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1. Úvod Hlavním cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace vytápění vybraného bytového domu. Jedná se o novostavbu bytového domu v Praze-Letňanech s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím.  Studie se zabývá zdroji tepla v bytových domech. První část studie obsahuje stručné seznámení se zdroji tepla, běžně využívaných v bytové výstavbě. V další části posuzuji tři vybrané varianty tepelných zdrojů z několika hledisek. Jedná se o varianty s kaskádou plynových kondenzačních kotlů, kaskádou elektrokotlů a se soustavou zásobování tepelnou energií.  V závěru práce je proveden souhrn zjištěných informací a vyhodnocení.   
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2. Zdroje tepla Zdroj tepla je zařízení, ve kterém dochází k přeměně chemické energie obsažené v palivu v energii tepelnou. Zdrojem tepla může být kotel, tepelné čerpadlo, kogenerační jednotka apod. Zdroje tepla rozdělujeme podle velikosti tepelného výkonu: [1] 
• malé zdroje tepla (tepelný výkon do 500 kW)  
• střední zdroje tepla (tepelný výkon od 500 do 3500 kW) 
• velké zdroje tepla (tepelný výkon nad 3500 kW)  3. Umístění zdroje tepla Zdroj tepla v objektu lze umístit téměř kdekoliv. Nejčastěji se jedná o suterén, technickou místnost, samostatně přistavenou kotelnu nebo podkroví.  Při výkonu kotle menším než 50 kW nebo při součtu výkonů instalovaných kotlů do 100 kW navrhujeme pouze místnost s plynovým spotřebičem (technickou místnost), která se řídí pravidly TPG. V opačném případě se jedná o kotelnu. [2] 3.1 Kotelny Kotelnou rozumíme samostatnou budovu, stavební objekt, přístavek, místnost, skříň nebo vyhrazený prostor, ve kterém je umístěn jeden či více zdrojů tepla pro ústřední vytápění, ohřev teplé vody popř. k ohřevu větracího vzduchu. Provedení kotelny je dáno druhem a způsobem spalování paliva a typem instalovaných kotlů. [2] Prostor určený pro umístění zdroje musí zajistit jeho bezproblémovou instalaci, bezpečný provoz a také musí zabezpečit podmínky pro obsluhu i případný servis. [2]  
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Domovní kotelny, opatřené zdroji tepla spalující plynná paliva se podle tepelného výkonu dělí dle ČSN 07 0703 do následujících kategorií:  
• kotelny III. kategorie – kotelny s tepelným výkonem kotlů od 50 kW do součtu tepelných výkonů 500 kW. 
• kotelny II. kategorie – kotelny se součtem tepelných výkonů od 0,5 MW do 3,5 MW. 
• kotelny I. kategorie – kotelny se součtem tepelných výkonů nad 3,5 MW. [3] 3.2 Kaskádové kotelny Kaskáda kotlů představuje systém zapojení několika kotlů za sebou do jednoho propojeného celku. Možnost zařazení kotlů do kaskády umožňuje přizpůsobit se tak stavu jak vypočteným tepelným ztrátám objektu, tak i potřebám množství teplé užitkové vody. [4] Kaskádový systém je průkopnickou metodou pro optimalizaci instalací s velkým výkonem. Místo jednoho kotle o vysokém výkonu, který musí pracovat jako celek i při nízké spotřebě tepla, je v kaskádovém řešení možnost zapojit jen tolik kotlů, kolik je v dané chvíli potřeba. Množství kotlů, které mají být v daný okamžik v provozu, je elektronicky regulováno. [4]  

 Obrázek 1 - Zapojení kotlů do kaskády [5]  



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Zdroje tepla v bytových domech Bc. Petra Chloupková 

Strana 11  
 

Výhody kaskádových kotelen:  
• úspora provozních nákladů 
• automatizovaný provoz 
• široká modulace výkonu 
• optimální přizpůsobení pro připojení externího zásobníku TV 
• jednoduchá montáž a přehledné ovládání 
• nadstandartní ekonomika provozu 
• ohleduplnost k životnímu prostředí [6] 4. Kotle Kotel je část tepelné soustavy, ve které dochází ke spalování paliva a tepelná energie se předává teplonosné látce. Kotle využíváme nejen pro vytápění, ale také v kombinaci s přípravou teplé vody. Pokud jsou kotle zdrojem tepla pouze pro vytápění, musí jejich výkon pokrýt tepelnou ztrátu daného objektu. V současné době se používají převážně kotle teplovodní nízkotlaké. Kotle lze rozdělit podle následujících kritérií:  Podle druhu paliva: 
• kotle na plynná paliva 
• kotle na kapalná paliva 
• kotle na pevná paliva 
• elektrokotle Podle teplonosné látky: 
• teplovodní (do 115°C) 
• horkovodní (nad 115°C) 
• parní  
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Podle způsobu umístění: 
• závěsné 
• stacionární Podle způsobu odvodu spalin: 
• do komína, kouřovodu s funkcí komína 
• na venkovní fasádu nebo nad střechu v provedení turbo [7] 4.1 Kotle na plynná paliva Plyn je jedním z nejpoužívanějších zdrojů energie a plynové kotle jedny z nejvíce využívaných kotlů na vytápění.  Plynové kotle se podle způsobu provozu dělí: 
• klasické (teplota vstupní vody do kotle je minimálně 60°C) 
• nízkoteplotní (teploty vstupní a vratné vody nesmějí poklesnout pod 50/40 °C) 
• kondenzační (teploty vstupní a vratné vody mohou poklesnout pod 50/40 °C) [2] Od září 2015 je v rámci Evropské unie ukončena výroba a zákaz prodeje plynových kotlů s účinností nižší než 86%. Toto nařízení se týká plynových kotlů do 70 kW. Na trhu tedy zůstávají zejména kondenzační kotle, které tuto podmínku splňují, jsou ekonomicky úspornější a zároveň šetrnější k životnímu prostředí. [8] 

