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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je analýza kombinovaného vytápění bytového domu 

tepelnými čerpadly a dálkovým teplem, jeho dopady na životní prostředí a na ekonomiku 

provozu. Pojednává o jednotlivých koncepcích vytápění obytných domů a popisuje jeho 

jednotlivé prvky. Praktická část je zaměřena na analýzu základních ekonomických 

ukazatelů a na zhodnocení dopadu na životní prostředí. V závěru práce jsou interpretovány 

výsledky analýzy a jsou navržena opatření se zaměřením na zlepšení environmentálních a 

ekonomických výsledků. 
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Summary 

The aim of this bachelor thesis is the analysis of combined heating for block of flats 

by heat pumps and central heat supply, its effect on the environment and economy of 

operation. It discusses the different concepts of block of flats heating and describes its each 

element. The practical part is focused on analysis of basic economic indicators and 

assessment of environmental impacts. In conclusion of thesis are interpreted the results of 

evaluation and proposed actions aimed at improving environmental and economic results. 
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1 Úvod 

Vytápění, jeho problematika a ekonomika se v současnosti stává jedním z hlavních 

předmětů zájmu vlády a veřejnosti. Teplárenství je velice dynamický obor a vývoj způsobů 

vytápění jde za poslední desetiletí rychle kupředu. Významně stoupla diverzita způsobů 

vytápění a s ním i jeho účinnost. Škála možností náhrady již zažitého centrálního 

zásobování teplem je široká. Některé z těchto možností jsou značně ekonomické, proto 

stoupá zájem veřejnosti, ale současně mají negativní dopady na životní prostředí, čímž se 

zvyšuje pozornost úřadů a veřejnosti. 

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolil kombinaci tepelných čerpadel a CZT 

pro vytápění bytových domů z důvodu její aktuálnosti. Cílem mé práce je analýza tohoto 

zdroje tepla pro vytápění bytového domu pomocí základních ekonomických a 

environmentálních ukazatelů na konkrétním případě, následné shrnutí dosavadní výsledků, 

jejich posouzení a popřípadě návrhu opatření se zaměřením na zlepšení environmentálních 

a ekonomických výsledků. 

Druhá kapitola se věnuje teoretickému popisu a rozdělení vytápění objektů, běžně 

používaných k bydlení. Zároveň se zaměřuje na legislativu dané problematiky na 

území České republiky. 

Třetí kapitola se zabývá analýzou hlavních způsobů vytápění v Evropské unii 

a České republice. Pozornost věnuje hlavně srovnávání České republiky jako člena 

Evropské unie s ostatními členskými státy. Dále pak podrobnější analýzou v krajích České 

republiky a města Ostravy, na kterou je zaměřena praktická část práce. 

Předmětem zájmu čtvrté kapitoly jsou možnosti decentralizace stále převažujícího 

dálkového vytápění se zaměřením na tepelná čerpadla. Dále se věnuje ekonomice 

jednotlivých druhů decentralizovaného vytápění a jejich perspektivou. 

V páté kapitole je popsána praktická část aplikace bivalentního zdroje tepla a 

obecná charakteristika bytového domu v Ostravě - Porubě. 

Šestá kapitola se zabývá posouzením této změny zdroje tepla a to jak ze strany 

uživatele, tak ze strany zdraví obyvatel města a životního prostředí. 
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2 Vytápění obytných domů 

Potřeba tepla v bytových a rodinných domech se zajišťuje převážně z kotelen, které 

ohřívají teplonosné látky. Zdroje tepla pro individuální a ústřední výrobu tepla zásobují 

tepelnou energií otopnou soustavu bytů, podlaží budovy nebo soubor budov. Současně 

však mohou připravovat teplou vodu pro technologii, vzduchotechniku nebo hygienické 

účely. [1]. 

Zdroj tepla je zařízení, v němž probíhá proces přeměny energie na energii tepelnou, 

schopnou odevzdat se prostřednictvím teplonosné látky do místa spotřeby. Zdrojem tepla 

může být kotel, tepelné čerpadlo, kogenerační jednotka, teplo prostředí apod. Technická a 

technologická zařízení tvoří zpravidla samostatný provozní soubor a to díky procesu 

přeměny energie umožňujícím, distribuci vyrobené tepelné energie potrubní sítí, a pokud 

produkuje emise tak umožňuje zároveň odvod spalin, odstraňování škodlivin a 

zabezpečující splnění veškerých požadavků na bezpečný provoz. Zdroje tepla je možno 

rozdělit podle různých kritérií. [1]. 

2.1 Dělení zdrojů tepla podle velikosti tepelného výkonu 

Podle kolektivu autorů literatury [1] je možno zdroje tepla dělit na: 

· Malé zdroje tepla – zdroje tepla s tepelným výkonem do 500 kW, které 

zásobují jednu bytovou jednotku, kancelář, nájemný prostor, podlaží nebo 

rodinný domek. Od 50 kW do 500 kW je řadíme do kategorie domovních 

nízkotlakých kotelen. 

 

· Střední zdroje tepla – s tepelným výkonem od 500 do 3 500 kW. Jedná se 

o domovní nebo blokové kotelny, které zásobují teplem celý objekt nebo 

soubor objektů. Tyto zdroje můžeme dále dělit podle dalších kritérií, z nichž 

nejdůležitější jsou druh spalovaného paliva, výše provozních tlaků a druh 

teplonosné látky. 
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Obr. 2.1  Umístění zdrojů tepla podle velikosti zásobovaného území [1]. 

· Velké zdroje tepla – s tepelným výkonem nad 3,5 - 60 MW, které zásobují 

teplem velké územní celky z dostatečné vzdálenosti od spotřebitelské 

soustavy. Jedná se o okrskové výtopny, které vyrábí pouze tepelnou energii a 

teplárny, kde se společně vyrábí elektrická a tepelná energie. 

2.2 Způsoby získávání tepla pro vytápění 

2.2.1 Spalování 

Paliva jsou přírodní nebo umělé látky, které po zahřátí na teplotu vzplanutí hoří při 

dostatečném přívodu kyslíku. Uvolněná tepelná energie se z nich získává chemickými 

reakcemi. Hranice využitelnosti energie z paliva závisí na jeho vlastnostech, stupni vývoje 

technologie spalování a na technickém a kulturním rozvoji lidstva. Ke spalování v kotlích 

se používají především energetická paliva, která již nejsou vhodná v hutnictví a 

v chemickém průmyslu apod. [1].  
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Tab. 2.1  Druhy paliv podle skupenství a původu [1]. 

Skupenství paliva Původ 

přírodní umělé 

Tuhá antracit, černé a hnědé uhlí, 

lignit, rašelina, biomasa 

koks, polokoks, brikety, 

uhelný prášek 

Kapalná ropa nafta, benzin, petrolej, 

topný, dehtový a syntetický 

olej 

plynná zemní plyn bioplyn, koksárenský plyn 

vysokopecní plyn 

propan-butan 

Kapalná a plynná paliva jsou nejušlechtilejší. Jejich přeprava a příprava ke 

spalování není náročná, některé druhy dosahují vysoké výhřevnosti a navíc jsou do určité 

míry šetrné k životnímu prostředí. Biomasu považujeme za OZE, protože jde o organickou 

hmotu, vznikající fotosyntézou. Paliva z biomasy jsou palivové dřevo, dřevěné brikety, 

rostlinné a dřevěné pelety, štěpka a obilí. [1]. 

2.2.2 Štěpení atomového jádra 

Jaderná reakce je přeměna atomových jader, která může být vyvolána uměle 

působením jiného jádra nebo částice např. fotonu a může probíhat samovolně. Dochází při 

ní ke změně struktury zúčastněných jader a ke změně jejich pohybového stavu, což 

způsobuje obrovský nárust teploty v jaderném reaktoru. Tohoto jevu se využívá zejména 

pro výrobu elektrické energie. Odpadní teplo z chlazení těchto reaktorů má dnes rozsáhlé 

možnosti využití v mnoha odvětvích, z nichž jedno z hlavních je teplárenství a zásobování 

teplem (viz kap. 3.1). [2]. 

Palivo pro jaderné elektrárny: 

· Uran – přírodní nebo obohacený 

· Plutonium – umělé palivo 

· Thorium – potencionální palivo 
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2.2.3 Elektřina 

Přeměnou elektrické energie, vyrobené výše zmíněnými způsoby nebo z OZE, na 

energii tepelnou pomocí technologických zařízení: 

· Elektrický přímotop – výroba 1 kW tepla z 1 kW elektřiny 

· Elektrická akumulace – výroba tepelné energie v době malého odbytu 

elektrické energie a její akumulace ve vhodných materiálech  

2.2.4 Využití tepla prostředí 

Využití tepelné energie prostředí a její přenos pomocí teplonosné látky: 

· Energie slunce 

· Geotermální energie 

· Tepelné čerpadlo – (viz kap. 4.2) 

2.2.5 Kombinace více způsobů 

Kombinace jednotlivých složek zdrojů tepla pro účel vytápění se nazývá „valence“: 

· Monovalentní zdroj vytápění – složena pouze z jednoho zdroje tepla 

· Bivalentní zdroj vytápění – složen ze dvou zdrojů tepla 

· Trivalentní zdroj vytápění – složen ze tří zdrojů tepla 

 

Graf 2.2  Celková účinnost současného využití paliv a energie [2]. 
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3 Analýza způsobů vytápění obytných domů v EU a ČR 

Česká republika, jakožto člen EU musí splňovat předepsané emisní limity určované 

BAT.  Vytápění lokálního charakteru však není pod tak přísnou kontrolou jako velké 

teplárny, což má velký vliv na emise i imise. Způsoby vytápění a jejich celkové množství 

jsou důležitou informací, jednak z hlediska environmentálního, ekonomického, ale i 

kulturního. Následující kapitola se jimi proto zabývá a analyzuje jejich přínosy a negativa 

v porovnání s ostatními evropskými státy. 

