 Údaje o budovách a významných spot řebičích energie 

6.4.1 Stavebn ě technické řešení objektu 

Objekt je rozdělen na dva bloky. Fotografie obou bloků jsou v přílohách. 

Blok č. 1: 

Je jednopodlažní budova. Obvodovou konstrukci tvoří struskopemzové panely MS-

OB tloušťky 350mm včetně omítek.  

Střecha je plochá a  tvoří ji skladba dle typových podkladů: kačírek 50mm, 2xIPA, 

heraklit 25mm, polsit 50mm, struskový písek se spádovou vrstvou (50-250mm) a stropní 

železobetonová konstrukce 250mm.  

Podlahy jsou pokryty nášlapnou vrstvou z PVC, popř. keramickou nebo teracovou dlažbou. 

Tvoří ji betonová mazanina, hydroizolace a škvárobetonový násyp.  

Venkovní omítka je břízolitová. Okolo objektu je do výšky cca 20 cm od země kabřincový 

obklad. Okna jsou dřevěná zdvojená a kovová zdvojená. Část kovových oken byla 

vyplněna tepelnou izolací a překryta dřevěnými deskami. Vstupní dveře jsou kovové 

jednoduše zasklené.  

Blok č. 2: 

Je dvoupodlažní budova. Obvodovou konstrukci tvoří struskopemzové panely MS-

OB tloušťky 250mm včetně omítek.   

Střecha je plochá a  tvoří ji skladba dle typových podkladů: kačírek 50mm, 2xIPA, 

heraklit 25mm, polsit 50mm, struskový písek se spádovou vrstvou (50-250mm) a stropní 

železobetonová konstrukce 250mm. Podlahy jsou pokryty nášlapnou vrstvou z PVC, popř. 

keramickou nebo teracovou dlažbou. Tvoří ji betonová mazanina, hydroizolace a 
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škvárobetonový násyp. Venkovní omítka je břízolitová. Okolo objektu je do výšky cca 20 

cm od země kabřincový obklad. Okna jsou dřevěná zdvojená tak i kovová. Část kovových 

oken byla vyplněna tepelnou izolací a překryta dřevěnými deskami. Vstupní dveře jsou 

kovové jednoduše zasklené. Meziokenní výplně tvoří sklo, hobra a dřevocement.  

6.4.2 Osvětlení a významné elektrické spot řebiče 

Osvětlení ve školce je zajištěno typizovanými žárovkami nebo zářivkami. Ovládání 

je ruční. Instalovaný výkon osvětlení je cca 13 kW. 

Mezi ostatní významné spotřebiče el. energie patří různé spotřebiče např. 

kancelářská technika, chladničky atd. Zjednodušený přehled je v tab. 11.  

Tabulka 11 Přehled významných el. spotřebičů 

Počet a instalovaný výkon el. spotřebičů 

položky Motory,apod. 
Tepelné 

spotřebiče Osvětlení Ostatní 
ks kW ks kW ks kW ks kW 

Celkem: 21 7,2 8 31,7 198 13 6 3,8 

6.5 Zhodnocení výchozího stavu 

Pro přehledné zhodnocení výchozího stavu jsou sestaveny roční energetické bilance 

do tab. 14, které vyplívají z dříve uvedených podkladů a informací.  

Tabulka 12 Energetická bilance za roky 2006-2008 

Ukazatele 

2006 2007 2008 

GJ/rok 
tis. 
Kč/rok GJ/rok 

tis. 
Kč/rok GJ/rok 

tis. 
Kč/rok 

Vstupy paliv a energie 630,8 188,2 651,1 203,07 550,6 262,07 
Spotřeba paliv a energie 630,8   651,1   550,6   
Spotřeba tepla v palivu v kotelně 588,6 158,3 604,2 166,47 510,7 228,97 
Průměrná spotřeba tepla   (06-08) 567,8 
Účinnost vlastního zdroje v % 63   63   63   
Účinnost v rozvodech % 96   96   96   
Teplo dodané 355,99   365,42   308,871   
Elektrická energie 42,2 29,9 46,9 36,6 39,9 33,1 
Elektrická energie v MWh/rok 11,734   13,018   11,0796   
Cena elektrické energie Kč/kWh   2,55   2,81   2,98 
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7 Navržená opat ření k dosažení úspor energie 

Pro potřebu posouzení energetické náročnosti bylo provedeno několik následujících 

postupů:  

• Stavební průzkum budov 

• Průzkum stavební dokumentace 

• Stanovení tepelně-technických vlastností konstrukcí 

• Výpočet tepelných ztrát 

• Posouzení zda vyhovují současným normovaným požadavkům  

7.1 Návrh zateplení objektu 

Pro snížení tepelných ztrát je navrhnuta tepelná izolace, výměna oken a dveří. 