 Kondenzační kotle 4.1.1Kondenzační kotle se vyznačují vyšším výkonem a účinností vyšší než 100%. Pro optimální využití kondenzačního kotle je důležité správné nadimenzování otopného systému. [9] Použití kondenzačního kotle je výhodné v kombinaci se systémem vytápění, pracujícím v nízkoteplotním spádovém režimu (například s podlahovým nebo stěnovým vytápěním). V případě soustavy s otopnými tělesy volíme tělesa o větší teplosměrné ploše. [9]  
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 Obrázek 2 - Porovnání účinnosti klasického a kondenzačního plynového kotle [10] Princip kondenzačního kotle Při spalování plynného paliva vzniká oxid uhličitý a určité množství vody ve formě vodní páry. Spaliny hoření obsahují tepelnou energii, tzv. latentní teplo. Ve výměníku dojde k ochlazení těchto spalin pod teplotu rosného bodu a vodní pára zkondenzuje. Tím také dochází k uvolnění tepelné energie, která je zužitkována k dalšímu ohřevu. Voda z kotle odchází ve formě kondenzátu. [11] 

 Obrázek 3 - Princip plynového kondenzačního kotle [12]  
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Teplota odváděných spalin je nízká a nestačí k vytvoření dostatečného tahu v komíně, a tím k bezpečnému odvodu spalin. Kotel tedy musí být vybaven vzduchovým nebo spalinovým ventilátorem. Spaliny vstupující do komína jsou mokré. Proto komínová konstrukce musí odolávat vlhkosti a také vnitřnímu přetlaku. [13] Výhody kondenzačních kotlů: 
• malé rozměry 
• tichý provoz  
• vysoká účinnost 
• vyšší počáteční investice 
• ekologický provoz Nevýhody kondenzačních kotlů: 
• odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu 
• přípojka plynu 
• odvod kondenzátu 4.2 Kotle na kapalná paliva Kotle na kapalná paliva se uplatňují především tam, kde se nevyplatí budovat inženýrské sítě a zároveň je zde nevýhodné topit klasickými topidly na pevná paliva. Takovými místy jsou například obydlí na okraji civilizace nebo mobilní obydlí, kde se hledí především na minimalizaci objemu transportu paliva. [14] Kotle na kapalná paliva se dělí: 
• Kotle na lehký topný olej 
• Kotle na naftu (u nás ojediněle) Topení lehkými topnými oleji však vyžaduje nákladnou stavební investici do bezpečného zásobníku tekutého paliva, vrátí se však v komfortním provozu topné soustavy, kde stačí palivo doplňovat obvykle jednou ročně. [14]   
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 Obrázek 4 - Kondenzační litinový olejový kotel [15] Výhody kotlů na kapalná paliva: 
• Uživatelský komfort 
• Relativně levný provoz 
• Vysoká výhřevnost 
• Možnost automatizace a regulace Nevýhody kotlů na kapalná paliva: 
• Vyšší pořizovací náklady 
• Nutnost pravidelného zásobování a doplňování zásobníku [14] 4.3 Kotle na pevná paliva Kotle na tuhá paliva se rozlišují podle druhu spalovaného materiálu, způsobu spalování paliva, druhu materiálu a podle přísunu paliva do spalovací komory.  
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Podle druhu spalovaného tuhého paliva: 
• kotle na hnědé a černé uhlí 
• kotle na dřevo a dřevní hmoty (dřevěné brikety, pelety, štěpka a další) 
• kotle na biomasu (balíkovaná sláma, obilí) Podle způsobu spalování paliva: 
• prohoříváním 
• odhoříváním 
• zplyňováním Podle materiálu: 
• litinové článkové kotle 
• ocelové kotle  Podle přísunu paliva na rošt: 
• Ruční (palivo se ukládá mechanicky) 
• Poloautomatické (zásobník umístěný mimo kotel) 
• Automatické (palivo se dopravuje automatickým pásovým výměníkem) [1]; [2] Hlavní nevýhodou kotlů na tuhá paliva jsou především vysoké emise, obzvlášť u starších kotlů spalujících uhlí. Ke snížení množství emisí je nutné zajistit co nejlepší a řízený proces spalování. Nízkoemisní spalování vyžaduje řízený přívod vzduchu, plynulou dodávku paliva, stále vysokou teplotu ohniště (550 až 600 °C), ale současně i plynulý odvod spalin a vytvořeného tepla. [16]; [17] Nejvíce škodlivin vypouští do komína kotle se zatím nejužívanější, ale i nejzastaralejší prohořívací technologií spalování. Přívod spalovacího vzduchu lze ovlivňovat jen omezeně pomocí otvorů pro přísun vzduchu do ohniště nebo komínovou klapkou. To neumožňuje výrazněji regulovat výkon ani rovnoměrně využívat palivo. [17] O něco menší zdroj škodlivin v kouři představuje spalování pevných paliv odhoříváním. Palivo se přikládá do prostoru umístěného nad ohništěm a postupně se sesouvá do spalovací komory. Jelikož spaliny neodcházejí přes nově přiložené palivo, udržují si vysokou teplotu a jsou tak lépe 
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spáleny. Také v tomto případě lze spalování jen minimálně ovlivnit vzduchem, který je nasáván přirozeným tahem komína. [17] Výrazně méně emisí vypouští do komína kotel, který odborníci označují pojmem zplyňovací. Dochází zde k převedení tuhého paliva na plynné. Plyn lze snadno kontrolovaně spalovat a dosahovat tak vyšší účinnosti zařízení. Palivo se přikládá do zásobníku paliva nad spalovací tryskou (hořákem). Spalování plynu ve speciální komoře je řízeno přísunem vzduchu, zajištěným ventilátorem. [17] 

