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Anotace:
Tato bakalá ská práce se zabývá návrhem vytáp ní a v trání pro objekt
rodinného domu, a to ve t ech r zných variantách. Varianta A je navržena jako
normov zateplený objekt s p irozeným v tráním a plynovým kotlem. Varianta
B jako pasivn zateplený objekt s p irozeným v tráním a elektrickým kotlem a
Variant C jako pasivn zateplený objekt s nuceným rovnotlakým v tráním
s rekuperací a tepelným erpadlem. V záv re ném vyhodnocení je cenové
porovnání variant z dlouhodobého pohledu užívání a zvolení cenov
nejvýhodn jší varianty.

Klí ová slova:
Vytáp ní, v trání, varianty, pasivní zateplení, normové zateplení.

Annotation:
This bachelor thesis deals with the design of heating and ventilation of a family
house, in three different variants. Variant A is designed as a normal insulated
natural-ventilated and gas boiler. Variant B as a passive insulation with natural
ventilation and electric boiler and Variant C as a passively insulated object with
forced ventilation with recuperation and a heat pump. The price comparison of
variants from the long-term view of use and the selection of the most costeffective option is discussed in the final evaluation.

Keywords:
Heating, air conditioning, variants, passive insulation, standard insulation.
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ÚVOD
Cílem této bakalá ské práce je ve variantách zateplení navrhnout vytáp ní a v trání objektu
rodinného domu, podle požadovaných a doporu ených normových hodnot. Objekt je umíst n
ve m st Hradec Králové. Jednotlivé varianty budou posouzeny a bude vyhodnocena cenov a
uživatelsky nejp ijateln jší varianta pro daný rodinný d m.
Studijní ást obsahuje p edevším zp soby výpo t , v etn jejich vzorc a zp sobu popis a
vysv tlení, které byli p i navrhování použity. Dále zde budou vypsány i p ípadné p edpoklady
zjednodušující výpo et. Na konci studijní ásti je i celkové zhodnocení a porovnání variant a
výb r té nejp ízniv jší z hlediska ceny.
Ve výpo tové ásti jsou tyto vzorce použity v praxi pro jednotlivé varianty a jsou zde
umíst ny bu celé výpo ty, nebo alespo jejich p íklad na konkrétním prvku. Veškeré
výsledky jsou pak zaznamenány do celkových souhrnných tabulek pro každou variantu
zvláš . Dále zde jsou p ipojeny i d ležité technické listy použitých prvk .
V poslední projektové ásti nalezneme technickou zprávu objektu, jeho p vodní p dorysy a
ez a jejich modifikaci pro jednotlivé varianty vytáp ní a v trání.
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2

OBECNÉ STANOVENÍ VZTAH PRO VÝPO ET
TEPELNÝCH ZTRÁT
Prvním a zárove asi nejd ležit jším krokem je stanovení co nejp esn ji tepelné ztráty
budovy. Tato hodnota je nejvíce ovlivn na velikostí objektu a složením jeho
stavebních konstrukcí. A dále potom i lokalitou umíst ní nebo dispozi ním ešením
budovy. [1]
2.1

Stanovení sou initele prostupu tepla

Jako první hodnotu si musíme stanovit sou initel prostupu tepla, který závisí na
venkovní a vnit ní teplot , tepelném odporu jednotlivých materiál a na jejích
tlouš kách. Vypo ítáme ho ze vztah .

Kde:

– Sou initel prostupu tepla [W/m2K]
– Odpor p i p estupu tepla na vnit ní stran konstrukce [m2K/W]
– Odpor konstrukce [m2K/W]
– Odpor p i p estupu tepla na vn jší stran konstrukce [m2K/W]

U vícevrstvé konstrukce stanovíme celkový tepelný odpor pomocí sumy jednotlivých
tloušt k konstrukcí a jejich sou initeli prostupu tepla.

