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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem teplovodní otopné soustavy budovy školy. Pro 
daný objekt je vypracována projektová dokumentace navrženého systému vytápění. 
Součástí práce je také návrh možných variant vytápění a přípravy teplé vody. 
Zároveň je provedeno posouzení tří variant zdrojů tepla a vyhodnocení nejvhodnější 
varianty. 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the proposal of the hot water heating system in the 
school building. For the object, the project documentation of the proposed system is 
developed. The part of this thesis is the proposal of the possible variants of heating 
systém and preparation of hot water. Alongside, three variants of heat sources are 
evaluated and the most suitable variant is evaluated. 
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A Textová část 
1 Přehled použitých symbolů, veličin a jednotek 
Ud ideální součinitel prostupu tepla [W/m². K] 

ΔU vliv tepelných mostů [W/m². K] 

U Součinitel prostupu tepla [W/m². K] 

Rsi Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m². K/W] 

R Odpor konstrukce [m². K/W] 

Rse Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m². K/W] 

d tloušťka vrstvy konstrukce [m] 

λ součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] 

θi výpočtová vnitřní teplota posuzované místnosti [°C] 

θs teplota za příslušnou konstrukcí [°C] 

θe výpočtová vnější teplota [°C] 

fi Činitel teplotní redukce [-] 

A plocha konstrukce [m²] 

Vm objem vzduchu v místnosti [m³] 

cp měrná tepelná kapacita vzduchu [Wh/kg. K] 

n požadovaná výměna vzduchu 

Vi výměna vzduchu ve vytápěném prostoru [m³/h] 

ρ hustota vzduchu [kg/m³] 

θt tepelná ztráta prostupem tepla [W] 

θv tepelná ztráta větráním [W] 

Ht součinitel tepelné ztráty prostupem [W/K] 

Hv součinitel tepelné ztráty větráním [W/K] 

tm střední teplota otopné vody [°C] 

ti výpočtová vnitřní teplota [°C] 
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tem střední denní venkovní teplota pro začátek a konec otopného období [°C] 

m charakteristické číslo podlahy [𝒎 𝟏] 

Λa tepelná propustnost vrstev nad trubkami [W/m².K] 

αP celkový součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy [W/m².K] 

l rozteč trubek otopného hada [m] 

Λb tepelná propustnost vrstev pod trubkami [W/m².K] 

λd součinitel tepelné vodivosti materiálu do kterého jsou zality trubky [W/m.K] 

d vnější průměr trubek [m] 

a tloušťka jednotlivých vrstev nad osou trubek [m] 

λa součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev nad osou trubek [W/m.K] 

b tloušťka jednotlivých vrstev pod osou trubek [m] 

α´p celkový součinitel přestupu tepla na spodní straně otopné podlahy [W/m².K] 

q měrný tepelný tok směrem nahoru [W/m²] 

q´ měrný tepelný tok směrem dolů [W/m²] 

SP otopná plocha [m²] 

r šířka okrajové zóny [m] 

QO tepelný výkon okrajové plochy [W] 

QP tepelný výkon plochy s otopným hadem [W] 

OP obvod plochy ohraničené krajní trubkou [m] 

Qc celkový výkon podlahové otopné plochy [W] 

Q přenášený tepelný výkon [W] 

m hmotnostní průtok [kg/s] 

c měrná tepelná kapacita vody [J/kg.K] 

t1 teplota přívodní vody [°C] 

t2 teplota zpátečky [°C] 

w střední rychlost [m/s] 
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m hmotnostní průtok [kg/s] 

ρ hustota kapaliny [kg/m³] 

d vnitřní průměr potrubí [m] 

R měrná tlaková ztráta [Pa/m] 

λ součinitel tření [-] 

w střední rychlost [m/s] 

Δpzt tlaková ztráta třením [Pa] 

l délka úseku [m] 

Δpzm tlaková ztráta místními odpory [Pa] 

ξ součinitel místního odporu [-] 

Δpc tlaková ztráta celková [Pa] 
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2 Úvod 
Ve své diplomové práci se zaměřuji na návrh systému vytápění a přípravy teplé 

vody pro budovu školy. Tato práce je rozdělena na dvě části, a to textovou část a 
výkresovou část. 