3.1 Centrální zásobování teplem 

Na obrázku 3.1 je vyznačen cyklus předávání tepla primárním a sekundárním 

okruhem pomocí teplonosného média pro dálkové vytápění a přípravu TUV obytných a 

průmyslových objektů. Zdroj tepla ohřívá teplonosné médium v primárním uzavřeném 

okruhu, který předává své získané teplo do výměníkových stanic nebo rovnou do 

domovních výměníkových stanic. Ve výměníkové stanici se předává teplo ještě do 

sekundárního uzavřeného rozvodu, který poté obstarává TUV a vytápí objekty. V domovní 

výměníkové stanici je teplo rovnou využito pro ohřev TUV a pro topení. 

 

Obr. 3.1  Schéma dálkového vytápění a přípravy TUV [2]. 
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Tento zdroj tepla má na rozdíl od DZT vždy vyšší výkon, a proto má předpoklad 

k lepší energetické účinnosti, možnost využívat horší palivo a musí podle zákona 

dodržovat dané emisní limity určované BAT, díky kterým disponují velkými odsiřovacími 

a odlučovacími zařízeními odstraňující škodlivé látky a nečistoty ze spalin vypouštěných 

do ovzduší. CZT je jednoznačně nejrozšířenější způsob vytápění bytových a rodinných 

domů v Evropě. Jak je vidět na obrázku 3.1 největší podíl CZT na vytápění domácností 

nejde od severu na jih, jak bychom mohli předpokládat podle teplot význačných pro daná 

podnebná pásma, ale od východu na západ. To znamená, že CZT je jakýmsi 

charakteristickým znakem post-komunistických zemí Evropy. Česká republika je jedinou 

zemí Evropy, kde se podíl CZT v průběhu let snižuje (viz graf 3.1). [1], [3]. 

 

 

 

Obr. 3.2  Podíl CZT na vytápění domácností v Evropě v roce 2001 [2]. 



3 Analýza způsobů vytápění obytných domů v EU a ČR 

8 

 

 

Graf 3.1 Vývoj podílu CZT na vytápění domácností v Evropě 1997 – 2001 [2].
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CZT je zároveň jediným možným způsobem umožňujícím využití „odpadního 

tepla“ z jaderné elektrárny, bez níž se pravděpodobně nebude možné v budoucnu dále 

rozvíjet a pokrývat rostoucí spotřebu tepla. Energie obsažená v 1 kg izotopu uranu 235 se 

vyrovná 1800 t hnědého uhlí, přičemž roční spotřeba uranu jaderné elektrárny Temelín je 

12 tun (1,6  m
3
) a zásobuje teplou vodou přes 3000 bytů ve městě Týn nad Vltavou o 

rozloze 43 km
2
. Vysoký energetický obsah paliva tak ročně zásadně snižuje objem těžby, 

náklady na dopravu a objem vypuštěného oxidu uhličitého a to zhruba o 1,8 miliard tun 

ročně. Podle OECD jsou celosvětové zdroje uranu více než dostatečné, aby pokryly 

rostoucí poptávku a zajistily provoz nových jaderných elektráren na dalších 85 let. Mimo 

to se uran nachází i v uhlí, což je důvod proč v okolí uhelné elektrárny bývá radioaktivita 

mnohem vyšší, než u elektrárny jaderné. Ačkoliv jsou však jaderné elektrárny vysoce 

zabezpečené a účinné, z nedávné historie víme, že riziko jejich havárie je stále aktuální. V 

případě jejího vzniku jsou následky na životní prostředí katastrofální, mnohdy globálním 

měřítku. [3], [4], [5]. 

 

 

 

 

 

 

V roce 2009 bylo v provozu 436 jaderných reaktorů ve 31 zemích světa a vyrobily 

2558 TWh elektrické energie, což činilo 13 % světové poptávky. Dalších 30 reaktorů je ve 

výstavbě a řada zemí jako USA, Bulharsko a Slovensko rozhodly o jejich výstavbě. V roce 

2003 se nejvíce jaderné energie vyrobilo v Litvě (79,9 %), Francii (77 %) a Německu 

(28,1 %). V Česku jsou v provozu pouze dvě jaderné elektrárny a to Temelín a Dukovany 

s celkovým výkonem 3760 MW, které pokryjí přibližně 31 % celkové spotřeby elektřiny 

v Česku. Tento systém vytápění z odpadního tepla elektrárny, ačkoliv je velice účinný, 

ekologický a díky stability cen uranu i levný, se prozatím využívá jen zřídka. Jaderné 

elektrárny se totiž nestaví ve městech ani na předměstích, kde by se mohly připojit na 

primární nebo sekundární rozvodovou síť teplé vody, ale na odlehlých místech, kde je 

hustota zalidnění mnohem menší a tudíž investice na výstavbu nové rozvodné sítě vysoká. 

[7], [8].  

Obr. 3.3  Mezinárodní stupnice jaderných událostí [6]. 
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3.2 Decentralizované zásobování teplem 

3.2.1 Ústřední vytápění 

Kotle pro ústřední vytápění předávají teplo uvolněné spalováním teplonosné látce 

(olej, voda) a ta je pak rozváděna do jednotlivých místností. Systémy s ústředním 

vytápěním poskytují podstatně vyšší komfort a nabízejí velké množství technických řešení 

a to jak na straně zdroje, tak na straně spotřeby. Teplovodní kotle dnes dosahují poměrně 

vysokých účinností. Svým konstrukčním řešením zabezpečují nízkou produkci škodlivin 

a umožňují automatickou regulaci provozu podle podmínek a potřeb uživatele. Pro tuto 

variantu vytápění je k dispozici několik koncepcí: 

· Odhořívací a prohořívací kotle s manuálním přikládáním – levné palivo, 

jednoduché konstrukční řešení s velkoobjemovým ohništěm, špatná 

regulace, lze přiložit najednou velké množství paliva, nízká teplota hoření 

způsobuje nedokonalé spalování a značnou tvorbu škodlivin zatěžující 

okolí. 

 

Obr. 3.4  Znázornění principu ohniště s prohoříváním; spodním odhoříváním paliva [9]. 

· Zplyňovací kotle s manuálním přikládáním – levné palivo, složité 

konstrukční řešení opět s ohništěm (vysoká cena), dobrá regulace, vysoká 

účinnost spalování (85 - 90 %) při vlhkosti paliva do 20 %, nízká produkce 

škodlivin do ovzduší. 
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· Automatické spalovací a zplyňovací kotle – kontinuální přívod levného 

paliva, zásah obsluhy nutný jen zřídka (dle velikosti zásobníků paliv 

a popela), složité konstrukční řešení (vysoká cena), opět vysoká účinnost 

spalování díky automatickému dodávání paliva - rozdílné požadavky na 

jeho strukturu (čím menší částice, tím větší účinnost), nízká produkce emisí 

při vysoké účinnosti, účinnost s vlhkostí klesá. 

Menší forma vytápění ústředního je etážové vytápění, kdy se pomocí kotlů vytápí 

pouze jedno patro sledované budovy. Kotle etážové mají obecně menší výkon než kotle 

pro ústřední vytápění a to v závislosti na velikosti vytápěného patra. Podle českého 

statistického úřadu je ústřední vytápění definováno jako: vytápění zdrojem tepla umístěným 

mimo byt nebo umístěným v místnosti k tomu určené včetně sklepa v rodinném domě 

s jedním bytem a etážové vytápění jako: vytápění s kotlem umístěným v bytě. [9], [10]. 

3.2.2 Individuální vytápění 

Přímotopná zařízení (kamna, krby, el. přímotopy), které předávají teplo 

bezprostředně do místnosti. Kamna a sporáky představují nejjednodušší lokální topidla 

s ohništěm pro spalování tuhých paliv. Individuální vytápění je téměř vždy určeno pro 

spalování tuhých nebo plynných paliv. Jejich předností je levné a efektivní vytápění 

jednotlivých místností. Nevýhodou je manipulace s palivem čí poté s popelem, potřeba 

periodického přikládání a jejich nízká účinnost. U otevřených krbů přibližně 80 – 90 % 

energie paliva uniká bez užitku komínem. [9]. 

Z pohledu kvality spalování a tvorby škodlivin je lze doporučit pouze pro spalování 

kvalitního kusového dřeva a briket. Běžný uživatelský provoz znamená vždy vysoké 

emisní koncentrace oxidu uhelnatého, polyaromatických uhlovodíků a dalších škodlivin. 

Pouze moderní kamna mají spolehlivé zabezpečení dokonalého spalování a proto i nízkou 

produkci škodlivin. [9]. 