 Obrázek 5 - Zplyňovací kotel na pevná paliva [22] Výhody kotlů na pevná paliva: 
• nezávislost na inženýrských sítích 
• relativně levný provoz 
• malé náklady na pořízení topidla 
• snadná obsluha bez nároků na technickou inteligenci  
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Nevýhody kotlů na pevná paliva: 
• vysoké emise 
• náchylnost ke vzniku požárů 
• fyzicky náročné průběžné doplňování paliva 
• časově náročný transport paliva 
• obtížná nebo nemožná regulace a automatizace procesu vytápění - je nutná stálá přítomnost člověka 
• u kotlů na uhlí nebezpečné exhalace a nutnost častého čištění kouřovodů [18] 4.4 Elektrokotle Fungování elektrokotle spočívá ve využití teplovodního principu. Teplonosným médiem je voda, která se v průtokových tyčích ohřívá na požadovanou teplotu a následně je rozváděná do otopného systému. Rozvod probíhá pomocí oběhového čerpadla. [19] Jeho hlavním plusem je, že nevytváří žádné spaliny, při jeho instalaci tak odpadá řešení jejich odvodu ven z objektu. V případě elektrokotle stačí, aby bylo zajištěno připojení do elektrické zásuvky či na stávající elektrorozvaděč. Důležitá je volba vhodného jističe, který musí dostatečně odpovídat výkonu elektrokotle, respektive jeho spotřebě energie. [19] Kotel je vhodné instalovat do nízkoenergetických domů nebo do starších budov po důkladné rekonstrukci. Tím se vyváží vyšší náklady na provoz. Elektrokotel se často využívá jako záloha tepelného čerpadla nebo solárních kolektorů v období zimních měsíců. Jako doplňkový zdroj tepla se používá i v případě kotle na tuhá paliva. [20] Elektrokotle se podle konstrukce dělí: 
• přímotopné (vyžaduje takový elektrický příkon, jako je maximální okamžitá potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody) 
• akumulační (nevyžaduje plný příkon, instaluje se akumulační nádrž s vodou) [19] 
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 Obrázek 6 - Elektrokotel [21] Výhody elektrického kotle: 
• nižší pořizovací náklady 
• snadná obsluha a regulace 
• možnost výhodnějšího tarifu na elektřinu 
• malé rozměry 
• malá hmotnost 
• minimální zátěž na životní prostředí 
• není nutné řešit odtah spalin 
• tichý provoz Nevýhody elektrického kotle: 
• drahý způsob vytápění 
• nižší účinnost v porovnání s kondenzačním kotlem   
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5. Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují čerpat tepelnou energii o nízké teplotě (nízkopotenciální teplo) a předávat ji do tepelných soustav s vyšší využitelnou teplotní hladinou. Zdrojem nízkopotenciálního tepla mohou být zdroje obnovitelné (vzduch, voda, země) nebo zdroje druhotné (teplo odpadního vzduchu, odpadní vody). [23]  Dělení tepelných čerpadel podle nositele nízkopotenciálního tepla a přečerpané energie:  
• vzduch-voda 
• voda-voda 
• země-voda Pro bytové domy je vhodný jakýkoli typ tepelného čerpadla. Jelikož k bytovým domům obvykle nepatří pozemky potřebné k pořízení zemních vrtů nebo kolektorů, bývá nejjednodušší realizace tepelného čerpadla vzduch – voda. Dále bude tématika zaměřena tímto směrem. [24]  