Snížení tepelných ztrát je uskutečněno i stavební rekonstrukcí některých částí budovy. 

Kontaktní zateplovací systém neprůsvitné konstrukce se bude týkat jednak fasád objektu 

a zateplení střechy. Tloušťka tepelné izolace bude 100 mm a izolace střechy 140 mm. 

Okna budou nahrazena moderními plastovými okny s izolačním dvojsklem, s minimálním 

součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/m2K. Dveře taktéž nahrazeny moderními 

s izolačním dvojsklem a minimálním součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/m2K.  

Umístění tepelné izolace z vnější strany zvyšuje tepelnou setrvačnost a umožňuje 

využití akumulační schopnosti konstrukce. Tímto se lépe vyrovnává kolísání vnitřní 

teploty způsobenou změnou vnější teploty a přerušováním vytápění.  

 

Obrázek 8 Tepelná izolace [12] 
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7.2 Výpočet tepelných ztrát 

Výpočet tepelných ztrát objektu je řešen pomocí programu Tepelné ztráty 2008 dle 

ČSN EN 12831. Tento program dále umožňuje výpočet průměrného součinitele prostupu 

tepla obálkou budov dle ČSN 730540 a měrné potřeby tepla na vytápění dle STN 730540.  

Pro výpočet je použita tzv. obálková metoda. Na objekt je tedy pohlíženo jako na 

jednu jedinou místnost. Z hlediska zadávání to znamená, že objekt je tvořen jedinou 

místností s průměrnou vnitřní teplotou, a to 21̊C. Návrhová venkovní teplota a vlhkost 

jsou zadány z katalogu měst a území pro lokalitu Ostrava.   

Pro získání výpočtu byl zvolen následující postup: 

• Zvolení vhodných okrajových podmínek. 

• Sestavit seznam obalových konstrukcí a stanovení jejich tepelně technických 

parametrů.  

• Vypočet ploch stěn, oken a dveří.  

• Výpočet tepelných ztrát. 

Výpočet je rozdělen do dvou částí, a to před a po zateplení objektu. Dále se dělí na 

blok č. 1 a blok č. 2. V tabulkách jsou popsány jednotlivé materiály stavebních částí, jejich 

rozměry, součinitel tepelné vodivosti a součinitel prostupu tepla. Součinitel přestupu tepla 

je již zahrnut ve výpočtu programu. Jeho hodnoty jsou αe=7,7  , αi=25  [W.m-2.K-1] dle 

normy ČSN EN ISO 6946. Výpočet tepelných ztrát bude znázorněn i graficky. Podrobný 

výpis z výpočtového programu je v přílohách č. 1 a č. 2. 

7.2.1 Objekt p řed zateplením 

Blok č. 1 

Tabulka 13 Tepelně technické parametry před zateplením Blok č. 1 

Zdivo 
Jednotlivé složky Tloušťka (mm) λ (W/m.K) U (W/m2.K) 
Břízolit 20 0,9 

1,69 SPB (MS-OB) 350 0,9 

Vnitřní omítka 10 0,99 
Zateplená část 
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Dřevěné obložení 20 0,18 
0,65 Polystyren 50 0,04 

Sklo 10 0,76 

Střecha 
Ipa 10 0,21 

0,43 
Heraklit 25 0,35 
Polsit 50 0,048 
Struskový písek 15 0,18 
Stropní konstrukce 250 1,58 

Podlaha 
Lepenka 10 0,21 

0,28 Bet. mazanina 75 1,16 
Škvárobetonový násyp 900 0,27 

Blok č. 2 

Tabulka 14 Tepelně technické parametry před zateplením Blok č.2 

Zdivo 
Jednotlivé složky Tloušťka (mm) λ (W/m.K) U (W/m2.K) 
Břízolit 20 0,9 

2,08 SPB (MS-OB) 250 0,9 
Vnitřní omítka 10 0,99 

Zateplená část 
Dřevěné obložení 20 0,18 

0,65 Polystyren 50 0,04 
Sklo 10 0,76 

Střecha 
Ipa 10 0,21 

0,43 
Heraklit 25 0,35 
Polsit 50 0,048 
Struskový písek 15 0,18 
Stropní konstrukce 250 1,58 

Podlaha 
Lepenka 10 0,21 

0,21 Bet. mazanina 75 1,16 
Škvárobet. násyp 120 0,27 

Meziokenní výplň 
Hobra 15 0,08 

1,6 Dřevocementové desky 40 0,3 
Sklo 5 0,76 
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Tabulka 15 Celková ztráta před zateplením 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Grafické znázornění ztrát před zateplením 

Je zapotřebí dále stanovit potřebu tepelného výkonu pro vytápění. V tab. 16 jsou 

uvedeny vypočtené hodnoty na potřebu tepla na vytápění. Tyto hodnoty jsou vypočteny 

pomocí programu Tepelné ztráty dle metodiky ( Ptáková 1998). 

