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ABSTRAKT  

 Tato bakalářská práce řeší energetické hodnocení bytového domu. V teoretické části se 

práce zabývá tepelnými čerpadly, jelikož v praktické části navrhuje tepelné čerpadlo jako 

úsporné opatření. Ve výpočtové části se nachází analýza energetických potřeb a toků budovy a 

energetické hodnocení budovy. Projekt obsahuje průkaz energetické náročnosti budovy a 

energetický posudek. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

 Energetické hodnocení budovy, energetická bilance, PENB (průkaz energetické 

náročnosti budovy), ekologické hodnocení, ekonomické hodnocení.  

ABSTRACT  

This bachelor thesis solves the energy assessment of the apartment building. The 

theoretical part deals with heat pumps, because in the practical part the heat pump is proposed as 

a saving measure. In the computational part there is an analysis of the energy needs and flows of 

the building and energy assessment of the building. The project includes certificate of energy 

performance of the building and energy assessment. 

 

KEYWORDS  

Building energy efficiency, energy balance, certificate of energy performance of the 

building, environmental assessment, economic assessment. 

 

  



 5 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP  

Jan Složil Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický posudek. Brno, 2018. 121 s., 4 s. 

příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických 

zařízení budov. Vedoucí práce doc. Ing. Petr Horák, Ph.D.  

  



 6 

 

PROHLÁŠENÍ  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny 

použité informační zdroje.  

V Brně dne 25. 5. 2018  

   Jan Složil 
autor práce  

 



 7 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP  

PROHLÁŠENÍ  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná s odevzdanou listinnou 

formou.  

V Brně dne 25. 5. 2018  

   Jan Složil 
autor práce  

 

  



 8 

 

 

Poděkování: 

 

Chtěl bych poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce doc. Ing. Petru Horákovi Ph.D. za 

odborné vedení, užitečné rady a čas, který mi věnoval. Dále bych chtěl poděkovat rodině za 

podporu při celém průběhu studia.  

  



 9 

Obsah: 

Úvod……………………………………………………………………………………… 11 

Část A. Teoretická část: tepelná čerpadla………………………………………………… 12 

 Historie tepelných čerpadel………………………………………………………. 13 

 Princip tepelných čerpadel………………………………………………………... 15 

 Typy tepelných čerpadel………………………………………………………….. 16 

 Chladiva…………………………………………………………………………... 19 

 Tepelný výkon……………………………………………………………………. 20 

 Topný faktor……………………………………………………………………… 20 

 Kombinace TČ s dalším zdrojem………………………………………………… 21 

 Topná soustava…………………………………………………………………… 22 

 Příklady instalací tepelných čerpadel…………………………………………….. 22 

Část B. Výpočtová část…………………………………………………………………… 25 

 B1 – Analýza energetických potřeb a toků budovy………………………………. 26 

  Specifikace energetických systémů budovy……………………………… 26 

   Vytápění………………………………………………………….. 26 

   Příprava TV……………………………………………………….. 26 

   Vzduchotechnika………………………………………………….. 26 

   Chlazení…………………………………………………………… 26 

   Úprava vlhkosti…………………………………………………… 26 

   Osvětlení………………………………………………………….. 27 

  Stavební řešení a tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí……. 27 

   Obvodové konstrukce……………………………………………... 27 

   Vnitřní zdivo……………………………………………………… 27 

   Stropy…………………………………………………………….. 28 

   Výplně otvorů……………………………………………………... 27 

 B2 – Energetické hodnocení budovy……………………………………………... 30 

  Potřeba energie pro jednotlivé systémy TZB……………………………... 30 

   Vytápění…………………………………………………………... 30 

   Příprava TV……………………………………………………….. 30 

   Osvětlení………………………………………………………….. 31 

  Ekonomické a enviromentální hodnocení úsporného opatření…………… 32 

   Ekonomické hodnocení…………………………………………… 32 



 10 

   Ekologické hodnocení…………………………………………….. 33 

Část C. Projekt – PENB a energetický posudek………………………………………….. 35 

 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)………………………………….. 36 

 Energetický posudek……………………………………………………………… 77 

1. Účel zpracování energetického posudku………………………………….. 78 

2. Identifikační údaje…………………………………………………………78 

3. Zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický 

posudek…………………………………………………………………… 78 

 Popis stávajícího stavu……………………………………………. 78 

 Vyhodnocení stávajícího stavu…………………………………… 82 

 Doporučení energetického specialisty……………………………. 83 

4. Doporučení energetického specialisty……………………………………. 87 

5. Evidenční list energetického posudku……………………………………. 88 

Závěr……………………………………………………………………………………… 95 

Seznam použité literatury………………………………………………………………… 96 

Seznam použitých zkratek a symbolů……………………………………………………. 98 

Seznam příloh …………………………………………………………………………….. 99 

Příloha 1…………………………………………………………………………………... 100 

Příloha 2…………………………………………………………………………………... 111 

 

 

   



 11 

Úvod: 

 Tato bakalářská práce se zabývá energetickým hodnocením bytového domu. Práce 

obsahuje základní tři části. 

Část A: Teoretická část se věnuje tepelným čerpadlům. Popisuje historii, princip fungování, 

základní rozdělení, terminologii spojenou s tepelnými čerpadly a příklady tepelných čerpadel 

v praxi. 

Část B: Výpočtová část obsahuje analýzu energetických potřeb a toků budovy. Popisuje 

specifikace energetických systémů budovy, stavební řešení a tepelně technické vlastnosti 

obalových konstrukcí, potřebu energie pro jednotlivé systémy TZB, ekonomické 

a enviromentální hodnocení úsporného opatření.  

Část C: V části Projekt nalezneme PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) na hodnocený 

bytový dům ve stávajícím stavu a PENB na návrhový stav. Tyto průkazy byly vytvořeny 

v programu Energie. Dále obsahuje energetický posudek, který je zpracován podle zákona 

406/2000, §9a, odst. (1), písmene e).   
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Tepelná čerpadla 

Historie tepelných čerpadel 

 První zmínka o tepelném čerpadle je již z roku 1824, kdy vyšlo dílo „Úvahy o hybné síle 

ohně a strojích vyvolávající tuto sílu“. V tomto díle byl popsán Carnotův cyklus, na jehož 

základě v roce 1852 definoval lord Kelvin princip tepelného čerpadla. O první tepelné čerpadlo 

se zasloužil americký vynálezce Robert C. Webber, který při svých pokusech se zmrazováním, 

se omylem spálil o výstupní potrubí svého chladícího zařízení. Tak objevil tepelné čerpadlo jako 

zdroj tepla.
[1] 

 Kolem roku 1980 přišel větší nárůst počtu instalací tepelných čerpadel a to především 

v západní Evropě. Důvodem byla ropná krize a tedy hledání alternativních zdrojů tepla. Vývoj 

počtu instalací tepelných čerpadel je uveden na obr. 1., 2. a 3. Z těchto diagramů je patrné, že po 

nástupu tepelných čerpadel následoval pokles až do období kolem roku 2000, kdy počet 

tepelných čerpadel začal opět narůstat. Tento propad byl zapříčiněn technickými nedostatky a 

nezkušenou instalací tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla tedy nesplňovala očekávání svých 

majitelů a trvalo řadu let, než jim lidé opět začali důvěřovat.
[2]

  

 

 

Obr. 1: Vývoj počtu instalací tepelných čerpadel ve Francii.
[2]

 



 14 

 

Obr. 2: Počet instalací tepelných čerpadel v Německu v uplynulých desetiletích.
[2]

 

 

Obr. 3: Počet instalací tepelných čerpadel v Rakousku v uplynulých desetiletích.
[2] 

 V ČR bylo do roku 1990 instalováno pouze pár kusů tepelných čerpadel, až po tomto 

roce se začínala instalovat ve větším množství, ovšem největší nástup přišel až v roce 2000. 