Tento způsob vytápění se nejčastěji volí jako doplňkové k již zavedenému 

ústřednímu vytápění a umožňuje snížit náklady na vytápění v přechodném období nebo 

hlavně v době extrémních nároků na spotřebu tepla. Podle českého statistického úřadu 

mezi vytápění kamny patří: akumulační, plynová topidla WAW, přímotopy a krby. [9], 

[10]. 
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3.3 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla známá pod zkratkou KVET nebo cizím 

slovem kogenerace výrazně zvyšuje účinnost využití primárního paliva oproti oddělené 

výrobě elektřiny v kondenzačních elektrárnách a tepla ve výtopnách. V kondenzační 

elektrárně je velká část energie paliva vypuštěna do okolí formou ztrát tepla. V případě 

KVET je v teplárně větší část odpadního tepla využito pro vytápění budov a přípravu teplé 

vody nebo v technologických procesech průmyslových podniků. Tímto způsobem se může 

ušetřit až 1/3 primárního paliva (viz Obr. 3.5). KVET je efektivní způsob výroby elektřiny 

a tepla a zároveň je šetrný k životnímu prostředí. Proto je v EU podporován. [2]. 

 

Graf  3.2  Podíl KVET v EU na hrubé výrobě elektřiny v roce 2009 [9]. 
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Graf. 3.3  Vývoj KVET v % z hrubé výroby elektřiny v EU, ČR a zemí s ní sousedících [11]. 

 

Obr.  3.5  Grafické znázornění výhody využívání KVET [2]. 

S úsporou primárního paliva je také spojena úspora emisí NOx, SOx, PM10 a CO2. 
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být také vybaveny zařízením pro ostrovní provoz, který v případě rozpadu elektrizační 

soustavy zajistí nejnutnější zásobování vymezeného území elektřinou nezbytnou například 

pro udržení dodávek pitné vody. Některé teplárny pak dokonce zvládnou takzvaný start ze 

tmy, což znamená, že mohou být použity pro opětovné nastartování elektrizační soustavy 

po jejím rozpadu.“ [2]. 

„Výroba samostatné elektřiny je transformační proces s vůbec nejvyššími 

energetickými ztrátami. V roce 2010 činila průměrná účinnost výroby elektřiny v ČR při 

započtení vlastní spotřeby elektřiny v elektrárnách pouhých 35,5 %.“ To znamená, že 

téměř dvě třetiny energie obsažené v palivu na výrobu elektrické energie byly vypuštěny 

do okolí ve formě ztrát. „Recyklací pouhé pětiny nízko potenciálního tepla z výroby 

elektřiny by bylo možné získat přibližně 119 PJ tepla, což představuje více než polovinu 

veškeré jeho spotřeby v obytných budovách a terciérním sektoru České republiky. 

Výsledná úspora 3,4 % primárních energetických zdrojů by byla plně srovnatelná s 

převedením všech budov v ČR do nízkoenergetického standardu.“ 
1
 [2]. 

3.4 Vytápění v rámci ČR 

Hlavním zdrojem pro tuto analýzu bylo SLDB 2011, z jejíž definice ústředního 

vytápění (kap. 3.2.1) nelze jednoznačně určit rozdíl mezi vytápěním dálkovým a 

ústředním. To znamená, že v grafu 3.4 je pod pojmem ústřední vytápění i vytápění 

dálkové.  Tato nepřesnost v definici českého statistického úřadu znemožňuje ze SLDB 

2011 přesné určení podílu ústředního a dálkového vytápění na celkovém vytápění jak 

v ČR, tak v jejích krajích. Jediné srovnání poměrů způsobů vytápění v ČR je z roku 1997 

(viz graf 3.7). 

Naproti tomu ale můžeme přesně určit podíly paliv při výrobě tepelné energie pro 

vytápění v krajích, což se odráží jak v cenách tepla za GJ dálkového tepla, tak v produkci 

emisí. Z grafu 3.5 a 3.6 lze konstatovat, že čím větší je podíl uhlí při výrobě tepla, tím je 

cena GJ tepla menší, jako tomu je např. v kraji Pardubickém a Moravskoslezském, a čím je 

podíl plynu na výrobě tepla větší, tím je větší i jeho cena (Jihomoravský, Liberecký kraj). 

                                                 

1
 http://www.kombinovana-vyroba.cz/ 
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Graf 3.4  Podíl způsobu vytápění podle krajů v roce 2011 [10]. 

 

Graf 3.5  Podíl paliv pro výrobu tepelné energie v krajích v roce 2010 [2]. 
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Graf 3.6  Průměrné ceny GJ dálkového tepla podle krajů a podíl uhlí při jeho výrobě [2]. 

Graf 3.7  Podíl způsobů vytápění v ČR z roku 1997 [2]. 

3.4.1 Charakteristika způsobů vytápění v Ostravě 

Největší podíl na vytápění 132 tis. domácností města Ostravy má CZT 

zprostředkované převážně společností Dalkia Česká republika a.s., která je zde podle 
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0

100

200

300

400

500

600

700
Kč/GJ 

Kraj 

2006

2007

2008

2009

2010

35% 

22% 

16% 

27% Dálkové vytápění

malé výtopny

ústřední vytápění

individuální vytápění



3 Analýza způsobů vytápění obytných domů v EU a ČR 

17 

ArcelorMittal se společně s Energetikou Vítkovice taktéž podílejí na místním 

dálkovém vytápění a jsou napojeni do již zmíněné primární sítě. Dodávky společnosti EVI 

jsou prodávány do tepelné soustavy sídliště Šalomouna, dodávky společnosti arcelorMittal 

jsou distribuovány do tepelné sítě městské části Poruba, Jižního Města a města Vratimov, 

kde vytápí na 500 domácností. Většina tepla obou dodavatelů pochází z odpadního tepla 

výrobních procesů, což je značně šetrné k životnímu prostředí z důvodu úspory dalšího 

paliva na vytápění. 

Na tepelném trhu ve městě Ostravě tedy působí pouze tři hlavní soutěžitelé, z čehož 

společnost Dalkia má monopol v oblasti primární části rozvodné tepelné sítě 

centralizované soustavy dálkového vytápění teplem. Schází zde tedy zdravá konkurence, 

jejíž absence je nepřímo podporovaná českou legislativou (viz. kapitola 3.4.2), která ovšem 

zohledňuje dopady na životní prostředí (viz obr. 3.7). [12], [13]. 

 

Graf 3.8  Podíly jednotlivých způsobů vytápění ve městě Ostrava [10], [14]. 

 

Obr. 4.1  Zdroje emisí z rodinných (←) a bytových domů (→) v Ostravě v roce 2009 [15].
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Obr. 4.2  Průměrné roční koncentrace PM10 na území města Ostravy v roce 2009 z lokálních 

topenišť (←) a procentuální převaha vlivu lokálních topenišť nad ostatními zdroji znečištění (→) [15]. 

Z obrázku 4.2 je jasně patrný nežádoucí vliv lokálního vytápění rodinných a 

bytových domů spalováním na životní prostředí. Podle poslední analýzy kvality ovzduší na 

území města Ostravy z roku 2009 tvořilo lokální topeniště 13 % celkových emisí PM10 a 

průměrně vyprodukují ročně okolo 150 tun emisí PM10. [15]. 

3.4.2 Legislativní rámec 

Česká republika jako součást Evropské unie má legislativně ošetřen trh s energií, 

nad kterým dohlíží zejména MPO, ERU a MŽP. Vláda tak dohlíží na ochranu hospodářské 

soutěže, na práva výrobců a spotřebitelů energie. Zároveň reguluje ceny energie a dohlíží 

na bezpečnost občanů a stav životního prostředí. 

Energetický zákon 

Aktuální znění zákona č. 458/2000 Sb. se zabývá energetickým odvětvím, jako je 

výroba elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny a obchod s elektřinou, činnosti 

operátora trhu, výroba plynu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a 

obchod s plynem a výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie. Na území ČR mohou 

v tomto odvětví podnikat za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické 

osoby pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence se 

uděluje na dobu maximálně 25 let. Držitel je mimo jiné povinen zdržet se všech činností, 

které brání poptávce po energetických službách a dalších opatřeních ke zvýšení 

energetické účinnosti, jejich poskytování nebo bránící rozvoji trhů s energetickými 

službami a dalšími opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti. Držitel licence na rozvod 
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tepelné energie, který má vhodné technické podmínky, je povinen vykupovat tepelnou 

energii získanou z obnovitelných zdrojů, z tepelných čerpadel, nebo získanou z druhotných 

energetických zdrojů (Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře OZE). Výkon státní správy v 

energetických odvětvích náleží ministerstvu, ERU a SEI. [16]. 

Při výkonu působnosti postupuje ERU nezávisle a řídí se pouze zákony a ostatními 

právními předpisy. ERU ze své pravomoci rozhoduje spory, reguluje ceny, vydává licence 

a to vše veřejně. Zároveň je oprávněn provádět kontroly z vlastního podnětu a udělovat 

pokuty, takže částečně funguje jako dozor. Také informuje Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže o jednáních účastníků trhu, o nichž lze mít důvodně za to, že narušují nebo 

omezují hospodářskou soutěž. Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro 

energetiku zpracovává státní energetickou koncepci a Národní akční plán pro energii z 

obnovitelných zdrojů. [16]. 

Zákon o ovzduší 

Aktuální znění zákona č. 86/2002 Sb. zpracovává příslušné předpisy, práva, 

povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením 

znečišťujících látek lidskou činností. Zároveň přímo navazuje na předpisy EU. Výkon 

státní správy tohoto odvětví v ČR náleží Ministerstvu životního prostředí. Zdroje 

znečišťování ovzduší se dělí na mobilní a stacionární. Stacionární spalovací zdroje se dělí 

podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorie: 

· Zvláště velké – zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 

a vyšším bez přihlédnutí ke jmenovitému tepelnému výkonu. 