Tabulka 16 Výpočtová roční potřeba tepla 

Název 
Potřeba tepla 

Vnitřní 
průměrná 
teplota 

GJ/rok ˚C 
Blok č.1 136  21 

Blok č.2  291 21 

Celkem 427   

Název 
Tepelná ztráta 

Prostupem  Větráním Celkem 
kW kW kW 

Blok č. 1 21,6 7,7 29,3 
Blok č. 2 45,6 17,4 63 
Celkem 67,2 25,1 92,3 
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7.2.2 Objekt po zateplení  

Blok č. 1 

Tabulka 17 Tepelně technické parametry po zateplení Blok č. 1 

Zdivo 

Jednotlivé složky Tloušťka (mm) λ (W/mK) U (W/m2.K) 
Břízolit 20 0,9 

0,32 
SPB (MS-OB) 350 0,9 
Vnitřní omítka 10 0,99 

Polystyren 100 0,043 

Rekonstrukce z ytongu 

Vnitřní omítka 10 0,99 
0,2 Ytong 350 0,12 

Polystyren 100 0,043 

Střecha 
Extrudovaný 
polystyren 140 0,034 

0,2 

Ipa 10 0,21 
Heraklit 25 0,35 
Polsit 50 0,048 
Struskový písek 15 0,18 

Stropní konst. 250 1,58 

Podlaha 

Lepenka 10 0,21 
0,28 Bet.mazanina 75 1,16 

Škvárobet. násyp 900 0,27 

 

Blok č. 2 

Tabulka 18 Tepelně technické parametry po zateplení Blok č. 2 

Zdivo 

Jednotlivé složky 
Tloušťka 
(mm) 

λ 
(W/mK) 

U 
(W/m2.K) 

Břízolit 20 0,9 

0,34 
SPB (MS-OB) 250 0,9 
Vnitřní omítka 10 0,99 

Polystyren 100 0,043 

Rekonstrukce z ytongu 
Vnitřní omítka 10 0,99 0,23 
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Ytong 250 0,12 

Polystyren 100 0,043 

Střecha 
Extrudovaný polystyren 140 0,034 

0,18 

Ipa 10 0,21 
Heraklit 25 0,35 
Polsit 50 0,048 
Struskový písek 15 0,18 

Stropní konst. 250 1,58 

Podlaha 

Lepenka 10 0,21 
0,21 Bet. mazanina 75 1,16 

Škvárobet. násyp 120 0,27 

 

Tabulka 19 Celková tepelná ztráta po zateplení 

Název 
Tepelná ztráta objektu 

Prostupem  Větráním Celkem 
kW kW kW 

Blok č. 1 7,9 7,7 15,6 
Blok č. 2 15,7 17,4 33,1 
Celkem 23,6 25,1 48,7 

 

Obrázek 10 Grafické znázornění ztrát po zateplení 
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Tabulka 20 Výpočet potřeby tepla po zateplení 

Název 
Potřeba tepla 

Vnitřní 
průměrná teplota 

GJ/rok     ˚C 
Blok č. 1 71 21 

Blok č. 2 149 21 

Celkem 220   

7.2.3 Vyhodnocení zateplení 

Předpokládané náklady na realizaci zateplovacího kontaktního systému, náhradu 

stávajících oken a dveří za nová jsou v tab. 21. 

Tabulka 21 Investiční náklady opatření 

Název  

Potřeba tepla na 
vytápění 

Úspora Investice 
Před 
zateplením 

Po 
zateplení 

GJ/rok GJ/rok GJ/rok tis.Kč 
Blok č. 1  136  71  65 870 
Blok č. 2  291  149  142 1930 
Celkem  427  220  207 2800 

 

Porovnání dle klasifikační třídy CI 

Pro posouzení konstrukcí je použita norma ČSN 73 0240, která stanoví klasifikační 

třídu prostupu tepla obálkou budovy. Tyto třídy se klasifikují podle požadované normové 

hodnoty dle ČSN 73 0540-02. Z tab. 22 vyplývá, že výchozí stav budovy, pro který je 

klasifikační ukazatel CI 1,9, náleží do třídy E, a tudíž budova neodpovídá požadované 

normové hodnotě. Oproti tomu stav po zateplení má klasifikační ukazatel CI = 0,7, budova 

tedy náleží do třídy C1 vyhovující doporučené úrovni. [5]  
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Tabulka 22 Klasifikační ukazatel CI [5] 