Důvodem pomalého rozvoje instalací byly nízké ceny energií. Tepelné čerpadlo sice ušetřilo 

50% až 70% energie, ovšem ušetřená finanční částka nebyla nikterak vysoká. Návratnost 

investice do tepelného čerpadla často překračovala jeho živostnost a proto k jeho pořízení nebyl 

důvod.
 [2]
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Obr. 4: Počet instalací tepelných čerpadel v ČR.
[3] 

 

 Začátek tepelných čerpadel v ČR se datuje k roku 2000, kdy ceny energii stoupaly a 

ekonomická návratnost teplených čerpadel klesla až na 10 let. Vznikla Asociace pro využití 

tepelných čerpadel, která vzdělávala odbornou i laickou veřejnost, aby se neopakovaly chyby 

z let 90.
 [2] 

Princip tepelných čerpadel 

 Tepelné čerpadlo je prakticky chladící zařízení, ovšem se využívá jako zdroj tepla. 

V přírodě (země, vzduch, voda) je obsaženo velké množství tepla, které tepelné čerpadlo odebírá 

k ohřevu teplé užitkové vody či vody v otopné soustavě. Tepelné čerpadlo funguje na stejném 

principu jako například lednička, u níž je požadovaný efekt ochlazení potravin, zároveň ovšem 

ohřívá zbytek místnosti. Tepelné čerpadlo ochlazuje přírodní látku, ze které tím odebírá teplo a 

ohřívá otopnou soustavu.
 [4]

 

 Tepelné čerpadlo obsahuje výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. 

Odebrané teplo z prostředí se předává do chladící látky v kapalné formě. Tato látka se po zahřátí 

odpaří a v kompresoru stlačí na vyšší tlak, čímž se zároveň zvýší teplota pracovní látky. Ohřátá 

látka putuje do kondenzátoru, kde teplo odevzdává otopné soustavě. Poslední proces probíhá 

v expanzním ventilu, který sníží tlak pracovní látky na původní a cyklus se opakuje.
 [4]
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Obr. 5: Chladící okruh tepelného čerpadla.
[4] 

 

 Tepelné čerpadlo spotřebovává elektrickou energii na pohon kompresoru. Pro vytápění 

tepelnými čerpadly existuje sazba ceny elektrické energie D 56d. Obecně lze říci, že tepelné 

čerpadlo na výrobu tepla spotřebovává třetinu elektrické energie a zbylé dvě třetiny získává 

z prostředí. 
[4] 

Typy tepelných čerpadel 

 Tepelná čerpadla se značí podle látky, ze které 

teplo odebírají a látky, do které teplo ukládají. 

Například tepelné čerpadlo voda/voda odebírá teplo 

z podzemní, případně povrchové vody a předává jej 

do vody v otopné soustavě. Nejčastější typy jsou 

vzduch/voda, země/voda, voda/voda a 

vzduch/vzduch. Z těchto typů je patrné, že nejčastější 

látky, ze kterých se odebírá teplo jsou vzduch, země a 

voda. Méně obvyklé jsou čerpadla, která využívají 

odpadního vzduchu nebo vody. 

  
Obr. 6: Tepelné čerpadlo vzduch/voda. [6] 
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Tepelná čerpadla využívající venkovní vzduch se vyrábějí v provedení samostatné vnitřní a 

venkovní jednotky, nebo ve variantě kdy je celá jednotka umístěna buď vně, nebo uvnitř stavby.  

+ relativně nízká pořizovací cena 

+ snadná instalace 

+ lze použít téměř ve všech případech 

- výkon tepelného čerpadla závislý na venkovní teplotě vzduchu, při klesající teplotě klesá 

výkon 

- hluk venkovní jednotky
[5]

  

 
 

 Země je další látka, ze které odebíráme teplo a 

to buď pomocí plošných kolektorů, nebo hloubkových 

vrtů. 

 Plošné kolektory se umisťují do hloubky 

přibližně 1m a s roztečí taktéž 1m. V plastových 

trubkách proudí nemrznoucí kapalina, kterou zemina 

ohřívá. 

+ oproti vrtům menší pořizovací cena 

- potřeba velké plochy, na které nelze stavět 

- v zimním období promrzání zeminy a snižování 

výkonu
[5]

 

 Hloubkové vrty mohou být až 150 metrů hluboké. Dovnitř se vloží plastové trubky, ve 

kterých proudí nemrznoucí směs. 

+ stálý výkon tepelného čerpadla po celý rok 

- vysoké pořizovací náklady 

- ochlazováním vrtů dochází k postupnému promrzání 

a tím se snižuje výkon čerpadla
[5]

 

 

Voda může být využívána ze studny nebo povrchová.  

Pro využití studniční vody je třeba celoroční vydatný 

zdroj, který se ověří čerpací zkouškou. Voda se čerpá 

ze studny nejčastěji klasickým ponorným čerpadlem. 

Ochlazená voda se vypouští do vsakovací studny, 

která musí být umístěna v dostatečné vzdálenosti od 

Obr. 6: Tepelné čerpadlo země/voda. [6] 

Obr. 7: Tepelné čerpadlo voda/voda. [6] 
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sací studny, aby nedošlo k prosakování. Důležité je také složení vody kvůli zanášení výměníku.   

+ oproti vrtům menší pořizovací cena 

- požadavky na kvalitu, množství a teplotu vody 

- náchylnější na poruchy např. čerpadla, nutná údržba jako čištění filtrů
[5] 

 Pokud se nachází u objektu rybník nebo řeka, můžeme využít tuto povrchovou vodu tak, 

že do ní vložíme kolektor, ve kterém bude proudit nemrznoucí látka. Další možnost je vést přímo 

tuto povrchovou vodu k čerpadlu a zpět ji vypouštět do řeky/rybníku. Nevýhodou je znečištění 

této vody.  

+ oproti vrtům menší pořizovací cena 

- nutnost přístupu ke zdroji povrchové vody
[5]

 

 

Tab. 1: Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh.
[7]

 
 

 

Obr. 8: Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh za rok 2016 dle typu tepelného 

čerpadla. 

Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh (kusy) 

 vzduch-voda vzduch-voda 
odvětrávací 

země-voda voda-voda celkem 

2010 4199 - 1707 53 5959 

2011 4908 - 1951 50 6909 

2012 5323 21 1808 44 7196 

2013 5752 15 1679 49 7495 

2014 6267 35 1512 46 7860 

2015 7304 11 1463 107 8885 

2016 10827 35 1437 84 12383 

vduch-voda 
87,43% 

vzduch-voda 
odvětrávací 

0,28% 
země-voda 

11,60% 

voda-voda 
0,68% 

Graf odhadu roční dodávky tepelných čerpadel na 

český trh za rok 2016 dle typu tepelného čerpadla. 
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Chladiva 

Nyní se jako chladiva používají fluorované uhlovodíky (HFC), která jsou bezchlorová a 

nenarušují ozónovou vrstvu. Dříve se používala chladiva na bázi plně halogenových uhlovodíků 

(CFC) a později částečně halogenované uhlovodíky (HCFC). Poslední dva zmíněné typy chladiv 

jsou již dnes zakázané kvůli ochraně životního prostředí. 