Kde:
2.2

– Tlouš ka i-té vrstvy konstrukce [m]
– Sou initel tepelné vodivosti i-té vrstvy konstrukce [W/mK]
Stanovení tepelné ztráty místnosti

Tepelné ztráty jsou vypo ítány pomocí normy SN EN 12 831 – tepelné soustavy
v budovách – Výpo et tepelného výkonu. Každá místnost musí být rozd lena na
jednotlivé konstrukce s r znými sou initeli prostupu tepla. Zjistíme celkovou plochu
konstrukce z vnit ní strany místnosti a p enásobíme ji se sou initelem prostupu tepla
konstrukce. Pro jednoduchost byl uvažován ustálený tepelný tok o pro venkovní
návrhovou teplotou lokality Hradec Králové, která je dle normy stanovena na hodnotu
-15°C.
initel tepelné ztráty se stanoví ze vztahu:

Kde:

- Plocha dané konstrukce [m2]
– Sou initel prostupu tepla dané konstrukce [W/m2K]

Tepelná ztráta místnosti:
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Kde:

– Celková tepelná ztráta konstrukce prostupem [Q]
– initel TZ z vytáp ného prostoru do exteriéru [W/K]

Stanovení teplotního rozdílu:
Kde:

2.3

– Teplotní rozdíl mezi vnit ní a vn jší stranou konstrukce [K]
– Teplota na vnit ní stran konstrukce [K]
– Teplota na vn jší stran konstrukce [K]
Tepelné ztráty v tráním

Pro zajišt ní dobrého prost edí je také t eba p ivád t do místností erstvý vzduch, a
naopak odvád t zne išt ný, to sebou bohužel nese i úskalí ve form tepelných ztrát pro
zimní období a tepelných zisk pro letní období. V našem p ípad je pro v trání
uvažována doporu ená hodnota 0,5 intenzity vým ny vzduchu podle SN EN
15 665/Z1 – V trání obytných budov. Pro stanovení ztráty dále pot ebujeme objem
místnosti a vnit ní a venkovní teploty pro uvažované (v našem p ípad zimní) období.

- Celková tepelná ztráta konstrukce v tráním [Q]
– Objem místnosti [m3]
– Intenzita v trání [-]
– Teplota interiéru [K]
– Teplota exteriéru [K]

Kde:

2.4

Celková tepelná ztráta objektu

Jedná se o sou et veškerých tepelných ztrát prostupem a v tráním. V našem p ípad
jsme prostup tepla vlivem tepelných most zanedbali.

3

NÁVRH A UMÍST NÍ OTOPNÝCH T LES A PLOCH
3.1

Návrh otopných t les

Otopná t lesa jsou koncovým prvkem vytáp cího systému. Navrhují se na
vypo ítanou tepelnou ztrátu jednotlivých místnosti, podle jejich výkonu, který udává
výrobce podle námi zvoleného teplotního spádu. T lesa se vždy snažíme navrhnout
tak, aby byla p ibližn stejná jako ší ka okna, pod které ji umís ujeme, zabráníme tak
proud ní studeného vzduchu do pobytové ásti místnosti [obr 3.1.1].
Otopná t lesa rozd lujeme na:
•

Desková
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•
•
•

lánková
Trubková
Konvertory

V našem p ípadn jsme pro variantu A a variantu B navrhovali desková a trubková
topná t lesa od firmy KORÁDO na teplotní spád 70/55 °C. Navrhovaná t lesa jsou
v mírném p esahu s výslednou celkovou ztrátou budovy, aby šla budova vytopit i p i
extrémn nízkých venkovních teplotách, a aby se pokryli i místnosti, do kterých
nebylo topení navrženo z d vodu malých tepelných ztrát. [2]

[obr 3.1.1 – proud ní vzduchu p i OT umíst ném pod oknem]
3.2

Návrh otopných ploch

Otopnými plochami se v našem p ípad rozumí teplovodní podlahové topení, které
bylo ešeno ve variant C. Podlahové topení na rozdíl od otopných t les, pracuje
s velkou otopnou plochou, a m že si tedy dovolit menší teplotní spády p i zachování
jejich otopném výkonu. Topný výkon ovliv uje, mimo jiné i rozte trubek, která
spole n s plochou místnosti má vliv i na délku uloženého potrubí, to se musí pro
místnost pokládat jako jeden celek, nebo je možné místnost rozd lit na dva samostatné
okruhy p ipojené na rozd lova a sb ra . Podlahové topení se zalívá betonovou sm sí
do roznášecí vrstvy podlahy každé místnosti zvláš a je ovládáno na pat e pomocí
rozd lova e a sb ra e, kterými lze regulovat jednotlivé okruhy nebo je i úpln uzav ít.
Výpo et podlahového vytáp ní byl proveden pomocí návodu na serveru vytapeni.tzbinfo.cz a jeho ukázku pro jednu otopnou plochu nalezneme ve výpo tové ásti varianty
C.
3.3