Klasifikační 
třída 

Slovní vyjádření 
klasifikační třídy 

Klasifikační 
ukazatel CI 
před zateplením 

Klasifikační 
ukazatel CI po 
zateplení 

A Velmi úsporná do 0,3 do 0,3 
B Úsporná  do 0,6 do 0,6 
C Vyhovující do 1 do 1 
D Nevyhovující do 1,5 do 1,5 
E Nehospodárná do 2 do 2 
F Velmi nehospodárná do 2,5 do 2,5 
G Mimořádně nehospodárná < 2,5 < 2,5 

8 Návrh zdroje tepla 

Pro pokrytí tepelné ztráty objektu jsou navrženy dvě varianty zdroje tepla a to: 

8.1 Tepelné čerpadlo 

Tepelné čerpadlo (země/voda) je navrženo jako monovalentní zdroj. Tepelný výkon 

je pokryt třemi čerpadly WPF 16 M firmy STIEBEL-ELTRON, která jsou sestavena do 

kaskády o celkovém výkonu 48 kW. Jde o 3 x 16 kW, každé čerpadlo obsahuje  8 kW 

elektrokotel. Modulové zapojení bude rozšířeno o 700 l akumulační nádrž. Parametry 

topné vody jsou (55/45˚C) max. 60̊C. Rozsahy využití vstupního média od -5 do +20 ˚C. 

Použité ekologické chladivo je R 410A. V tab. 23 jsou zapsány některé technické hodnoty. 

[8] 

Tabulka 23 Hodnoty čerpadla [8] 

Teplota topné vody ˚C +35 +50 +60 
Topný výkon kW 16,3 15,3 15,6 
El. příkon kW 3,5 4,8 5,2 
Topný faktor 4,7 3,2 3 

Velikost vrtu je vypočtena na jedno 16 kW čerpadlo s topnou vodou +50˚C 

ze vzorce (11) a (12). 



 

   33 

kWQ

Q

PQQ

PQQ

CH

CH

CH

CH

5,10

8,43,15

=
−=

−=
+=

τ

τ

 

Hloubka vrtů pro tepelné čerpadlo se zjednodušeným způsobem vypočítá jako  

 

mH

H

q

Q
H

VRT

CH

191
55

10500

=

=

=

 

Z předešlých výpočtů vyplývá, že pro jedno 16 kW čerpadlo je potřeba 2 x 100 m hluboký 

vrt. Pro celý topný systém je tedy potřeba 6 vrtů o hloubce 100 m. Minimální vzdálenost 

mezi vrty je 10 m. Umístění bude v kotelně mateřské školky.    

8.2 Plynový kotel 

Zásobování teplem je pokryto stacionárním nízkoteplotním plynovým kotlem 

s atmosférickým předsměšovacím hořákem Vitogas 200-F od firmy Viessmann 

o jmenovitém výkonu 48 kW s jmenovitým tepelným zatížením 53 kW.  Normovaný 

stupeň využití je 93%. Topná plocha je z šedé litiny s lamelárním grafitem o ploše 3,4 m2. 

Kotel je vyroben ke spalovaní zemního plynu s výhřevností 34,01 MJ/m3 při maximálním 

zatížení spaluje 5,6 m3/h. Přípojka spalin musí mít minimální světlost 180 mm a potřebný 

komínový tah jsou 3 Pa. Teplota kotlové vody je max. 75̊ C. Tento kotel lze kombinovat se 

zásobníkovým ohřívačem vody. Umístění bude v kotelně mateřské školky.  [9] 

8.3 Srovnání zdroj ů 

8.3.1 Investi ční náklady 

Cena plynového kotle a tepelného čerpadla byla stanovena dle ceníku výrobce. Další 

náklady byly stanoveny odhadem dle konzultace s vedoucím práce.  
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Tabulka 23 Investiční náklady 

Položky Plynový kotel  Tepelné čerpadlo 
Cena zařízení 90 413 Kč 661 746 Kč 
Příslušenství 25 000 Kč 35 000 Kč 
Akumulační nádrž  -  87 423 Kč 
Montáž kotelny, uvedení do 
provozu 25 000 Kč 50 000 Kč 
Odvod spalin   14 000 Kč  -  
Rozvody plynu do objektu 33 000 Kč  -  
Zemní práce, vrty  -  600 000 Kč 
Regulace 15 000 Kč 15 000 Kč 
Celkem 202 413 Kč 1 449 169 Kč 

8.3.2 Provozní náklady 

Pro další srovnání obou navržených zdrojů jsou porovnány provozní náklady, které 

zahrnují platbu za el. energii pro provoz mateřské školky, přípravu teplé užitkové vody 

a vytápění. Množství elektrické energie bylo stanoveno průměrně za poslední 3 roky.  

Sazba elektrické energie dle ceníku ČEZ pro provoz s plynovým kotlem je C25d. 