Tab. 2: Chladiva na bázi fluorovaných uhlovodíků.
 [10]

 

 

ODP je potenciál poškozování ozonové vrstvy (Ozone Depleting Potential). 

GWP značí potenciál globálního oteplování (Global Warming Potential). 

Přírodní chladiva mají hodnotu GWP mnohonásobně menší a z tohoto důvodu se snaží výrobci 

zakomponovat tato chladiva do svých výrobků tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí. 
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Tab. 3: Přírodní chladiva.
 [10]

 

 

  

Tepelný výkon 

 Tepelný výkon je dán součtem odebrané energie z okolního prostředí (voda, vzduch, 

země) a energie dodané k pohonu kompresoru. Při provozu se musí zohlednit ztráty energie do 

okolního prostředí.
 [8]

 

Topný faktor  

 Topný faktor je bezrozměrné číslo, které lze přirovnat k účinnosti udávané u jiných 

zdrojů tepla. Slouží nám k porovnání efektivity provozu tepelných čerpadel. Hodnota se 

pohybuje od 2,5 do 5 a čím je tato hodnota větší, tím efektivněji tepelné čerpadlo pracuje. 

Například pokud je topný faktor (COP) roven 3 znamená to, že při dodání 1kWh elektrické 

energie získáme 3kWh energie na vytápění.  

Topný faktor (COP) závisí na okolních podmínkách, jako teplota venkovního zdroje ze kterého 

je teplo odebíráno nebo teplota otopné soustavy. Proto se používá sezónní topný faktor (SCOP), 

který nám ukazuje průměrné hodnoty za celou topnou sezónu.
[8]
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Kombinace TČ s dalším zdrojem 

 Výkon tepelného čerpadla závisí na okolních podmínkách, zejména na teplotě 

venkovního prostředí ze kterého odebíráme teplo. Čím nižší teplota tohoto prostředí, tím nižší 

výkon tepelného čerpadla. Pokud bychom tepelná čerpadla dimenzovali na veškeré pokrytí 

tepelných ztrát, byly by zbytečně předimenzované. Proto se používá kombinace tepelného 

čerpadla s dalším zdrojem tepla, který je v provozu právě při nízkých venkovních teplotách. Toto 

zapojení se nazývá bivalentní a bivalentním zdrojem může být např. plynový kotel, elektrokotel 

nebo elektrická topná tělesa. Tepelná čerpadla se navrhují přibližně na 70% tepelné ztráty 

objektu, zbytek pokryje právě bivalentní zdroj.
 [8]

   

Obr. 9: Graf výkonových parametrů TČ. [11] 



 22 

Topná soustava 

 Nejvhodnější jsou nízkoteplotní topné soustavy, jelikož s rostoucí teplotou topné 

soustavy klesá topný faktor tepelného čerpadla a tudíž rostou náklady. Dalším faktorem je 

omezení, že tepelná čerpadla jsou schopna ohřát vodu na maximálně 50-55°C. Je to dáno typem 

chladiva a omezeným tlakem kompresoru. Nevýhodou je větší plocha otopných těles, což je další 

investicí do otopné soustavy. Vhodnější než otopná tělesa je systém podlahového vytápění nebo 

stěnového vytápění. Tyto systémy používají nižší teplotu otopné vody (35-45°C) a tudíž nám 

tepelné čerpadlo pracuje s lepším topným faktorem.
 [8]

 

Příklady instalací tepelných čerpadel 

Tepelná čerpadla Brno – Bohunice 

Typ domu: Bytový dům 

Rok instalace: 2016 

Tepelná ztráta: 110 kWh 

Tepelné čerpadlo: Convert AW28-3P, značky AC Heating 

Způsob využití: Topný zdroj tvořený kaskádou 5ti tepelných čerpadel zajišťuje vytápění a ohřev 

TV.  

Obr. 10: Příklad bivalentního zapojení TČ. [9] 
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Dům má 1 vchod, 13 podlaží, 60 bytů a žije v něm 180 osob. Instalovaný výkon kaskády 

tepelných čerpadel vzduch-voda AC Heating Convert AW je 140 kW (A2/W35). Jako bivalentní 

zdroj je zde elektrokotel/CZT. 

průměrná spotřeba tepla na vytápění a TV z CZT 1398 GJ 

průměrná spotřeba tepla na vytápění a TV z lokálního zdroje 1230 GJ 

předpokládaná úspora nákladů na vytápění a TV (ekonomická rozvaha) 56 % 

průměrné provozní náklady na vytápění a TV 341.000,- Kč/rok 

průměrná skutečná roční úspora 63 % / 593.000,- Kč 
[12]

 

Tepelná čerpadla Kostelec nad Černými lesy 

Typ domu: Bytový dům 

Rok instalace: 2012 

Tepelná ztráta: 22 kWh 

Tepelné čerpadlo: Convert AW19-3P, značky AC Heating 

Způsob využití: Kaskáda 2 tepelných čerpadel zajišťuje vytápění domu a ohřev užitkové vody.  

Dům má 1 vchod, 3 podlaží, 7 bytů a žije v něm 18 osob. Instalovaný výkon kaskády tepelných 

čerpadel vzduch-voda AC Heating Convert AW je 40 kW (A2/W35). Jako bivalentní zdroj je 

zde elektrokotel. 

průměrná spotřeba tepla na vytápění a TV z CZT  262 GJ 

průměrná spotřeba tepla na vytápění a TV z lokálního zdroje 181 GJ 

Obr. 11: Bytový dům Brno - Bohunice. [12] 

Obr. 12: Bytový dům Brno - Bohunice, 
venkovní jednotky TČ. [12] 
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Obr. 14: Bytový dům Kostelec nad Černými 
lesy, venkovní jednotka TČ. [12] 

předpokládaná úspora nákladů na vytápění a TV (ekonomická rozvaha) 68 % 

průměrné provozní náklady na vytápění a TV 50.000,- Kč/rok 

průměrná skutečná roční úspora 78 % / 177.000,- 
[12]

 

  

Obr. 13: Bytový dům Kostelec nad Černými 
lesy. [12] 
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B1 – Analýza energetických potřeb a toků budovy 

Specifikace energetických systémů budovy: 

Vytápění: 

Vytápění v budově je zajištěno plynovými kotly o 

celkovém výkonu 130 kW. Kotelna je umístěna v 1.PP. 

Rozvody jsou litinové, vedeny pod stropem v 1.PP a dále 

vertikálně k otopným tělesům. Otopná tělesa jsou litinová, 

opatřena termostatickými hlavicemi.  

Příprava TV 

Pro přípravu TV slouží zásobník o objemu 2500 

litrů, který ohřívají plynové kotle. Pitnou vodu do objektu 

přivádí přípojka na které je osazen vodoměr, potrubí 

k jednotlivým spotřebičům je plastové.  

Vzduchotechnika 

Odvod vzduchu z koupelen, WC a kuchyní je veden 

do šachet. Ostatní místnosti v objektu jsou větrány 

přirozeně. 

Chlazení 

V objektu není instalován žádný systém chlazení. 

Úprava vlhkosti 

Úprava vlhkosti v objektu není řešena pouze přirozeným větráním. 