· Velké – o jmenovitém tepelném výkonu vyšším než 5 MW do 50 MW. 

· Střední – o jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW včetně. 

· Malé – o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW. 

Podle § 3 odstavce 8 jsou právnické a fyzické osoby povinny, je-li to pro ně technicky 

možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb 

využít CZT, popřípadě alternativních zdrojů, pokud je jejich provozování v souladu s tímto 

zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Současně jsou povinny ověřit technickou 

a ekonomickou proveditelnost kombinované výroby tepla a energie. [17]. 
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4 Možnosti náhrady CZT decentralizovanými zdroji tepla 

Tato kapitola se zabývá možností náhrad CZT ekonomičtější variantou vytápění pro 

spotřebitele a zároveň možných dopadů těchto změn na životní prostředí. V dnešní době se 

nejčastěji mění CZT  na decentralizované plynové vytápění. Tato změna sebou ovšem 

přináší negativní dopady na životní prostředí, pokud se používá hromadně v městských 

aglomeracích. Tento problém je aktuální pro všechny způsoby vytápění využívajících 

procesů spalování paliva. Možnost řešení tohoto problému je náhrada CZT za elektrické 

vytápění nebo vytápění využívající teplo prostředí, které jsou lokálně bezemisní. CZT 

lze teoreticky nahradit jakýmkoliv známým způsobem vytápění, pokud je to technicky 

možné a pokud má zájemce dostatek finančních prostředků. Navíc se tyto zdroje dají 

kombinovat, čímž se škála výběru značně rozšiřuje. Obecně však spotřebitele zajímá pouze 

stránka ekonomická a ne environmentální, proto je nutný zásah státu formou daní a dotací, 

aby přiměl spotřebitele ke změně způsobu vytápění šetrnějšího k životnímu prostředí. 

4.1 Ceny energií a jejich dotace 

Stát má zájem na tom, aby občané topili OZE šetrnými k životnímu prostředí, proto 

poskytuje různé dotace a podpory na tyto zdroje. Biomasa jako organická hmota vznikající 

fotosyntézou je považována za OZE. Paliva z biomasy jsou obilí, rostlinné a dřevěné 

pelety, dřevěné brikety a štěpka. Tyto paliva mají vysokou výhřevnost, což spolu 

s vysokou účinností kotlů na jejich spalování vytváří ekonomicky jedny z nejlepších 

variant pro změnu již zavedených způsobů vytápění (viz graf 5.1). Jak jsem již zmínil 

výše, tuto změnu nelze aplikovat všude. Dále se pak nabízí záměna způsobu vytápění 

spalováním za vytápění elektřinou. Nejen, že tento způsob neprodukuje lokálně žádné 

emise a cena nákupu elektřiny je až o 50 % levnější oproti běžným cenám pro domácnosti, 

ale stát podporuje například tepelná čerpadla formou dotací „Zelená úsporám“. Tepelná 

čerpadla jsou jedním z nejlevnějších způsobů vytápění.  

Dotační program „Zelená úsporám“ zavedený státem plátí od 1. dubna 2009 do 

31.  prosince 2012. Státní fond životního prostředí ČR rozdělí na dotacích 25 miliard 

korun, pokud žadatelé nevyčerpají tyto peníze dříve. Je rozdělen do čtyř základních skupin: 

· Úspora energie na vytápění 

· Výstavba v pasivním nízkoenergetickém standardu 
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· Využití OZE pro vytápění a přípravu TUV 

· Kombinace výše uvedených změn = dotační bonus 

Jako tzv. „ekologické“ zdroje tepla považuje tento program kotle na biomasu, 

tepelná čerpadla všech typů a solární kolektory a to jak pro novostavby, tak i pro výměnu 

za starší neekologický zdroj tepla. Podporuje tedy nejen výměnu zdroje tepla za 

„ekologičtější“, ale i zateplování vedoucí k úspoře paliva a energie. Dotace pro 

„ekologické“ kotle se pohybuje od 50 do 95 tis. Kč na dům a v bytovém domě 25 tis. 

Kč/byt v závislosti na druhu kotle. Podpora pro tepelná čerpadla se pohybuje od 50 do 85 

tis. Kč na dům a v bytovém domě od 15 do 24 tis. Kč/byt v závislosti na typu tepelného 

čerpadla a jeho proporcí. Pro solární kolektory je možno získat dotaci 55 nebo 80 tis. Kč na 

dům a v bytovém domě 25 nebo 35 tis. Kč/byt v závislosti na kvantitě jeho využití. 

Dotační bonus na více úprav je stanoven ve výši 20 tis. korun pro rodinné domy a 50 tis. 

korun pro domy bytové. V grafu 5.1 není uvedena cena za vytápění solárními kolektory, 

protože se tento způsob používá pouze jako doplňkový bivalentní zdroj tepla na přitápění 

nebo jako předehřívání teplé vody. [18]. 

Ačkoliv jsou však příspěvky státu v programu Zelená úsporám vysoké, je velice 

těžké splnit všechny požadavky a dostat tak dotaci. Samotné pravidla pro její získání se 

během 3 let jejího trvání změnily už 9 krát. Očekává se, že tento program zvýší výrobu 

tepla z OZE o 3,7 PJ, zlepší podmínky bydlení 250 tisícům českých domácností a uspoří 

teplo na vytápění o 6,3 PJ, čímž náklady na topení klesnou o několik miliard korun ročně. 

Zároveň sníží emise oxidu uhličitého o 1,1 milionu tun (1 % všech emisí CO2 

produkovaných v ČR) a znečištění prachovými částicemi o 2 200 tun ročně. [18]. 

 

Graf 5.1  Minimální a maximální cena 1 GJ tepla pro různé druhy vytápění v závislosti na 

výhřevnosti, účinnosti jejich spalování a aktuální průměrné ceně paliva [19]. 
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4.2 Tepelná čerpadla 

Fungují na principu předávání skupenského tepla. Ke změně skupenství dochází 

adiabatickou kompresí a expanzí vhodných látek. Ve výparníku se chladivo vypaří teplem 

dodaným z okolí ventilátorem, postupuje ke kompresoru, kde se chladivo ve formě plynu 

stlačí, čímž je mu formou práce dodána další energie. Dále přechází plynné chladivo do 

kondenzátoru, kde zkondenzuje. Změnou skupenského stavu uvolňuje teplo, které předává 

teplonosné látce otopného systému a samo se přitom ochlazuje. Přenos tepla se 

uskutečňuje ve výměníku. Ve škrtícím ventilu se tlak zkondenzovaného chladiva sníží na 

výchozí hodnotu, vstupuje do výparníku a cyklus se opakuje (viz obrázek 5.1). 

· Chladivo - teploty varu různých látek jsou za určitého tlaku relativně nízké. 

Například čpavek, který se pro tyto účely kdysi využíval, se vaří při atmosférickém 

tlaku již při -33°C. Dnes se už nepoužívá, protože je jedovatý. Propan je rizikový, 

kvůli jeho hořlavosti. Nejvíce se v současnosti využívají freony a někdy i oxid 

uhličitý, který funguje jako chladivo nejlíp a není vůči prostředí závadný. Ten ale 

funguje jen při vysokých tlacích, a proto není pro výrobce atraktivní, kvůli složité a 

drahé technologii. Freony mají taktéž negativní dopady na životní prostředí, ale 

množství, které je potřeba pro provoz tepelných mu nemůže nijak zvlášť uškodit. 

Navíc zřídka kdy dojde k takovéto havárii. 

· Kompresor – na trhu se můžeme setkat s několika typy kompresorů: 

o Pístové – levné, hlučné, malá účinnost a životnost cca 15 let. 

o Spirálové (SCROLL) – v současnosti nejpoužívanější, dražší, 

dosahuje vysoké účinnosti. Životnost cca 20 let. 

o Rotační – jen zřídka, malá účinnost, spíše pro malé výkony. 

o Šroubové – vysoká cena a účinnost, zejména průmyslové aplikace. 

Existují však i tepelná čerpadla, kde oběh chladící kapaliny nezajišťuje kompresor, 

tzv. sorpční čerpadla. Chladivo je v okruhu neseno další látkou, která ho vstřebává a 

uvolňuje při přestupu tepla. Pohon tepelných čerpadel zajišťuje převážně elektřina nebo 

také plyn. Obecně lze kompresor tepelného čerpadla pohánět jakýmkoliv motorem, ale 

pokud je poháněn jinak než elektřinou, vždy produkuje emise. Příkon elektrických 

tepelných čerpadel je využit pouze pro pohon ventilátoru pro odběr tepla z prostředí, pro 

pohon oběhového čerpadla a pro pohon kompresoru. [20], [21]. 
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Tepelná čerpadla se dělí podle toho, jakou formu tepla okolního prostředí odebírají 

pro svůj provoz a jaké látce toto teplo předávají a to: 

· zemské teplo hornin („suché“ vrty) a teplo půdní vrstvy (zemní kolektory); 

země - voda 

· podzemní a povrchovou vodu; voda - voda 

· venkovní a vnitřní vzduch, vzduch – voda, vzduch – vzduch 

Jeden z nejdůležitějších parametrů tepelného čerpadla je topný faktor, 

v cizojazyčné literatuře uváděn zkratkou COP (coefficient of performace), který je podílem 

vyrobené tepelné energie a dodané elektrické energie. Topný faktor tepelných čerpadel je 

vždy větší než 1, což způsobuje energie dodaná z okolí, za kterou spotřebitel neplatí (viz 

obr. 5.2). Topný faktor je proto závislý na okolních podmínkách a požadovaných 

výstupech. S klesající teplotou se topný faktor snižuje. [20]. 

