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2.    ÚVOD 

Cílem studie je navrhnout a porovnat různé možnosti zdroje tepla a chladu 
pro budovu Sportovní haly v Suchdole. Budova má 2 podzemní a 2 nadzemní 
podlaží. V podzemních podlažích jsou parkovací stání, šatny, sociální zařízení a 
technické místnosti, v nadzemních patrech sportovní hala, vstupní hala, wc a klubovny. 
Bude sestavena tepelná bilance objektu, a navrženy možné (vhodné) varianty řešení 
zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, a zdroje chladu pro chlazení budovy. 
Tyto varianty budou stručně popsány, budou stanoveny podmínky jejich 
proveditelnosti a budou porovnány po stránce technické a ekonomické. U jednotlivých 
variant budou vyčísleny investiční a provozní náklady, zjištěna doba návratnosti 
vynaložené investice, a ekonomická efektivnost. 

3.    TEPELNÁ BILANCE 

V této části budou stanoveny tepelné ztráty budovy, topný výkon pro ohřev 
teplé vody a chladící výkon pro chlazení budovy, aby bylo možno specifikovat 
konkrétní návrhy variant řešení zdroje tepla a chladu. Dále budou vypočítány roční 
spotřeby tepla a chladu. 

3.1.    Požadavky na tepelně technické vlastnosti budovy 

Je požadováno, aby budova splňovala požadavky na velmi nízkou spotřebu 
energie. Součinitele prostupu tepla na vnější hranici obálky budovy proto 
předpokládáme takové, aby byly na přísnější hranici požadavku norem pro pasivní 
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budovy – odpovídající požadavkům dotačního titulu OPŽP 2014 - 2020. Musí být 
zajištěna souvislost tepelně isolačních vrstev jednotlivých konstrukcí ve všech 
napojeních, aby tepelné mosty byly minimální. Výplně otvorů musejí mít velmi nízký 
součinitel prostupu tepla, ale co možná nejvyšší součinitel solární propustnosti, aby 
získané solární teplo co nejvíce snížilo potřebné teplo na vytápění. Všechny prostory 
objektu musejí být nuceně větrány vzduchotechnikou s vysokou účinností rekuperace 
tepla. Stavební řešení musí být takové, aby strojní chlazení pokud možno nebylo 
potřebné. Pokud by bylo použito, zvýší to samozřejmě roční spotřebu energie, 
důležitou pro dosažení žádaného energetického hodnocení budovy. Osvětlení musí být 
energeticky velmi úsporné, na bázi LED svítidel. V následující tabulce jsou uvedeny 
parametry, které by budova měla splňovat – prakticky se jedná o požadavky, kladené 
normani na pasivní budovy: 

Požadované parametry budovy 

Průvzdušnost obálky budovy n50 0,6 hod-1 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem < 0,35, < Uem,rec W/m2/K 

Měrná potřeba tepla na vytápění < 15 kWh/m2/a 

Měrná potřeba tepla na chlazení < 15 kWh/m2/a 

Neobnovitelná primární energie EpN,A < 120 kWh/m2/a 

Uvedené požadavky jsou ve většině splnitelné, nejobtížnější však bude splnit 
požadavek na měrnou potřebu tepla na vytápění. Kvalita zateplení stavebních 
konstrukcí je již na samé hranici možností – viz výše – a další výrazné zesilování 
izolací by nebylo rozumné, mnohdy ani proveditelné. Možnou cestou snížení roční 
potřeby tepla na vytápění je snížení množství větracího vzduchu – pokud je to 
hygienicky možné, a zvýšení účinnosti rekuperace. 

 

3.2.    Výchozí údaje 

Lokalita Praha – Suchdol 

Nadmořská výška 273 m 

Nejnižší venkovní výpočtová teplota vzduchu e -13 °C 

Průměrná vnitřní teplota vzduchu v budově is 20 °C 

Maximální venkovní teplota v topném období em 13 °C 

Střední teplota venkovního vzduchu v otopném období es 4,3 °C 
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Počet dní v topném období d 225  

Stupeň těsnosti obvodového pláště budovy n50 0,6 hod-1 

Zvýšení součinitele prostupu tepla tepelnými mosty Uem 0,01 W/m2/K 

Vstupní teplota studené vody v zimě SV1 10 °C 

Vstupní teplota studené vody v létě SV2 15 °C 

Výstupní teplota teplé vody TV 50 °C 

 

3.3.    Předpokládané součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí 

Podlaha přilehlá k zemině 0,3 W/m2/K 

Podlaha nad nevytápěným suterénem 0,2 W/m2/K 

Podlaha nad venkovním prostorem 0,1 W/m2/K 

Střecha plochá 0,1 W/m2/K 

Obvodové venkovní stěny 0,12 W/m2/K 

Obvodové stěny přilehlé k zemině 0,15 W/m2/K 

Vnitřní stěny přilehlé k nevytápěnému prostoru 0,2 W/m2/K 

Okna, prosklené dveře 0,6 W/m2/K 

 

3.4.    Tepelné ztráty 

Tepelné ztráty objektu byly vypočítány obálkovou metodou dle ČSN EN 
12831 (při respektování ČSN 73 0540). Větrání předpokládáme nucené, 
vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací a s teplovodním ohřevem a 
studenovodním ochlazováním. Účinnost rekuperace je počítána R = 80 %. 