 Obrázek 7 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda na střechu objektu [28]   
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5.1 Tepelné čerpadlo vzduch - voda Tepelná čerpadla vzduch voda mají nízké pořizovací náklady a současně nízké provozní náklady. Vyžadují minimum stavebních úprav a snadno se instalují. Tepelné čerpadlo je nenáročné na prostor v kotelně. Lze ho umístit na plochou střechu, půdu domu nebo do suterénu. [24]; [25] Venkovní jednotky tepelného čerpadla lze snadno kombinovat do sestav a vytvářet tak i značně výkonné systémy. Kvalitní řízení pak zajistí pravidelný chod venkovní jednotky bez nebezpečí častého cyklování. [24]; [25] Výhody tepelných čerpadel vzduch-voda: 
• konstrukčně jednoduché zařízení pro vytápění objektů klasickými teplovodními otopnými systémy 
• rychlá instalace 
• nezasahuje zásadním způsobem do konstrukce domu a okolního terénu 
• značná úspora pořizovacích nákladů než u ostatních typů tepelných čerpadel 
• ekologický provoz bez škodlivin Nevýhody tepelných čerpadel vzduch-voda: 
• nižší topný faktor a účinnost než u ostatních typů tepelných čerpadel 
• ve velmi chladných dnech je potřeba kombinovat vytápění s dalším klasickým topidlem [27] Princip funkce tepelného čerpadla vzduch-voda Výparníkem venkovní jednotky tepelného čerpadla vzduch-voda prochází velmi studené chladivo. Toto chladivo má za provozu nižší teplotu než okolní vzduch. Plynné chladivo, o teplotě blízké venkovní teplotě jde do kompresoru, kde dojde v důsledku stlačení k jeho ohřátí. Horké chladivo pokračuje do kondenzátoru, kde předá své teplo topné vodě a dojde tím ke zkapalnění chladiva. Kapalné chladivo pokračuje do expanzního ventilu, kde dojde k prudkému poklesu tlaku, což má za důsledek, že kapalina začne vřít a vypařovat se, současně se prudce ochladí. Ochlazení je tak významné, že teplota par je nižší, než teplota okolního vzduchu. Tyto páry se proto ve výparníku ohřejí o venkovní vzduch a celý cyklus se opakuje. [25]  
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 Obrázek 8 - Princip tepelného čerpadla vzduch-voda [26] 6. Soustava zásobování tepelnou energií SZTE Soustava zásobování tepelnou energií (SZTE) znamená zásobování více objektů z jednoho společného zdroje tepla. SZTE v sobě zahrnuje dálkovou dodávku tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, pro provoz vzduchotechnických zařízení nebo pro provoz technologických (výrobních) zařízení. [29] Celý systém se skládá ze zdroje tepla, primární tepelné sítě, výměníkové (předávací) stanice, sekundární tepelné sítě a odběrných míst.  Zdroj tepla Výroba tepla v rámci SZTE probíhá v několika typech zdrojů tepla:  
• výtopna  
• teplárna  
• paroplynová teplárna 
• kogenerační motor 
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Výtopna je samostatně stojící zdroj tepla, který má nejjednodušší cyklus získávání energie. Ve výtopně dochází ke spalování paliva (uhlí, zemní plyn, topné oleje) v kotli, při kterém dochází k ohřevu vody. Tepelná energie je následně přes tepelný výměník dodávána do rozvodné soustavy SZTE. Cyklus se vyznačuje až 90% účinností. Nevýhodou je absence výroby elektřiny. [29] V teplárně dochází na rozdíl od výtopny nejen k výrobě tepla, ale také k výrobě elektřiny. Energie získaná spálením paliva je v tomto případě hnána na vysokotlakou parní turbínu, která je spojena s generátorem elektřiny. Tím ovšem proces nekončí. Stále horká pára putuje do tepelného výměníku, kde předává teplo do soustavy SZTE. V parní teplárně, ve které je výroba elektřiny vázána na výrobu tepla, lze tímto způsobem přeměnit přibližně 18 % uvolněné energie na elektřinu a 72 % energie využít ve formě předaného tepla. Energetické ztráty tvoří tedy pouze 10%. [29] Rozvodná síť Rozvody jsou tvořeny primární a sekundární částí sítě. Primární část sítě je mezi zdrojem a úpravnou parametrů, sekundární část sítě mezi úpravnou parametrů a odběratelem. [36] Výměníková stanice Výměníková (předávací) stanice slouží k předání tepla z primární teplonosné látky do sekundární teplonosné látky, která zabezpečuje dodávku tepla do odběrných míst zásobované oblasti. Dále zde dochází k úpravě parametrů teplonosné látky (teplota, tlak, skupenství) podle požadavky odběratele. [1] Výměníkové stanice členíme na stanice pro jeden objekt, v tom případě se jedná o objektovou (domovní) výměníkovou stanici nebo pro více objektů na okrskovou (centrální) výměníkovou stanici. [35] Objektová výměníková stanice je umístěna přímo v zásobovaném objektu. Může se jednat jak o stanici tlakově nezávislou, tak tlakově závislou. Okrsková výměníková stanice bývá zpravidla umístěna v samostatném objektu a je provedena jako tlakově nezávislá. [35]  
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 Obrázek 9 - Schéma SZTE [30] Výhody SZTE: 
• centrálně řízený zdroj 
• technická možnost spalování více druhů paliva 
• menší znečištění ovzduší 
• menší nárok na dopravu paliva 
• vyšší tepelná účinnost díky většímu výkonu zdrojů 
• širší možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla  Nevýhody SZTE: 
• vysoké investiční náklady, zejména na rozvod tepla 
• vysoká konkurence místních zdrojů (domovní kotelny na zemní plyn, tepelná čerpadla) 
• stáří soustav SZTE, nutné úpravy a rekonstrukce [31]  
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7. Zhodnocení výběru zdroje tepla Správný výběr zdroje tepla a ohřevu teplé vody je důležitou součástí při realizačním rozhodování. Celkové budoucí náklady na vytápění ovlivní celá řada faktorů. Nelze se zaměřit pouze na výši počáteční investice, jak tomu tak bývá u většiny investorů, ale také na provozní náklady soustavy, stavební připravenost, ceny energií, životnost zdroje apod. Je tedy na místě věnovat výběru zdroje tepla zvláštní pozornost a tím budoucí náklady co nejvíce minimalizovat. 7.1 Popis objektu Posuzování jednotlivých variant zdroje tepla bude probíhat na konkrétním objektu bytového domu v Praze-Letňanech. Zdrojem potřebných informací je zpracovaná projektová dokumentace vytápění, která je součástí této diplomové práce. 