Otopné soustavy

Na zvolení vhodného typu otopné soustavy má vliv n kolik faktor . Nap íklad ú el
objektu (obytná budova, ob anská vybavenost, pr mysl, sportovní stavby) a zp sob
jeho provozu (p erušovaný, nep etržitý), Konstrukce budovy z hlediska tepeln
technických vlastností, konstrukce budovy z hlediska uložení potrubí (p ipravené
plochy v p edst nách, podhledech nebo šachtách) a v neposlední ad i typ a
rozmíst ní otopných t les a ploch. Po zohledn ní všech faktor jsem se rozhodl pro
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nucený ob h zajišt ný vodím erpadlem umíst ným v koteln s dvoutrubkovou
soustavou a horizontálním p ipojením k t les m. P vodn jsem pracoval s možností
protiproudého zapojení, jednoduchý princip, kdy vede ke každému otopnému t lesu
p ívod i odvod teplé vody z hlavní v tve [obr. 3.3.1]. Po hrubých výpo tech jsem ale
ást domu p ed lal na souproudé, takzvané Tichelmannovo zapojení [obr. 3.3.2]. Jeho
obrovskou výhodou jsou tém stejné tlakové ztráty což velice zjednodušuje výpo ty.

[obr. 3.3.1 – souproudé zapojení]

4

[obr.3.3.2 – Tichelmannovo zapojení]

STANOVENÍ A NÁVRH SYSTÉMU V TRÁNÍ
4.1

Stanovení požadavk na v trání

Požadavk m na v trání obytných budov se v naší zemi v nuje SN EN 15 665/Z1 –
V trání budov. Podle jejích požadavk se obytné prostory požaduje minimální
intenzita v trání 0,3 h-1, pro místnosti jako jsou obývací pokoje, ložnice nebo pokoje.
Pro vyšší kvalitu vnit ního prost edí ale norma doporu uje hodnotu 0,5-0,7 h-1. Pro
objekty, které nejsou trvale užívány (chaty) muže být tato intenzita v dob neužívání
objektu snížena až na 0,1 h-1.
Intenzitou v trání se rozumí procentuální hodnota, kolikrát se za jednu hodinu vym ní
veškerý vzduch obsažen v objemu místnosti. Získáme ji výpo tem ze vzorce:

– Objemový pr tok venkovního vzduchu [m3/h]
– Objem vnit ního v traného prostoru [m3]
asto se intenzita v trání zam uje s intenzitou vým ny vzduchu. Ta ale na rozdíl od
v trání erstvým vzduchem po ítá i se vzduchem cirkula ním, který do p ivád ného
vzduchu p imícháváme, abychom trochu zvýšili teplotu p ivád ného vzduchu.
Stejn jako p ivád t erstvý vzduch je nutné z místnosti odvád t i vzduch
znehodnocený. P í inou znehodnocení bývá prach, vlhkost, spot eba kyslíku nebo i
škodlivé látky uvol ující se do objektu. Samotný odvod vzduchu se doporu uje
umís ovat do hygienických zázemí, jakými jsou kuchyn , koupelny a záchody. Norma
dále stanovuje i jednotlivé minimální a doporu ené pr toky vzduchu uvedené
v tabulce 4.1.1 [4]
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[tab. 4.1.1 – požadavky na odvod vzduchu]
Pr tok odsávaného vzduchu
Požadavek