Tepelné ztráty budovy 

 ztráta prostupem 
Qvp kW 

ztráta infiltrací  Qvv 
kW 

celková tepelná 
ztráta Qv kW 

vytápění 29 5 34 
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3.5.    Tepelná zátěž 

Pro výpočet vnějších tepelných zisků předpokládáme okna z isolačních 
dvojskel nebo trojskel, s rámy s přerušenými tepelnými mosty. U oken ve svislých 
stěnách počítáme se stíněním vnějšími žaluziemi s celkovou propustností solárního 
záření gtot = 9%. U oken – světlíků ve střeše předpokládáme stínění vnitřními roletami 
s celkovou propustností solárního záření gtot = 35%. Vnitřní tepelné zisky počítáme od 
osob a osvětlení. Ve sportovní hale uvažujeme maximální stav obsazenosti, kdy bude 
přítomno 100 diváků. 

Tepelná zátěž budovy – citelný výkon 

 zátěž osluněním 
QOSL kW 

zátěž vnitřními 
zisky QVZ kW 

celková tepelná 
zátěž QC kW 

tepelná zátěž 18 29 47 

Celkový chladící výkon počítáme QCH = 50 kW. 

 

3.6.    Potřebný tepelný výkon pro ohřev teplé vody 

Maximální výkon pro ohřev teplé vody stanovíme tak, aby pokryl maximální 
odběrovou špičku. Přitom vycházíme z následujících předpokladů: 

 V budově je celkem 18 sprch a 27 umyvadel. Podle ČSN 06 0320 je ohřev TV 
pro sprchu prováděn výkonem qs = 12 kW a trvá s = 400 s, pro umyvadlo qu = 
7,3 kW a trvá u = 260 s. 

 Za maximální odběrovou špičku považujeme stav, kdy 80 cvičících osob využije 
najednou sprchy. To znamená, že všechny sprchy budou v provozu po dobu  = 
30 min = 1800 s. Takže pro ohřev TV bude potřeba toto teplo: 

QTV = qs  ns   = 12  18  1800 = 388800 kJ 

 Uvažujme, že 1 perioda cvičení trvá 2 hodiny – 1,5 hod probíhá vlastní cvičení a 
0,5 hod sprchování. Potom se potřebná teplá voda musí vyrobit za 1,5 hod (= 
5400 s). K tomu je potřeba tento výkon: 

TV = QTV /  = 388800 / 5400 = 72 kW 

 Při sprchování vyrobí zdroj tepla za 30 min (= 1800 s) tímto výkonem teplo: 

QZT = TV   = 72  1800 = 129600 kJ 
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 Zbytek tepla musí být připraven v zásobníku. Jedná se o teplo: 

QZÁS = QTV – QZT = 388800 – 129600 = 259200 kJ 

 Z toho se stanoví minimální potřebná velikost zásobníku: 

V = QZÁS  / c / (TV – SV) = 259200 / 4,186 / (50 – 10) = 1548 l 

kde znamená: 

c kJ/kg/K měrná tepelná kapacita vody 

TV °C výstupní teplota teplé vody 

SV °C teplota studené vody 

 

3.7.    Celková bilance maximálních výkonů 

Celková bilance max. tepelných a chladících výkonů 

 vytápění QT chlazení QCH 

vytápění (chlazení) budovy 34 50 

jednotky VZT 40 51 

ohřev teplé vody 72 - 

celkem 146 101 

 

3.8.    Roční potřeba tepla a chladu 

Výpočet průměrné roční potřeby tepla na vytápění a chladu na chlazení 
budovy byl proveden pomocí programu Tepelný výkon TV verze 4.4.2, firmy 
PROTECH spol. s r.o. Program ve výpočtu zohledňuje vzájemnou interakci obou 
veličin, potřeba tepla na vytápění je snížena o tepelné zisky v jednotlivých měsících. 

 Roční potřeba tepla na vytápění a větrání budovy: ET+V = 102 000 kWh/a. 

 Roční potřeba chladu na chlazení a větrání budovy: ECH = 25 000 kWh/a. 
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3.9.    Roční spotřeba tepla pro ohřev teplé vody 

Při výpočtu průměrné roční spotřeby tepla pro ohřev teplé vody vycházíme z 
následujících předpokladů: 

 Ve vyučovací den školního roku proběhne mezi 8 a 15 hod 5 vyučovacích hodin, 
kterých se zúčastní celkem 188 žáků. Z nich 50% použije sprchu, 1 žák tedy 
spotřebuje: ETV = 1,3 kWh tepla. Těchto vyučovacích dní počátáme 200 za rok. 

 Ve vyučovací den školního roku se bude konat sportovní kroužek za účasti 20 
žáků. Z nich 75% použije sprchu, 1 žák tedy spotřebuje: ETV = 1,3 kWh tepla. 
Těchto vyučovacích dní počátáme 200 za rok. 

 Třikrát týdně použije sprchy sportující veřejnost, průměrně 20 osob denně. Z nich 
každý spotřebuje: ETV = 1,3 kWh tepla. Těchto dní počátáme 150 za rok. 

 Jedenkrát za měsíc se bude konat turnaj, kterého se zúčastní průměrně 80 osob. Z 
nich každý spotřebuje: ETV = 1,3 kWh tepla. Těchto dní počátáme 12 za rok. 

 Tepelné ztráty potrubními rozvody a cirkulací uvažujeme 40%. 

