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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá energetickým auditem administrativní budovy. V teoretické části jsem 

popsal tepelná čerpadla. Ve výpočtové části jsem navrhl úsporná opatření a vytvořil z nich úsporné 

varianty. Vybral jsem nejvhodnější variantu a posoudil jsem ji z ekonomického a ekologického 

hlediska. Ve třetí části jsem pomocí výpočetního programu optimalizoval budovu.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
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ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the energy audit of administrative building. In the theoretical part I 

described the heat pumps. In a calculated part I proposed austerity measures and created of them 

saving variant. I chose the most suitable variant and assess it from an economic and ecological point of 

view. In the third part, I use the calculation program to optimize the building.   
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ÚVOD 

Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat energetický audit a doporučit jednu variantu, která povede 

ke snížení energetické náročnosti budovy. 

V teoretické části diplomové práce jsem zpracoval rešerši na téma tepelná čerpadla. Je zde popsán 

princip tepelného čerpadla a také třeba rozdělení tepelných čerpadel.  

Ve výpočtové části diplomové práce jsem zpracoval energetický audit na zadanou budovu. Navrhl 

jsem sedm úsporných opatření a z nich vypracoval tři varianty. Nejvhodnější variantu jsem doporučil 

k realizaci. Na výchozí stav a doporučenou variantu jsem zpracoval průkaz energetické náročnosti 

budovy. 

Ve třetí části použiju výpočetní program s hodinovým krokem výpočtu k optimalizaci administrativní 

budovy. 
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TEPELNÁ ČERPADLA 

A.1  Úvod do tepelných čerpadel 

Tepelné čerpadlo je zařízení využívající nízkopotenciální energii, kterou převádí do užitečné podoby 

(na vyšší teplotní úroveň). Odebírá teplo z chladného venkovního prostředí - voda, vzduch, zem a toto 

prostředí ochlazuje. Získané teplo předává do topného systému. Proudící médium umožňující přenos 

tepla nazýváme primárním médiem. Toto médium se nachází v tzv. primárním okruhu. 

Druhou stranou, která předává teplo do otopného systému, nazýváme sekundárním okruhem. Primární 

okruh je nahrazen přívodem venkovního vzduchu do jednotky a sekundární představuje otopný 

systém. Tepelné čerpadlo vychází z 2. termodynamického zákona, který říká, že teplo se přenáší v 

uzavřeném systému z jednoho tělesa na druhé, tedy z teplejšího na chladnější. [5], [6] 

A.2  Princip tepelného čerpadla 

Na vstupu do TČ je výměník tepla nazývaný „výparník“, na který se pomocí teplonosného média 

(vzduch, voda, solanka) přivádí nízkopotenciální teplo z vnějšího prostředí. Do jeho druhé poloviny se 

tryskou termostatického expanzního ventilu vstřikuje kapalné chladivo. Za expanzním ventilem je tlak 

ve výparníku nižší a kapalné chladivo se proto rychle odpařuje. Tím se výparník podchlazuje na 

teplotu nižší, než je teplota prostředí, ze kterého je odebíráno teplo. Teplo ze „studené“ strany ohřívá 

podchlazený plyn a tento ohřátý, ale stále ještě studený plyn je nasáván kompresorem. Nasávaný plyn 

si nese zvenku získanou energii. Po stlačení kompresorem se plyn silně zahřeje. V kompresoru se k 

energii nesené plynem přidá další část energie ve formě ztrátového tepla z elektromotoru kompresoru 

a tepla vzniklého třením jeho pohyblivých ploch. Stlačený plyn na výtlaku kompresoru dosáhne vyšší 

teploty, než voda v topném systému a je veden do sekundárního výměníku, tzv. kondenzátoru, kterým 

topná voda proudí. Tam plyn zkapalní a předá teplo chladnější topné vodě. Kapalina je opět zavedena 

do expanzního ventilu a celý cyklus běží stále dokola. [5] 
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Obrázek 1: Princip činnosti tepelného čerpadla [7] 

 

U zemních čerpadel se tepelná energie obsažená v zemi přenáší do domu prostřednictvím kapaliny 

(nemrznoucí směsi), která proudí v trubkách zakopaných v zemi a vstřebává teplo z okolí. Ohřátá 

kapalina putuje do výparníku tepelného čerpadla, kde se nízkopotenciální teplo předá chladivu 

kolujícímu uvnitř zařízení. [5] 

U vzduchových čerpadel teplo z venkovního vzduchu prochází výparníkem do chladiva. Chladivo se 

ve výparníku vypaří a vzniklý plyn je nasán kompresorem. Kompresor stlačí ohřáté plynné chladivo a 

díky kompresi (kdy při vyšším tlaku stoupá teplota) vytlačí nízkopotenciální teplo na vyšší teplotní 

hladinu cca 80 °C. Kompresorem zahřáté chladivo putuje do kondenzátoru, kde předá teplo topné vodě 

(vytápění nebo ohřev vody) a zkondenzuje. Z kondenzátoru putuje kapané chladivo přes expanzní 

ventil (kde se prudce ochladí) zpět do výparníku (opět se ohřeje). [6]  

A.3  Provoz tepelného čerpadla 

A.3.1  Monovalentní provoz 

Jednou z variant provozu tepelného čerpadla je monovalentní provoz. Monovalence užíváme u 

nových, dobře izolovaných domů, kde je tepelná ztráta do 10 kW. Výhodou je, že není nutná 

spolupráce s dalším zdrojem. Obvykle se volí malé předimenzování. Úspora za elektrokotel je 

zanedbatelná a je nutné navíc instalovat akumulační zásobník vody. Monovalentní provoz nelze použít 



- 15 - 

 

u čerpadel vzduch/voda, pokud venkovní teploty dosahují -15 °C a méně. Výkon těchto čerpadel klesá 

s venkovní teplotou. [8], [9] 

A.3.2  Bivalentní provoz 

Tepelné čerpadlo je navrhováno tak, aby nepokrylo zcela potřeby tepla v celém ročním období. Proto 

je nutné ho doplnit o bivalentní zdroj, který postupným náběhem vyrovnává potřebu tepla. Venkovní 

teplotě, ve které se tepelná ztráta objektu rovná výkonu tepelného čerpadla říkáme bod bivalence. 

Bivalentní provoz tepelného čerpadla znamená, že čerpadlo pracuje se sekundárním zdrojem tepla, 

například elektrokotlem. Může pracovat i s kotlem na tuhá či kapalná paliva, kotlem na zemní plyn 

nebo elektrickým přímotopem. Problémem zůstává spolupráce jednotlivých regulací. Většina 

tepelných čerpadel je vybavena pouze jednoduchou regulací, která neumí spolupracovat s nadřazeným 

regulátorem. Při bivalentním provozu je instalovaný tepelný výkon tepelného čerpadla nižší, než 

maximální potřebný (50-80 %). [5], [6] 

Doplňkový zdroj dodává u správně navrženého systému pouze 5-10 % celkové roční spotřeby tepla. 

Někdy bývá elektrokotel do tepelného čerpadla již zabudovaný. Nevýhodou je, že zvyšuje potřebnou 

kapacitu elektrické přípojky a tím rostou i platby za jistič. Tento druhý zdroj se používá, protože 

provozovat tepelné čerpadlo na maximální výkon je neekonomické. Užívá se pro pokrytí potřeby 

tepla, když TČ nestíhá. Spouští se například v extrémně chladné dny. [8], [9] 

A.4  Tepelná soustava a její vlastnosti 

Tepelné čerpadlo pracuje nejefektivněji, když výstupní teplota je pokud možno co nejnižší. Většina 

tepelných čerpadel dodává do soustavy vodu o teplotě max. 55°C. Nejlépe pracuje s nízkoteplotními 

systémy, kde teplota vstupní vody nepřesahuje 40 °C. V minulosti se tepelné soustavy dimenzovaly na 

teplotu přívodu 90°C (a 70°C zpátečka), tj. spád 90/70 °C. Při tomto spádu postačuje poměrně malá 

plocha radiátorů. Kdyby měla tepelná soustava spád 55/45, bylo by nutné počet radiátorů 

zdvojnásobit. Lepším, ale nákladnějším způsobem je budovu zateplit a snížit tak tepelnou ztrátu. 