Cena za plyn byla stanovena na 9,5Kč/ m3 a výhřevnost plynu je 34,01MJ/ m3 

Tabulka 24 Provozní náklady PK - energie 

Položky 
Médium 

Cena za 
jednotku Spotřeba za rok Náklady 

Vytápění zemní plyn 9,5Kč/m3 236,5 GJ 66 081 Kč 
Energie na 
přípravu TUV el. energie 

1,7 Kč/kWh 4,2MWh 7 140 Kč 

Ostatní spotřeba el. energie 4,2 Kč/kWh 8,2MWh 34 440 Kč 

Celkem  107 661 Kč 

Sazba elektrické energie dle ceníku ČEZ pro provoz tepelného čerpadla je D55d. 

Cena byla stanovena na 1,98Kč/kWh.  

Tabulka 25 Provozní náklady TČ – energie 

Položky 
Medium 

Cena za 
jednotku Spotřeba za rok Náklady 

Vytápění el. energie 1,98 Kč/kWh 19,1MWh 37 818 Kč 
Energie na 
přípravu TUV el. energie 

1,98 Kč/kWh 4,2MWh 8 316 Kč 

Ostatní spotřeba el. energie 1,98 Kč/kWh 8,2MWh 16 236 Kč 

Celkem  62 370 Kč 
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9 Vyhodnocení 

9.1 Celkové investi ční náklady 
V tomto bodě práce je srovnána celková investice do projektu a její hrubá návratnost.  

Hodnoty pro kotel na koks jsou zprůměrňovány za roky 2006-2008. 

Tabulka 26 Srovnání navržených zdrojů se stávajícím zdrojem 

Položka 
Plynový 

kotel 
Tepelné 
čerpadlo 

Kotel 
na koks 

Celková spotřeba paliv a  energie GJ/rok 281 113,4 610,8 
Ostatní náklady (mzdy) v tis. Kč/rok 0  0 100 
Roční provoz v tis. Kč/rok 107,66 62,37 218,20 
Úspora zdroje k stávajícímu v tis. Kč/rok 210,54 Kč 255,83  - 

Tabulka 27 Investiční zhodnocení 

Položka 
Plynový 

kotel 
Tepelné  
čerpadlo 

Investiční náklady na snížení tepelné ztráty v tis.Kč 2 800 2 800 

Investiční náklady na pořízení zdroje vytápění v tis.Kč 202,4 1 450 

Investiční náklady celkem v tis.Kč 3002,4 4 250 

Hrubá doba návratnosti (roky) 14,2 16,6 
Hrubá doba návratnosti s 40% dotací na zateplení a 
40% dotací a tepelné čerpadlo (roky) 

8 10 

Úspora paliva a  energie oproti stav. stavu v GJ/rok 329,8 497,4 

9.2 Environmentální vyhodnocení variant 

Charakterizuje vztah k životnímu prostředí a určuje míru znečištění ovzduší. 

V tab. 28 je vypočteno množství emisí za rok pro zdroje tepla, včetně el. energie.  Při 

výpočtu ekologických přínosů jsou využity hodnoty emisních faktorů, které jsou součástí 

vyhlášky 352/2002 (příloha č. 5). 

Tabulka 28 Environmentální hodnocení 

Znečišťující látka 
Kotel na 
koks t/rok 

Tepelné čerpadlo 
t/rok 

Plynový kotel 
t/rok 

TZL 0,224 0,003 0,00128 
SO2 0,2638 0,0555 0,0218 
NOx 0,0505 0,047 0,02954 
CO 1,0007 0,005 0,0038 
CO2 66,64 36,8 27,6 
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10 Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout snížení energetické náročnosti zadaného objektu. Návrh 

byl realizován pomocí celkové rekonstrukce obálky budovy a výměny zdroje vytápění. 

Tyto úpravy byly základem pro snížení energetické náročnosti. 

Nejprve byla stanovena tepelná ztráta stávajícího objektu. Vypočtená ztráta byla následně 

zařazena dle klasifikačního ukazatele do třídy hospodárnosti objektu. Objekt byl zařazen 

do třídy E, tedy nehospodárné. Aby bylo dosaženo požadované třídy, která zařazuje objekt 

jako vyhovující, musela být navržena opatření pro zmenšení tepelných ztrát. Návrh se 

skládal ze zateplení kontaktním systémem neprůsvitné konstrukce obvodových stěn, 

střechy objektu a výměny stávajících oken a dveří za nová plastová. Poté byla vypočtena 

nová tepelná ztráta objektu, která dle klasifikačního ukazatele zařadila objekt do třídy C1- 

vyhovující doporučené úrovni. Následně byly na nově stanovenou tepelnou ztrátu po 

zateplení navrženy dvě varianty zdrojů vytápění, a to tepelné čerpadlo a plynový 

nízkoteplotní kotel. Oba zdroje byly navrženy monovalentně. Pro navržené zdroje vytápění 

byla vypočtena nová spotřeba tepelné energie po zateplení. Zároveň byly stanoveny 

investiční náklady na pořízení zdroje a byly vyčísleny provozní náklady na provoz zdroje. 