Roční potřeba tepla pro ohřev TV bude: 

ETV = kTZ  E1aK  (Ź  oŽ  dŽ + Ź  oŽ  dŽ + C  oC  dC + T  oT dT) 

ETV = 1,4  1,3  (0,5  188  200 + 0,75  20  200 + 1  20  150 + 1  80  12) 

ETV = 47000 kWh/a 

kde znamená: 

E1aK kWh/os/a průměrná potřeba tepla pro ohřev teplé vody pro 
sprchování 1 osoby 

oŽ, oC, oT - počet žáků, cvičících, osob při turnaji 

Ž, C, T - procento osob, které použijí sprchu 

dŽ, dC, dT - počet dnů az rok, kdy probíhá daná aktivita 

kTZ - součinitel tepelných ztrát rozvodů TV a cirkulace 

 

3.10.    Celková bilance max. výkonů a potřeby tepla a chladu 

V následující tabulce je přehled maximálních tepelných a chladících výkonů a 
průměrných ročních potřeb tepla a chladu. V údajích pro vytápění a chlazení jsou 



7 

 

zahrnuty i hodnoty pro ohřívání a chlazení vzduchu v zařízení vzduchotechniky. 
Hodnoty v tabulce bereme jako referenční, a budou s nimi prováděny další výpočty: 

Celková bilance max. výkonů a potřeby tepla a chladu 

 max. tepelný a chladící výkon 
kW 

roční potřeba tepla a chladu   
kWh/a 

 vytápění QT chlazení QCH vytápění ET chlazení ECH 

vytápění budovy 74 - 102 000 - 

chlazení budovy - 151 - 25 000 

ohřev teplé vody 72 - 47 000 - 

celkem 146 151 149 000 25 000 

4.    VARIANTY ŘEŠENÍ ZDROJE TEPLA A CHLADU 

Návrh zdroje tepla a chladu je proveden tak, aby jeho topný i chladící výkon 
byly pokud možno v relaci k potřebnému tepelnému a chladícímu výkonu budovy, a 
nebylo nutno osazovat například doplňkové zdroje. Předpokládáme následující 
možnosti řešení zdroje tepla a chladu, které jsou v tomto případě technicky reálné: 

1) Plynová kotelna + chladící jednotka se vzduchem chlazeným kondenzátorem 

2) Tepelné čerpadla země-voda 

a) s elektrickou bivalencí 

b) s bivalencí s plynovým kotlem 

3) Tepelné čerpadla vzduch-voda 

a) s elektrickou bivalencí 

b) s bivalencí s plynovým kotlem 
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4.1.    K – Plynová kotelna + chladící jednotka chlazená vzduchem 

Přípojná hodnota kotelny dle ČSN 06 0310 bude: 

QI
příp = 0,7  (QTOP + QVZT) + QTV = 0,7  (34 + 40) + 72 = 124 kW 

QII
příp = QTOP + QVZT = 34 + 40 = 74 kW 

kde znamená: 

QTOP kW výkon pro vytápění 

QVZT kW výkon pro ohříváky vzduchotechniky 

QTV kW výkon pro ohřev teplé vody 

 

Zdroj tepla a chladu jsou zde samostatné, vzájemně nezávislé. Zdrojem tepla 
je teplovodní plynová kotelna, která bude umístěna v suterénu, v samostatné místnosti. 
Navrhujeme osadit jeden stacionární plynový teplovodní kotel, se jmenovitým 
tepelným výkonem QK = 130 kW. Jedná o plynovou kotelnu III. kategorie ve smyslu 
ČSN 07 0703. Kotel bude kondensační s vysokou účinností. Teplotní spád topné vody 
předpokládáme w = 70/50C, roční účinnost kotle bereme K = 90%. Kotel musí 
splňovat příslušné požadavky na kvalitu emisí. Normované emisní faktory hořáků 
budou maximálně: NOx  70 mg/m3 suchých spalin, a CO  40 mg/m3 suchých 
spalin. Kotle bude pracovat nezávisle na vzduchu v kotelně, jedná se o uzavřený 
spotřebič (provedení C), který nevyžaduje žádné zvláštní větrání kotelny. Bude použit 
způsob děleného přívodu vzduchu a odvodu spalin. Spaliny z kotle se odvedou 
komínem nad střechu budovy. Jeho účinnou výšku předpokládáme cca H = 15 m. 
Spalovací vzduch ke kotli bude přiveden speciálním potrubím z venkovního prostředí. 
Možné je i společné vedení spalin a přívodního vzduchu koaxiálním potrubím nad 
střechu objektu. 

Sekundární topná voda z kotlů bude zavedena do rozdělovače a sběrače, kde 
se bude dělit na jednotlivé topné větve. Ohřev teplé vody je průtočně akumulační, v 
nepřímotopeném zásobníkovém ohříváku (ohřívácích) o obsahu cca 1500 l. Kotel bude 
napojen na nízkotlakou přípojku zemního plynu. Je potřeba požádat Plynárny o 
povolení odběru. Přívod plynu ke kotli bude opatřen samostatným měřením a dalšími 
potřebnými armaturami. Dále je nutno vyřešit odvod kondensátu z kotle a z komína do 
kanalisace, osadit pojistné a expansní zařízení, zařízení pro doplňování vody, úpravnu 
vody, oběhová čerpadla a regulační řídící systém. 

Jako zdroj chladu je navržena kompresorová chladící jednotka s odděleným 
výparníkem a kondenzátorem, se jmenovitým výkonem QCH = 100 kW. Elektrický 
příkon je PEL = 29 kW, chladící faktor EER = 3,5. Kondenzátor je chlazený 
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vzduchem. Výparníková část bude umístěna ve strojovně chlazení v suterénu, 
kondenzátorová část bude na vhodném místě ve venkovním prostoru vedle budovy, 
eventuálně na její střeše. Obě části jsou propojeny potrubím s chladivem. Potrubí je 
měděné, spojované pájením natvrdo. Možná je i varianta s kompaktní jednotkou, 
umístěnou ve vnějším prostředí. Výstupní teplota chladící vody z jednotky je 
regulována podle teploty vratné vody spínáním jednotlivých výkonových stupňů. 
Systém chlazení je centrální studenovodní, teplotní spád předpokládáme vyšší, cca w 
= 15/19C. Chladící voda z výparníku chladící jednotky je tlačena do akumulační 
nádoby chladu. Dále pokračuje do rozdělovače a sběrače chladu, ze kterých pak 
vycházejí jednotlivé větve chlazení. Výparníkový okruh je pojištěn tlakovou expansní 
nádobou s membránou a pojišťovacím ventilem. Dopouštění okruhu je automatické, 
elektromagnetickým ventilem vodou z vodovodu, přes úpravnu vody. 