Minimální hodnota
Doporu ená hodnota

4.2

Kuchyn Koupelny WC
[m3/h]
[m3/h]
[m3/h]
100
50
25
150

90

50

P irozené v trání

V dnešních dobách, kdy se do domu instalují t sná okna a vstupní dve e již nem žeme
po ítat s p irozenou vým nou vzduchu pomocí okenních spár. Z toho d vodu jsou
doporu ené systémy vým ny vzduchu, který jsou:
- v trací št rbiny integrované do okenních rám
- specifické prostupy v obvodových st nách
- v trací jednotka
V našem p ípad jsme pro varianty A a B zvolili prostupy v obvodových st nách
umíst né vždy za otopným t lesem. Aby byl vstupující erstvý vzduch ihned oh íván a
nerušil tak tepelnou pohodu v místnosti.
4.3

Nucené v trání

V p ípad , že vzduch vháníme nebo naopak odvádíme z objektu násilím (n jakým
ventilátorem) a ne iníme tak jen nárazov , ale stále, hovo íme o nuceném v tráním.
Tento typ v trání rozd lujeme do t í skupin.
P etlakové

– p ivádíme erstvý vzduch a odpadní necháváme unikat samovoln

Podtlakové

– odvádíme nucen odpadní vzduch a erstvý necháme vnikat
samovoln

Rovnotlaké

– p ivádíme stejné množství vzduchu jaké i odvádíme

Výhodou nuceného v trání oproti p irozenému je ovladatelnost množství odvád ného
a p ivád ného vzduchu a možnost zp tného získávání tepla pomocí rekupera ní
jednotky, které využívá odpadní vzduch k p edeh átí p ivád ného vzduchu bez jejich
promísení.
Nevýhodou však jsou vyšší po izovací náklady a nutná údržba systému, jako je t eba
vým na filtr nebo ventilátoru na konci jejich životnosti. Práv díky filtr m m žeme
p ivád ný vzduch považovat za kvalitn jší oproti p irozenému v trání ovšem p i jejich
nedostate né údržb se tento bonus m že stát lehce nevýhodou, protože neudržovaný
filtr muže vzduch naopak znehodnocovat. [5]
Pro náš p ípad jsme do varianty C navrhli nucené v trání rovnotlaké s rekuperací, jejíž
ú innost výrobce stanovoval na 85 %. Do výpo tu jsem se p ikloníme na stranu
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bezpe nosti a uvažoval rekuperaci pouze 60 %, což bude mít za následek lehké
p edimenzovaní otopných ploch, které jsou v této variant navrženy.
4.4

Hybridní v trání

Speciální zp sob v trání, který kombinuje výhody jak nuceného, tak p irozeného
v trání. Jedná se o inteligentní systém, který up ednost uje p irozené v trání, jsou-li
pro n j vhodné podmínky a díky tomu je schopen minimalizovat náklady na spot ebu
energie a zárove nijak neovlivnit jinou složku vnit ního prost edí (nap íklad tepelnou
pohodu). Nezbytnou sou ástí systému je ídicí systém, který na základ aktuálních
požadavk (koncentrace CO2) nastavuje provozní režim budovy. Požadavky na návrh
v tracího za ízení z hlediska pr toku vzduchu jsou shodné, jako u nuceného
podtlakového v trání. [5]

5

NÁVRH KOTELNY
5.1

Výpo et p ípravy teplé užitkové vody

Pro stanovení pot ebného množství teplé užitkové vody jsme uvažovali 40 litr pro
osobu na den, což odpovídá p i provozu našeho rodinného domu užívaného ty mi
leny na 0,16 m3/den.
Máme-li množství teplé užitkové vody m žeme dopo ítat množství tepla nutné
k jejímu oh evu, a to ze vztahu:
!

– Teoretické teplo pro oh átí množství

Kde:

[Wh/den]

– Pot eba teplé užitkové vody za den [l/osden]
– Hustota vody (1000 kg/m3)
– M rná tepelná kapacita vody (4182 J/kgK = Wh/kgK)
– Teplota teplé vody (55 °C)
!