Obr. 14: Zásobník RBC 2500. [13] 
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Osvětlení 

V bytech jsou nainstalovány převážně klasické žárovky, stejně tak i na společných 

komunikacích a v 1.PP. V objektu není výtah ani žádný jiný významný spotřebič elektrické 

energie. 

Stavební řešení a tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí: 

Bytový dům má 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní. Dům má 4 samostatné vchody 

s celkovým počtem 32 bytů. Objekt je postaven na základových pásech, nosnou část konstrukce 

tvoří obvodový plášť a vnitřní příčné stěny. Střecha domu je plochá, jednoplášťová. První vchod 

má vstup z jižní strany, za to zbylé 3 vchody jak z jižní, tak ze severní strany. Vstupy do 1.PP 

jsou venkovní ze severní strany domu, kromě západního vchodu, kde se do 1.PP vstupuje 

vnitřním schodištěm.  

Obvodové konstrukce: 

Nosnou část obvodové konstrukce tvoří cihly CDm tl. 

375 mm. Obvodový plášť je zateplen kontaktním polystyrénem 

EPS tl. 100 mm, omítnutý z vnější strany břízolitem a z vnitřní 

vápenocementovou omítkou. Vypočítaný součinitel prostupu 

tepla je roven 0,389 [W/m
2
.K]. 

 

Vnitřní zdivo: 

Vnitřní nosné zdivo je z CDm cihel tl. 250 

mm, 375 mm a nenosné příčky tl. 80 mm. Vnitřní 

omítky jsou vápenocementové. V koupelnách, WC a 

kuchyních jsou stěny obloženy keramickým 

obkladem. V rámci zónování objektu tvoří vnitřní 

zdivo tl. 250 mm a 375 mm hranici zóny mezi 

vytápěným a nevytápěným prostorem. Vypočítaný 

součinitel prostupu tepla pro stěnu tl. 250mm je 

roven 1,509 [W/m
2
.K] a pro stěnu tl. 375 mm je 

roven 1,442 [W/m
2
.K]. 

Obr. 15: Obvodová stěna.  

Obr. 16: Vnitřní stěna 
250.  

Obr. 17: Vnitřní 
stěna 375.  
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Stropy: 

Stropy v budově jsou tvořeny železobetonovou 

deskou tl. 150mm omítnuty ze spodu vápenocementovou 

omítkou. Ve společných komunikací, komunikacích 

v bytech, koupelnách, WC a v kuchyních tvoří podlahu 

cementová malta a keramická dlažba případně linoleum. 

V obytných místnostech podlahy tvoří převážně parkety. 

Strop ohraničující vytápěnou zónu od nevytápěné je zateplen 

ze spodní části polystyrénem tl. 50 mm, vypočítaný 

součinitel prostupu tepla pro tento strop je roven 0,560 [W/m
2
.K], u střechy 0,813 [W/m

2
.K]. 

Podlaha na zemině má tento součinitel roven 1,698 [W/m
2
.K]. 

Výplně otvorů: 

Okna v objektu jsou plastová s izolačním dvojsklem, rozměr oken je 2100x1600 mm. 

Odhadovaná hodnota součinitele prostupu tepla byla stanovena na 1,400 [W/m
2
.K]. Balkónové 

dveře jsou také plastové s izolačním dvojsklem, jejich odhad součinitele prostupu tepla byl 

stanoven na 1,500 [W/m
2
.K]. Vchodové dveře jsou rovněž plastové se součinitelem prostupu 

tepla 1,600 [W/m
2
.K]. Vnitřní dveře oddělující vytápěnou zónu od nevytápěné jsou dřevěné, 

jejich součinitel prostupu tepla je roven 1,900 [W/m
2
.K]. 

 

Obr. 18: Vnitřní stěna 250.  
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Obr. 19: Grafy měrné ztráty prostupem tepla.  
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B2 – Energetické hodnocení budovy 

Potřeba energie pro jednotlivé systémy TZB: 

Vytápění: 

Bytový dům má centrální způsob vytápění plynovýma kotlema o jmenovitém tepelném 

výkonu 130 kW. Otopná soustava je dvoutrubková teplovodní s nuceným oběhem pomocí 

oběhového čerpadla, otopná tělesa jsou litinová článková, osazena termohlavicemi.  

Dodaná energie na vytápění za rok: 453,564 MWh 

     1632,830 GJ 

 

Příprava TV:     

Příprava teplé vody probíhá lokálně v zásobníku TV o objemu 2500 litrů. Zásobníky jsou 

ohřívané plynovými kotly. Příkon čerpadel na distribuci TV je 320 W. 

Dodaná energie na přípravu TV za rok: 150,606 MWh 

            542,180 GJ 
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Obr. 20: Graf vypočtené spotřeby energie na vytápění. 
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Osvětlení: 

V domě jsou převážně klasické žárovky. 

Dodaná energie na osvětlení za rok: 2,565 MWh 

      9,233 GJ 
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Obr. 21: Graf vypočtené spotřeby energie na přípravu TV. 
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Obr. 22: Graf vypočtené spotřeby energie na osvětlení. 
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Ekonomické a enviromentální hodnocení úsporného opatření: 

Jako úsporné řešení je návrh změny zdroje tepla z plynových kotlů na tepelná čerpadla. 

Toto opatření je podrobněji popsáno v energetickém posudku. 

Ekonomické hodnocení: 

Ekonomické hodnocení bylo provedeno dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 480/2012 Sb. 

Čistá současná hodnota (NPV): 
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Obr. 23: Graf pomocné energie. 
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Obr. 24: Graf celkové dodané energie. 



 33 

NPV =     ∑   CFt ∙ (1 + r)
-t
 - IN    

 
(tis. Kč) =     ∑   112,298 ∙ (1 + 3)

-t
 – 1 543,8 =  636,744   (tis. Kč) 

  
t=1

         
t=1

       

kde 

Tž je doba životnosti (hodnocení) projektu (roky) 

CFt jsou roční přínosy projektu (změna peněžních toků po realizaci projektu) (tis. Kč) 

r je diskont 

(1 + r)
-t
 je odúročitel 

IN jsou investiční výdaje projektu (tis. Kč) 

Vnitřní výnosové procento (IRR): 

Tž 
  

   20     

∑ CFt ∙ (1 + IRR)
-t
 - IN = 0  

 
 (%) =    ∑ 112,298 ∙ (1 + IRR)

-t
 - 1 543,8 = 0    (%) 

t=1
 

  
  

  t=1
     

IRR = 7 % 

 

Reálná doba návratnosti Tsd: 

Tsd         Tsd     

 ∑   CFt ∙ (1 + r)
-t
 - IN = 0 

 
(roky)  ∑  

 112,298 ∙ (1 + 3)
-t
 - 1 543,8 = 

0 
  (roky) 

t=1
         

t=1
     

Tsd = 15 roků  

 

Ekologické hodnocení: 

Ekologické hodnocení bylo provedeno dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 480/2012 Sb. 

Pro stanovení množství znečišťujících látek jsem použil tyto emisní faktory: (g/kWh) 

Tab. 4: Emisní faktory dle vyhlášky č.480/2012 Sb. a dle věstníku MŽP. 