 Obrázek 10 - Bytový dům Praha – Letňany (Barevné Letňany) [32] Základní údaje o objektu: Tepelná ztráta objektu:      38,75 kW Požadovaný výkon zdroje:      65,12 kW, letní provoz 38 kW Roční spotřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody:  581,8 GJ   
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7.2 Výběr variant zdroje tepla Pro objekt bytového domu byly vybrány 2 varianty zdroje tepla: 
• VARIANTA 1 – Kaskáda plynových kondenzačních kotlů 
• VARIANTA 2 – Soustava zásobování tepelnou energií SZTE 
• VARIANTA 3 – Kaskáda elektrokotlů VARIANTA 1 - Kaskáda plynových kondenzačních kotlů  Pro pokrytí tepelných ztrát a ohřev teplé vody jsou navrženy 2 plynové kondenzační kotle Vaillant VU 356/5-5 ecoTEC plus o celkovém výkonu 74,2 kW. Technická místnost bude umístěna v suterénu objektu, kde bude nutné pro plynové kondenzační kotle zřídit komínové těleso a plynovou přípojku s vnitřním plynovodem. 

 Obrázek 11 - Vaillant VU 356/5-5 ecoTEC plus – technický výkres [37]  
Obrázek 12 - Vaillant VU 356/5-5 ecoTEC plus [38] 
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Technické parametry kotle: Tepelný příkon při topení:    7,1-37,1 kW Max. tepelný příkon při ohřevu TV:   38,8 kW Rozsah regulace teploty topné vody:   30-80°C Elektrické napětí/frekvence:    230V / 50Hz Stupeň el. krytí:      IPX4 D Hmotnost:      39,2 kg Rozměry kotle (ŠxVxH):     440x720x406 mm  Doplňující údaje: Uvažovaná roční spotřeba elektrické energie:  2500 kWh VARIANTA 2 – Soustava zásobování tepelnou energií  V této variantě je uvažována kompaktní předávací stanice s přípravou teplé vody LOGOmax – HW AF T-H o výkonu 70 kW od společnosti Meibes. 

 Obrázek 12 - kompaktní předávací stanice LOGOmax - HW AF T-H [40]  
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Doplňující údaje: Uvažovaná roční spotřeba elektrické energie:  800 kWh (minimálně 8kWh/instalovanou kWh výkonu) VARIANTA 3 - Kaskáda elektrokotlů  Pro pokrytí tepelných ztrát a ohřev teplé vody jsou navrženy 2 elektrokotle THERM EL 38 o celkovém výkonu 75 kW od společnosti THERMONA.  

 Obrázek 13 - elektrokotel THERM EL 38 [41] Doplňující údaje: Uvažovaná roční spotřeba elektrické energie:  164 111 kWh    
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7.3 Ekonomická přijatelnost Investice jsou hodnoceny k určené referenční variantě zdroje tepla. Výběr referenční varianty je proveden v závislosti na výši jejích investičních nákladů. Za referenční je zvolena varianta s nejnižšími investičními náklady. V tomto případě se jedná o variantu 3 – kaskáda elektrokotlů. 
 Náklady na zařízení 7.3.1Investiční náklady zahrnují koupi zařízení, dopravu a instalaci zařízení, uvedení do provozu apod. Provozní náklady zahrnují náklady na energii a paliva, služby a náklady na údržbu. Celkový přehled nákladů je pro přehlednost zobrazen v tabulkách pro jednotlivé varianty. V tabulkách jsou uvedeny jak ceny bez DPH, tak i ceny s DPH. Hodnota DPH je uvažována: 
• Základní 21% 
• První snížená 15% (pro nákup tepla) [39] Náklady na projektovou dokumentaci a stavební povolení dle sazby Výkonového a honorářového řádu architektů a inženýrů činných ve výstavbě činí 5%. Náklady na inženýrskou činnost a technický dozor odpovídají 1% z celkových investičních nákladů. Opravy a údržba se stanoví jako 1,5% z pořizovací ceny technologie technické místnosti. [39] Cena paliva byla určena dle sazby dodavatele zemního plynu a elektrické energie (Pražská plynárenská, a.s.). Uvedené ceny jsou bez DPH. 