V závěru práce byly dosažené výsledky porovnány, přičemž byla stanovena prostá doba 

návratnosti investičních nákladů, která byla hodnocena i z hlediska možností získání 

dotačních prostředků. Jako poslední bylo uvedeno environmentální zhodnocení, z kterého 

vyplývá ekologický přínos navržených variant. Realizace snížení energetické náročnosti 

řešeného objektu bude především záviset na státní dotaci, jinak tato opatření 

z ekonomického hlediska nejsou příliš výhodná.  

Můžeme konstatovat, že všechny úkoly ze zadání bakalářské práce byly splněny. 
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Příloha 1–Výpo čet tepelných ztrát p řed zateplením 

Tepelný výpo čet Blok č. 1 
 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2008 
 
 Název objektu :  Blok č. 1 před zateplením  
 Zpracovatel :  Roman Kovář 
 Zakázka :   
 Datum :  4.3.2009 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        21.0 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       237.0 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        62.0 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       782.1 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  nebytový 
 
 
 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytáp ěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk .  FiHL/(Ti-Te) 
  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  

  1/   0                 21.0     237.0    625.7      29244  100.0%  812.34 
           
  

 Součet:      237.0     625.7     29244  100.0%    812.34 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    29.244 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T    21.586 kW   73.8 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     7.659 kW   26.2 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 zdivo                9.059 kW    31.0 %     148.9 m2       60.8 W/m2 
 Zdvojené okno s      3.587 kW    12.3 %      33.4 m2      107.4 W/m2 
 Dveře kovové s       2.175 kW     7.4 %       9.3 m2      233.9 W/m2 
 Izolace              0.304 kW     1.0 %      13.0 m2       23.4 W/m2 
 střecha              3.669 kW    12.5 %     237.0 m2       15.5 W/m2 
 podlaha              0.778 kW     2.7 %     237.0 m2        3.3 W/m2 
 Tepelné mosty      2.013 kW     6.9 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P ŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     1.04 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    76.34 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁP ĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =      782.10 m3 
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  - průměr. vnitřní teplota Ti =         21.0 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       49227 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:         8476 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          2135 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          4740 kWh/a 
  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         51172 kWh/a 
  

 Vypo čtená p řibližná m ěrná pot řeba tepla E1 =   65.43 kWh/m3,rok  
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Součet součinitelů tep.ztrát (měrných tep.ztrát) prostupem H,T:    599.6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    678.6 m2 
  

 Požadavek ČSN 730540-2 odvozený z U,req dílčích konstrukcí Uem,req:     0.38 W/m2K 
  

 Průměrný sou činitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.88 W /m2K 

 

Tepelný výpo čet Blok č. 2 
 
dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2008 
 
 Název objektu :  Blok č. 2 před zateplením  
 Zpracovatel :  Roman Kovář 
 Zakázka :   
 Datum :  4.3.2009 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        21.0 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       269.0 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        66.0 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :      1775.4 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  nebytový 
 
 
 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytáp ěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk .  FiHL/(Ti-Te) 
  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  

  1/   0                 21.0     269.0   1420.0      62908  100.0%  1747.43 
           
  

 Součet:      269.0    1420.0     62908  100.0%   1747.43 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
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 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    62.908 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T    45.527 kW   72.4 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V    17.381 kW   27.6 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 Zdvojené okno s     15.136 kW    24.1 %     145.7 m2      103.9 W/m2 
 zateplená část       0.789 kW     1.3 %      33.7 m2       23.4 W/m2 
 Dveře kovové s       3.275 kW     5.2 %      14.0 m2      233.9 W/m2 
 meziokení výplň      3.177 kW     5.0 %      55.5 m2       57.2 W/m2 
 zdivo               14.003 kW    22.3 %     187.0 m2       74.9 W/m2 
 střecha              4.164 kW     6.6 %     269.0 m2       15.5 W/m2 
 Podlaha              0.716 kW     1.1 %     269.0 m2        2.7 W/m2 
 Tepelné mosty      4.267 kW     6.8 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P ŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.98 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    72.34 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁP ĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =     1775.40 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         21.0 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:      103826 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:        19240 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          7985 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          5380 kWh/a 
  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:        110370 kWh/a 
  

 Vypo čtená p řibližná m ěrná pot řeba tepla E1 =   62.17 kWh/m3,rok  
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Součet součinitelů tep.ztrát (měrných tep.ztrát) prostupem H,T:   1264.6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    973.9 m2 
  

 Požadavek ČSN 730540-2 odvozený z U,req dílčích konstrukcí Uem,req:     0.57 W/m2K 
  