Podlahové topení pracuje v nízkém spádu (40/35) a proto je pro spolupráci s tepelným čerpadlem 

ideální. Teplota podlahy by se měla pohybovat mezi 23 – 25 °C. Výkon tepelné soustavy a zdroje 

tepla závisí na vnější teplotě. Regulaci topné vody v závislosti na venkovní teplotě nám udává 

ekvitermní regulace. Kolik dní je tepelné čerpadlo skutečně v provozu, závisí na tom, jak je soustava 

předimenzovaná. [8] 

Problém nastává, když je požadavek na vodu v radiátorech větší, než výstup z tepelného čerpadla 

(55°C). Jak jsem uváděl již dříve, v tomto případě je nutné krýt ztrátu jiným zdrojem. Některé firmy 

nabízejí variantu čerpadel, která jsou schopná dodávat topnou vodu o teplotě 65 - 75 °C, ale za cenu 
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zhoršení topného faktoru. Regulace tepelného čerpadla obvykle vyžaduje konstantní průtok 

kondenzátorem. Konstantní průtok topné vody z tepelného čerpadla do nádrže umožňuje instalace 

akumulační nádrže. Tělesa si pak z nádrže odebírají vodu podle množství okamžité potřeby. 

Akumulační nádrž je vhodná i proto, že tepelnému čerpadlu nesvědčí časté vypínání a zapínání, které 

zkracuje životnost kompresoru. Z hlediska regulace je výhodné, že moderní tělesa mají malý vodní 

objem. Pokud by systém neměl akumulační nádrž, tepelné čerpadlo by vodu v tělesech rychle ohřálo a 

pak se vypnulo. Akumulační nádrž je schopná u špatně izolovaných domů (které rychle chladnou) 

pokrýt dvouhodinové výpadky dodávky elektřiny. 

A.5  Hlavní komponenty tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlo sestává ze čtyř základních částí: výparníku, kompresoru, kondenzátoru a expanzního 

ventilu. 

A.5.1  Kompresor 

Nejdůležitějším a nejdražším prvkem tepelného čerpadla je kompresor. Obvykle je hermeticky 

uzavřen v ocelové nádobě. Kompresor slouží ke stlačování chladiva, které vzniká ve výparníku. 

Stlačené páry se silně zahřejí a vedou do kondenzátoru, kde zkapalní a předají teplo do topné vody. 

Tlaky v sacím a výtlačném potrubí se odvíjí od typu použitého chladiva a pracovních podmínek. 

Kompresory obvykle dosahují tlaků přes 3MPa. V kompresorech bývají umístěny ochranné prvky, 

které hlídají nárůst tlaku. Obvykle to bývají přetlakové ventily. Jedním z nejdůležitějších parametrů 

kompresorů je sací výkon. Udává objem nasávaných par vztažený k tlaku v sacím hrdle. [5], [8] 

Jsou různé typy kompresorů, např. pístový, rotační a spirálový. V dnešní době se pro tepelná čerpadla 

nejčastěji používá spirálový kompresor. 

 

Obrázek 2: Scroll kompresor [10] 
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A.5.2  Výparník 

Výparník je tepelný výměník, ve kterém chladivo odebírá ze zdroje tepla např. vzduchu o teplotě           

-15 °C tepelnou energii tím, že se v něm vypařuje chladivo o teplotě -50°C, dokud se teplota chladiva 

nesrovná s teplotou venkovní. To se děje na základě zvětšeného objemu chladírenského plynu za 

expanzním ventilem. U tepelných čerpadel typu vzduch-voda jsou jako výparníky použity lamelové 

výměníky. 

 

Obrázek 3: Lamelový výměník [11] 

 

A.5.3  Kondenzátor 

Kondenzátor je tepelný výměník, ve kterém se předá teplo ze stlačeného plynu do topné vody. Plyn 

zchladne a zkondenzuje a voda se ohřeje. Kondenzátor se užívá pro výměnu tepla mezi chladivem a 

topným systémem. Horké stlačené plynné chladivo kondenzuje v primární straně a předává teplo vodě 

na sekundární straně výměníku. [5] 

 

Obrázek 4: Deskový výměník izolovaný [12] 
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A.5.4  Expanzní ventil 

Přesným názvem termostatický expanzní ventil (TEV), též nazývaný jako vstřikovací. Expanzní ventil 

umožňuje vznik vysokého tlaku na kondenzátoru pomocí zúženého profilu. Do výparníku se tryskou 

vstřikuje přesné množství chladiva tak, aby měl optimální provozní režim. Jeho hlavní součástí je 

tryska, která se otevírá podle teploty a tlaku v potrubí vedoucímu k výparníku. Dále obsahuje teplotní 

čidlo, kterému říkáme tykavka. Teplotní čidlo je naplněné médiem, u kterého se při zvyšování teploty 

zvyšuje tlak. Tlak se přenáší pomocí kapiláry na membránu TEV. Tlak nad membránou roste s 

rostoucí teplotou tykavky a tlak pod membránou roste s vypařovací teplotou. Rozdíl těchto tlaků 

odpovídá přehřátí chladiva a vytváří sílu, která působí proti síle pružiny ventilu a otevírá či zavírá 

trysku. Když vzroste přehřátí chladiva ve výparníku, tak se ventil otevírá a když klesá, tak se zavírá. 

[5] 

 

Obrázek 5: Expanzní ventil [13] 

 

A.6  Chladiva používaná v tepelných čerpadlech 

Chladivo je spojovacím prvkem všech částí tepelného čerpadla a je nositelem tepelné energie, kterou 

odevzdává v kondenzátu otopné vodě. U těchto kapalin se využívá velmi nízkého bodu varu. Chladiva 

se rozdělují podle fyzikálních vlastností a chemických vlastností. Dále se určuje jejich vliv na životní 

prostředí, zkratka ODP – vliv na ozonovou vrstvu a GWP – vliv na oteplování země. U ODP platí, čím 

menší číslo, tím je vliv na ozonovou vrstvu nižší. U GWP je tomu naopak, čím vyšší číslo, tím vyšší 

negativní vliv na oteplování Země. 

Pro označování chladiv slouží jednotné značení. Používají se jednoduché čisté kapaliny nebo 

sloučeniny několika druhů. V dnešních tepelných čerpadlech bývají nejčastěji používány směsi 

několika HFC uhlovodíků (R410A, R407C, R134a), které mají negativní vliv na ozonovou vrstvu, ale 

mají vysoký vliv na oteplování Země. Tyto látky jsou v tab. 1. 
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Proto se zvyšuje zájem o přírodní chladiva s nižším GWP (Global Warming Potential) - tab. 2. Proto 

se s velmi běžně používaným čpavkem (R717) začíná používat oxid uhličitý, který má GWP rovno 1, 

ale je nutno použít speciálního kompresoru pro vysoký tlak. [14] 

 

Tabulka 1: Chladiva nepoškozující ozonovou vrstvu [14] 

 

 

Tabulka 2: Chladiva s negativním vlivem na oteplování Země [14] 
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A.7  Systémová řešení tepelných čerpadel 

Velký vliv na konstrukci a vlastnosti tepelného čerpadla má zvolený nízkopotenciální zdroj. Existuje 

několik tepelných čerpadel, které rozdělujeme podle toho, jaký zdroj nízkopotenciálního tepla 

využívají a podle druhu ohřívaného média. Tepelná čerpadla se rozdělují na systémy: 

 vzduch-voda 

 vzduch-vzduch 

 země-voda (zemní plošný kolektor) 

 země-voda (vrt) 

 voda-voda 

A.7.1  Tepelné čerpadlo vzduch-voda 

Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda využívá nízkopotenciální teplo přímo z okolního vzduchu. 

Proto je jejich aplikace velmi jednoduchá, protože nepotřebují pro svoji funkčnost zemní kolektor 

nebo vrt. Jejich pořízení je levnější a jejich provozní náklady jsou menší než u plynových nebo 

elektrických kotlů. 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda nemá příliš velkou účinnost a výkon v chladných zimních měsících, 

kdy venkovní teplota klesá. Velký vliv na účinnost má také vlhkost vzduchu, pokud je vzduch chladný 

a má i malou vlhkost, potom energie ve vzduchu je málo. Naopak v teplejších měsících, kdy je podzim 

nebo jaro, má tepelné čerpadlo vzduch-voda lepší účinnost a výkon jako systém země-voda. Proto se 

tepelné čerpadla vzduch-voda spíše používají v mírných oblastech, kde nedochází k velkému poklesu 

teplot nebo jako sezonní ohřev bazénů. 