 V textové části je práce zaměřena na stanovení tepelné ztráty objektu, potřeby 
tepla na vytápění a přípravu teplé vody, roční potřebu tepla. Na tyto údaje navazuje 
rešerše, ve které jsou postupně představeny tři rámcové možnosti systému vytápění a 
přípravy teplé vody pro budovu školy a poté je zvolena nejvhodnější varianta pro daný 
objekt. Po zvolení nejvhodnější varianty je navržena kompletní otopná soustava, 
včetně všech potřebných zařízení pro správný chod vytápění. 

Výkresová část obsahuje výkresy půdorysů jednotlivých podlaží budovy školy 
v měřítku 1:50. Dále svislý řez otopné soustavy taktéž v měřítku 1:50 a detailnější 
výkres kotelny v měřítku 1:20 a funkční schéma zvolené varianty. 

 

3 Popis objektu 
V této kapitole se budu věnovat popisu školní budovy z hlediska 

architektonického a z hlediska tepelně technických vlastností konstrukcí. 

 

3.1 Obecný popis 
Jedná se o samostatně stojící budovu základní školy, která je kapacitně určena 

pro 270 uživatelů. Jde o nepodsklepenou novostavbu se třemi nadzemními podlažími, 
jejíž půdorysný tvar prvního nadzemního podlaží tvoří písmeno L, následující dvě 
nadzemní podlaží mají tvar obdélníku o rozměrech 32,4 x 15,9 m. Světlá výška 
v jednotlivých podlažích je rozdílná. V prvním nadzemním podlaží je rovna cca 4,13 
metru, zatímco v druhém je pouze cca 3,31 metru. Ve třetím nadzemním podlaží se 
konstrukční výška pohybuje v rozmezí cca od 3,31 metru do 5,87 metru. 

Větší konstrukční výška v prvním nadzemním podlaží je způsobena tím, že se 
zde nacházejí prostory školní kuchyně, včetně skladů a zázemí pro její užívání, dále 
jídelna pro žáky a učitele. V tomto podlaží se také nacházejí šatny pro všechny žáky, 
které plynule přecházejí v hlavní chodbu, sociální zařízení a úklidová místnost. Atypický 
tvar L tohoto podlaží je vytvořen rozšířením tohoto patra o část, kde se nachází školní 
tělocvična, její sklad, dívčí a chlapecké převlékárny se sprchou a toaletou. A 
v neposlední řadě je zde umístěna, na konci chodby u tělocvičny, technická místnost. 
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Ve druhém nadzemním podlaží se po zdolání schodiště ocitneme v chodbě, ze 
které je možné pokračovat do všech místností v tomto patře. V tomto podlaží jsou na 
severní i jižní straně umístěny dvě učebny téměř totožných rozměrů. Dále jsou zde 
umístěny sociální zařízení pro žáky i učitele, úklidová místnost, kabinety učitelů, 
sborovna s kuchyňkou a archiv. 

Třetí nadzemní podlaží umístěním učeben a sociálních zařízení kopíruje druhé 
nadzemní podlaží. Místo sborovny se zde nachází studovna a kabinety učitelů mají jiné 
dispoziční řešení než ve druhém nadzemním podlaží. V tomto podlaží je využit prostor, 
který vzniká tvarem střechy a je zde větší světlá výška jednotlivých místností i chodby 
než u druhého nadzemního podlaží. 

Celkem se tedy v budově nachází 53 místností. Provoz budovy školy je omezen 
pouze na pracovní dny a v čase letních prázdnin není budova trvale využívána. Tento 
provoz je zohledněn při výpočtu roční potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody. 