– Teplota studené vody (10 °C)

Do oh evu musíme zapo ítat i teplo ztracené p i oh evu a doprav teplé užitkové vody
pro zjednodušení jsme tuto ztrátu p ipo ítali pomocí vzorce:
"

Kde:

"-

#

Teplo ztracené p i oh evu a doprav teplé užitkové vody [Wh/den]

z – ztráta tepla p i oh evu (0,5)
Celkovou spot ebu tepla na oh átí teplé užitkové vody získáme sou tem obou veli in.
"

15/24

Výsledné teplo jsem rozd lil do grafu (5.1.1) podle p edpokládaného denního cyklu
spot eby teplé užitkové vody a na nejv tší rozdíl energie mezi spot ebou a odb rem
(Emax) jsem použil do vzorce pro stanovení velikosti zásobníku na teplou užitkovou
vodu [2]:
$%&

"

Kde:

"-

!

Velikost zásobníku [m3]

– Maximální rozdíl mezi dodávkou a spot ebou tepla grafu (5.1.1 denní
spot eby TUV [Wh]
$%&

!" "

#$

% #
% &
% &'% #
(!
(! ) *
+%) *

(5.1.1 -Graf využití tepla pro p ípravu teplé užitkové vody)
5.2

Výpo et výkonu a po et kotl pro oh ev TUV a vytáp ní

Nejd íve stanovíme výkon pot ebný pro vytáp ní, který se bude rovnat tepelné ztrát
budovy:
'()*+,
Kde:

'-

'()*+, - Hodinová spot eba tepla na vytáp ní [Wh/h]
'- – Tepelná ztráta objektu [W]

Pro výpo et výkonu pro p ípravu teplé užitkové vody využijeme denní pot ebu tepla
(E2p) a p evedeme ji na hodinovou spot ebu (uvažujeme kontinuální oh ev):
'*(+,
Kde:

./

'*(+, - Hodinová spot eba tepla na oh ev teplé užitkové vody [Wh/h]
- Pot eba tepla odebraného z oh íva e [Wh]
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Jako poslední ást výkonu kotle se uvažuje spot eba tepla na úpravu vzduchu ve
vzduchotechnické jednotce. V našem p ípad však žádnou variantou vzduch
neoh íváme jinak, než zp tným získáváním tepla a proto se tato hodnota v našich
výpo tech rovná nule.
Celkovou pot ebu tepla [W] pak stanovíme v tší hodnotou ze vzorc :
'0120+!

3+4 '()*+,
'0120+

3+4 '(5*+,

'()*+,

'*(+,

'(5*+,

Na tuto hodnotu pak navrhujeme množství a výkon kotl tak, aby sou et výkonu kotl
byl v tší než celková pot eba tepla. [2]
5.3

V trání kotelny

Po stanovení kotl je nutné zajistit dostate ný p ívod erstvého vzduchu pro správnou
funk nost kotl (toto není nutné p i návrhu elektrických kotl nebo tepelných
erpadel) a pro možnost zajišt ní dostate ného vzduchu pro pohyb osob. [2]
P ívod vzduchu pro spalování stanovíme jednoduše ze vzorce:
67
Kde:

89

– P ívod vzduchu pro spalování [m3/h]
67 – Hodinová spot eba paliva [m3/h]
89

– Skute né množství vzduchu pro spalování [m3/m3]

Minimální množství vzduchu Vi na odvod škodlivin:
:
Kde:

– Množství vzduchu pro odvod škodlivin [m3/h]
: – Doporu ená intenzita v trání kotelny (0,5 1/h)
– Vnit ní objem v tracího prostoru kotelny [m3]

5.4

Odvod spalin

Odvod spalin je nutný u kotl na pevná, kapalná a plynná paliva. Pr m r komínu se
navrhuje pomocí grafu (5.4.1) podle p edpokládané teploty spalin, která je uvedena
v technických listech kotle, jmenovitého výkonu spot ebi e a p edpokládané výšky
komína.
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(5.4.1 -p íklad grafu pro stanovení pr m ru komínového pr duchu)
5.5