• cena zemního plynu: 0,91 Kč/kWh stálý měsíční plat za kapacitu: 123 Kč/měsíc 
• cena elektrické energie: 3,62 Kč/kWh (pro tarif D45d: 1,82 Kč/kWh) stálý měsíční plat za příkon: 72 Kč/měsíc 
• nákup tepelné energie: 530 Kč/GJ (ceny tepla v Praze se pohybují v rozmezí 480-580 Kč/GJ, k výpočtu byla brána hodnota průměrná) Roční platba za připojení: 2500 Kč/rok 
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 VARIANTA 1 - Kaskáda plynových kondenzačních kotlů  7.3.1.1Investiční a provozní náklady jsou patrné z tabulek níže. Náklady na revize zdroje tepla jsou uvedeny jako jednotná roční cena z celkových nákladů na povinné revize dle tab. 2 za posuzované období (15 let). Investiční náklady Položka: Cen bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] Projektová dokumentace  15 632 18 915 Inženýrská činnost, technický dozor 3 126 3 782 Technologická část:   2 x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 356/5-5 ecoTEC plus 105 300 127 413 Nepřímotopný stacionární zásobník Dražice OKC 750/NTR/BP  66 578 80 559 Tlaková expanzní nádoba Reflex NG 80/6 2 760 3 340 2 x čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-40 25 914 31 356 Stavební část:   Odvod spalin Ø 130 mm 45 580 55 152 Přívod vzduchu Ø 130 mm 11 500 13 915 Přípojka plynu 40 000 48 400 Vnitřní plynovod 15 000 18 150 Investiční náklady celkem: 331 390 400 982 Tabulka 1 - VARIANTA 1 - investiční náklady  
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 Tabulka 2 - Náklady na revize zdroje tepla [33]  
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Revize zdroje tepla Položka: Četnost Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] Servis plynového spotřebiče do 50 kW 1 x za 2 roky 500 605 Revize plynového spotřebiče do 50 kW 1 x za 3 roky 1 200 1 452 Revize detektoru úniku plynu 1 x za rok 600 726 Revize tlakových nádob - provozní 1 x za rok 240 291 Revize tlakových nádob – vnitřní a těsnost 1 x za 5 let 240 291 Revize tlakových nádob – zkouška těsnosti 1 x za 9 let 480 581 Kontrola a čištění spalinových cest 1 x za rok 500 605 Revize hasicích přístrojů 1 x za rok 50 61 Revize elektrických instalací 1 x za 5 let 2 800 3 388 Obsluha technické místnosti - zaškolení - 250 303 Celkem revize za období 15 let 40 200 48 642 Jednotná roční cena za revize 2 680 3 243 Tabulka 3 - VARIANTA 1 - náklady na revize zdroje Roční provozní náklady: Položka: Cen bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] Náklady na palivo - variabilní 147 066 177 950 Náklady na palivo – stálý plat 1 476 1 786 Elektrická energie – pevná složka 864 1 045 Elektrická energie – pohyblivá složka 9 050 10 951 Revize zdroje tepla 2 680 3 243 Opravy a údržba 3 008 3 640 Pohotovostní / havarijní služba, dozor kotelny 10 000 12 100 Roční provozní náklady celkem: 174 144 210 714 Tabulka 4 - VARIANTA 1 - provozní náklady  
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 VARIANTA 2 – Soustava zásobování tepelnou energií 7.3.1.2Investiční a provozní náklady jsou patrné z tabulek níže. Náklady na revize zdroje tepla jsou uvedeny jako jednotná roční cena z celkových nákladů na povinné revize dle tab. 6 za posuzované období (15 let). Investiční náklady Položka: Cen bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] Projektová dokumentace  14 043 16 992 Inženýrská činnost, technický dozor 2 809 3 399 Technologická část:   kompaktní předávací stanice s přípravou teplé vody LOGOmax – HW AF T-H 211 530 255 951 Nepřímotopný stacionární zásobník Dražice OKC 750/NTR/BP  66 578 80 559 Tlaková expanzní nádoba Reflex NG 80/6 2 760 3 340 Investiční náklady celkem: 297 720 360 241 Tabulka 5 - VARIANTA 2 - investiční náklady 