 

4.2.    TČZ+EL –Tepelné čerpadlo země-voda s elektrickou bivalencí 

V této variantě bude osazeno tepelné čerpadlo země – voda s hlubinnými 
zemními vrty a s bivalencí elektrokotlem. Uvažujeme instalaci nízkoteplotního 
tepelného čerpadla, které je schopno pracovat s max. výstupní teplotou topné vody 
55°C, a zpátečka by neměla být teplejší než 45°C. Tepelné čerpadlo produkuje topnou 
vodu s max. teplotním spádem max = 55/45C, která je využívána pro vytápění, 
ohřev vzduchu v ohřívácích VZT a ohřev teplé vody. TČ také zajišťuje chlazení 
budovy. Chlazení může pracovat v režimu pasívním – chladící voda je přímo 
ochlazována primární nemrznoucí kapalinou z vrtů, bez práce kompresoru tepelného 
čerpadla. Tento režim je provozně velmi levný, a využije se hlavně na začátku chladící 
sezóny (na jaře). Když už kapalina z vrtů nebude mít požadovanou (nízkou) teplotu, a 
pasivní chlazení nestačí, spouští tepelné čerpadlo, a režim přechází do aktivního 
chlazení. Jsou navržena dvě tepelná čerpadla s celkovým jmenovitým výkonem QTČ = 
113 kW (pro e/w1 = 0/35C), s topným faktorem COP = 4,6. Elektrický příkon je 
PEL = 24 kW. Chladící výkon je QCH = 89 kW (pro e/w1 = 0/35C), což vyžaduje cca 
1800 m hlubinných vrtů (např. 15 x 120 m). V následujícím grafu je zobrazen průběh 
tepelného výkonu tohoto TČ (který závisí na teplotě zdrojové primární kapaliny), v 
přibližné závislosti na venkovní teplotě QTČ, a průběh tepelného výkonu pro vytápění 
budovy, větrání a ohřev teplé vody QTOP. Z grafu vyplývá, že TČ pokrývá až do 
venkovní teploty e = -3C potřebný tepelný výkon samo, pod touto teplotou se přidá 
bivalentní zdroj – elektrokotel. Z teoretické simulace výroby tepla a spotřeby energie 
vychází, že tepelné čerpadlo vyrobí za těchto předpokladů ročně téměř 100% tepla pro 
vytápění, větrání a ohřev teplé vody, pracuje tedy prakticky monovalentně. Bivalentní 
zdroj bude spínat pouze výjimečně při extrémních odběrových výkonech. Průměrný 
roční topný faktor je SCOP = 3,45. V dalším grafu je zobrazeno roční potřebné 
množství tepla, a množství tepla, které vyrobí za rok tepelné čerpadlo: 
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Tepelná čerpadla budou umístěna ve strojovně na pružných pryžových 
podložkách. Topná voda ze sekundární strany TČ je vedena do akumulační nádoby 
tepla nebo do zásobníkového ohříváku teplé vody. Tyto dvě cesty se přepínají 
přepínacími ventily, s preferencí ohřevu TV. Velikost ohříváku TV předpokládáme 
jako v předchozí variantě – 1500 l, vhodné je objem rozdělit např do dvou menších 
nádob. Z akumulační nádoby tepla jde topná voda vedena do rozdělovače a sběrače, ze 
kterých vycházejí jednotlivé větve vytápění. Pro systém chlazení je osazena 
akumulační nádoba chladu. Pro tepelné čerpadlo se musí zřídit samostatné odběrné 
místo elektřiny s příslušným jištěním a měřením. Bivalentním zdrojem je přímotopný 
elektrokotel s výkonem QEK = 50 kW. Dále je nutno osadit pojistné a expansní 
zařízení, zařízení pro doplňování nemrznoucí kapaliny do primárního systému TČ, a 
vody do sekundárního systému vytápění a chlazení, úpravnu vody, a regulační řídící 
systém. 

 

4.3.    TČZ+K –Tepelné čerpadlo země-voda s bivalencí plynovým kotlem 

Tepelná čerpadla jsou analogická jako v předchozí variantě. Bivalentním 
zdrojem tepla je v tomto případě plynový kotel. Ten bude ohřívat (dohřívat) sekundární 
topnou vodu na výstupu z akumulační nádoby tepla. Tento ohřev je aktivován tehdy, 
pokud tepelné čerpadlo nestačí ohřát vodu na požadovanou teplotu. Kotel bude moci 
rovněž ohřívat teplou vodu, což bude umožněno například ohřívákem se dvěma 
topnými výměníky. Je navržen jeden závěsný plynový teplovodní kotel, se jmenovitým 
tepelným výkonem cca QK = 50 kW. Pokud bude výkon kotle těsně pod 50 kW, 
nejedná se o plynovou kotelnu ve smyslu ČSN 07 0703. Kotel bude kondensační s 
vysokou účinností. Maximální teplotní spád topné vody předpokládáme w = 70/50
C, roční účinnost kotle bereme K = 90%. Kotel musí splňovat příslušné požadavky na 
kvalitu emisí. Normované emisní faktory hořáků budou maximálně: NOx  70 mg/m3 
suchých spalin, a CO  40 mg/m3 suchých spalin. Kotle bude pracovat nezávisle na 
vzduchu v prostoru, jedná se o uzavřený spotřebič (provedení C), který nevyžaduje 
žádné zvláštní větrání místnosti, kde je osazen. Přívod spalovacího vzduchu ke kotli a 
odvod spalin budou zajištěny z a do venkovního prostředí nad střechu objektu. 
Obdobně jako ve variantě s plynovou kotelnou je třeba požádat o povolení odběru 
plynu, zřídit přívod plynu ke kotli a vyřešit odvod kondensátu z kotle a z komína do 
kanalisace. 