Znečišťující látka TZL PM10 PM2,5 SO2 NOx NH3 VOC CO2 

Emisní faktor 

Elektřina 

0,0368 0,0313 0,0221 0,8412 0,5676 - 0,0025 489 

Emisní faktor 

Zemní plyn 

0,000654 0,000654 0,000654 0,000003 0,056398 - 0,0058862 

 

0,0153 

 

Spotřeba energie starý stav: zemní plyn: 602,316 MWh/rok 

 elektřina: 4,416 MWh/rok 

 

 nový stav: elektřina: 183,629 MWh/rok 
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Tab. 5: Vypočteného množství emisí jednotlivých znečišťujících látek. 

Znečišťující 

látka 

Výchozí 
stav 

Posuzovaný 
návrh 

Rozdíl 

t/rok t/rok t/rok 

TZL 0,000557 0,006758 -0,006201 

PM10 0,000532 0,005748 -0,005215 

PM2,5 0,000492 0,004058 -0,003567 

SO2 0,003718 0,154469 -0,150750 

NOx 0,036477 0,104228 -0,067751 

NH3 0,000000 0,000000 0,000000 

VOC 0,003556 0,000459 0,003097 

CO2 2,169617 89,794581 -87,624964 

Z hlediska emisí vychází tepelná čerpadla hůře. Je to dáno tím, že elektřina má oproti zemnímu 

plynu výrazně horší emisní faktory. Jedno z řešení, které by pomohlo této problematice, je 

instalace např. fotovoltaických panelů.   
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Část C. Projekt – PENB a energetický posudek 
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Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB): 

 Zde jsou uvedené dva energetické průkazy. První průkaz hodnotí stávající stav budovy a 

druhý průkaz hodnotí návrhový stav. Průkazy byly vypracovány v programu Energie 2015. 

Podrobné protokoly jsou uvedeny v přílohách práce.  
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Energetický posudek 

 

 

 

 

 

 

 

Název posudku : Výměna zdroje tepla 

Místo objektu : Svažná 387/30, 63400, Brno-Nový Lískovec 

Katastrální území : Nový Lískovec [610283] 

č. parc. 2473, 2474, 2475, 2476 

Zpracoval: Jan Složil  

Datum zpracování: 26.5.2018 Evidenční číslo EP  
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1. Účel zpracování energetického posudku 

Energetický posudek je zpracován podle zákona 406/2000, §9a, odst. (1), písmene e), za 

účelem vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle 

písmene e), pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého 

programu jinak. Předmětem posudku je bytový dům v Brně, u něhož jsou kritéria na snížení 

spotřeby energie min. o 25% a snížení nákladů min. o 15%. 

2. Identifikační údaje 

Objednatel, vlastní: Statutární město Brno 

Adresa trvalého bydliště/sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 60200 Brno 

Údaje o statutárním orgánu:  

Název:  Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

Kontakt: Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 111 

 

Předmět energetického posudku: 

Název EP: Výměna zdroje tepla 

Adresa nebo umístění předmětu EP: Svažná 387/30, 63400, Brno-Nový Lískovec 

3. Zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický 

posudek 

 Popis a vyhodnocení stávajícího stavu: 

1. Popis stávajícího stavu  

1.1. Předmět energetického posudku: 

Předmětem energetického posudku je bytový dům v Brně Lískovci. Dům se nachází 

na ulici Svážná, má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V domě je 32 bytových 

jednotek.  

Dům je vytápěn třemi plynovými kotly o celkovém výkonu 130kW. Kotle zároveň 

slouží k ohřevu teplé vody. V kotelně je instalován zásobník teplé vody o objemu 

2500 litrů.  
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Obr. 25: Situační plán bytového domu.

 [14]
   

1.2. Soupis základních údajů o energetických vstupech 

Tab. 6: Energetické vstupy za rok 2017. 

Pro rok 2017 

Vstupy paliv a energie jednotka množství 
výhřevnost 

GJ/jednotku 

Přepočet na 

MWh 

Roční 

náklady 

v tis. 

Kč 

Elektřina MWh 4,418 
 

4,418 25,617 

Teplo GJ     

Zemní plyn MWh 602,316  602,316 562,623 

Jiné plyny MWh     

Hnědé uhlí t     

Černé uhlí t     

Koks t     

Jiná paliva t     

TO t     

TOEL t  
 

  

Druhové zdroje GJ   
 

  

Obnovitelné zdroje GJ/MWh     
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Jiná paliva GJ   
 

  

Celkem vstupy paliv a energie 606,734 588,240 

Změna stavu zásob paliv   

Celkem spotřeba paliv a energie 606,734 588,240 

 

1.3. V objektu slouží jako zdroje energie plynové kotle. 

a) základní technické ukazatele vlastního zdroje energie 

Tab. 7: Technické ukazatele 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] 

(%) 70 

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] 

(%) 70 

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) 1,423 

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) 4668,825 

 

b) roční bilance výroby z vlastního zdroje energie 

Tab. 8: Roční bilance výroby z vlastního zdroje. 

ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota 

1 
Instalovaný elektrický výkon celkem 

(MW) 
 

2 Instalovaný tepelný výkon celkem (MW) 0,13 

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)  
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7 Výroba tepla (GJ/r) 2185,01 

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) 3107,16 

12 Spotřeba energie v palivu celkem  (GJ/r) 3107,16 

 

1.4. Rozvody energie: 

Obr. 26: Schéma rozvodů domu. 

Pro rozvod vody k otopným tělesům slouží měděné potrubí. Rozvody jsou vedeny 

pod stropem v 1.PP a dále vertikálně vedou do jednotlivých podlaží k otopným 

tělesům. Systém rozvodů je dvoutrubkový, radiátory jsou litinové. U radiátorů jsou 

osazeny termostatické hlavice. Rozvody v 1.PP jsou izolovány. Izolace potrubí je 

z minerální vlny opatřena hliníkovou fólií.  

Pitná voda je přiváděna do objektu přípojkou, ohřívaná v zásobníku TV plynovými 

kotly. Potrubí je plastové izolované návlekovou izolací Mirelon.  

 

1.5. V objektu se nenachází kromě zdrojů tepla, jimiž jsou plynové kotle, žádné další 

významné spotřebiče. 

1.6. Tepelně technické vlastnosti budovy: 

Obvodové zdivo je z cihel CDm tl. 375mm. Zdivo je opatřeno izolací 

z expandovaného polystyrénu tl. 100mm. Vnější omítky jsou břízolitové a vnitřní 

vápenocementové. Střecha je jednoplášťová, nepochází. Vnitřní stěny dělící 

vytápěnou zónu od nevytápěné tvoří zdivo z cihel CDm tl. 375mm a 240mm z obou 

stran opatřeny vápenocementovou omítkou. Strop dělící vytápěný prostor od 

nevytápěného je železobetonový, opatřen ze spodu izolací EPS tl. 100mm,  

nášlapnou vrstvu tvoří dřevěná podlaha. 

1.7. V budově není zaveden žádný systém managementu hospodaření s energií.  
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2. Vyhodnocení stávajícího stavu 

2.1. Účinnost výroby tepla v plynových kotlích je 70%, účinnost distribuce je rovna 87%. 

 

2.2. Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov.  

 

Tab. 9: Tepelně technické vlastnosti konstrukce budovy. 