 

Obr 5.1  Princip fungování tepelného čerpadla [22]. 

4.3 Vývoj cen tepla 

V letošním roce stouply jak ceny paliv pro vytápění, tak i DPH z 10 % na 14 %. 

Dále stouply i ceny tepla dálkového vytápění o 4 – 14 %, což znamená, že průměrně 

zaplatíme v roce 2012 až 560 Kč/GJ. Navýšení DPH se ze zákona do ceny musí 

promítnout. Některé teplárenské společnosti, jimž to podmínky dovolily, teplo nezdražily. 

Některé mohly dokonce teplo i zlevnit, jedná se však spíše o výjimky, jako například 

teplárna v Bruntále a společnost Teplo HB. Na Liberecku se oproti tomu letos zvýšily ceny 

tepla o 14 % a v Českých Budějovicích o 11 %. Od roku 1991 se průměrná cena GJ tepla 
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dálkového vytápění zvedla o 615 %. Lze proto předpokládat, že trend zdražování tepla 

bude v budoucnu nadále stoupat a to možná ještě rychleji než doposud. [23]. 

Vláda plánuje v roce 2014 zavedení takzvané uhlíkové daně, kvůli které by měly 

ceny plynu vzrůst o 10 %, ceny topných olejů o 15 % a ceny uhlí dokonce o 20 %. 

Důvodem této daně má být zpoplatnění vypouštěných nečistot i u malých kotlů. Uhlíková 

daň tak bude nastavena podle tun CO2, které se v průměru vypustí při spalování daného 

paliva. Podle vládního návrhu bude spotřebitele tuna CO2 stát 375 Kč. Přibude tak další 

složka daně kromě té, která se vypočítává podle energetického obsahu paliva. Nová část 

daně bude zohledňovat obsah CO2. Cena za plyn však stoupne již v roce 2013, protože se 

plánuje domácnostem zrušení výjimky, podle které platili spotřební daň ve výši 30,60 

Kč/MWh pouze velkoodběratelé. Zdražení plynu by se dotklo více než 1,5 miliónu 

domácností. Dále například firma CzechCoal chce od roku 2013 zvednout cenu hnědého 

uhlí až dvojnásobně. [23]. 

Uhlím
o

20% 15% 10%

Top.
Oleji
o

Plynem
o

 

Obr. 5.1  Plánované zdražení vytápění podle druhu používaného paliva v ČR v roce 2013 

a 2014 [23]. 

Ekonomika tepelných čerpadel se odvíjí pouze od cen elektrické energie. Sazba pro 

elektřinu dodávanou tepelnému čerpadlu je rozdělena na tři části – stálá měsíční platba za 

jistič, sazba za jednu kWh v nízkém a vysokém tarifu. Vysoký tarif má celkovou délku 

2 hodiny a to ve špičkách stanovených dodavatelem s tím, že zákazník nemusí odebírat 

elektřinu v tomto časovém intervalu. Zbytek času, tedy 22 hodin, patří do nízkého tarifu. 

Sazby za jistič se liší podle velikosti odebíraného proudu od 10 A výše. Samostatný tarif D 

55 (pro fyz. osoby) a C 55 (pro práv. osoby) pro tepelná čerpadla vnikl teprve v roce 2001. 

Do té doby nebyla ještě tato technologie tak rozšířená a známá, proto byla tepelná čerpadla 

řazeny do sazby BP pro přímotopy. Začátkem roku 2006 se sazba D 55 a C 55 rozšířila na 

D 55d, D 56d, C 55d a C 56d, kdy 56d platí pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným 
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do provozu od 1. dubna 2005 a 55d platí pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do 

provozu do 31. března 2005. Jediný rozdíl je v měsíčním poplatku za jistič, který je menší 

pro 55d (viz tabulka 5.1). [19], [24]. 

Z grafu 5.3 je možné vidět, že cena 1 kWh v nízkém tarifu se od roku 1995 zvýšila 

o 636 %. Průběh této změny probíhal pomalu do poloviny roku 2004, poté následovaly 

série prudkých zdražení nízkého tarifu a prudké změny cen vysokého tarifu. V současné 

době jsou ceny těchto tarifů skoro stejné. Z tohoto náhlého a skokového zdražování 

v průběhu posledních 7 let vyplývá, že v příštích letech budou následovat další velké 

změny v cenách elektrické energie. Na trhu je však již 32 různých dodavatelů elektřiny a 

jejich ceny se od sebe v roce 2012 liší až o 12 %. V grafu 5.3 je uvedena cena stálé měsíční 

platby, konkrétně za jistič nad 3 x 25 A do 3 x 32 A včetně, který je rovněž instalován 

v bytovém domě na ulici Zd. Štěpánka 1/1787, kterým se budu zabývat v další kapitole. 

 

Tab. 5.1  Ceny elektrické energie platné od 1.1.2012 [19]. 
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Graf 5.2  Vývoj průměrné ceny 1 GJ dálkového tepla v ČR [2]. 

 

Graf 5.3  Vývoj cen elektrické energie skupiny ČEZ pro tepelná čerpadla v ČR [19], [25]. 
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5 Náhrada CZT tepelnými čerpadly v bytovém domě 

Praktická část se zabývá aplikací tepelných čerpadel jako většinové náhrady 

dodávky tepla z CZT v bytovém domě na ulici Zdeňka Štěpánka s č.p. 1/1787. V dubnu 

roku 2011 se společenství vlastníků bytových jednotek a členů družstva-nájemníku 

z finančních důvodů rozhodlo pro změnu dálkového vytápění poskytované společností 

Dalkia Česká republika, a.s..  

Z důvodu náhrady stávajícího zdroje tepla tepelnými čerpadly, jako pilotního 

projektu, se společnost Dalkia Česká republika, a.s. rozhodla rozvázat smlouvy podepsané 

Stavebním bytovým družstvem Poruba. Tak byla umožněna příprava teplé vody a dodávka 

tepla jako bivalentního zdroje vytápění. Společnost Dalkia tak sníží svůj původní 

instalovaný výkon 98,74 kW (0,355 GJ/h) na 20 kW (0,072 GJ/h). Zbytek potřeby energie 

na vytápění a přípravu TUV pokryjí 3 tepelná čerpadla vzduch-voda, každé o příkonu 

8,5 kW a maximálním výkonu 35 kW při stanovených standardních podmínkách. 

5.1 Charakteristika bytového domu v Ostravě - Porubě 

5.1.1 Stavební charakteristika 

Bytový dům na ulici Zdeňka Štěpánka č. 1787 v Ostravě byl realizován jako 

experimentální dům v roce 1970. Jedná se o pavlačový dům, který má 9 nadzemních 

podlaží, s celkovým počtem 42 bytů. Vstupy do domu jsou ze severní a jižní strany 

v samostatném schodišťovém modulu. V 1. NP jsou kancelářské prostory České spořitelny 

a prodejna Sazky, 2. NP je snížené a slouží jako technické podlaží. Ve 3. NP až 9. NP jsou 

bytové jednotky (garsonky). K vertikálnímu spojení jednotlivých podlaží slouží 

dvouramenné schodiště a osobní výtah. Strojovna výtahu je umístěna na střeše objektu. 

V každém podlaží schodišťového modulu jsou dále umístěny sklepní boxy. Jižní průčelí 

tvoří předsazené lodžie, v severním průčelí jsou pavlače se vstupy do jednotlivých bytů. 

Na schodišťový modul navazuje přes dilatační spáru další domovní blok, který však není 

předmětem této bakalářské práce. [26]. 

Bytový dům je napojen na sekundární rozvody distributora tepla. Do domu je 

přiveden čtyřtrubkový rozvod – centrálně ekvitermně regulovaná topná větev ÚT a rozvod 

teplé vody s cirkulací. Centrální regulační zařízení je umístěno v domovní předávací 

stanici v bytovém domě s č.p. 7/1772. Ve strojovně v technickém přízemí je umístěn 
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napojovací uzel s fakturačním měřičem tepla pro vytápění. Vlastní otopná soustava je 

teplovodní dvoutrubková. Otopná tělesa v domě jsou litinová článková s termostatickými 

ventily a poměrovými měřiči tepla a na rozvodu teplé vody jsou umístěny vodoměry. [27].  

 

Obr.  6.2 a 6.3  Severní průčelí s východním štítem a jižní průčelí domu Zdeňka Štěpánka 

1/1787. 

5.1.2 Energetická charakteristika 

Bytový dům starý 48 let, se zastavěnou plochou 12250 m2
 a výškou 25 m byl v roce 

2000 technicky zhodnocen a byly provedeny následující termoregulační stavební úpravy: 

· Pavlače byly uzavřeny jednoduchými kovovými okny s jedním sklem, 

z vnitřní strany betonového zábradlí bylo provedeno zateplení pěnovým 

polystyrenem tl. 20 mm. 

· Východní štít byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou 

izolací z pěnového polystyrenu tl. 50 mm s povrchovou úpravou 

tenkovrstvou omítkou. 

· Plochá jednoplášťová střecha byla nadstřešena dřevěnou nosnou konstrukcí 

s novou hydroizolací z asfaltových pásů. 