 

4.4.    TČV+EL –Tepelné čerpadlo vzduch-voda s elektrickou bivalencí 

Navrhujeme instalovat tepelné čerpadlo vzduch–voda s bivalencí 
elektrokotlem. Tepelné čerpadlo bude zdrojem tepla pro vytápění budovy, ohřev 
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vzduchu v ohřívácích VZT a ohřev teplé vody. Zároveň bude i zdrojem chladu 
(chladící vody), když bude pracovat v reversním chodu. Uvažujeme instalaci 
nízkoteplotního tepelného čerpadla, které je schopno pracovat s max. výstupní teplotou 
topné vody 55°C, a zpátečka by neměla být teplejší než 45°C. Max. teplotní spád topné 
vody v systému je w = 55/45C. Je navrženo tepelné čerpadlo – konkrétně kaskáda 
čtyř TČ, v provedení s odděleným výparníkem a kondenzátorem. Celkový jmenovitý 
topný výkon je QTČ = 112 kW (pro e/w1 = 2/35C), s topným faktorem COP = 3,6. 
Elektrický příkon je PEL = 31 kW. Chladící výkon předpokládíme QCH = 92 kW (pro 
e/w1 = 35/15C). V následujícím grafu je potom průběh tepelného výkonu tohoto TČ 
v závislosti na venkovní teplotě QTČ, a průběh tepelného výkonu pro vytápění budovy, 
větrání a ohřev teplé vody QTOP. V dalším grafu je zobrazeno roční potřebné množství 
tepla, a množství tepla, které vyrobí za rok tepelné čerpadlo: 
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Z grafu vyplývá, že bivalentní bod TČ je při venkovní teplotě e = -3C. Nad 
touto teplotou kryje potřebný tepelný výkon samotné TČ, pod ní dohřívá topnou vodu 
bivalentní zdroj. Bivalentní zdroj samozřejmě zapíná i při vyšších venkovních 
teplotách než -3C, když dojde k souběhu vytápění a odběru teplé vody, nebo když 
probíhá odmrazování výparníku TČ. Z teoretické simulace výroby tepla a spotřeby 
energie vychází, že tepelné čerpadlo vyrobí za těchto předpokladů ročně asi 97 % tepla 
pro vytápění, větrání a ohřev teplé vody, 3 % potom dodá bivalentní zdroj. Průměrný 
roční topný faktor je SCOP = 2,8. Venkovní části TČ budou umístěny na vhodném 
místě vně budovy – na střeše, vedle objektu, a části vnitřní ve strojovně vytápění a 
chlazení. Mezi nimi bude vedeno potrubí s chladivem. Venkovní části TČ budou 
situovány takovým způsobem, aby k nim byl zaručen požadovaný průtok vzduchu, a 
aby generovaný hluk nerušil okolí. Ve strojovně bude osazena akumulační nádoba 
topné vody, a akumulační nádoba chladu, které vyrovnávají nesoučasnosti mezi 
výrobou a spotřebou těchto energií. Teplota topné vody v akumulační nádobě tepla 
bude odpovídat ekvitermní křivce pro vytápění. Z akumulační nádoby je topná voda 
vedena do rozdělovače a sběrače, které jsou řešeny analogicky, jako v předchozích 
variantách. Pro ohřev teplé vody bude osazen nepřímotopený zásobníkový ohřívák 
(ohříváky), jako v předchozích případech. Tepelné čerpadlo pracuje buď v režimu 
vytápění nebo v režimu ohřevu TV. Tyto režimy se přepínají přepínacími ventily. Pro 
tepelné čerpadlo se musí zřídit samostatné odběrné místo elektřiny s příslušným 
jištěním a měřením. Bivalentním zdrojem je přímotopný elektrokotel s výkonem QEK = 
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80 kW. Dále je nutno osadit pojistné a expansní zařízení, zařízení pro doplňování vody 
do sekundárního systému vytápění a chlazení, úpravnu vody, a regulační řídící systém. 

 

4.5.    TČV+K –Tepelné čerpadlo vzduch-voda s bivalencí plynovým kotlem 

Tepelná čerpadla jsou stejná jako v předchozí variantě. Bivalentním zdrojem 
tepla je v tomto případě plynový kotel. Ten bude ohřívat (dohřívat) sekundární topnou 
vodu na výstupu z akumulační nádoby tepla. Tento ohřev je aktivován tehdy, pokud 
tepelné čerpadlo nestačí ohřát vodu na požadovanou teplotu. Kotel bude moci rovněž 
ohřívat teplou vodu, což bude umožněno například ohřívákem se dvěma topnými 
výměníky. Je navržen jeden závěsný plynový teplovodní kotel, se jmenovitým 
tepelným výkonem cca QK = 80 kW. Jedná o plynovou kotelnu III. kategorie ve 
smyslu ČSN 07 0703. Kotel bude kondensační s vysokou účinností. Maximální 
teplotní spád topné vody předpokládáme w = 70/50C, roční účinnost kotle bereme 
K = 90%. Kotel musí splňovat příslušné požadavky na kvalitu emisí. Normované 
emisní faktory hořáků budou maximálně: NOx  70 mg/m3 suchých spalin, a CO  
40 mg/m3 suchých spalin. Kotle bude pracovat nezávisle na vzduchu v prostoru, jedná 
se o uzavřený spotřebič (provedení C), který nevyžaduje žádné zvláštní větrání 
místnosti, kde je osazen. Přívod spalovacího vzduchu ke kotli a odvod spalin budou 
zajištěny z a do venkovního prostředí nad střechu objektu. Obdobně jako ve variantě 
s plynovou kotelnou je třeba požádat o povolení odběru plynu, zřídit přívod plynu ke 
kotli a vyřešit odvod kondensátu z kotle a z komína do kanalisace. 