Princip tepelného čerpadla vzduch-voda využívá ventilátor k ohřevu chladiva ve výparníku, jeho 

konstrukce bývá nejčastěji rozdělená. Výparník se nachází ve vnějších prostorech u domu a kompresor 

s kondenzátorem se nachází v rodinném domě, tzv. split jednotka. U této konstrukce je důležitá 

tepelná izolace potrubního vedení propojující tyto dvě částí. Tepelné čerpadlo lze kombinovat se 

střešními solárními kolektory. Ještě lepší účinnosti dosáhneme, když jako otopný systém zvolíme 

podlahové topení. Použitím podlahového topení vytápíme celou místnost stejnoměrně na rozdíl od 

radiátorů. Další výhodou je, že teplo z podlahového topení sálá a hovoříme tedy o nízkoteplotním 

vytápění. U radiátorů je přenos tepla prouděním – neefektivní a navíc je musíme otápět na vyšší 

teplotu. [8], [15], [16] 
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Obrázek 6: Umístění venkovní části tepelného čerpadla vzduch-voda [17] 

A.7.2  Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 

Má stejný příjem nízkopotenciálního tepla jako tepelné čerpadlo vzduch-voda. Získanou energii v 

podobě tepla ale už nepředává topné vodě, nýbrž přímo vzduchu uvnitř objektu. Tento typ tepelného 

čerpadla je účinnější, protože dochází o jednu tepelnou výměnu méně a jeho pořizovací a provozní 

náklady jsou velmi malé. Používá se jako doplňující zdroj vytápění k plynovému nebo elektrickému 

kotli. Tím dokáže snížit spotřebu plynu nebo elektrické energie a ušetří nemalé částky. 

A.7.3  Tepelné čerpadlo země-voda (plošný kolektor) 

U tohoto typy dochází k získávání nízkopotenciálního tepla z povrchu země. Do země se instaluje 

plošný kolektor tvořený plastovým potrubím, který je naplněn nemrznoucí směsí. Tyto směsi jsou na 

bázi etylalkoholu, glycerínové, monoethylenglykoru, atd. Tak přivádí teplo do výparníku, kde otepluje 

chladivo. Kolektor je umístěn do výkopu od 1 m do 1,5 m. Dosažitelný výkon se udává u zemního 

kolektoru v mezích od 20 do 25 W/m². Potřebná délka kolektoru na 1 kW výkonu tepelného čerpadla 

se udává od 40 do 160 m. Velmi závisí na vlastnostech půdy. Půda funguje jako akumulátor, která 

během letního období akumuluje sluneční energii, tuto energii my potom čerpáme v zimním období. 

Tepelné čerpadlo země-voda je charakteristické svojí velkou účinností a vysokým topným faktorem. 

Jejich pořizovací cena je o něco dražší než u systému vzduch-voda, ale to nám vyváží účinnost a 

výkon tepelného čerpadla. Dále se obejdeme bez jiných topných systému na tuhá paliva, plyn či 

elektrickou energii a jsme tak zcela nezávislí. Pro realizaci tepelného čerpadla s plošným kolektorem 

potřebuje poměrně velkou plochu pozemku. Pokud jsme omezeni prostorem, lze volit úspornější 

variantu realizací slinkami. [8], [15], [16] 
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Obrázek 7: Tep. čerpadlo země-voda s plošným kolektorem [18] 

A.7.4  Tepelné čerpadlo země-voda (vrt) 

K příjmu nízkopotenciálního tepla se využívá geotermální teplo. Vertikální zemní kolektor je vložen 

do hlubokého vrtu o průměru 12 až 16 cm. Pro větší výkon je možné použití několika vrtů, avšak platí 

podmínka, že vrty by měli být od sebe vzdáleny minimálně 5 až 10 m. Lépe je zvolit jeden hlubší, 

protože od 10 m je teplota ve vrtu po celý rok stabilní. Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla 

potřebujeme zhruba 10 až 18 m hloubky vrtu. 

Tepelná čerpadla s horizontálním kolektorem jsou velmi výkonově stabilní a mají nejlepší topný 

faktor ze všech tepelných čerpadel. Jejich provozní náklady jsou výrazně levnější než u tepelných 

čerpadel vzduch-voda. Další výhodou je jejich nenáročnost na plochu pozemku, tím že vrtáme do 

země, a vrt zabere pouze 1 m² plochy. 

 

Obrázek 8: Tepelné čerpadlo země-voda s vrtem [18] 

 



- 23 - 

 

Největším problémem je však pořizovací cena a realizace vrtu. Pro vyhloubení vrtu jsou také nutná 

specifická stavební povolení pro hloubkové vrty. Možné je využít specializovanou firmu, která za nás 

vyřídí veškerou administrativu a vyhloubá vrt. Pokud při vrtání narazíme na spodní vody, je lepší 

upustit od projektu tepelného čerpadla země-voda a realizovat tak systém voda-voda. Získáme lepší 

účinnost čerpadla a ušetříme za hloubení vrtu. [8], [15], [16] 

A.7.5  Tepelné čerpadlo voda-voda 

Tepelná čerpadla typu vodo-voda využívají jako nízkopotenciální zdroj tepla spodní vody nebo ne 

tolik využívané vodní plochy nebo toky. Tento typ je také vhodný využívat ve větších objektech, kde 

vzniká odpadní teplo z technologických procesů. Proto se s tímto typem moc nesetkáváme u 

rodinných domů. Jsou zde také kladeny velké nároky na kvalitu vody. 

U využití spodních vod musíme mít dvě studny, zdrojovou, ze které odebíráme spodní vody a 

vsakovací studnu pro vypouštění ochlazené vody. V tomto systému musíme také zajistit potřebný 

průtok vody, aby nedocházelo k zamrznutí vody ve výparníku. Tím by došlo k poškození tepelného 

čerpadla. Potřebný průtok se vypočte, pokud víme požadovaný výkon čerpadla. Zdrojová studna musí 

mít bohatý podzemní zdroj, to především přes zimní období, kdy je období sucha. [8], [15], [16] 

 

Obrázek 9: Tepelné čerpadlo voda-voda (studna) [18] 

 

Realizace takových studen je opět nákladná obdobně jako při hloubení vrtu a potřebujeme stavební 

povolení. To zase vyvažuje stabilní výkon a vysoký topný faktor. 
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U využívání vodních ploch nebo toků potřebujeme v blízkosti objektu nebo rodinného domu mít 

nějakou vodní nádrž nebo říčku. Do vody se instaluje plošný kolektor, který je uzavřený a naplněný 

nemrznoucí kapalinou, obdobně jako u tepelného čerpadla země-voda. Výhoda takového řešení oproti 

systému se studnou je, že nehledíme na kvalitu vody, protože se jedná o uzavřený systém. 

 

Obrázek 10: Tepelné čerpadlo voda-voda (vodní plocha) [18] 

 

Pro stabilní výkon a vysoký topný faktor je potřebná a stabilní hladina nádrže, při poklesu hladiny se 

snižuje teplota dna, kde máme uložený kolektor a tím klesá účinnost tepelného čerpadla. 

Pro realizaci tepelného čerpadla voda-voda je nutné získat povolení od správce vodního toku nebo 

nádrže. Protože po aplikaci tepelného čerpadla dochází k ochlazení nádrže nebo vodního toku. Toto 

ochlazení nesmí překročit určitou mez, kvůli ochraně fauny a flory žijící ve vodě. Proto je velmi 

obtížné získat takové povolení. 
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B.1  Identifikační údaje 

B.1.1  Vlastník předmětu energetického auditu 

Název:   firma HOERBIGER, s.r.o. 

Sídlo:     Nádražní 10, 471 07 Žandov 

IČO:       48265578 

B.1.2  Předmět energetického auditu 

Název:   Administrativní budova 

Adresa:  Nádražní 10, 471 07 Žandov 

 

B.2  Popis stávajícího stavu 

B.2.1  Popis předmětu energetického auditu 

B.2.1.1  Charakteristika hlavních činností předmětu EA 

Předmětem energetického auditu je administrativní budova, která se nachází na ulici Nádražní 10 ve 

městě Žandov. Budovu tvoří celkem 2 nadzemní podlaží. Objekt má obdélníkový tvar o rozměrech 

30,3 × 12,2 m. V budově se nachází administrativní části i výrobní části. 