 Tabulka 6 - Náklady na revize zdroje tepla [33] 
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Revize zdroje tepla Položka: Četnost Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] Revize tlakových nádob - provozní 1 x za rok 240 291 Revize tlakových nádob – vnitřní a těsnost 1 x za 5 let 240 291 Revize tlakových nádob – zkouška těsnosti 1 x za 9 let 480 581 Revize hasicích přístrojů 1 x za rok 50 61 Revize elektrických instalací 1 x za 5 let 2 800 3 388 Obsluha tlakových nádob- přezkoušení 1 x za 3 roky 200 242 Celkem revize za období 15 let 14 950 18 090 Jednotná roční cena za revize 997 1 206 Tabulka 7 - VARIANTA 2 - náklady na revize zdroje Roční provozní náklady: Položka: Cen bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] Nákup tepelné energie 308 354 354 607 Roční platba za připojení 2 500 2 876 Elektrická energie – pevná složka 864 1 045 Elektrická energie – pohyblivá složka 2 896 3 504 Revize zdroje tepla 997 1 206 Opravy a údržba 4 213 5 098 Roční provozní náklady celkem: 319 824 368 336 Tabulka 8 - VARIANTA 2 - provozní náklady  
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 VARIANTA 3 - Kaskáda elektrokotlů  7.3.1.3Investiční a provozní náklady jsou patrné z tabulek níže. Náklady na revize zdroje tepla jsou uvedeny jako jednotná roční cena z celkových nákladů na povinné revize za posuzované období (15 let). Investiční náklady Položka: Cen bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] Projektová dokumentace  7 453 9 018 Inženýrská činnost, technický dozor 1 491 1 804 Technologická část:   2 x elektrokotel THERM EL 38 (THERMONA)  53 800 65 098 Nepřímotopný stacionární zásobník Dražice OKC 750/NTR/BP  66 578 80 559 Tlaková expanzní nádoba Reflex NG 80/6 2 760 3 340 2 x čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-40 25 914 31 356 Investiční náklady celkem: 157 996 191 175 Tabulka 9 - VARIANTA 3 - investiční náklady Revize zdroje tepla Položka: Četnost Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] Revize tlakových nádob - provozní 1 x za rok 240 291 Revize tlakových nádob – vnitřní a těsnost 1 x za 5 let 240 291 Revize tlakových nádob – zkouška těsnosti 1 x za 9 let 480 581 Revize hasicích přístrojů 1 x za rok 50 61 Revize elektrických instalací 1 x za 5 let 2 800 3 388 Obsluha technické místnosti - zaškolení - 250 303 Celkem revize za období 15 let 14 200 17 182 Jednotná roční cena za revize 947 1 146 Tabulka 10 - VARIANTA 3 - náklady na revize zdroje   
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Roční provozní náklady: Položka: Cen bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] Elektrická energie – pevná složka 864 1 045 Elektrická energie – pohyblivá složka 298 682 361 405 Revize zdroje tepla 947 1 146 Opravy a údržba 2 236 2 706 Roční provozní náklady celkem: 302 729 366 302 Tabulka 11 - VARIANTA 3 - provozní náklady 

 graf 1 - Přehled investičních a provozních nákladů  
050 000100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000500 000

VARIANTA 1 – Kaskáda plynových kondenzačních kotlů VARIANTA 2 – Soustava zásobování tepelnou energií VARIANTA 3 – Kaskáda elektrokotlů

Cena včetně
 DPH [Kč]

Investiční nákladyProvozní náklady



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Zdroje tepla v bytových domech Bc. Petra Chloupková 

Strana 37  
 

 Doba návratnosti investice 7.3.2Výpočet doby návratnosti bývá jedním z prvotních kroků při investičním rozhodování. Pro tento projekt byla nejprve zvolena metoda čisté současné hodnoty (NPV) a následně spočítána diskontovaná doba návratnosti investice. Pro tyto výpočty je nutné znát investiční a provozní náklady na zařízení, dobu životnosti a výši diskontu. Výpočty byly provedeny pro dvě varianty zařízení. Doba životnosti projektu Pro zjednodušení výpočtu byla pro všechny varianty zvolena jednotná doba životnosti projektu. Předpokládaná životnost plynového kondenzačního kotle se pohybuje mezi 15-25 lety, elektrokotle 15-20 lety a předávací stanice SZTE 10 -20 lety. Projekt bude hodnocen po dobu životnosti zdroje 15 let. Diskont Diskontní míra je užita v souladu s vyhláškou č. 480/2012 sb. ve výši 4%. Čistá současná hodnota (NPV) NPV je rozdílem mezi diskontovanými peněžními příjmy z investice a diskontovanými (pokud nejsou jednorázové) výdaji na investici. Zohledňuje nejen výši příjmů a výdajů, ale i jejich časové rozložení během určitého období. Jedná se o teoreticky nejpřesnější metodu investičního rozhodování. Ta varianta investic, která má nejvyšší NPV je považována za nevýhodnější. Každá varianta s NPV > 0 je přípustná. [34] 
NPV ��DCF �� CF