5.    EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ VARIANT 

5.1.    Měrné náklady na energie 

Vycházíme z těchto cen paliv a energií: 

 Cena zemního plynu pro variantu plynová kotelna – bereme údaje Pražské 
plynárenské na rok 2018 pro pásmo odběru 63 – 630 MWh/rok pro 
maloodběratele: 0,91126 Kč/kWh za odebrané množství, a kapacitní složka 
222918,37 Kč/tis m3 (= 0,1825254 Kč/kWh), což je celkem 1,094 Kč/kWh 
(cena bez DPH). Celková cena včetně DPH 21% je 1,323 Kč/kWh. 
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Ceny zemního plynu 

Cena zemního plynu Pražské plynárenské jednotka Kč/jednotku 

Cena pro pásmo odběru 63 – 630 MWh/rok 

pevná cena za zúčtování MWh 2,06 

cena za distribuovaný plyn MWh 103,87 

roční cena za denní rezerovanou kapacitu tis m3, rok 122982,31 

komoditní složka ceny MWh 805,33 

roční kapacitní složka ceny tis m3, rok 99936,06 

celková měrná cena kWh 0,91126 

celková roční cena za odebrané množství plynu tis m3, rok 222918,37 

celková měrná cena včetně ceny za kapacitu kWh 1,094 

celková měrná cena včetně DPH 21% kWh 1,323 

 

 Cena zemního plynu pro varianty s plynovou bivalencí (menší odběr plynu) – 
bereme údaje Pražské plynárenské na rok 2018 pro pásmo odběru 1,89 – 7,56 
MWh/rok pro maloodběratele: 1,15808 Kč/kWh měrná cena za odebrané 
množství, a pevný měsíční plat: 147,11 Kč/měs. Měrná cena včetně DPH 21% je 
1,4 Kč/kWh a pevný měsíční plat: 178 Kč/měs (= 2136 Kč/rok). Rozpočítáme-li 
pevnou platbu na 1 kWh, bude celková cena za zemní plyn 1,897 Kč/kWh. 

Ceny zemního plynu 

Cena zemního plynu Pražské plynárenské jednotka Kč/jednotku 

Cena za spotřebované množství pro pásmo odběru 1.89 – 7,56 MWh/rok 

pevná cena za zúčtování MWh 2,06 

cena za distribuovaný plyn MWh 231,25 

komoditní složka ceny MWh 924,77 

celková měrná cena kWh 1,15808 

celková měrná cena včetně DPD 21% kWh 1,4 

Pevná měsíční cena 

měsíční plat za přistavenou kapacitu měsíc 87,11 
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stálý měsíční plat měsíc 60 

celková pevná měsíční cena měsíc 147,11 

celková pevná měsíční cena včetně DPH 21% kWh 178 

 

 Cena elektřiny podle PRE na rok 2018 pro podnikatele pro běžné využití 
elektřiny (jednotarifová sazba C02d) je: tarif VT: cena za dodávku: 1864 
Kč/MWh + cena za distribuci: 2400,22 Kč/MWh + cena za systémové služby: 
93,63 Kč/MWh + daň z elektřiny: 28,3 Kč/MWh + měsíční plat za odběrné 
místo: 99 Kč/měs + cena za činnost operátora trhu: 5,4 Kč/měs + cena za 
instalovaný jistič 3x80 A: 389 Kč/měs + cena za podporu elektřiny z 
podporovaných zdrojů – nižší hodnota z: 495 Kč/MWh nebo: 15,05 Kč/A/měs. 

Ceny elektřiny – sazba C02d 

Cena elektřiny PRE – sazba C02d jednotka Kč/jednotku 

Cena za spotřebované množství 

cena za dodávku elektřiny VT MWh 1864 

cena za distribuované množství elektřiny VT MWh 2400,22 

cena za systémové služby MWh 93,63 

daň z elektřiny MWh 28,3 

celková měrná cena VT kWh 4,38615 

celková měrná cena včetně DPH 21% kWh 5,31 

Pevná měsíční cena 

měsíční plat za odběrné místo měsíc 99 

cena za příkon – instalovaný jistič 3 x 80 A měsíc 389 

cena za činnost operátora trhu měsíc 5,4 

cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů A, měsíc 15,05 

cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů měsíc 495 

celková pevná měsíční cena měsíc 786,28 

celková pevná roční cena rok 9435,3 

celková pevná roční cena včetně DPH 21% rok 11417 
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 Cena elektřiny podle PRE na rok 2018 pro podnikatele pro vytápění tepelným 
čerpadlem (sazba C56d) je: tarif VT: cena za dodávku: 1868 Kč/MWh + cena za 
distribuci: 251,06 Kč/MWh, tarif NT: cena za dodávku: 1608 Kč/MWh + cena 
za distribuci: 75,52 Kč/MWh + cena za systémové služby: 93,63 Kč/MWh + daň 
z elektřiny: 28,3 Kč/MWh + měsíční plat za odběrné místo: 99 Kč/měs + cena za 
činnost operátora trhu: 5,4 Kč/měs + cena za příslušný instalovaný jistič + cena 
za podporu elektřiny z podporovaných zdrojů – nižší hodnota z: 495 Kč/MWh 
nebo: 15,05 Kč/A/měs. Protože NT tarif trvá 22 hodin denně a VT 2 hodiny, 
můžeme stanovit poměrnou denní měrnou cenu. 