Objekt tvoří nosné železobetonové sloupy v kombinaci s nosnými obvodovými stěnami. Obvodový 

plášť je tvořen z plynosilikátových tvárnic a z dutých cihel CDm. Podlaha na zemině je tvořena 

betonem, maltou a nášlapnou vrstvou, bez jakékoliv tepelné izolace. Střecha objektu je jednoplášťová 

plochá. Výplně otvorů jsou původní, zdvojené s ocelovou konstrukcí. Vrata u výrobní haly jsou 

plastová s dvěma malými prosklenými okénky. 

V rámci výpočtu byl objekt rozdělen na zóny z důvodu různé návrhové teploty a různého provozu. 

Tabulka 3: Základní informace o jednotlivých zónách 

zóna provoz 
návrhová 

teplota [°C] 

vnitřní 

plocha 

[m²] 

vnější 

plocha 

[m²] 

vnitřní 

objem 

[mᵌ] 

vnější 

objem 

[mᵌ] 

1 chodba + schodiště 15 104,70 115,64 370,94 465,54 

2 hygienické zázemí 20 48,18 51,96 166,59 206,50 

3 kanceláře 20 304,83 331,23 1074,04 1328,98 

4 výrobní prostory 18 183,10 199,44 665,33 813,97 
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Legenda pro označení zón v patrech: 

 

 

Obrázek 11: Schematický půdorys 1NP 

 

 

 

Obrázek 12: Schematický půdorys 2NP 
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B.2.1.2  Popis technických zařízení, systémů a budov 

Vytápění 

Celý objekt je vytápěn pomocí elektrického topení. Jako zdroj slouží elektrický rozvaděč, který se 

nachází v 1. nadzemním podlaží. V kancelářích a v hygienickém zázemí jsou přímotopné panely 

ECOFLEX o celkovém výkonu 48,55 kW. Ve výrobní hale jsou přímotopné sálavé panely stropní 

ECOSUN S09 o celkovém výkonu 16,2 kW.  

Příprava TV 

Příprava teplé vody probíhá v jednom přímo ohřívaném zásobníku o objemu 500 litrů, který je 

umístěný v 1. nadzemním podlaží ve sprchách. Zdrojem tepla pro ohřev teplé vody je přímotopný 

ohřívač STIEBEL ELTRON o výkonu 18 kW.  

Vzduchotechnika 

V objektu se nevyskytuje žádné vzduchotechnické zařízení. Větrání objektu je přirozené pomocí oken. 

Osvětlení 

Osvětlení objektu je převážně řešeno staršími zářivkami. V kancelářích jsou pak na stolech lampy se 

žárovkami. Veškeré osvětlení v budově je ovládáno manuálně. 

B.2.1.3  Situační plán 

Adresa objektu:  Nádražní 10, 471 07 Žandov 

Nadmořská výška:  263 m. n. m. 

Venkovní výpočtová teplota pro zimní období:  -17 °C 
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Obrázek 13: Mapa umístění objektu [1] 

 

 

 

Obrázek 14: Fotomapa umístění objektu [2] 
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B.2.2  Energetické vstupy za předcházející 3 roky 

Tabulka 4: Spotřeba elektrické energie 

 

 

Tabulka 5: Výchozí roční energetická bilance 

 

 

 

 

 

 

 

Rok MWh tis. Kč

2015 295,36 1181,44

2016 312,58 1250,32

2017 290,95 1163,80

Ø 299,63 1198,52

Vstupy paliv a 

energie
Jednotka Množství

Výhřevnost 

GJ/jednotku

Přepočet na 

MWh

Roční 

náklady v tis. 

Kč

Elektřina MWh 299,63 3,6 299,63 1 198,52

Teplo GJ - - - -

Zemní plyn MWh - - - -

Jiné plyny MWh - - - -

Hnědé uhlí t - - - -

Černé uhlí t - - - -

Koks t - - - -

Jiná pevná paliva t - - - -

TO t - - - -

TOEL t - - - -

Druhotné zdroje
1) GJ - - - -

Obnovitelné zdroje
2) GJ/MWh - - - -

Jiná paliva GJ - - - -

299,63 1 198,52

0,0 0,0

299,63 1 198,52

Vysvětlivky:
1)

 Druhotné zdroje a jejich podíl na užití energie budou uvedeny samostatně.
2)

 Obnovitelné zdroje a jejich podíl na užití v budově budou uvedeny samostatně.

Pro rok: před realizací projektu

Celkem vstupy paliv a energie

Změna stavu zásob (inventarizace)

Celkem spotřeba paliva a energie
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B.2.3  Vlastní zdroje energie 

V budově nejsou žádné vlastní zdroje energie. 

 

Tabulka 6: a) Základní technické ukazatele vlastního zdroje energie 

 

 

 

Tabulka 7: b) Roční bilance výroby z vlastního zdroje energie 

 

 

 

 

 

ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota

1
Roční celková účinnost zdroje [z tabulky b) - (ř.3 x 3,6 + 

ř.7) : ř.12]
(%) -

2
Roční účinnost výroby elektrické energie [z tabulky b) - ř.3 

x 3,6 : ř.6]
(%) -

3 Roční účinnost výroby tepla [z tabulky b) - ř.7 : ř.11] (%) -

4
Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny [z tabulky b) - 

ř.6 : ř.3]
(GJ/MWh) -

5
Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla [z tabulky b) - 

ř.11 : ř.7]
(GJ/GJ) -

6
Roční využití instalovaného elektrického výkonu [z tabulky 

b) - ř.3 : ř.1]
(hod) -

7
Roční využití instalovaného tepelného výkonu [z tabulky b) - 

(ř.7 : 3,6) : ř.2]
(hod) -

ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota

1 Instalovaný elektrický výkon celkem (MW) -

2 Instalovaný tepelný výkon celkem (MW) -

3 Výroba elektřiny (MWh) -

4 Prodej elektřiny (MWh) -

5
Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu 

elektřiny
(MWh) -

6 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny (GJ/r) -

7 Výroba tepla (GJ/r) -

8 Dodávka tepla (GJ/r) -

9 Prodej tepla (GJ/r) -

10 Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla (GJ/r) -

11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla (GJ/r) -

12 Spotřeba energie v palivu celkem (GJ/r) -
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B.2.4  Rozvody energie 

B.2.4.1  Rozvody pro vytápění 

Rozvody pro vytápění jsou vedeny v soklovém žlabu v kabelovým kanálu, který je připevněný ke 

stěně a je umístěný vždy těsně nad podlahou v každé místnosti. Jako rozvod je použitý přívodní kabel 

pro přímotopy a sálavé panely CYKY 3C×2,5. V kancelářích jsou použity přímotopné panely, které 

jsou umístěné pod okny. Ve výrobě jsou použity přímotopné sálavé panely stropní. 

 

Obrázek 15: Přímotopný panel Ecoflex [3] 

 

 

Obrázek 16: Přímotopný sálavý panel Ecosun [4] 

 

B.2.4.2  Rozvody teplé a studené vody 

Rozvody vody tvoří ocelové izolované trubky. Tyto rozvody jsou původní, ještě nedošlo k žádné 

výměně rozvodů. Studená voda je do budovy přiváděna obecním vodovodem přes přípojku. Dále je 

pak rozvedena potrubím až k místům odběru. 
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B.2.4.3  Rozvody elektrické energie 

Rozvody jsou původní z doby výstavby objektu. Budova je připojena ke kabelové distribuční síti 

nízkého napětí. Měření je zajištěno elektroměry.  

B.2.5  Významné spotřebiče energie 

V objektu jsou běžné spotřebiče, jako jsou počítače, notebooky, tiskárny a rychlovarné konvice. 

Přesný počet spotřebičů a jejich příkon není znám. 