Expanzní nádoba

Voda, kterou používáme jako médium pro p enos tepla, má jako velkou negativní
vlastnost zm nu objemu v závislosti na teplot . P i zm n objemu vody v soustav
dochází i ke zm n tlak . Aby k t mto zm nám tlak nedocházelo, navrhují se do
objektu expanzní nádoby, které m žeme d lit na:
Otev ené
K vyrovnávání tlaku slouží nádoba spojena s atmosférou a voda se m že
rozpínat do prostoru nádoby, ta se umís uje nad celou otopnou soustavu
pod st echu a musí se chránit proti zamrzání. Z této nádoby se však m že
voln odpa ovat voda, takže se musí pravideln do systému dopoušt t.
Také se do systému muže dostat rozpušt ný kyslík a zp sobovat korozi
potrubí. Zárove jsme pak omezeni maximální teplotou vody na 95 °C, aby
nám nevznikala pára, která by mohla voln uniknout.
Uzav ené (obr 5.5.1)
Vyrovnávání tlak zajištuje stla itelný plyn v uzav ené nádob , na který
p es neprodyšnou blánu p sobí tlakem voda ze soustavy. Zm nou
stla ením plynu se zv tší prostor pro vodu a poklesne tlak v otopném
systému.
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(5.5.1 – princip uzav ené expanzní nádoby [6])

6

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ
6.1

Po izovací náklady

Po izovací náklady byly ohodnoceny pomocí rozpo tového programu KROS. Byl do
nich zahrnuty veškeré materiály, montáže, p esuny a pracovnicí pot ební pro skute né
provedení prací. Nejedná se o celý rozpo et náklad , ale pouze o náklady lišící se pro
jednotlivé varianty z d vodu jejich porovnávání. Rozpo et byl pro p ehlednost
rozd len do t í ástí.
ást stavební, kde byla zapo ítána tepelná izolace fasády st echy a podlahy. Ve
variant C se zde zahrnulo i navýšení objektu o výšku dvou podhled o celkovém
rozm ru 300 milimetr a s nimi p idružené práce jako jsou nap íklad lešení nebo
omítky. Také zde byly zahrnuty výpln otvor fasády.
Druhá ást se v novala vytáp ní a byly zde ohodnoceny dodávky a montáže rozvodu
potrubí. Dle varianty zadaný kotel, pop ípad komín. Navržené otopné plochy nebo
otopná t lesa i jejich armatury. Za ízení kotelny, krom komínu a kotle uvažováno
nebylo, jelikož bylo obdobné u všech variant.
Ve t etí ásti byly za azeny vzduchotechnické rozvody, jednotky a ventilátory. Pro
finální cenové zhodnocení se však tato varianta neuvažovala, z d vodu p ílišn
rozdílných vlastností vzduchotechniky z pohledu regulace a ovládání systému.
Výsledné se tené ceny jsou uvedeny v rekapitulacích i se sazbou DPH, která pro
výstavbu rodinných dom inní 15 %.
6.2

Denní náklady na vytáp ní

Pomocí spot eby paliva a pr m rné ceny za palivo nebo zdroj energie jsem si
vypo ítal pr m rnou cenu za 1 kW energie dodané na den, která mi vyšla:
-

Cena za 1 kW energie z plynového kotle na den
Cena za 1 kW energie z elektrického kotle na den