Konstrukce obálky 

budovy 

Vypočtená 

hodnota U 

[W/m
2
.K]   

Požadovaná 

hodnota UN,20 

[W/m
2
.K]   

Splněno 

[ano/ne] 

Stěna obvodová  0,389 0,300 ne 

Střecha 0,813 0,240 ne 

Podlaha 0,560 0,600 ano 

Stěna vnitřní SN1 1,442 0,600 ne 

Stěna vnitřní SN2 1,509 0,600 ne 

Podlaha na zemině 1,698 0,450 ne 

Okno plastové 1,400 1,500 ano 

Dveře plastové 1,600 1,700 ano 

Dveře plastové 

balkonové  
1,500 1,700 ano 

Dveře vnitřní 1,900 1,700 ne 

2.3. V budově není zaveden žádný systém managementu hospodaření s energií.  

2.4. Výchozí roční energetická bilance  

Tab. 10: Roční energetická bilance. 

ř. Ukazatel Energie Náklady 

(GJ) (MWh) (tis. Kč) 

1 
Vstupy paliv a energie  

2184,243 606,734 588,240 

2 Změna zásob paliv  
0 0 0 

3 Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) 2184,243 606,734 588,240 

4 Prodej energie cizím 0 0 0 

5 Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3-ř.4) 2184,243 606,734 588,240 

6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5) 1251,832 347,731 337,132 

7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5)  1632,830 453,564 445,209 

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

9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5) 542,180 150,606 140,637 
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2.5.  V budově není instalovaná kogenerační jednotka. 

2.6. Měření tepla se provádí ručně, pomocí měřáků instalovaných na radiátorech. 

3. Doporučení energetického specialisty 

Při návrhu úsporného opatření jsem objekt rozdělil do dvou zón kvůli rozdílné vnitřní 

návrhové teplotě. Zónu byty jsem uvažoval s návrhovou teplotou 20°C a zónu chodby 

s teplotou 16°C. 

 

Obr. 27: Bytový dům. 

Obr. 28: Rozdělení objektu na zóny. 

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

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

12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 9,233 2,565 2,395 

13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) 0 0 0 
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3.1. Jako navrhované opatření je výměna zdroje tepla. Staré plynové kotle budou 

vyměněny za tepelná čerpadla vzduch - voda o celkovém výkonu 139,5 kW.  

3.2. Roční úspory energie: 169,159 MWh 

3.3. Náklady na realizaci posuzovaného návrhu: 1543,800 tis. Kč 

3.4. Průměrné roční provozní náklady po realizaci návrhu: 475,942 tis. Kč 

3.5. Upravená energetická bilance pro posuzovaný návrh  

Tab. 11: Roční energetická bilance pro posuzovaný návrh. 

ř. Ukazatel 

Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Energie Náklady Energie Náklady 

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

1 Vstupy paliv a energie  2184,243 606,734 588,240 1575,268 437,575 475,942 

2 Změna zásob paliv 
0 0 0 

0 0 0 

3 Spotřeba paliv a energie  2184,243 606,734 588,240 1575,268 437,575 475,942 

4 Prodej energie cizím 0 0 0 0 0 0 

5 Konečná spotřeba paliv a energie 

v objektu  

2184,243 606,734 588,240 1575,268 437,575 475,942 

6 Ztráty ve vlastním zdroji a 

rozvodech  

1251,832 347,731 337,132 642,856 178,571 194.228 

7 Spotřeba energie na vytápění  1632,830 453,564 445,209 1183,623 328,784 362,267 

8 Spotřeba energie na chlazení  0 0 0 0 0 0 

9 Spotřeba energie na přípravu teplé 

vody  

542,180 150,606 140,637 382,413 106,226 111,280 

10 Spotřeba energie na větrání  0 0 0 0 0 0 

11 Spotřeba energie na úpravu 

vlhkosti  

0 0 0 0 0 0 

12 Spotřeba energie na osvětlení   9,233 2,565 2,395 9,233 2,565 2,395 

13 Spotřeba energie na technologické 

a ostatní procesy  

0 0 0 0 0 0 

3.6. Návrh koncepce systému managementu hospodaření s energií je v souladu s 

„Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického 

managementu“ uveřejněným na www.opzp.cz . Tepelná čerpadla AC Heating 

používají systém xCC který umožňuje správu, diagnostiku a celkové řízení otopné 

soustavy.  

3.7.  Realizaci výměny zdroje tepla bude provádět výrobce tepelných čerpadel AC 

Heating. Při realizaci budou dodrženy platné závazné normy.  

http://www.opzp.cz/
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3.8.  V objektu nebude instalována kogenerační jednotka.  

Ekonomické hodnocení: 

Ekonomické hodnocení bylo provedeno dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 480/2012 Sb. 

Čistá současná hodnota (NPV): 

  Tž         20       

NPV =     ∑   CFt ∙ (1 + r)
-t
 - IN    

 
(tis. Kč) =     ∑   112,298 ∙ (1 + 3)

-t
 – 1 543,8 =  636,744   (tis. Kč) 

  
t=1

         
t=1

       

kde 

Tž je doba životnosti (hodnocení) projektu (roky) 

CFt jsou roční přínosy projektu (změna peněžních toků po realizaci projektu) (tis. Kč) 

r je diskont 

(1 + r)
-t
 je odúročitel 

IN jsou investiční výdaje projektu (tis. Kč) 

Vnitřní výnosové procento (IRR): 

Tž 
  

   20     

∑ CFt ∙ (1 + IRR)
-t
 - IN = 0  

 
 (%) =    ∑ 112,298 ∙ (1 + IRR)

-t
 - 1 543,8 = 0    (%) 

t=1
 

  
  

  t=1
     

IRR = 7 % 

 

Reálná doba návratnosti Tsd: 

Tsd         Tsd     

 ∑   CFt ∙ (1 + r)
-t
 - IN = 0 

 
(roky)  ∑  

 112,298 ∙ (1 + 3)
-t
 - 1 543,8 = 

0 
  (roky) 

t=1
         

t=1
     

Tsd = 15 roků  

 

 

 

Tab. 12: Ekonomické zhodnocení pro posuzovaný návrh. 

Parametr Jednotka Výchozí stav 
Navrhovaný 

stav 

Přínosy projektu celkem Kč  
 

z toho tržby za teplo a elektřinu Kč   

Investiční výdaje projektu celkem Kč  1 543 800 
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z toho:    

náklady na přípravu projektu Kč   

náklady na technologická zařízení a stavbu Kč  1 543 800 

náklady na přípojky Kč  
 

Provozní náklady celkem Kč/rok  
 

z toho: 
 

 
 

náklady na energii Kč/rok  588 240 475,942
 

náklady na opravu a údržbu
1)

 Kč/rok  
 

osobní náklady (mzdy, pojistné) Kč/rok  
 

ostatní provozní náklady
2)

 Kč/rok  
 

náklady na emise a odpady Kč/rok  
 

Doba hodnocení roky  20 

Diskont
3)

 -  1,04 

NPV tis. Kč  636 744 

Tsd roky  15 

IRR %  7 

 

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. 

  

Ekologické hodnocení: 

Ekologické hodnocení bylo provedeno dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 480/2012 Sb. 

Pro stanovení množství znečišťujících látek jsem použil tyto emisní faktory: (g/kWh) 

Tab. 4: Emisní faktory dle vyhlášky č.480/2012 Sb. a dle věstníku MŽP. 

Znečišťující látka TZL PM10 PM2,5 SO2 NOx NH3 VOC CO2 

Emisní faktor 

Elektřina 

0,0368 0,0313 0,0221 0,8412 0,5676 - 0,0025 489 

Emisní faktor 

Zemní plyn 

0,000654 0,000654 0,000654 0,000003 0,056398 - 0,0058862 

 

0,0153 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480#f5902996
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480#f4978378
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480#f5902998
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Tab. 5: Vypočteného množství emisí jednotlivých znečišťujících látek. 