 

 
Obr.: 1) Půdorys 1.NP 
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Obr.: 2) Půdorys 2.NP a 3.NP 

 
Obr.: 3) Pohled 
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Obr.: 4) Řez 

  



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

  Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
Katedra technických zařízení budov 

 
 
 

 

15 
 

3.2 Popis konstrukcí 
Skladby jednotlivých konstrukcí byly převzaty z projektové dokumentace 

stavební části. Pomocí programu TEPLO 2017 EDU byly spočteny součinitelé prostupu 
tepla jednotlivých stavebních konstrukcí. Tyto výpočty jsou uvedeny v příloze č. 1 
Skladby a tepelně-technické vlastnosti konstrukcí. Tepelně technické vlastnosti pro 
výplně otvorů vedoucí z vytápěného prostoru do venkovního prostředí byly s ohledem 
na skutečnost, že se jedná o novostavbu, stanoveny dle hodnot co nejblíže odpovídající 
doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla pro pasivní domy dle ČSN 73 0540-
2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky [4]. Na základě těchto součinitelů 
byla dle normy ČSN EN 12 831-1 [5] pro vnější výpočtovou teplotu te = -12 °C, 
vypočtena celková tepelná ztráta objektu. V následující tabulce jsou uvedeny 
jednotlivé hodnoty součinitele prostupu tepla a tepelný odpor stavebních konstrukcí. 

 

Konstrukce R [m2.K/W]  U [W/m2.K]  

P1 - podlaha na terénu; škola 7,148 0,136 
P2 - podlaha na terénu; tělocvična 7,16 0,136 
S01 - střešní krytina; škola 9,654 0,102 
S02 - střešní krytina; tělocvična 9,603 0,103 
S1 - stropní konstrukce; chodby, jídelna 4,125 0,233 
S2 - stropní konstrukce; třídy 4,125 0,233 
OP1 - obvodový plášť 8,363 0,117 
Př1 - příčka, nosná 4,031 0,233 
Př2 - příčky; kabinety 2,512 0,361 
Př3 - příčky; hygienické zázemí 2,745 0,333 
ŽB stěna + izolace 8,087 0,121 
O - okna - 0,9 

D - dvěře - 0,9 
 

Obr.: 5) Tabulka tepelně technických vlastností konstrukcí 
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4 Popis lokace a klimatické údaje 
Hovorčovice je obec ležící ve středních Čechách na hranici hlavního města 

Prahy. Sousedí s nedalekými pražskými Čakovicemi a Třeboradicemi. Obec leží 
v Polabské tabuli, která je charakteristická rovinatou, či mírně zvlněnou krajinou 
s převahou úrodné zemědělské půdy. Nadmořská výška, ve které se obec nachází, 
kolísá mezi 220 – 250 m, což je v porovnání se střední nadmořskou výškou ČR, která 
činí 430 m n.m., podprůměr. Od roku 2000 se zde ztrojnásobil počet obyvatel na 
současných cca 2500, z čehož vyplývají zvýšené nároky na občanskou vybavenost, jako 
např.: stavba školy. 

 

4.1 Klimatické údaje 
Pro výpočty jsou uvažovány klimatické údaje Praha – Karlov, jelikož stavba je 

situována na hranici hlavního města Prahy. Venkovní teplota v mrazivém obdobní je 
stanovena normou na – 12 °C. Počet otopných dní je stanoven na 225 dní pro tem 13 °C. 
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5 Výpočet tepelných ztrát 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden pomocí programu PROTECH TV, který je 

určen k výpočtu návrhového tepelného výkonu podle ČSN EN 12 831-1 [5] pro výpočet 
tepelného výkonu. Vnitřní výpočtové teploty byly určeny dle vyhlášky 343/2009 Sb. [7] 
a jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Typ prostoru Vnitřní teplota [°C] 
Učebny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu 20 
Šatny 20 
Tělocvičny 18 
Sprchy 24 
Záchody 18 
Chodby 18 

 

Obr.:6) Vnitřní výpočtové teploty [7] 

 

 

Požadavky na větrání pro jednotlivé prostory jsou stanoveny také dle vyhlášky 
343/2009 Sb. [7]. V níže uvedené tabulce je uvedeno množství přiváděného čerstvého 
vzduchu pro školní prostory. 