+ 24,5 K /den
+ 34,8 K /den

Pro tepelné erpadlo jsem toto ud lat nemohl z d vodu, že ú innost erpadla se
s teplotou m ní. Kv li tomu jsem pro každý den podle pr m rné teploty interpoloval
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mezi ú inností známou z technického listu výrobce (uvedena v tab. 6.2.1) a
dopo ítával pro ni spot ebu energie a její cenové ohodnocení pro cenu elektrické
energie 2,81kWh, tato cena je pouze orienta ní, záleží na dodavateli a místu odb ru.
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(tab. 6.2.1 – ú innost tepelného erpadla p i r zných teplotách)
Ke konkrétním hodnotám uvedeným v grafu 6.2.2 sem dosp l pokrytím tepelných
ztrát pro každý den topného období. Pro jednoduchost sem uvažoval vytáp ní pouze
ve dny, p i kterých pr m rná teplota [7] klesla pod 13 °C ve dvou dnech po sob
jdoucích. A naopak jsem ukon il vytáp ní po dvou dnech po sob jdoucích, p i
kterých byla pr m rná teplota v tší než 13°C.
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(graf 6.2.2 – denní porovnání cen za provoz r zných variant v pr m rných ro ních teplotách)
Z grafu je patrné, že nejh e vychází vytáp ní elekt inou. Naproti tomu tepelné
erpadlo je 2x až 4x levn jší než elekt ina, podle topného faktoru erpadla v závislosti
na venkovních teplotách. Nemalou ásti k tomu p ispívá i rekupera ní jednotka, které
je ve variant erpadla zahrnuta. Plynový kotel je t sn pod elektrickým kotlem, ale
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musíme si uv domit, že kv li nízkému zateplení varianty A musí plynový kotel
pokrývat mnohem v tší ztráty než zbylé dv varianty.
Celkové ceny a pr m rné ro ní tepelné ztráty nalezneme v tabulce 6.2.3.
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(tabulka 6.2.3 – cenové porovnání za ro ní dodané teplo)

6.3

Celkové náklady na vytáp ní

Výsledné porovnání sem ud lal se tením po izovacích náklad za zateplení a
vytáp ní. A p ipo ítání ro ních náklad na vytáp ní. Výsledky nalezneme v grafu
6.3.1.
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(6.3.1 – srovnání celkových cen za vytáp ní v pr b hu životnosti stavby)
Po srovnání všech t í variant je patrné, že nejvýhodn jší z variant je plynový kotel bez
zateplení, a to díky svým nízkým po izovacím náklad m. P ekvapiv tepelné erpadlo
i p es své velice nízké náklady na provoz se z d vodu vysokých po izovacích náklad
oproti variant B vyplatí až 39. rok funk nosti a oproti variant A je to až 53. rok.
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Z vypo ítaných dat jsem zkoušel porovnávat jednotlivé varianty zateplení s variantami
vytáp ní za ú elem získat nejvýhodn jší kombinaci. Ceny za vytáp ní jsem lehce
upravil o cenu kotl , p ípadn o nutnost komínu. Otopná t lesa jsem pro variantu
s elektrickými a plynovými radiátory nechal navržené podle tepelných ztrát. Pro
variantu podlahového topení s tepelným erpadlem v normovém zateplení jsem cenu
nem l stanovenou, použil jsem proto stejnou, jako u pasivního zateplení (skute ná
cena bude oproti uvažované o n co vyšší). Výsledkem jsou grafy .6.3.2 a 6.3.3.
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(graf 6.3.2 – cenové porovnání r zných kotlu pro normové zateplení objektu)
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(graf 6.3.3 – cenové porovnání r zných kotlu pro pasivní zateplení objektu)
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Z výsledného srovnání obou grafu vidíme, že nejvýhodn jší je zase plynový kotel, ale
tentokráte pro pasivní zateplení, který vychází levn ji, než plynový kotel p i
normovém zateplení od 23. roku provozu. Zajímavé také je, že v grafu 6.3.2 tepelné
erpadlo stoupá strm ji vzh ru oproti elektrice nebo plynu, než ve grafu 6.3.3 p í inou
je nedostate ný výkon erpadla p i nižších a musí se zapíná záložní zdroj, kterým je
v našem p ípad plynový kotel a ten, jak víme z grafu 6.2.2 má cenu za provoz
mnohonásobn vyšší.

7 ZÁV R
Cílem práce bylo vypracování variant ešení vytáp ní a v trání rodinného domu
umíst ného poblíž Hradce Králové. Po jejich cenovém ohodnocení a porovnání vychází
jako nejefektivn jší varianta A normov zateplený d m s otopnými t lesy a plynovým
kotlem.
Ze získaných dat se dala p edpov d t ješt o n co úsporn jší varianta, a to pasivn
zateplený d m s otopnými t lesy a s plynovým kotlem. Cenový rozdíl této varianty a
posuzované varianty A, však není p íliš vysoký a p edpokládaná dobra zvratu, kdy
po izovací náklady zaizolované varianty jsou vyrovnány nízkou provozní cenou vychází
až na dvacátý t etí rok užívání stavby.
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