B.2.6  Tepelně technické vlastnosti budovy 

Budova není zateplená žádným zateplovacím systémem. Objekt tvoří nosné železobetonové sloupy v 

kombinaci s nosnými obvodovými stěnami. Obvodový plášť je tvořen z plynosilikátových tvárnic a z 

dutých cihel CDm. Podlaha na zemině je tvořena betonem, maltou a nášlapnou vrstvou, bez jakékoliv 

tepelné izolace. Střecha objektu je jednoplášťová plochá. Výplně otvorů jsou původní, zdvojené s 

ocelovou konstrukcí. Vrata u výrobní haly jsou plastová s dvěma malými prosklenými okénky. 

Tabulka 8: Skladby konstrukcí 

 

 

 

 

 

 

d λ R Rsi Rse U

[m] [W/(m.K)] [(m².K)/W] [(m².K)/W] [(m².K)/W] [W/(m².K)]

1 omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

2 železobeton 0,400 1,74 0,230

3 omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

č. v. materiál Δutbk

Obvodová stěna - žb sloup

0,13 0,04 0,10 2,42

d λ R Rsi Rse U

[m] [W/(m.K)] [(m².K)/W] [(m².K)/W] [(m².K)/W] [W/(m².K)]

1 omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

2 plynosilikát 0,400 0,23 1,739

3 omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

Obvodová stěna - plynosilikát

č. v. materiál Δutbk

0,13 0,04 0,10 0,62

d λ R Rsi Rse U

[m] [W/(m.K)] [(m².K)/W] [(m².K)/W] [(m².K)/W] [W/(m².K)]

1 omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

2 cihla dutá 0,450 0,72 0,625

3 omítka vápenná 0,015 0,88 0,017

Obvodová stěna - cihla dutá

č. v. materiál Δutbk

0,13 0,04 0,10 1,31
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Kovové vstupní dveře       U = 5,65 [W/(m².K)] 

Okno zdvojené                   U = 3,30 [W/(m².K)] 

Průmyslová vrata               U = 6,20 [W/(m².K)] 

B.2.7  Systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 

50001 

Systém managementu hospodaření s energií v objektu není zaveden. 

 

B.3  Vyhodnocení stávajícího stavu   

B.3.1  Vyhodnocení účinnosti užití energie 

Uvažované hodnoty pro výpočet: 

Účinnost sdílení tepla otopnou soustavou:  94 % 

B.3.2  Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí 

budovy 

Porovnání vypočítaných součinitelů prostupu tepla s požadovanými a doporučenými hodnotami dle 

ČSN 73 0540-2:2011. 

 

 

d λ R Rsi Rse U

[m] [W/(m.K)] [(m².K)/W] [(m².K)/W] [(m².K)/W] [W/(m².K)]

1 keramická dlažba 0,012 1,01 0,012

2 malta cementová 0,008 1,16 0,007

3 beton 0,130 1,30 0,100

Podlaha na terénu

č. v. materiál Δutbk

0,17 0 0,10 3,56

d λ R Rsi Rse U

[m] [W/(m.K)] [(m².K)/W] [(m².K)/W] [(m².K)/W] [W/(m².K)]

1 železobeton 0,250 1,58 0,158

2 asfaltový pás 0,004 0,21 0,019

3 EPS 0,100 0,04 2,500

4 EPS 0,050 0,04 1,250

5 folie PVC 0,002 0,16 0,013

Střecha

č. v. materiál Δutbk

0,10 0,04 0,10 0,33
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Tabulka 9: Porovnání součinitelů prostupu tepla s normou 

 

B.3.3  Vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření s energií 

Systém managementu hospodaření s energií v objektu není zaveden. 

B.3.4  Celková energetická bilance 

Tabulka 10: Výchozí roční energetická bilance 

 

 

 

 

 

 

 

Uvyp UN,20 Urec,20

Obvodová stěna - žb sloup 2,42 0,30 0,25 NEVYHOVUJE

Obvodová stěna - plynosilikát 0,62 0,30 0,25 NEVYHOVUJE

Obvodová stěna - cihla dutá 1,31 0,30 0,25 NEVYHOVUJE

Podlaha na terénu 3,56 0,45 0,30 NEVYHOVUJE

Střecha 0,33 0,24 0,16 NEVYHOVUJE

Vstupní dveře 5,65 1,70 1,20 NEVYHOVUJE

Okno zdvojené 3,30 1,50 1,20 NEVYHOVUJE

Průmyslová vrata 6,20 1,70 1,20 NEVYHOVUJE

Typ konstrukce
[W/(m².K)]

Posouzení

Náklady

(GJ) (MWh) (tis. Kč)

1 Vstup paliv a energie 1 078,7 299,6 1 198,5

2 Změna zásob paliv 0,0 0,0 0,0

3 Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) 1 078,7 299,6 1 198,5

4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0

5 Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 - ř.4) 1 078,7 299,6 1 198,5

6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5) 302,4 84,0 336,0

7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 992,2 275,6 1 102,5

8 Spotřeba energie na chlazení (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0

9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5) 28,9 8,0 32,1

10 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0,0 0,0 0,0

11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0,0 0,0 0,0

12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 54,7 15,2 60,8

13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0

ř. Ukazatel
Energie
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B.4  Návrhy jednotlivých úsporných opatření 

B.4.1  Opatření č. 1 

Název: Výměna otvorů 

Popis: Navrhuji kompletní výměnu všech otvorů na objektu. Původní okna budou nahrazena za nová 

plastová okna s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla 1,10 W/(m².K). Vstupní dveře 

budou vyměněny za nové se součinitelem prostupu tepla 1,20 W/(m².K). Průmyslová vrata budou 

vyměněna za nová se součinitelem prostupu tepla 1,22 W/(m².K). Všechny nové otvory vyhovují na 

požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla pro daný typ výplně. 

Tabulka 11: Popis opatření č. 1 

 

Realizací tohoto opatření dojde k úspoře 41,7 MWh ročně tj. 166 782 Kč při předpokládaných 

investičních výdajích 896 600 Kč. Při výpočtech byla uvažována cena 5 000 Kč/m² pro okna. Cena 

dveří a vrat byla stanovena odborným odhadem. 

B.4.2  Opatření č. 2 

Název: Zateplení fasády 

Popis: Navrhuji zateplení fasády na objektu. Bude použita tepelná izolace EPS o tloušťce 160 mm. 

Součinitel prostupu tepla obvodové konstrukce bude mít po úpravě hodnotu: 

 0,19 W/(m².K)  pro obvodovou stěnu z plynosilikátu 

 0,22 W/(m².K)  pro obvodovou stěnu z dutých cihel 

 0,24 W/(m².K)  pro obvodovou stěnu z žb sloupu 

Všechny skladby po zateplení vyhovují na požadovanou i doporučenou hodnotu součinitele prostupu 

tepla pro daný typ stěny. 

 

 

 

OP-1

Kč 896 600

MWh/rok 41,7

Kč/rok 166 782

roky 5,4

výměna otvorů

Investiční výdaje

Úspora paliv a energie

Přínosy opatření celkem

Prostá doba návratnosti
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Tabulka 12: Popis opatření č. 2 

 

Realizací tohoto opatření dojde k úspoře 27,1 MWh ročně tj. 108 429 Kč při předpokládaných 

investičních výdajích 1 308 000 Kč. Při výpočtech byla uvažována cena 2 300 Kč/m² zateplované 

obvodové stěny. 

B.4.3  Opatření č. 3 

Název: Zateplení střechy 

Popis: Navrhuji zateplení střešní konstrukce tepelnou izolací EPS tloušťky 120 mm. Součinitel 

prostupu tepla bude mít po úpravě hodnotu 0,15 W/(m².K). Střecha po zateplení vyhovuje na 

požadovanou i doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla pro daný typ střechy. 

Tabulka 13: Popis opatření č. 3 

 

Realizací tohoto opatření dojde k úspoře 5,9 MWh ročně tj. 23 553 Kč při předpokládaných 

investičních výdajích 739 900 Kč. Při výpočtech byla uvažována cena 2 200 Kč/m² zateplované 

ploché střešní konstrukce. 

B.4.4  Opatření č. 4 

Název: Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda 

Popis: Navrhuji výměnu zdroje tepla za tepelné čerpadlo typu vzduch/voda. Tepelné čerpadlo bude 

mít výkon 65 kW a bude sloužit k vytápění objektu a ohřevu teplé vody. 