Tyto úpravy zajistily průměrně 25,5% úsporu spotřebovaného tepla ročně. V roce 

2009 byla dodatečně namontována plastová okna a v roce 2010 se provedlo zateplení 

balkónů, které opět snížily ročně spotřebu tepla o dalších cca 26%. (viz tab. 6.1 a graf 6.1). 

Stavební konstrukce i energetický systém budovy po realizaci projektu vyhovují 

legislativním a normovým požadavkům (viz příloha 5). [27], [28]. 
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5.1.3 Ekonomika vytápění 

Do poloviny roku 2003 byla zvlášť stanovena cena za GJ dodaného tepla a pevná 

sazba za dodávané teplo na m2
 ročně, kdy se platilo za celkovou vytápěnou plochu 

bytového domu. Po roce 2003 se tato sazba z důvodu častých stížností ohledně její 

objektivity zrušila a distributorem tepla byl vypočítán instalovaný výkon každého 

bytového domu v kW, potřebný pro okamžité vytopení budovy v období větší potřeby, 

a určena sazba za 1 kW tohoto výkonu. 

V tabulce 6.1 jsou proto hodnoty, které se v roce 2003 změnily odděleny fialovou 

barvou, z nichž některé jsou přeškrtnuté, poněvadž faktury z roku 1995 a 1996 jsou 

neúplné. Zároveň jsou v tabulce barevně zvýrazněny roky, kdy se provedlo již výše 

zmíněné zateplení a jejich roční náklady. V roce 2009 činil náklad na termoregulaci 

182 000 Kč, který byl uhrazen jednorázově. V roce 2009 a 2010 činily náklady na 

zateplení dohromady 2 670 tis. Kč, tuto částku musí VBJD splácet formou úvěru 20 let. 

Kdybychom to zahrnuli do cen tepla, byly by náklady na vytápění o 133 500 Kč vyšší a 

celková cena za jeden dodaný GJ by v roce 2011 vzrostla na 680 Kč. V roce 2011 byl 

rovněž na žádost VBJD snížen instalovaný výkon z původních 131,653 kW na 98,74 kW, 

načež jim byla zvýšena sazba na 1 kW výkonu o 2,5 %. 

Přestože podíl dodané energie připadající na TUV mezi roky 2006 - 2011 byl 

průměrně 29 %, tak se v následujících částech mé bakalářské práce budu zabývat pouze 

cenou za GJ na vyhřátí vody, která má jinou sazbu než GJ potřebný pro vytápění objektu 

(viz graf 6.2). Nebudu se dále proto zabývat její ekonomikou ani odběrem, protože celkový 

odběr vody i tepla na její vyhřátí zůstává stále cca stejný a nedá se změnit ani zateplením, 

ani změnou způsobu vytápění, ale pouze omezením jejího užívání. Odběr vody je navíc 

zatížen cenou za vodné a stočné, což nemá s dodávkou tepla nic společného. 

Graf  6.1  Vývoj spotřeb tepla v GJ v bytovém domě na ul. Zd. Štěpánka č. 1787 [28]. 
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Graf  6.2  Vývoj ceny za dodání 1 GJ za různých situací [28]. 

 

Graf  6.3  Vývoj celkové ceny za spotřebu tepla a ceny průměrné spotřeby tepla na jeden 

byt v bytovém domě na ul. Zd. Štěpánka č. 1787 [28]. 

Z grafů je patrné, že i když celková spotřeba tepla v bytovém domě od roku 1995 

klesla o více než o 40 %, tak celková cena za vytápění se zvýšila o více než 80 %. I přes 

snahy spotřebitelů na snížení odběru tepla má tato hodnota tendenci stále stoupat díky 

celkovým zvyšováním ceny za dodaný GJ tepla a DPH. 
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Tab. 8.1  Ceny a spotřeby tepla na vytápění bytového domu na ul. Zd. Štěpánka od roku 1995 - 2011 [28]. 

rok
Spotřeba 

GJ celkově

Spotřeba 

GJ na byt
DPH

m2 / Instalovaný 

výkon kW

Kč/m2 za rok ; 

Kč/kW za rok
Kč/GJ

Kč za   

spotř.teplo 

Kč za plochu ročně / 

Kč za instal. Výkon

Cena 

celkem

Celková 

cena za GJ

Cena 

celkem

Celková 

cena za GJ

úvěry a 

platby v Kč

Cena celkem 

i s úvěry

1995 1337,0 31,8 5 200096,2 149,7 210101,00 157,1

1996 1549,0 36,9 5 250800,0 161,9 263340,00 170,0

1997 1396,4 33,2 5 2020,62 52,3 161,0 224815,4 105752,76 330568,2 236,7 347096,57 248,6

1998 1307,0 31,1 5 2020,62 52,3 167,3 218661,1 105752,76 324413,9 248,2 340634,55 260,6

1999 1295,0 30,8 5 1760,62 58,9 180,5 233747,5 103663,92 337411,4 260,5 354281,99 273,6

2000 1072,0 25,5 5 1893,68 58,9 186,8 200249,6 111537,77 311787,4 290,8 327376,73 305,4 181769 509145,7

2001 1130,0 26,9 5 1918,40 58,9 193,3 218429 112993,72 331422,7 293,3 347993,85 308,0

2002 1019,0 24,3 5 1916,85 59,5 201,3 205124,7 114042,12 319166,8 313,2 335125,16 328,9

2003 1041,0 24,8 5 2065,98 / 131,653 59,5 / 1146
201,3 

186,4 203578,4 57021 + 132458,6 336037,0 322,8 352838,89 338,9

2004 1097,0 26,1 5 131,653 1146,0 186,4 204480,8 150874,3 355355,1 323,9 373123,75 340,1

2005 1059,0 25,2 5 131,653 1146,0 188,4 199515,6 150874,3 350389,9 330,9 367909,41 347,4

2006 1002,0 23,9 5 131,653 1146,0 202,0 202404,0 150874,3 353278,3 352,6 370942,23 370,2

2007 980,0 23,3 5 131,653 1146,0 210,4 206152,8 150874,3 357027,1 364,3 374878,47 382,5

2008 916,0 21,8 9 131,653 1146,0 227,0 207932,0 150874,3 358806,3 391,7 391098,89 427,0

2009 943,0 22,5 9 131,653 1146,0 258,0 243294,0 150874,3 394168,3 418,0 429644,36 455,6 63955 493599,3

2010 928,0 22,1 10 131,653 1146,0 276,0 256128,0 150874,3 407002,3 438,6 447703,69 482,4 133497 581200,6

2011 761,0 18,1 10 98,740 1174,8 306,0 232866,0 115999,8 348865,8 458,4 384254,58 504,9 133497 517751,5

bez DPHObecné údaje s DPH

Ceny a spotřeby tepla od roku 1995 - 2011
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5.2 Technické řešení bivalentního zdroje tepla 

Při této aplikaci byly použity tepelná čerpadla firmy HOTJET typ 35S s chladivem 

R404A (směs fluorovaných uhlovodíků). Celkově se jedná o 6 výparníků umístěných na 

severním průčelí fasády, 3 vnitřní kompresorové jednotky a 3 zásobníky na TUV o 

celkovém objemu 3 m
3
 v technickém podlaží nad přízemím. Tepelná čerpadla byla 

připojena na stávající otopnou soustavu. Jejich výkon je řízen na základě ekvitermní křivky 

v závislosti na venkovní a průměrné vnitřní teplotě. Tato tepelná čerpadla jsou zapojena do 

kaskády a každé má dva výparníky.  Tepelný výkon se automaticky reguluje chodem 

jednoho, dvou nebo tří tepelných čerpadel současně. Řídící jednotka určuje podle počtu 

motohodin jednotlivých čerpadel, které bude v chodu. To vše z důvodu prodloužení 

životnosti jednotlivých zdrojů tepla. [29]. 

Všechny instalované části nového zdroje tepla mají celkovou hmotnost přesahující 

nosnost podlahy technického podlaží. Proto byla na základě statického posouzení navržena 

nosná ocelová konstrukce, kterou je možno vidět na obrázku 6.5 a 6.6. Tato konstrukce 

byla ukotvena k betonovým pilířům domu. Pro případ vážné poruchy tepelných čerpadel 

byl instalován havarijní zdroj tepla – 2 plynové kotle, každý o výkonu 28 kW, taktéž 

umístěné v technickém podlaží. Podrobné schéma technického podlaží, zapojení tepelných 

čerpadel, jejich technické parametry a schéma nosné ocelové konstrukce se nachází 

v příloze 1, 2, 3 a 4. 

 

Obr. 6.1  Zjednodušené schéma zapojení tepelných čerpadel do sekundárního okruhu [28]. 
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Obr.  6.4 a 6.5   6 výparných jednotek uložených na železné konstrukci na severním 

průčelí a 3 vnitřní jednotky tepelných čerpadel v technickém podlaží bytového domu. 

  

Obr.  6.6 a 6.7   3 zásobníky na TUV o celkovém objemu 3 m3
 a sekundární bivalentní 

zdroj – 2 plynové kotle, každý o výkonu 28 kW. 