Znečišťující 

látka 

Výchozí 
stav 

Posuzovaný 
návrh 

Rozdíl 

t/rok t/rok t/rok 

TZL 0,000557 0,006758 -0,006201 

PM10 0,000532 0,005748 -0,005215 

PM2,5 0,000492 0,004058 -0,003567 

SO2 0,003718 0,154469 -0,150750 

NOx 0,036477 0,104228 -0,067751 

NH3 0,000000 0,000000 0,000000 

VOC 0,003556 0,000459 0,003097 

CO2 2,169617 89,794581 -87,624964 

 

4. Doporučení energetického specialisty 

Jako doporučená varianta se navrhuje výměna zdroje tepla, tak aby bylo dosaženo splnění 

podmínek na snížení energie a nákladů. 

Stanovená kritéria: snížení spotřeby energie min. o 25%  

 snížení nákladů min. o 15% 

Nové zdroje tepla budou tepelná čerpadla vzduch – voda od firmy AC Heating o celkovém 

výkonu 139,5 kW. V rámci této výměny dojde k zakoupení a instalaci dvou akumulačních 

nádrží o celkovém objemu 7000 litrů. Dále se nainstalují elektrická topná tělesa jako 

doplňkový zdroj tepla k tepelným čerpadlům. Čerpadla budou sloužit k vytápění objektu a 

také ohřevu teplé užitkové vody. 

Tepelná čerpadla: 

Nainstalováno bude pět tepelných čerpadel, každé s nominálním topným výkonem (A2/W35) 

rovným 27,9 kW. Venkovní jednotky se umístí na střechu budovy.  

Akumulační nádrže: 

Akumulační nádrže řady PS 25 od výrobce Regulus o objemu 3000 litrů a 4000 litrů. 

Elektrická topná tělesa: 

Do akumulačních nádrží budou naistalována čtyři el. topná tělesa typu ETT-C o celkovém 

výkonu 32,8 kW. Dvě tělesa typu ETT-A o výkonu 15 kW budou naistalována do zásobníku 

TV. Tělesa jsou od výrobce Regulus.  

Veškerou instalaci zajistí výrobce tepelných čerpadel AC Heating. 
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5. Evidenční list energetického posudku 
 

Evidenční list energetického posudku 

podle §9a odst. 1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 
                  

               
  Evidenční číslo  

 

 / 

 
  

                                 
               

                        1. Část - Identifikační údaje 

                                                                
  1. Jméno (jména) příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EP   

  Statutární město Brno   

                                                

  2. Adresa trvalého bydliště/sídlo, popřípadě adresa pro doručování   

  a) ulice                 b) č.p./č.o.   c) část obce           

  Dominikánské náměstí   196 /1   Brno - město   

  d) obec           e) PSČ  f) email           g) telefon      

  Brno   60200   

 

  542 526 111   

                                                

  3. Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno   

  

 

                                    

  4. Údaje o statutárním orgánu   

  a) jméno                 b) kontakt                       

  Statutární město Brno   Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 111   

                                                

  5. Předmět energetického posudku   

  a) název                                             

  Výměna zdroje tepla   

  b) adresa nebo umístění                                      

  Svažná 387/30, 63400, Brno-Nový Lískovec   

  

 

c) popis předmětu EP                                      

  

Předmětem EP je bytový dům v Brně. Dům má čtyři nadzemní podlaží, je podsklepen a má 32 bytů. Dům je 

vytápěn plynovými kotli o celkovém výkonu 130 kW.  
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2. Část - Seznam stanovených kriterií 

                                                                        

  1. Energetická kritéria   

  

Snížení spotřeby energie o 25%. 

  

                                                

  2. Ekologická kritéria   

  

 

  

                                                

  3. Ekonomická kritéria   

  

Snížení nákladů o 15%. 

  

                                                

  4. Technická a ostatní kritéria   

  

 

  

                                                

                        
                        
                         

                        

 

 

3. Část -  Popis stávajícího stavu předmětu EP 

                                              

  1. Charakteristika hlavních činností                               

  

Jako zdroj tepla slouží plynové kotle 2 x 40kW a 1x 50kW. Kotle slouží k vytápění objektu a také k přípravě 

teplé vody.  

                                              

  2. Vlastní zdroje energie                                   

                                              

  a) zdroje tepla               b) zdroje elektřiny                

  počet   3 ks     Počet         

 

ks   

                                              

  instalovaný výkon 0,13 MW   instalovaný výkon  

 

MW 
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  roční výroba 606,734 MWh   roční výroba       

 

MWh 

                                              

  roční spotřeba paliva 2184,243 GJ/r     

roční spotřeba 

paliva   

 

GJ/r  

                                              

  c) kombinovaná výroba elektřiny a tepla     d) druhy primárního zdroje energie       

  počet     

 

ks   druh OZE     

 

  

                                              

  instal. výkon elektrický 

 

MW druh DEZ     

 

  

                                              

  instal. výkon tepelný   

 

MW fosilní zdroje     

 

  

                                              

  roční výroba elektřiny 

 

MWh                   

                                              

  roční výroba tepla   

 

MWh                           

                                              

  roční spotřeba paliva   

 

GJ/r                           

                                              

  3. Spotřeba energie                                       

  

 

Druh spotřeby Příkon       

 

Spotřeba energie      Energonositel   

                                              

  Vytápění   0,13                     MW   453,564 MWh/r Zemní plyn   

                                              
  Chlazení   

 

MW   

 

MWh/r 

 

  

                                              

  Větrání   

 

MW   

 

MWh/r 

 

  

                                              

  Úprava vlhkosti 

 

MW   

 

MWh/r 

 

  

                                              
  Příprava TV   0,13 MW   149,442 MWh/r Zemní plyn   

                                              

  Osvětlení   0,047                         MW   2,565 MWh/r El. energie   

                                              
  Technologie   

 

MW   

 

MWh/r 

 

  

                                              
  Celkem   0,1347 MW   606,734 MWh/r 

 

  

 

 

4. Část - Doporučená varianta navrhovaných opatření 

1. Popis doporučených opatření                                 
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Jako doporučené opatření je výměna starých plynových kotlů  za tepelná čerpadla vzduch – voda. 

  

                                           

2. Úspory energie a nákladů                                 

                                            
Spotřeba a náklady na energii – celkem 

    Stávající stav    Navrhovaný stav     Úspory          

Energie    606,734 MWh/r 437,575 MWh/r  169,159 MWh/r  

                                            

Náklady   588,240 tis. Kč/r  475,942 tis. Kč/r  112,298 tis. Kč/r  

                                            

Spotřeba energie                                         

    Stávající stav    Navrhovaný stav     Úspory          

Vytápění 

 

453,564 MWh/r 328,784 MWh/r   124,780 MWh/r 

                                            
Chlazení   

 

MWh/r 

 

MWh/r   

 

MWh/r 

                                            
Větrání   

 

MWh/r 

 

MWh/r   

 

MWh/r 

                                            
Úprava vlhkosti 

 

MWh/r 

 

MWh/r 

 

  MWh/r  

                                            
Příprava TV   150,606 MWh/r 106,226 MWh/r   44,380 MWh/r 

                                            
Osvětlení   2,565 MWh/r 2,565 MWh/r   0 MWh/r 

                                            
Technologie   

 

MWh/r 

 

MWh/r   

 