Tabulka 14: Popis opatření č. 4 

 

OP-2

Kč 1 308 000

MWh/rok 27,1

Kč/rok 108 429

roky 12,1Prostá doba návratnosti

zateplení fasády

Investiční výdaje

Úspora paliv a energie

Přínosy opatření celkem

OP-3

Kč 739 900

MWh/rok 5,9

Kč/rok 23 553

roky 31,4

Přínosy opatření celkem

Prostá doba návratnosti

zateplení střechy

Investiční výdaje

Úspora paliv a energie

OP-4

Kč 1 101 400

MWh/rok 30,2

Kč/rok 120 800

roky 9,1

nový zdroj tepla TČ

Investiční výdaje

Úspora paliv a energie

Přínosy opatření celkem

Prostá doba návratnosti
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Realizací tohoto opatření dojde k úspoře 30,2 MWh ročně tj. 120 800 Kč při předpokládaných 

investičních výdajích 1 101 400 Kč. Investiční výdaje byly stanoveny odborným odhadem. 

B.4.5  Opatření č. 5 

Název: Nucené větrání s ZZT 

Popis: Navrhuji nucené větrání se zpětným získáváním tepla. Systém větrání bude rovnotlaký a 

objemový průtok vzduchu bude 1000 mᵌ/hod. Účinnost rekuperace bude 60 %. 

Tabulka 15: Popis opatření č. 5 

 

Realizací tohoto opatření nedojde k úspoře, ale k navýšení spotřeby energie o 4,7 MWh ročně. Je to 

dané tím, že ve výchozím stavu je přirozené větrání okny a provoz vzduchotechnické jednotky 

samozřejmě něco stojí. Nicméně si budeme moct řídit teplotu v objektu, tím se zlepší tepelná stabilita 

místností, hlavně v létě a lidé na pracovišti budou mít větší komfort. 

B.4.6  Opatření č. 6 

Název: Nové LED osvětlení 

Popis: Navrhuji výměnu stávajících zdrojů světla za úspornější. Ve stávajících zářivkách by se 

nahradily původní trubice za LED trubice. 

Tabulka 16: Popis opatření č. 6 

 

Realizací tohoto opatření dojde k úspoře 1,4 MWh ročně tj. 5 469 Kč při předpokládaných 

investičních výdajích 190 000 Kč. Při výpočtech byla uvažována cena 300 Kč za 1 kus. Bude 

vyměněno 633 kusů svítidel. 

 

 

OP-5

Kč 480 000

MWh/rok -4,7

Kč/rok -18 952

roky -25,3

Investiční výdaje

Úspora paliv a energie

Přínosy opatření celkem

Prostá doba návratnosti

VZT s ZZT

OP-6

Kč 190 000

MWh/rok 1,4

Kč/rok 5 469

roky 34,7

osvětlení LED

Investiční výdaje

Úspora paliv a energie

Přínosy opatření celkem

Prostá doba návratnosti
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B.4.7  Opatření č. 7 

Název: Fotovoltaika 

Popis: Navrhuji instalaci malé fotovoltaické elektrárny na střechu budovy. Orientace panelů bude na 

jižní stranu se sklonem 35 °. Bude použito celkem 20 panelů typu IBC PolySol 260 CS o výkonu 

jednoho panelu 260 Wp. Celková produkce elektrické energie z FVE je 5 285,7 kWp. Vyrobená 

elektrická energie bude použita na provoz budovy, v případě přebytků bude prodána do distribuční 

soustavy za cenu 0,5 Kč/1 kWh.  

 

Graf 1: Způsob pokrytí spotřeby el. energie v budově 

 

Tabulka 17: Popis opatření č. 7 

 

Realizací tohoto opatření dojde k úspoře 5,29 MWh ročně tj. 21 143 Kč při předpokládaných 

investičních výdajích 234 000 Kč. Investiční výdaje byly stanoveny odborným odhadem. 

 

 

 

 

OP-7

Kč 234 000

MWh/rok 5,29

Kč/rok 21 143

roky 11,1Prostá doba návratnosti

Fve panely

Investiční výdaje

Úspora paliv a energie

Přínosy opatření celkem
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B.4.8  Přehled navrhovaných opatření 

Tabulka 18: Přehled opatření 

 

 

 

Graf 2: Porovnání úspor energie jednotlivých opatření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření č. 1 896 600 41,7 166 782 5,4

Opatření č. 2 1 308 000 27,1 108 429 12,1

Opatření č. 3 739 900 5,9 23 553 31,4

Opatření č. 4 1 101 400 30,2 120 800 9,1

Opatření č. 5 480 000 -4,7 -18 952 -25,3

Opatření č. 6 190 000 1,4 5 469 34,7

Opatření č. 7 234 000 5,29 21 143 11,1

Investiční 

výdaje [Kč]
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B.5  Varianty opatření ke zvýšení účinnosti 

B.5.1  Varianta č. 1 - Zateplení budovy 

Varianta č. 1 obsahuje: 

 Opatření č. 1 - výměna otvorů 

 Opatření č. 2 - zateplení fasády 

 Opatření č. 3 - zateplení střechy 

Tabulka 19: Popis varianty č. 1 

 

B.5.2  Varianta č. 2 - Zateplení + TZB systémy 

Varianta č. 2 obsahuje: 

 Opatření č. 1 - výměna otvorů 

 Opatření č. 2 - zateplení fasády 

 Opatření č. 3 - zateplení střechy 

 Opatření č. 4 - tepelné čerpadlo vzduch/voda 

 Opatření č. 5 - nucené větrání s ZZT 

 Opatření č. 6 - nové LED osvětlení 

Tabulka 20: Popis varianty č. 2 

 

B.5.3  Varianta č. 3 - LED + FVE 

Varianta č. 3 obsahuje: 

 Opatření č. 6 - nové LED osvětlení 

 Opatření č. 7 - fotovoltaika 

 

 

VAR-1

Kč 2 944 500

MWh/rok 74,7

Kč/rok 298 764Přínosy varianty celkem

Zateplení budovy

Investiční výdaje

Úspora paliv a energie

VAR-2

Kč 4 715 900

MWh/rok 99,2

Kč/rok 406 081Přínosy varianty celkem

Zateplení + TZB systémy

Investiční výdaje

Úspora paliv a energie
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Tabulka 21: Popis varianty č. 3 

 

B.5.4  Ekonomické vyhodnocení navržených variant 

Ekonomické vyhodnocení bylo provedeno na základě vyčíslení čisté současné hodnoty (NPV), reálné 

doby návratnosti (Tsd) a vnitřního výnosového procenta (IRR).  

Tabulka 22: Výsledky ekonomického vyhodnocení 

 

Všechny varianty mají čistou současnou hodnotu větší než nula, tudíž jsou ekonomicky výhodné. 

Druhá varianta má nejvyšší čistou současnou hodnotu a nejvyšší vnitřní výnosové procento, takže je z 

ekonomického hlediska nejvhodnější. 

 

VAR-3

Kč 424 000

MWh/rok 6,69

Kč/rok 26 612Přínosy varianty celkem

LED + FVE

Investiční výdaje

Úspora paliv a energie

Parametr Jednotka Výchozí stav Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Přínosy projektu celkem (Kč) - 298 764 406 081 26 612

z toho tržba za teplo a elektřinu (Kč) - 0 0 0

Investiční výdaje projektu (Kč) - 2 944 500 4 715 900 424 000

náklady na přípravu projektu (Kč) - 0 0 0

náklady na technologická zařízení a stavbu (Kč) - 0 0 0

náklady na přípojky (Kč) - 0 0 0

Provozní náklady celkem (Kč) 1 198 512 899 748 792 431 1 171 900

náklady na energii (Kč) 1 198 512 899 748 792 431 1 171 900

náklady na opravu a údržbu
1) (Kč) 0 0 0 0

osobní náklady (mzdy, pojistné) (Kč) 0 0 0 0

ostatní provozní náklady
2) (Kč) 0 0 0 0

náklady na emise a odpady (Kč) 0 0 0 0

Doba hodnocení (roky) - 20 20 20

Roční růst cen energie (%)

Diskont
3) (%) - 1,5 1,5 1,5

Tsd- reálná doba návratnosti (roky) - 10 9 15

NPV - čistá současná hodnota (tis. Kč) - 3 847 6 788 181

IRR - vnitřní výnosové procento (%) - 11 12 5

z toho

z toho

Vysvětlivky:
1)