 

Obr. 6.8  Mapa s umístěním bytového domu [30]. 
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6 Zhodnocení změny vytápění 

Stavební úpravy změny způsobu vytápění byly dokončeny v prosinci roku 2011 a 

samotná tepelná čerpadla byla uvedena do provozu 1. 1. 2012. Při hodnocení změny zdroje 

tepla na bivalentní byla tepelná čerpadla v provozu pouze 3 měsíce. Proto, aby bylo možné 

porovnat pozitivní a negativní přínosy této změny, srovnávají se pouze první tři měsíce 

jednotlivých roků. Celé zhodnocení vychází ze spotřeby a cen tepla a elektřiny v letech 

2008 – 2012 poskytnuté [28] a je rozděleno metodou tří „E“ – energie, ekonomika a 

ekologie. 

6.1 Energetické zhodnocení 

Tab. 7.1  Spotřeba tepla na vytápění od roku 2008 – 2012 v prvních 3 měsících [31]. 

Zdroj 

tepla 
MONOVALENTNÍ BIVALENTNÍ 

rok 2008 2009 2010 2011 2012 

měsíc � [°!] 
spotřeba 

[GJ] 
� [°!] 

spotřeba 

[GJ] 
� [°!] 

spotřeba 

[GJ] 
� [°!] 

spotřeba 

[GJ] 
� [°!] 

TČ 

[GJ] 

DALKIA 

[GJ] 

Celk. spotř. 
[GJ] 

Leden 2,3 159 -2,2 198 -5,5 176 -0,2 136 -0,2 119 35 154 

Únor 3,2 135 -0,1 155 -0,8 133 -1,7 127 -5,3 148 49 197 

Březen 4,1 113 3,7 144 4,1 118 4,7 104 5,5 114 21 135 

Průměr 3,2 407 0,5 497 -0,7 427 0,9 367 0,0 381 105 486 

 

V tabulce 7.1 máme uvedeny spotřeby tepla na vytápění bytového domu v Ostravě -

 Porubě a průměrné měsíční teploty pořízené z automatizované stanice s dobrovolnou 

obsluhou, taktéž umístěné v Ostravě – Porubě. Proto můžeme předpokládat, že uvedené 

hodnoty budou plně srovnatelné a budou vypovídat o skutečné potřebě dodávky tepla nebo 

naopak jejím plýtvání.  

Je zřejmé, že první čtvrtrok roku 2012 byl průměrně druhý nejstudenější za 

posledních pět let. Ve srovnání s nejstudenějším čtvrtrokem v roce 2010 se spotřebovalo 

o 14 % více tepla. Srovnáme-li lednové a březnové měsíce roku 2011 a 2012, vidíme, že 

ačkoliv byla v roce 2012 průměrná teplota stejná nebo vyšší, stoupla spotřeba v lednu 

o 13 % a v březnu dokonce o 30 %. Obdobně můžeme srovnat i leden roku 2010 a únor 

roku 2012, kdy je rozdíl mezi průměrnými teplotami 0,2°C, ale spotřeba v únoru je o 12 % 

vyšší než v lednu roku 2010. Průměrná teplota a spotřeba tepla na vytápění za první 

čtvrtletí od roku 2008 do roku 2011 je 1°C a 425 GJ. Za první čtvrtletí v roce 2012 je 
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spotřeba tepla na vytápění při průměrné teplotě 0°C o 14,5 % větší než za již zmíněné 

průměrné období v letech 2008 – 2011, z čehož vyplývá značné plýtvání teplem nebo 

špatná regulace topného systému a následné negativní vlivy na celkovou ekonomiku. 

6.2 Ekonomické zhodnocení 

Tab. 7.2  Ceny tepla. 

 

rok

Celková 

spotř. za 

první 3 měs. 

[GJ]

Celková spotř. 

za první 3 

měsíce 

[GJ/byt]

DPH [%]
instalovaný 

výkon [kW]

[Kč/kW] 

instal. výk. 

na měsíc

Cena za 

instal. výk. za 

první 3 měs. 

[Kč]

[Kč/GJ]

Celk. cena 

spotř. 

teplo [Kč]

Celková 

cena [Kč]

Ref. Cena 

[Kč/GJ] 

2008 407 9,7 9 131,653 104,1 41113 247 100704 141817 348,4

2009 497 11,8 9 131,653 104,1 41113 281 139766 180880 363,9

2010 427 10,2 10 131,653 105,1 41490 304 129637 171128 400,8

2011 367 8,7 10 98,74 107,7 31900 337 123532 155432 423,5

2012 105 2,5 14 20 112,9 6772 360 37825 44597 424,7

2008 95,5 37719 227 92389 130108 319,7

2009 95,5 37719 258 128226 165945 333,9

2010 95,5 37719 276 117852 155571 364,3

2011 97,9 29000 306 112302 141302 385,0

2012 99 5940 316 33180 39120 372,6

2012 486 11,6 0/14/0 98,74 112,9 33431 360 174960 208391 428,8

2012 99 29326 316 153576 182902 376,3

rok

Celková 

spotř. za 

první 3 měs. 

[GJ]

Celková spotř. 

za první 3 

měsíce 

[GJ/byt]

DPH [%] 

(úvěr/teplo/el

.)

instalovaný 

výkon [kW]

Paušální 

poplatek 

[Kč/měs.]

Paušální 

poplatek za 

sledovné 

obd.

[Kč/GJ]

Celk. cena 

spotř. 

teplo [Kč]

Celková 

cena [Kč]

Ref. Cena 

[Kč/GJ] 

2012 381 9,1 10/0/20 105 7333 22000 234,9 89513 111513 292,7

2012 6667 20000 208,8 79567 99567 261,3

2012 486 11,6 10/14/20 125 9591 28772 262,0 127338 156110 321,2

2012 8647 25940 232 112747 138687 285,4

2012 486 11,6 10/14/20 2137 20715 62146 262 127338 189484 389,9

2012 18760 56280 232 112747 169027 347,8

Spotřeby a cena tepla  PŮVODNÍHO DODAVATELE TEPLA

s DPH

bez DPH

Obecné údaje

Spotřeby a cena tepla  dohromady - BIVALENTNÍ ZDROJ

Obecné údaje s DPH

Spotřeby a cena tepla  dohromady - BIVALENTNÍ ZDROJ i s půjčkou na zateplení v roce 2009 a 2010

Obecné údaje s DPH

bez DPH

bez DPH

s DPHObecné údaje

bez DPH

Spotřeby a cena tepla DALKIE

Spotřeby a cena tepla TEPELNÝCH ČERPADEL

Obecné údaje s DPH

bez DPH
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Graf 7.1  Celková cena tepla spotřebovaného na vytápění. 

 

 

Graf 7.2  Cena GJ v roce 2012 v závislosti na dodavateli. 
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Graf 7.3  Celkové náklady na vytápění. 

 

Graf 7.4  Referenční cena GJ v roce 2012 v závislosti na dodavateli. 
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Z tabulky 7.2 a grafů kapitoly 7 jasně vyplývá značná ekonomická úspora změnou 

dálkového vytápění na bivalentní zdroj tepla, i když jeho pořizovací náklady činily 

1 200 tis. Kč. Tuto částku bude VBJD splácet formou úvěru po dobu 15 let, která je 

započítána do měsíčního paušálního poplatku za využívání a provozování tepelných 

čerpadel podobně jako je tomu u poplatku za instalovaný výkon. Ve srovnání s čtvrtletím 

roku 2011 spotřebovali vlastníci na vytopení objektu o 119 GJ (32 %) tepla více a celkově 

zaplatili za toto teplo pouze o 678 Kč navíc. Pokud by byla spotřeba tepla stejná u místního 

dodavatele tepla, zaplatili by vlastníci za tento čtvrtrok o 52 tis Kč (33,5 %) více než za 

vytápění bivalentním zdrojem. 

Cena GJ bivalentního zdroje je 262 Kč a cena GJ původního dodavatele tepla je 

337 Kč za rok 2011 a 360 Kč za rok 2012. Rozdíl mezi cenami GJ pro spotřebitele 

bytového domu za letošní rok činí skoro 100 Kč, což je bezmála 30 % ceny. Rozdíl mezi 

roky 2012 a 2011 se rovná 75 Kč, což je 22 % a cena referenčního GJ klesla oproti čtvrtletí 

minulého roku o 24 %. Cena referenčního GJ je podíl celkové ceny za vytápění ve 

sledovaném období (cena za instalovaný výkon + cena za dodané teplo) a spotřebovaných GJ. 

Nutno podotknout, že všechny ceny zmíněné v této části textu jsou uvedené již 

s DPH, protože VBJD jsou fyzické osoby a tudíž její plátci. Stát zvýšil určenou spodní 

sazbu DPH od roku 2008 už dvakrát a to z 9 % na 10 % v roce 2010 a posléze na 14 % 

v roce 2012 (viz Tab. 7.2). Každou složku bivalentního zdroje tepla navíc ovlivňuje jiná 

sazba DPH, se kterou se počítá: 

· půjčka na koupi a montáž tepelných čerpadel v roce 2011 - 10 % DPH 

· stávající složka vytápění původního distributora tepla – 14 % DPH 

· spotřeba elektřiny pro chod hlavní složky vytápění – 20 % DPH 

I přes navýšení DPH v roce 2012 zůstává provoz tepelných čerpadel a CZT jako 

bivalentního zdroje pro vytápění stále ekonomický a úsporný. 

Cena za GJ na vyhřátí TUV je 235 Kč, což je ještě skoro o 30 Kč levnější než GJ na 

vytápění a o 161 Kč levnější než GJ na vyhřátí TUV od původního dodavatele minulý rok. 