 

Ceny elektřiny pro vytápění tepelným čerpadlem – sazba C56d 

Cena elektřiny PRE – sazba C56d jednotka Kč/jednotku 

Cena za spotřebované množství 

cena za dodávku elektřiny VT MWh 1868 

cena za dodávku elektřiny NT MWh 1608 

cena za distribuované množství elektřiny VT MWh 251,06 

cena za distribuované množství elektřiny NT MWh 75,52 

cena za systémové služby MWh 93,63 

daň z elektřiny MWh 28,3 

celková měrná cena VT kWh 2,24099 

celková měrná cena NT kWh 1,80545 

celková měrná cena respektující dobu trvání NT/VT kWh 1,841745 

celková měrná cena včetně DPH 21% kWh 2,23 

Pevná měsíční cena 

měsíční plat za odběrné místo měsíc 99 

cena za příkon – instalovaný jistič 3 x 63 A měsíc 2512 

cena za příkon – instalovaný jistič 3 x 80 A měsíc 3190 

cena za příkon – instalovaný jistič 3 x 160 A měsíc 6379 

cena za příkon – instalovaný jistič nad 3 x 160 A A 39,87 

cena za příkon – instalovaný jistič 3 x 250 A měsíc 9967,5 

cena za činnost operátora trhu měsíc 5,4 
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cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů A, měsíc 15,05 

cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů měsíc 495 

celková pevná měsíční cena – jistič 3 x 63 A měsíc 3564,55 

celková pevná měsíční cena – jistič 3 x 80 A měsíc 4498,4 

celková pevná měsíční cena – jistič 3 x 160 A měsíc 8413,9 

celková pevná měsíční cena – jistič 3 x 250 A měsíc 12773,78 

celková pevná roční cena – jistič 3 x 63 A rok 42774,6 

celková pevná roční cena – jistič 3 x 80 A rok 53980,8 

celková pevná roční cena – jistič 3 x 160 A rok 100966,8 

celková pevná roční cena – jistič 3 x 250 A rok 153285,3 

pevná roční cena včetně DPH 21% – jistič 3 x 63 A rok 51757 

pevná roční cena včetně DPH 21% – jistič 3 x 80 A rok 65317 

pevná roční cena včetně DPH 21% – jistič 3 x 160 A rok 122170 

pevná roční cena včetně DPH 21% – jistič 3 x 250 A rok 185475 

 

Přehled cen všech energií (včetně DPH) 

energie měrná cena 
Kč/kWh 

pevná cena     
Kč/rok 

cena celkem 
Kč/kWh 

zemní plyn 63 – 630 MWh/rok 1,32 - 1,32 

zemní plyn 1,89 – 7,56 MWh/rok 1,4 2136 1,9 

běžná elektřina, jistič 3 x 80 A 5,31 11417 6,32 

elektřina pro TČ, jistič 3 x 63 A 2,23 51757 3,34 

elektřina pro TČ, jistič 3 x 80 A 2,23 65317 3,29 

elektřina pro TČ, jistič 3 x 160 A  2,23 122170 4,84 

elektřina pro TČ, jistič 3 x 250 A 2,23 185475 5,06 

 



19 

 

5.2.    Roční provozní náklady 

V následujících tabulkách je pro každou variantu zdroje tepla a chladu 
stanovena celková roční spotřeba energií a paliv, a roční náklady na tyto energie. Do 
ročních provozních nákladů započítáme i náklady na údržbu a revize potřebné pro 
danou variantu, které jsou v různých variantách odlišné. Jedná se například o 
pravidelné kontroly a revize tepelných čerpadel, plynových kotlů, chladících jednotek, 
pojistného zařízení, doplňování provozních médií, apod. Náklady, které jsou ve všech 
variantách shodné, zde započítány nejsou – například kontrola a obsluha strojovny 
odpovědným pracovníkem, apod. 

Roční spotřeba energií a paliv pro jednotlivé varianty [kWh/a] 

 K TČZ+EL TČZ+K TČV+EL TČV+K 

spotřeba tepla pro 
vytápění, větrání a TV 

149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 

teplo pro odtávání 
výparníku TČ 

0 0 0 2 000 2 000 

spotřeba tepla celkem 149 000 149 000 149 000 151 000 151 000 

teplo vyrobené ze 
zemního plynu 

149 000 0 0 0 3 900 

roční účinnost přeměny 
energie  

0,9 - - - 0,9 

dodaná energie 
v zemním plynu 

165 600 0 0 0 4 300 

teplo vyrobené 
přímotopnou elektřinou 

0 0 0 3 900 0 

teplo vyrobené TČ 0 149 000 149 000 147 100 147 100 

roční topný faktor SCOP - 3,45 3,45 2,79 2,79 

spotřeba elektřiny v TČ 0 43 200 43 200 52 800 52 800 

spotřeba chladu pro 
chlazení a větrání 

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

chlad vyrobený 
freecoolingem 

0 12 500 12 500 0 0 

chlad vyrobený v 
chladící jedntotce 

25 000 0 0 0 0 

roční chlad.faktor SEER 3,5 - - - - 
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spotřeba elektřiny v 
chladící jednotce 

7 100 0 0 0 0 

chlad vyrobený v TČ - 12 500 12 500 25 000 25 500 

roční chlad.faktor SEER - 3,45 3,45 2,8 2,8 

spotřeba elektřiny v TČ - 3 600 3 600 8 900 8 900 

dodaná elektřina celkem 7 100 46 800 46 800 65 600 61 700 

 

Roční provozní náklady pro jednotlivé varianty včetně DPH [Kč/a] 