 Náklady obsahují zejména náklady na materiál, opravy zařízení, plánovanou a preventivní údržbu.
2)

 Náklady obsahují zejména náklady na obsluhu, servis a revizi zařízení.
3)

 Pro energetické posudky podle §9a odst. 1 písm. E) zákona se stanovuje hodnota diskontního činitele ve výši 1.04 

(tedy 4 %).
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B.5.5  Ekologické vyhodnocení navržených variant 

Tabulka 23: Ekologické vyhodnocení varianty 1 

 

Tabulka 24: Ekologické vyhodnocení varianty 2 

 

Tabulka 25: Ekologické vyhodnocení varianty 3 

 

 

 

 

 

Výchozí stav Varianta 1 Rozdíl

(t/rok) (t/rok) (t/rok)

Tuhé znečišťující látky 0,011026 0,007902 0,003124

SO2 0,252059 0,180647 0,071412

NOx 0,170081 0,121895 0,048186

VOC 0,000746 0,000535 0,000211

PM10 0,000000 0,000000 0,000000

PM2.5 0,006616 0,004741 0,001874

NH3 0,000000 0,000000 0,000000

CO2 303,103726 217,230245 85,873481

Znečišťující látka

Výchozí stav Varianta 2 Rozdíl

(t/rok) (t/rok) (t/rok)

Tuhé znečišťující látky 0,011026 0,003684 0,007342

SO2 0,252059 0,084219 0,167840

NOx 0,170081 0,056828 0,113253

VOC 0,000746 0,000249 0,000497

PM10 0,000000 0,000000 0,000000

PM2.5 0,006616 0,002210 0,004405

NH3 0,000000 0,000000 0,000000

CO2 303,103726 101,274419 201,829307

Znečišťující látka

Výchozí stav Varianta 3 Rozdíl

(t/rok) (t/rok) (t/rok)

Tuhé znečišťující látky 0,011026 0,010781 0,000245

SO2 0,252059 0,246462 0,005597

NOx 0,170081 0,166304 0,003776

VOC 0,000746 0,000730 0,000017

PM10 0,000000 0,000000 0,000000

PM2.5 0,006616 0,006469 0,000147

NH3 0,000000 0,000000 0,000000

CO2 303,103726 296,373613 6,730114

Znečišťující látka
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Graf 3: Množství vyprodukovaných emisí 

 

 

Graf 4: Produkce CO2 

Všechny tři varianty jsou k životnímu prostředí šetrnější než výchozí stav. Z hlediska produkce emisí 

vychází opět jako nejvhodnější druhá varianta. 
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B.5.6  Celková energetická bilance navržených variant 

Tabulka 26: Upravená roční energetická bilance 

 

 

B.6  Výběr optimální varianty 

B.6.1  Na základě výsledků ekonomického vyhodnocení 

Na základě ekonomického a ekologického vyhodnocení doporučuje energetický specialista realizaci 

varianty č. 2. Při realizaci varianty č. 2 se ročně uspoří 99,2 MWh, což představuje zhruba 406 081 Kč 

Investiční výdaje pro tuhle variantu činí 4 715 900 Kč. Je to sice poměrně drahá varianta, ale dojde k 

úplné inovaci budovy a k výraznému snížení spotřeby paliv a energie. Z ekologického hlediska 

výrazně snížíme množství emisí znečišťujících látek. 

 

 

 

 

 

 

Náklady Náklady Náklady Náklady

(GJ) (MWh) (tis. Kč) (GJ) (MWh) (tis. Kč) (GJ) (MWh) (tis. Kč) (GJ) (MWh) (tis. Kč)

1 Vstup paliv a energie 1 078,7 299,6 1 198,5 809,6 224,9 899,7 721,7 200,5 792,4 1054,4 292,9 1 171,9

2 Změna zásob paliv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) 1 078,7 299,6 1 198,5 809,6 224,9 899,7 721,7 200,5 792,4 1054,4 292,9 1 171,9

4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5
Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 - 

ř.4)
1 078,7 299,6 1 198,5 809,6 224,9 899,7 721,7 200,5 792,4 1054,4 292,9 1 171,9

6
Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 

energie (z ř.5)
302,4 84,0 336,0 212,2 58,9 235,8 140,7 39,1 156,4 286,9 79,7 318,8

7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 992,2 275,6 1 102,5 723,2 200,9 803,6 586,1 162,8 651,2 920,5 255,7 1 004,9

8 Spotřeba energie na chlazení (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9
Spotřeba energie na přípravu teplé 

vody (z ř.5)
28,9 8,0 32,1 28,9 8,0 32,1 19,8 5,5 22,1 28,9 8,0 31,5

10 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 3,4 13,8 0,0 0,0 0,0

11
Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z 

ř.5)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 54,7 15,2 60,8 54,7 15,2 60,8 103,6 28,8 115,1 103,6 28,8 113,1

13
Spotřeba energie na technologické a 

ostatní procesy (z ř. 5)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ř. Ukazatel

Před realizací projektu Varianta 1

Energie Energie

Varianta 2

Energie

Varianta 3

Energie
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B.7  Doporučení energetického specialisty 

B.7.1  Popis optimální varianty 

Jako optimální varianta byla vybrána varianta č. 2, která obsahuje: 

 Opatření č. 1 - výměna otvorů 

 Opatření č. 2 - zateplení fasády 

 Opatření č. 3 - zateplení střechy 

 Opatření č. 4 - tepelné čerpadlo vzduch/voda 

 Opatření č. 5 - nucené větrání s ZZT 

 Opatření č. 6 - nové LED osvětlení 

Tabulka 27: Popis optimální varianty 

 

B.7.2  Upravená energetická bilance pro optimální variantu 

 

VAR-2

Kč 4 715 900

MWh/rok 99,2

Kč/rok 406 081Přínosy varianty celkem

Zateplení + TZB systémy

Investiční výdaje

Úspora paliv a energie

Náklady Náklady

(GJ) (MWh) (tis. Kč) (GJ) (MWh) (tis. Kč)

1 Vstup paliv a energie 1 078,7 299,6 1 198,5 721,7 200,5 792,4

2 Změna zásob paliv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) 1 078,7 299,6 1 198,5 721,7 200,5 792,4

4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5
Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 - 

ř.4)
1 078,7 299,6 1 198,5 721,7 200,5 792,4

6
Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 

energie (z ř.5)
302,4 84,0 336,0 140,7 39,1 156,4

7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 992,2 275,6 1 102,5 586,1 162,8 651,2

8 Spotřeba energie na chlazení (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9
Spotřeba energie na přípravu teplé 

vody (z ř.5)
28,9 8,0 32,1 19,8 5,5 22,1

10 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 12,4 3,4 13,8

11
Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z 

ř.5)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 54,7 15,2 60,8 103,6 28,8 115,1

13
Spotřeba energie na technologické a 

ostatní procesy (z ř. 5)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ř. Ukazatel

Před realizací projektu Varianta 2

Energie Energie
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B.7.3  Ekonomické a ekologické vyjádření pro optimální variantu 

 

 

B.7.4  Návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií 

Není předmětem hodnocení. 

 

 

Parametr Jednotka Varianta 2

Přínosy projektu celkem (Kč) 406 081

z toho tržba za teplo a elektřinu (Kč) 0

Investiční výdaje projektu (Kč) 4 715 900

náklady na přípravu projektu (Kč) 0

náklady na technologická zařízení a stavbu (Kč) 0

náklady na přípojky (Kč) 0

Provozní náklady celkem (Kč) 792 431

náklady na energii (Kč) 792 431

náklady na opravu a údržbu
1) (Kč) 0

osobní náklady (mzdy, pojistné) (Kč) 0

ostatní provozní náklady
2) (Kč) 0

náklady na emise a odpady (Kč) 0

Doba hodnocení (roky) 20

Roční růst cen energie (%)

Diskont
3) (%) 1,5

Tsd- reálná doba návratnosti (roky) 9

NPV - čistá současná hodnota (tis. Kč) 6 788

IRR - vnitřní výnosové procento (%) 12

z toho

z toho

Výchozí stav Varianta 2 Rozdíl

(t/rok) (t/rok) (t/rok)

Tuhé znečišťující látky 0,011026 0,003684 0,007342

SO2 0,252059 0,084219 0,167840

NOx 0,170081 0,056828 0,113253

VOC 0,000746 0,000249 0,000497

PM10 0,000000 0,000000 0,000000

PM2.5 0,006616 0,002210 0,004405

NH3 0,000000 0,000000 0,000000

CO2 303,103726 101,274419 201,829307

Znečišťující látka
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B.8  Evidenční list 
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Průkaz energetické náročnosti budovy - výchozí stav 
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Průkaz energetické náročnosti budovy - doporučená 

varianta 
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Koncepční řešení systémů TZB 

Vytápění: jako zdroj tepla bude použito tepelné čerpadlo vzduch/voda. Tepelné čerpadlo bude sloužit 

také k ohřevu teplé vody. Výkon tepelného čerpadla bude 65 kW a výstupní teplota vody bude 55 °C. 