 Průměrný sou činitel prostupu tepla obálky budovy U,em     1.30 W /m2K 

 
Tepelný výpo čet celý objekt 
 
dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2008 
 
 Název objektu :  celý objekt p řed zateplením 
 Zpracovatel :  Roman 
 Zakázka :   
 Datum :  4.3.2009 
 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 



 

   4 

 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        21.0 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       506.0 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :       124.1 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :      2557.5 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  bytový 
 
 
 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytáp ěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk .  FiHL/(Ti-Te) 
  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  

  1/   0                 21.0     506.0   2046.0      88009  100.0%  2444.70 
           
  

 Součet:      506.0    2046.0     88009  100.0%   2444.70 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    91.509 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T    62.966 kW   71.5 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V    25.043 kW   28.5 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 zdivo 1              10.322 kW    10.0 %     145.0 m2       60.8 W/m2 
 zdivo 2             15.711 kW    15.6 %     183.1 m2       74.9 W/m2 
 kovova okna zdv      3.402 kW     3.9 %      24.9 m2      136.6 W/m2 
 drevena okna zd     15.321 kW    17.4 %     154.2 m2       99.4 W/m2 
 Dvere kovova         5.450 kW     6.2 %      23.3 m2      233.9 W/m2 
 zateplená čast       1.093 kW     1.2 %      46.7 m2       23.4 W/m2 
 strecha              7.833 kW     8.9 %     506.0 m2       15.5 W/m2 
 podlaha 1            0.766 kW     0.9 %     237.0 m2        3.2 W/m2 
 podlaha 2            0.716 kW     0.8 %     269.0 m2        2.7 W/m2 
 Tepelné mosty      5.853 kW     6.7 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P ŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.96 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    70.26 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁP ĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =     2557.50 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         21.0 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:      143598 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:        27716 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:         10120 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:         10120 kWh/a 
  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:        152086 kWh/a 
  

 Vypo čtená p řibližná m ěrná pot řeba tepla E1 =   59.47 kWh/m3,rok  
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 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Součet součinitelů tep.ztrát (měrných tep.ztrát) prostupem H,T:   1749.1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   1589.2 m2 
  

 Požadavek ČSN 730540-2 odvozený z U,req dílčích konstrukcí Uem,req:      ----  W/m2K 
  

 Průměrný sou činitel prostupu tepla obálky budovy U,em     1.10 W /m2K 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Skolka pred zateplenim c 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  2557,5 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  1589,2 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
 Průměrný sou činitel prostupu tepla budovy ( čl. 9) 
  

 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,54 W/m2K 
  

 Výsledky výpo čtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   1,10 W/m2K 
  

 U,em > U,em,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN ĚN. 
  
 Klasifika ční třída prostupu tepla obálkou budovy ( čl. C.2) 
  

 Klasifikační třída:  E 
 Slovní popis:  nehospodárná 
 Klasifikační ukazatel CI:  1,9 

 

Příloha 2 – Výpo čet tepelných ztrát po zateplení 

Tepelný výpo čet Blok č. 1  
 
dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2008 
 
 Název objektu :  Blok č. 1 po zateplení 
 Zpracovatel :  Roman Kovář 
 Zakázka :   
 Datum :  19.3.2009 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        21.0 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       237.0 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        62.0 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       782.0 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  nebytový 
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 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytáp ěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk .  FiHL/(Ti-Te) 
  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  

  1/   0                 21.0     237.0    625.7      15533  100.0%  431.47 
           
  

 Součet:      237.0     625.7     15533  100.0%    431.47 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    15.533 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     7.874 kW   50.7 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     7.659 kW   49.3 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 plocha oken          1.471 kW     9.5 %      32.3 m2       45.5 W/m2 
 plocha dveří         0.301 kW     1.9 %       6.6 m2       45.5 W/m2 
 ytong                0.107 kW     0.7 %      14.8 m2        7.2 W/m2 
 plocha zdiva         1.740 kW    11.2 %     151.0 m2       11.5 W/m2 
 střecha              1.706 kW    11.0 %     237.0 m2        7.2 W/m2 
 Podlaha              0.778 kW     5.0 %     237.0 m2        3.3 W/m2 
 Tepelné mosty      1.772 kW    11.4 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P ŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.55 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    40.55 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁP ĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =      782.00 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         21.0 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       17958 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:         8475 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          1945 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          4740 kWh/a 
  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         20082 kWh/a 
  

 Vypo čtená p řibližná m ěrná pot řeba tepla E1 =   25.68 kWh/m3,rok  
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Součet součinitelů tep.ztrát (měrných tep.ztrát) prostupem H,T:    218.7 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    678.7 m2 
  

 Požadavek ČSN 730540-2 odvozený z U,req dílčích konstrukcí Uem,req:     0.37 W/m2K 
  

 Průměrný sou činitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.32 W /m2K 
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Tepelný výpo čet Blok č. 2 
dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2008 
 