 K TČZ+EL TČZ+K TČV+EL TČV+K 

zemní plyn 219.000,- - 0 - 8.000- 

elektřina 49.000,- 227.000,- 156.000,- 332.000,- 203.000,- 

údržba, revize 30.000,- 35.000,- 40.000,- 30.000,- 35.000,- 

náklady celkem 298.000,- 262.000,- 196.000,- 362.000,- 216.000,- 

úspora proti var. 1 - 36.000,- 102.000,- -64.000,- 82.000,- 

 

5.3.    Investiční náklady 

Zde porovnáme investiční náklady těch součástí a prvků jednotlivých variant, 
které jsou rozdílné. Nejsou zde započítány náklady, které jsou ve variantách shodné 
nebo obdobné – například náklady na rozdělovač a sběrač topné a chladící vody a 
prvky těchto systémů od nich dále, rozvody studené a teplé vody a cirkulace od 
ohříváku TV, náklady na stavební úpravy strojovny, apod. Uvedená čísla neznamenají 
přesnou cenu kompletní dodávky dané varianty, ta by záležela na nabídce konkrétního 
dodavatele. Jedná se o hrubý odhad, založený na ceníkových cenách a odborném 
zhodnocení, který slouží jenom ke vzájemnému porovnání jednotlivých variant zdroje 
tepla a chladu. 
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Investiční náklady jednotlivých variant Kč: 

 K TČZ+EL TČZ+K TČV+EL TČV+K 

plynový kotel+komín 250.000 - 120.000 - 180.000 

tepelná čerpadla - 1,200.000 1,200.000 2,600.000 2,600.000 

zemní vrty - 2,500.000 2,500.000 - - 

výměníky - 150.000 150.000 - - 

elektrokotel - 50.000 - 70.000 - 

chladící jednotka 1,000.000 - - - - 

protihluk. opatření 70.000 40.000 40.000 60.000 60.000 

strojovna 540.000 1,180.000, 1,270.000 770.000 830.000 

potrubí + isolace 80.000 160.000 180.000 120.000 120.000 

technologie celkem 1,940.000 5,820.000 5,460.000 3,620.000 3,790.000 

montáž technologie 200.000 280.000 310.000 230.000 260.000 

revize, zkoušky 10.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

plynová přípojka 200.000 - 160,000 - 180.000 

elektroinstalace + 
měření a regulace 

130.000 350.000 320.000 300.000 270.000 

součet 2,480.000 5,970.000 6,310.000 4,210.000 4,560.000 

DPH 21% 521.000 1,254.000 1,325.000 884.000 958.000 

celkem 3,001.000 7,224.000 7,635.000 5,094.000 5,518.000 

 

5.4.    Porovnání celkových nákladů 

Zde budou porovnány celkové náklady (investiční + provozní) všech pěti 
variant zdroje tepla a chladu. Pro tuto úvahu budeme počítat životnost zařízení 15 let. 
Pro porovnání celkových nákladů zjistíme provozní náklady za tuto dobu a přičteme k 
nim počáteční investiční náklady. Z toho je možno pro každou variantu stanovit dobu 
prosté návratnosti investice oproti variantě s plynovou kotelnou, tedy variantě 
s nejnižšími investičními náklady. Porovnání bude provedeno pro stoupající ceny paliv 
a energií v příštích letech. Podle současných prognóz to je každým rokem o cca 3%. 
Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce a zpracovány v grafu. V posledním 
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sloupci tabulky je uvedeno, o kolik procent jsou celkové náklady dané varianty za 15 
let nižší (vyšší) než u varianty s plynovou kotelnou. 

 

Celkové náklady za 15 let – rostoucí ceny energií ročně o 3% Kč 

var. investiční 
náklady 

provozní 
náklady 

celkem prostá 
návratnost 

rozdíl oproti 
variantě CZT 

K 3,001.000,- 5,542.000,- 8,543.000,- - - 

TČZ+EL 7,224.000,- 4,873.000,- 12,097.000,- 52 let +42% 

TČZ+K 7,635.000,- 3,645.000,- 11,280.000,- 30 let +32% 

TČV+EL 5,094.000,- 6,733.000,- 11,827.000,- nikdy +39% 

TČV+K 5,518.000,- 4,017.000,- 9,535.000,- 23 let +12% 
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6.    ZHODNOCENÍ A ZÁVĚRY 

1) Ekonomicky nejvýhodnější je varianta s plynovou kotelnou a kompresorovou 
chladící jednotkou, která je i investičně nejlevnější. Prostá návratnost variant 
s tepelnými čerpadly je příliš dlouhá, překračuje předpokládanou dobu jejich 
životnosti. 

2) Důvody jsou následující: Současné ceny energií jsou takové, že zemní plyn je 
podstatně levnější než elektřina. Výhodná cena elektřiny pro tepelná čerpadla se v 
posledních letech zvyšuje a přibližuje se ceně obyčejné elektřiny. Dodavatelé 
elektřiny mění struktury cen takovým způsobem, že se zvyšuje podíl pevné ceny, 
zejména za velikost instalovaného jističe. To dále znevýhodňuje tepelná čerpadla, 
která mají velké elektrické příkony. 

3) Potvrzuje se zde obecké pravidlo, že čím je budova lépe a kvalitněji zateplená, 
tím méně se vyplatrí investice do drahých a sofistikovaných zdrojů tepla a 
chladu. Taková budova s vynikajícími tepelně technickými vlastnostmi 
spotřebovává tak malé množství energií, že i roční úspora nákladů na ně je malá, 
a vede k velmi dlouhým dobám návratnosti investice. Pokud by byla nakonec 
zvolena varianta s horší kvalitou zateplení budovy, investice do úspornějších 
zdrojů tepla a chladu by byla rozumnější. 