Jako záložní zdroj při nízkých teplotách bude použit elektrokotel. V objektu budou použita otopná 

tělesa. Teplotní spád otopné vody bude 55/45 °C.  

Větrání: bude použita jedna vzduchotechnická jednotka se systémem zpětného získání tepla, která 

bude sloužit k výměně vzduchu v objektu. Systém větrání bude rovnotlaký. Objemový průtok vzduchu 

bude 1000 mᵌ/hod a účinnost rekuperace bude 60 %. 

Schéma zapojení viz přílohy. 
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C.1  Geometrický model budovy 

Pro vytvoření 3D modelu budovy jsem použil program SketchUp Make 2017. Z modelu jsem mohlo 

snadno odečíst jednotlivé plochy a objemy daných zón v objektu. Model budovy odpovídá reálnému 

stavu objektu. Při modelování jsem vycházel z půdorysů jednotlivých podlaží a z řezu, které jsem měl 

k dispozici. 

 

 

Obrázek 17: Čelní pohled (jihovýchodní) 

 

 

 

Obrázek 18: Zadní pohled (severozápadní) 
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Obrázek 19: Boční pohled (severovýchodní) 

 

 

Obrázek 20: Boční pohled (jihozápadní)  
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C.2  Optimalizace budovy v počítačovém programu HAP 

V diplomové práci jsem použil program HAP 4.90 (Hourly Analysis Program). Tento program 

umožňuje hodinový krok výpočtu a díky klimatickým datům pro danou lokalitu, jsou výsledné 

hodnoty velmi přesné. V programu si můžu nastavit provoz budovy a provoz jednotlivých TZB 

systémů. Program se používá zejména v zahraničí, nicméně u nás v praxi se začíná používat čím dál 

častěji. 

 

Obrázek 21: Základní pracovní prostředí programu HAP 4.9 

 

V této části diplomové práce jsem si vybral jednu typickou místnost v objektu (2.3 Sekretariát) a na 

této místnosti jsem řešil vliv různých typů oken (původní, dvojsklo, trojsklo) na tepelnou ztrátu  

místnosti v zimě. Dále jsem hodnotil vliv stínících prostředků (vnitřní žaluzie, venkovní žaluzie, 

markýza) na tepelnou zátěž místnosti v létě.    
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Tabulka 28: Popis místnosti - 2.3 Sekretariát 
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Vliv oken na tepelnou ztrátu místnosti 

C.2.1  Varianta 1 - Původní okna 

Součinitel prostupu tepla okna U = 3,30 (W/m².K) 

 

Tepelná ztráta místnosti: 1442 W 

 

Graf 5: Průběh vytápění během dne - původní okna 
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C.2.2  Varianta 2 - Okna s izolačním dvojsklem 

Součinitel prostupu tepla okna U = 1,10 (W/m².K) 

 

Tepelná ztráta místnosti: 617 W 

 

Graf 6: Průběh vytápění během dne - okna s dvojsklem 
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C.2.3  Varianta 3 - Okna s izolačním trojsklem 

Součinitel prostupu tepla okna U = 0,60 (W/m².K) 

 

Tepelná ztráta místnosti: 430 W 

 

Graf 7: Průběh vytápění během dne - okna s trojsklem 
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Graf 8: Vliv oken na tepelnou ztrátu místnosti 

 

Závěr: z uvedených výsledků nám vyplývá, že po instalaci oken s dvojsklem se tepelná ztráta 

místnosti zmenší o víc jak půlku, oproti původním oknům. Když použijeme okna s trojsklem, tak se 

tepelná ztráta ještě zmenší. Takže výměna oken se určitě vyplatí, protože dojde na celém objektu ke 

snížení tepelných ztrát místností a tudíž ušetříme na vytápění objektu. Okna s dvojsklem jsou sice 

levnější než okna s trojsklem, ale zase nám neušetří takové množství peněz na vytápění objektu, jako u 

oken s trojsklem. Záleží tedy na investorovi, kolik má peněz a jakou variantu si zvolí.   
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Vliv stínících prostředků na tepelnou zátěž místnosti  

C.2.4  Varianta 1 - Vnitřní žaluzie 

 

Tepelná zátěž místnosti: 1632 W 

 

Graf 9: Průběh tepelné zátěže během dne - vnitřní žaluzie  
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C.2.5  Varianta 2 - Venkovní žaluzie 

 

Tepelná zátěž místnosti: 893 W 

 

Graf 10: Průběh tepelné zátěže během dne - venkovní žaluzie  
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C.2.6  Varianta 3 - Markýza 

 

Tepelná zátěž místnosti: 2465 W 

 

Graf 11: Průběh tepelné zátěže během dne - markýza  
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Graf 12: Vliv stínících prostředků na tepelnou zátěž místnosti 

 

Závěr: z uvedených výsledků nám vyplývá, že nejlepší stínění má venkovní žaluzie. Bude to tím, že 

odráží tepelnou zátěž od Slunce již na vnější straně povrchu okna, oproti vnitřní žaluzii, u které teplo 

projde do místnosti a až pak žaluzie odráží teplo. Markýza nám nezastíní skoro nic, takže není moc 

vhodná. Jako nejlepší prvek na stínění tedy doporučuji použití venkovní žaluzie.   
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat energetický audit a doporučit jednu variantu, která povede 

ke snížení energetické náročnosti budovy. 

V teoretické části diplomové práce jsem zpracoval rešerši na téma tepelná čerpadla. Je zde popsán 

princip tepelného čerpadla a také třeba rozdělení tepelných čerpadel.  

Ve výpočtové části diplomové práce jsem zpracoval energetický audit na zadanou budovu. Navrhl 

jsem sedm úsporných opatření a z nich vypracoval tři varianty. Nejvhodnější varianta obsahuje šest 

úsporných opatření a to: výměnu otvorů, zateplení fasády, zateplení střechy, výměnu zdroje tepla, 

nucené větrání a nové osvětlení. Tahle varianta vyšla z ekologického a z ekonomického hlediska jako 

nejlepší. Na tuhle variantu jsem zpracoval průkaz energetické náročnosti budovy a porovnal výsledky 

s průkazem na výchozí stav. 

Ve třetí části jsem použil výpočetní program HAP s hodinovým krokem výpočtu k optimalizaci 

budovy. Posoudil jsem vliv různých typů oken na tepelnou ztrátu místnosti a vyhodnotil jsem to. Dále 

jsem zkoumal vliv stínících prostředků na tepelnou zátěž místnosti a určil jsem závěr. 
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λ [W/m. K] Součinitel tepelné vodivosti 

d [m] Tloušťka vrstvy konstrukce 

U [W/m
2
.K] Součinitel prostupu tepla 

RT [m
2
.K/W] Tepelný odpor při prostupu tepla 

Rsi [m
2
.K/W] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 

Rse [m
2
.K/W] Odpor při přestupu tepla na vnější straně 

Un [W/m
2
.K] Požadovaný součinitel prostupu tepla 

Ukc [W/m
2
.K] Celkový součinitel prostupu tepla včetně přirážky 

Uequiv, k [W/m
2
.K] Ekvivalentní součinitel prostupu tepla podlahy 

Uem [W/m
2
.K] Průměrný součinitel prostupu tepla 

Ht,ie [W/K] Měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 
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te [°C] Teplota exteriéru 

Vi [m3] Objem místnosti 
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Θv,i [W] Návrhová tepelná ztráta větráním 
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