	1 � r�
�

�

�

�
 Kde: DCF   diskontované peněžní toky v jednotlivých letech [Kč] CF   roční Cash – Flow projektu (roční peněžní toky) [Kč] T   doba životnosti projektu (hodnocené období 1 až n let) [-] r   diskont [%]  
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VARIANTA 1 – Kaskáda plynových kondenzačních kotlů 
 Rok Investice[Kč] CF [Kč] DCF [Kč] NPV [Kč] 0 209 807 - - 209 807 

1 520 081 

1 - 155 588 149 604 2 - 155 588 143 850 3 - 155 588 138 317 4 - 155 588 132 997 5 - 155 588 127 882 6 - 155 588 122 963 7 - 155 588 118 234 8 - 155 588 113 687 9 - 155 588 109 314 10 - 155 588 105 110 11 - 155 588 101 067 12 - 155 588 97 180 13 - 155 588 93 442 14 - 155 588 89 848 15 - 155 588 86 392 Tabulka 12 - VARIANTA 1 - čistá současná hodnota (cena je uváděna včetně DPH) VARIANTA 2 – Soustava zásobování tepelnou energií 
 Rok Investice[Kč] CF [Kč] DCF [Kč] NPV [Kč] 0 169 066 - - 169 066 

- 191 681 1 - -2 034 -1956 2 - -2 034 -1881 3 - -2 034 -1808 4 - -2 034 -1739 5 - -2 034 -1672 6 - -2 034 -1607 
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7 - -2 034 -1546 8 - -2 034 -1486 9 - -2 034 -1429 10 - -2 034 -1374 11 - -2 034 -1321 12 - -2 034 -1270 13 - -2 034 -1222 14 - -2 034 -1175 15 - -2 034 -1129 Tabulka 13 - VARIANTA 2 - čistá současná hodnota (cena je uváděna včetně DPH) Prostá doba návratnosti (DN) DND představuje počet let, za který se kapitálový výdaj splatí peněžními příjmy z investice. Je tradiční metodou hodnocení efektivnosti investičních variant. Její nevýhodou je zanedbání efektů po době návratnosti investice. [34] 
DN � IN

CF Diskontovaná doba návratnosti (DND) DND představuje počet let, za který se kapitálový výdaj splatí peněžními příjmy z investice. Tento výpočet také zohledňuje ztrátu hodnoty peněz během následujících let. [34] 
DN� �

IN × 	1 � r�
CF � IN

DCF Kde: CF   roční Cash – Flow projektu (roční peněžní toky) [Kč] DCF   diskontované roční peněžní toky [Kč] IN   investiční náklady [Kč] T   rok, ke kterému se DCF počítá [-] r   diskont [%]  
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Celkový přehled 
 Položka: VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIANTA 3 Investiční náklady [Kč] 400 982 360 241 191 175 Provozní náklady [Kč] 210 714 368 336 366 302 Roční CF projektu [Kč] 155 588 -2 034 0 Prostá doba návratnosti DN [roky] 0,3 Nenávratná investice 1,0 Diskontní doba návratnosti DND [roky] 0,6 Nenávratná investice REFERENČNÍ INVESTICE Čistá současná hodnota NPV [Kč] 1 679 094 - 191 681 Tabulka 14 – Celkový přehled  7.4 Dopad na životní prostředí V první variantě je základním druhem paliva zemní plyn. Používání plynových kondenzačních kotlů má jen minimální dopad na životní prostředí.  V dnešní době se již většina tepláren snaží k životnímu prostředí přistupovat citlivě a postupně dochází k tzv. ekologizaci zdrojů. Dochází k efektivní kombinované výrobě tepla a elektrické energie a ke spalování nejekologičtějšího paliva – zemního plynu. Proto je varianta 2 z ekologického hlediska přijatelná.  Ve třetí variantě tvořící zdroj tepla kaskáda elektrokotlů je k vytápění a ohřevu TV využívána elektřina. Při využívání elektrické energie škodlivé látky ohrožující životní prostředí nevznikají. 7.5 Umístění zdroje Umístění zdrojů je pro všechny varianty shodné. Jedná o technickou místnost (kotelnu), umístěnou v suterénu bytového domu. Technická místnost je umístěna mimo bytovou zónu a nebude tedy zatěžovat obyvatele případně vznikajícím hlukem. 7.6 Vyhodnocení Z hodnocených variant vyplývá, že z ekonomického hlediska je nejvýhodnější varianta 1 – kaskáda plynových kondenzačních kotlů. Nejméně je pak vhodná varianta 2 se soustavou zásobování tepelnou energií, u které se neprokázala ekonomická přijatelnost. Pokud by nebyla 
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k dispozici veřejná plynovodní síť, byla by zvolena varianta 3 s kaskádou elektrokotlů. Z ostatních hledisek se zdroje tepla téměř neliší. 8. Závěr Hlavním cílem této diplomové práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci vytápění zvoleného bytového domu.  Účelem studie bylo stručné seznámení se zdroji tepla v bytových domech a následné posouzení tří zvolených variant zdroje. Po vyhodnocení a zohlednění všech hledisek byla jako nejvýhodnější zvolena VARIANTA 1 - kaskáda plynových kondenzačních kotlů.   
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