 Název objektu :  Blok č. 2 po zateplení 
 Zpracovatel :  Roman Kovář 
 Zakázka :   
 Datum :  19.3.2009 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        21.0 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       269.0 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        66.0 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :      1776.0 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  nebytový 
 
 
 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytáp ěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk .  FiHL/(Ti-Te) 
  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  

  1/   0                 21.0     269.0   1420.0      34115  100.0%  947.64 
           
  

 Součet:      269.0    1420.0     34115  100.0%    947.64 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    34.115 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T    16.734 kW   49.1 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V    17.381 kW   50.9 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 Okno                 6.198 kW    18.2 %     136.1 m2       45.5 W/m2 
 dvere                0.556 kW     1.6 %      12.2 m2       45.5 W/m2 
 Ytong                0.808 kW     2.4 %      97.6 m2        8.3 W/m2 
 zdivo                2.326 kW     6.8 %     190.0 m2       12.2 W/m2 
 střecha              1.743 kW     5.1 %     269.0 m2        6.5 W/m2 
 podlaha              1.872 kW     5.5 %     269.0 m2        7.0 W/m2 
 Tepelné mosty      3.232 kW     9.5 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P ŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.53 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    39.22 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁP ĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =     1776.00 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         21.0 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
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  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       38164 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:        19247 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          7415 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          5380 kWh/a 
  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         45255 kWh/a 
  

 Vypo čtená p řibližná m ěrná pot řeba tepla E1 =   25.48 kWh/m3,rok  
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Součet součinitelů tep.ztrát (měrných tep.ztrát) prostupem H,T:    464.8 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    973.9 m2 
  

 Požadavek ČSN 730540-2 odvozený z U,req dílčích konstrukcí Uem,req:     0.50 W/m2K 
  

 Průměrný sou činitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.48 W /m2K 

 

Tepelný výpo čet celý objekt 
dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2008 
 
 Název objektu :   
 Zpracovatel :  Kovář Roman 
 Zakázka :   
 Datum :  19.3.2009 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        21.0 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       506.0 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :       124.1 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :      2557.5 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  bytový 
 
 
 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytáp ěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk .  FiHL/(Ti-Te) 
  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  

  1/   1                 21.0     506.0   2046.0      48189  100.0%  1338.58 
           
  

 Součet:      506.0    2046.0     48189  100.0%   1338.58 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    48.189 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T    23.146 kW   48.0 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V    25.043 kW   52.0 % 
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 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 okna                 7.669 kW    15.9 %     168.4 m2       45.5 W/m2 
 dvere                0.856 kW     1.8 %      18.8 m2       45.5 W/m2 
 ytong 1              0.107 kW     0.2 %      14.8 m2        7.2 W/m2 
 ytong 2              0.808 kW     1.7 %      97.6 m2        8.3 W/m2 
 zdivo 1              1.693 kW     3.5 %     147.0 m2       11.5 W/m2 
 zdivo 2              2.277 kW     4.7 %     186.0 m2       12.2 W/m2 
 strecha              3.279 kW     6.8 %     506.0 m2        6.5 W/m2 
 podlaha 1            0.766 kW     1.6 %     237.0 m2        3.2 W/m2 
 podlaha 2            0.716 kW     1.5 %     269.0 m2        2.7 W/m2 
 Tepelné mosty      4.975 kW    10.3 %         ---          ---   
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P ŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.52 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    38.47 kWh/m3,rok 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁP ĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =     2557.50 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         21.0 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       52786 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:        27716 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          9360 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:         10120 kWh/a 
  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         61996 kWh/a 
  

 Vypo čtená p řibližná m ěrná pot řeba tepla E1 =   24.24 kWh/m3,rok  
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Součet součinitelů tep.ztrát (měrných tep.ztrát) prostupem H,T:    642.9 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   1644.6 m2 
  

 Požadavek ČSN 730540-2 odvozený z U,req dílčích konstrukcí Uem,req:      ----  W/m2K 
  

 Průměrný sou činitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.39 W /m2K 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:    
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  2557,5 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  1644,6 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
 Průměrný sou činitel prostupu tepla budovy ( čl. 9) 
  

 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,53 W/m2K 
  

 Výsledky výpo čtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,39 W/m2K 
  

 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  
 Klasifika ční třída prostupu tepla obálkou budovy ( čl. C.2) 
  

 Klasifikační třída:  C1 
 Slovní popis:  vyhovující doporučené úrovni 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,7 
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Příloha 3 – Fotodokumentace 

 

 
  
Severozápadní pohled na blok č. 2 

 
 
 
 

 
 
Severní pohled na Blok č. 2 
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Jihovýchodní pohled na Blok č. 1 
 

 
 
Stávající zdroj tepla (kotel na koks) 