MWh/r 

 

 

 

3. Dosažená úspora energie podle jednotlivých energonositelů 

    Stávající stav    Navrhovaný stav     Úspory          

Elektřina   4,418 MWh 183,629 MWh   -179,211 MWh 

                                            
SZTE   

 

MWh 

 

MWh   

 

MWh 

                                            
ZP   602,316 MWh 0 MWh   602,316 MWh 

                                            
TO 

 

MWh 

 

MWh   

 

MWh 

                                            
Uhlí   

 

MWh 

 

MWh   

 

MWh 

                                            
OZE   

 

MWh 253,945 MWh   -263,599 MWh 

                                            
Ostatní   

 

MWh 

 

MWh   

 

MWh 
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4. Investiční náklady na realizaci úsporných opatření (%) 

     

     Náklady při výrobě 

energie       
      Náklady při distribuci 
energie     

OZE  

 

    

Rozvody 

tepla     

  

%  

 

%   84,17  

                                            

KVET 

  

  Ostatní    

                                              

Ostatní 15,83 

 

        

                               

 

     Náklady při spotřebě energie (%) 

     

 Budovy – úprava obálky       Technologie 

                                       

Budovy – technické 

systémy 

  

     Ostatní     

                                       

                   
 

  

5. Ekonomické hodnocení                                 

                                            
doba hodnocení   20 Roků   diskontní míra     3 %   

                                            

reálná doba návratnosti  15 Roků   investiční náklady   1543,800 tis. Kč   

                                            

IRR 7 %   cash flow     42,799 tis. Kč/r 

                                            

rok realizace     2018 

 

    NPV        636,744 tis. Kč   

 

 

 

6. Ekologické hodnocení                                   
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Stávající stav  

       t/rok   

Navrhovaný 

stav 

      t/rok     

Rozdíl 

  t/rok         

Tuhé 

znečišťující 

látky   0,000557  0,006758    -0,006201  

                                      
PM10   0,000532  0,005748    -0,005215  

                                      
PM2,5   0,000492  0,004058   -0,003567  

                                      
SO2 0,003718  0,154469    -0,150750  

                                      
NOX   0,036477  0,104228    -0,067751  

                                            
NH3   0  0    0  

                                 
VOC   0,003556  0,000459    0,003097  

                                 
CO2   2,169617  89,794581    -87,624964  

 

 

 

 

5. Část - Výsledky posouzení proveditelnosti návrhu podle stanovených kriterií 

                                                                        

  1. Proveditelnost podle energetických kritérií   

  

Snížení spotřeby energie činí 28%, což splňuje požadované kritérium. 

  

                                                

  2. Proveditelnost podle ekologických kritérií   

  

Nebylo hodnoceno. 

  

                                                

  3. Proveditelnost podle ekonomických kritérií   

  

Náklady se sníží o 19%, tudíž splníme požadované kritérium. 

  

                                                

  4. Proveditelnost podle technických a ostatních kritérií   

  

Nebylo hodnoceno. 
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6. Část - Údaje o energetickém specialistovi 

                          1. Jméno (jména) a příjmení           Titul                       

  Jan Složil        

  2. Číslo oprávnění v seznamu energ. specialistů   3. Datum vydání oprávnění     

  

       

  4. Datum posledního průběžného vzdělávání                             

  

 

                          

  5. Podpis                     6. Datum                   
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Závěr: 

 Cílem této bakalářské práce bylo energeticky zhodnotit objekt a navrhnout úsporné 

řešení pro danou budovu. V rámci toho úsporného řešení byla navržena výměna zdroje tepla 

z plynových kotlů na tepelná čerpadla. Toto opatření z ekologického hlediska vychází hůře, 

ovšem splnilo kritéria investora. Příčina horšího ekologického hodnocení tepelných čerpadel 

je dána mnohonásobně vyššími emisními faktory elektřiny oproti plynu. Tento problém by se 

mohl eliminovat dodatečnou instalací solárních panelů. 

 

  



96 

 

 

Seznam použité literatury 

 

 [1] Tepelná čerpadla I – princip a historie užitečného vynálezu [online]. [cit. 2017-05-

13]. Dostupné z: http://iclima.cz/tepelna-cerpadla-princip-historie-uzitecneho-vynalezu/ 

 [2] SLOVÁČEK, Josef. HISTORIE A VÝVOJ TEPELNÝCH ČERPADEL V ČR A 

EU [online]. [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: https://www.asb-portal.cz/tzb/vytapeni/historie-

avyvoj-tepelnych-cerpadel-vcr-aeu 

 [3] ING. SLOVÁČEK, Josef. Tepelná čerpadla v souvislostech [online]. Průhonice, 

2013 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://slideplayer.cz/slide/1982169/ 

 [4] ING. HOŘEJŠÍ, Miroslav. Tepelná čerpadla pro každého (I) [online]. [cit. 2017-

05-16]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/953-tepelna-cerpadla-pro-kazdeho-i 

 [5] ING. HOŘEJŠÍ, Miroslav. Tepelná čerpadla pro každého (II) [online]. [cit. 2017-

05-16]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/957-tepelna-cerpadla-pro-kazdeho-ii 

 [6] [online]. [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.mvb.cz/domacnosti/tepelna-

cerpadla/vzduch-voda/ 

 [7] Obnovitelné zdroje energie v roce 2016 [online]. 2017 [cit. 2018-05-15]. Dostupné 

z: https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-

energie/2018/2/Obnovitelne-zdroje-energie-v-roce-2016.pdf 

 [8] ING. HOŘEJŠÍ, Miroslav. Tepelná čerpadla pro každého (III) [online]. 29.4.2002 

[cit. 2018-05-15]. Dostupné z: https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/969-tepelna-

cerpadla-pro-kazdeho-iii 

 [9] ING. MATUŠKA, Tomáš, Jan ING. SCHWARZER a Bořivoj ING. 

ŠOUREK. Tepelná čerpadla - teorie a schémata (IV) [online]. 12.12.2005 [cit. 2018-05-15]. 

Dostupné z: https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/2932-tepelna-cerpadla-teorie-a-

schemata-iv 

[10] Tabulka vybraných chladiv [online]. In: . s. 2 [cit. 2018-05-18]. Dostupné z: 

http://www.kas.cz/dokumenty/tabulka_chladiv.pdf 

[11]HORÁK, Petr, Marcela POČINKOVÁ a Marián FORMÁNEK. Experimentální 

porovnání topného faktoru tepelného čerpadla s údaji výrobce [online]. In: . [cit. 2018-05-

18]. Dostupné z: https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/8258-experimentalni-

porovnani-topneho-faktoru-tepelneho-cerpadla-s-udaji-vyrobce 

[12] Reference [online]. In: . [cit. 2018-05-21]. Dostupné z: https://www.ac-

heating.cz/reference/?plocha=bytove-domy&kraj= 

http://www.kas.cz/dokumenty/tabulka_chladiv.pdf


97 

 

[13] [online]. In: . [cit. 2018-05-21]. Dostupné z: https://www.regulus.cz/cz/zasobnik-

rbc-2500 

[14] [online]. In: . [cit. 2018-05-21]. Dostupné z: 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Stavba 

 

 

 

 

 

  



98 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů: 
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CFt   roční přínosy projektu [tis. Kč] 
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(1 + r)
-t
  odúročitel 
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/m

3
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2
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ϴim vnitřní návrhová teplota [°C] 

COP topný faktor 
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