Tyto úspory jsou zajištěny tím, že se TUV primárně zabývá jen tepelné čerpadlo k tomu 

určené a když je voda v akumulačních nádržích vyhřátá na vlastníky požadovanou teplotu 

50°C, přestane vyhřívat a začne vytápět bytový dům společně s ostatními čerpadly. 

Instalace plynových kotlů jako sekundární bivalentní zdroj tepla negativně neovlivní 

ekonomiku provozu, neboť se plynárnám neplatí stálý poplatek za instalovaný výkon, ale 

pouze spotřeba plynu. 
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Lze očekávat, že celkové úspory se budou během roku ještě zvyšovat příchodem 

teplých jarních a letních měsíců. Vlivem lepších okolních podmínek stoupá účinnost 

tepelných čerpadel a navíc klesne spotřeba tepla, což umožní používat pouze tepelná 

čerpadla pro vytápění a ohřev TUV. Tento provoz je pro spotřebitele značně ekonomičtější 

jak můžeme vidět z grafu 7.1 a 7.3. Dále jak jsem již zmínil v kapitole 5.4, mohou 

uživatelé tepelných čerpadel v tarifu pro domácnost D56d kupovat elektřinu spotřebovanou 

v celém objektu za tutéž sazbu, která platí pro tepelná čerpadla (2607,79 Kč/MWh v NT). 

Do doby, než nainstalovali tepelná čerpadla, patřili u skupiny ČEZ k domácnostem 

s malou spotřebou energie do tarifu D01d, kde platili 5594,77 Kč/MWh. To znamená, že 

jen na elektrické energii ročně ušetří VBJD bezmála 50 %. 

6.3 Environmentální zhodnocení 

Emise vzniklé vytápěním tepelným čerpadlem nevznikají přímo v něm, ale 

v elektrárnách, které jsou vybaveny velkými odsiřovacími a odprašovacími jednotkami a 

limity jejich emisí jsou pod dozorem státu. Tepelné čerpadlo je tedy lokálně bezemisní. 

Proto je obecně velice těžké posoudit a změřit emise tepelného čerpadla, protože má jen 

takové emise jaké je má výroba elektřiny potřebná k jeho provozu. To znamená, že když 

tepelnému čerpadlu dodáme elektrickou energii vyrobenou z OZE tak bude teoreticky 

bezemisní. V praxi se s tím ale nesetkáme, protože i OZE mají své emise vzniklé při jejich 

výrobě, likvidaci po odstavení a také díky jejich malému příkonu potřebnému k provozu. 

Navíc jsou z 99 % připojené k státní distribuční síti, ve které je dodávána elektrická 

energie vyrobená z naprosté většiny z jiných zdrojů než z OZE.  

 

Graf 7.5  Podíl na výrobě elektrické energie brutto v ČR v roce 2010  [25]. 
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Veškeré ztráty při výrobě, transformaci a přenosu elektřiny v elektrárně dosahují 71 

%, proto když má tepelné čerpadlo průměrný topný faktor větší než 3,3, zhodnotí 

nevyužité ztráty primární energie (viz obrázek 7.1). Jejich emise se pak s ohledem na graf 

7.5 uvádí - viz graf 7.6. To je důvod, proč tepelná čerpadla šetří životní prostředí, ale 

nejsou to OZE jak je někdy chybně uváděno v literatuře či v médiích. Tepelná čerpadla 

využívají OZE pouze z části pro svůj provoz.  

 

Obr. 7.1  Schéma přeměny a využití energie v tepelných čerpadlech [32]. 

 

Graf 7.6  Nepřímé emise tepelného čerpadla [20]. 

Pro věrohodné srovnání emisí produkovaných dálkovým vytápěním v Ostravě 

a tepelnými čerpadly byla použita výroční zpráva Dalkie Česká republika a.s. 2010. 

Z jejich celoročně vyprodukovaných emisí, celkové výroby tepla a elektrické energie se 

spočetly emise na jeden dodaný GJ a kWh. To znamená, že uvažujeme o vytápění 

bytových domů tepelnými čerpadly poháněnými elektřinou vyrobenou pouze v Dalkii. Aby 

výsledky nebyly zkreslené, zohlednily se celkové ztráty tepla vedením teplonosného média 

do předávací stanice ve výši 10 % a celkové ztráty elektřiny v sítích ve výši 5 %. Pro 

jednodušší srovnání bylo zvoleno množství emisí vyprodukovaných při dodávce 25 GJ 

tepla, což je průměrná roční spotřeba tepla na jeden byt bytového domu od roku 2000. 

[25]. 
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Z grafu 7.7 je jasné, že tepelné čerpadla májí lepší emisní hodnoty již při malých 

topných faktorech. Průměrný topný faktor tepelných čerpadel v bytovém domě Zd. 

Štěpánka za sledované období prvních tří měsíců je 3. Můžeme předpokládat, že roční 

průměr topného faktoru stoupne díky jarních a letních měsíců přes hodnotu 3,5. Tento 

topný faktor bude produkovat dvakrát menší emise než dálkové vytápění.  

 

 Graf 7.7  Emise vyprodukované za rok na dodávku 25 GJ tepla  [114]. 
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7 Závěr 

Cena referenčního GJ se bytovému domu na ulici Zdeňka Štěpánka od roku 1995 

zvýšila o 220 % ze 157 na 505 Kč/GJ. První sazba pro využívání tepelných čerpadel 

vznikla až 1. 7. 2001 a od té doby cena za MWh v nízkém tarifu stoupla o 190 % z 900 na 

2607,8 Kč/MWh. I když má cena elektřiny v tarifech C a D pro tepelná čerpadla tendenci 

stoupat rychleji, než cena CZT. S aktuální cenou elektrické energie stojí průměrně jeden 

GJ při topném faktoru 3 tepelného čerpadla 241,5 Kč. Výhledově se bude elektrická 

energie pro provoz tepelných čerpadel zdražovat, ale taktéž i ceny dálkového tepla, DPH a 

paliv. I přes vysokou počáteční investici zůstávají stále tepelná čerpadla dlouhodobě 

výhodnou investicí i bez podpory dotačního programu Zelená úsporám, který končí 31. 

prosince letošního roku. 

Z provedeného hodnocení vyplývá, že aplikace bivalentního zapojení tepelných 

čerpadel s dálkovým teplem prospívá jak životnímu prostředí, tak financím spotřebitele. 

Nutno si uvědomit, že toto řešení má kladný vliv pouze u jednoho bytového domu. 

V případě, že by se toto řešení aplikovalo v celé Ostravě a nahradilo tak stávající dálkové 

vytápění, musela by se najít vhodná alternativa pro bivalentní zdroj. Ten by mohl být 

v topných obdobích elektrický přímotop, plynový kondenzační kotel nebo kogenerační 

jednotka. Nebo by se musela posoudit ekonomika tepelných čerpadel jako monovalentního 

zdroje tepla. Pak by se však musel najít jiný dostatečně výkonný zdroj elektrické energie, 

který by méně zatěžoval životní prostředí jako například jaderná elektrárna. Toto řešení by 

eliminovalo emise způsobené vytápěním ve městě. 

V budoucnu by bylo vhodné nalézt optimální bod v zastoupení KVET a tepelných 

čerpadel, ekonomicky přijatelný pro obě strany. To by se projevilo zvýšením zdravé 

konkurence těchto dodavatelů. KVET je jedna z nejšetrnějších výrob energie, která dokáže 

ušetřit až třetinu paliva na rozdíl od oddělené výroby elektřiny a tepla. Velké teplárny 

navíc disponují odsiřovacím a odprašovacím zařízením, což má opět pozitivní přínos pro 

životní prostředí. Zároveň je třeba upozornit, že jsme jediný stát Evropy, kde CZT klesá a 

to celkově o 6 % od roku 1997 do 2001. Ceny paliv pro teplárny a výtopny se spolu s DPH 

tento rok výrazně zvyšují, což se v celé České republice projeví zdražením tepla 

o  2 až 14 %. Tyto závěry jsou vhodné náměty k dalšímu zkoumání nebo k diplomové 

práci. 
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Seznam použitých zkratek 

a.s.  Akciová společnost 

BAT  Best available technique 

  Nejlepší dostupná technika 

CZT  Centrální zásobování tepla 

ČR  Česká republika 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

DZT  Decentralizované zásobování teplem 

EU  Evropská unie 

ERU  Energetický regulační úřad 

EVI  Energetika Vítkovice 

KVET  Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchod 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OZE  Obnovitelný zdroj energie 

PEZ  Primární energetický zdroj 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

SEI  Státní energetická inspekce 

TUV  Teplá užitková voda 

TF  Topný faktor 

ÚOHS  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

VBJD  Vlastníci bytových jednotek družstva 

SLDB  Sčítání lidu, domů a bytů 
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Příloha 1  Blokové schéma nového technického příslušenství v zastavěném technickém podlaží pro vytápění bytového domu na ul. Zdeňka 

Štěpánka od roku 1995 - 2011 [28]. 
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Příloha 2  Schéma zapojení tepelných čerpadel v bytovém domě na ul. Zdeňka Štěpánka [28]. 
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Příloha 3  Tabulka technických parametrů tepelných čerpadel dodávaných firmou 

HOTJET [29]. 
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Příloha 4  Schéma nosné ocelové konstrukce technického podlaží v bytovém domě na ul. Zdeňka Štěpánka [28]. 
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Příloha 5  Průkaz energetické náročnosti budovy z roku 2009. [27]. 