Typ prostoru Množství vzduchu [m3/hod] 

Učebny 20-30 na 1 žáka 
Šatny 20 na 1 žáka 
Tělocvičny 20-90 na 1 žáka* 
Sprchy 150-200 na 1 sprchu 
Umývárny 30 na 1 umyvadlo 
Záchody 50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár 

* s ohledem na konkrétní využití (dle druhu prováděného cvičení) a kapacitu tělocvičny 
 

Obr.:7) Požadavky na větrání [7] 
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Celková výsledná ztráta budovy je dána součtem tepelných ztrát jednotlivých 
místností. Tepelné ztráty jednotlivých místností jsou uvedeny v následující tabulce. 

 
1. NP 2. NP 3. NP 

místnost Tepelná ztráta [W] místnost Tepelná ztráta [W] místnost Tepelná ztráta [W] 
101 220 201 3046 301 3370 
102 170 202 2880 302 3200 
103 489 203 180 303 664 
104 169 204 418 304 182 
105 590 205 358 305 284 
106 48 206 165 306 3226 
107 31 207 2818 307 3095 
108 577 208 2802 308 187 
109 71 209 684 309 244 
110 84 210 434 310 270 
111 2373 211 789 311 509 
112 2951 212 222 312 843 
113 3480 213 0 313 236 
114 36 214 107 314 0 
115 485 215 4 315 685 
116 1032   316 9 
117 159       
118 577       
119 1317       
120 152       
121 1941       
122 214       
123 6323       

Celková tepelná ztráta objektu 55391 W 
 

Obr.:8) Tepelná ztráta místností a budovy 

 
Podrobné výpočty tepelných ztrát jednotlivých místností jsou uvedeny v příloze č.2. 
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5.1 Potřebný výkon zdroje tepla a potřeba tepla na vytápění a 
přípravu teplé vody 
Potřebný výkon zdroje tepla je dán tepelnými ztrátami objektu a z křivky 

odběru a dodávky tepla pro ohřev teplé vody. Pro budovu školy je výkon zdroje tepla 
stanoven na 79 kW. Podrobný výpočet je proveden podle ČSN EN 12831-3 [6] a je 
uveden v příloze č.3. Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody podle 
denostupňové metody je uveden v příloze č.3. Tyto hodnoty jsou pro přehlednost 
uvedeny v následující tabulce. 

 
QPRIP,1 = 0,7 *QVYT,h + 0,7*QVET,h + QTV,h 

QPRIP,1 = 0,7 * 29 + 0,7 * 26 + 40 = 79 

QPRIP,2 = QVYT,h + QVET,h 

QPRIP,2 = 29 + 26 = 55 

QPRIP = max {79; 55} 

QPRIP = max {79; 55} kW -> 79 kW 

QVYT,h Tepelný výkon pro vytápění [kW] 
QVET,h Tepelný výkon pro VZT [kW]  
QTV,h Tepelný výkon pro přípravu teplé vody [kW]  
QPRIP,1 Celkový výkon zdroje tepla varianta 1 [kW]  
QPRIP,2 Celkový výkon zdroje tepla varianta 2 [kW] 

 
 

Tepelný výkon pro vytápění 29 [kW] 
Tepelný výkon pro VZT 26 [kW] 
Tepelný výkon pro přípravu teplé vody 40 [kW] 
Celkový tepelný výkon 79 [kW] 
Roční potřeba tepla pro vytápění  83,7 [MWh/rok] 
Roční potřeba tepla pro přípravu TV 79,5 [MWh/rok] 
Celková roční potřeba tepla 163,2 [MWh/rok] 

 
Obr.:9) Tepelné výkony a roční potřeba tepla 
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6 Otopná soustava 
Zde bude popsána zvolená otopná soustava v budově školy a v kuchyni, včetně 

otopných těles a možné způsoby vytápění v tělocvičně s následným výběrem 
nejideálnějšího řešení. 

Součástí každé otopné soustavy je zdroj tepla, potrubní rozvody, otopná tělesa 
a oběhová čerpadla. Důležitou částí otopné soustavy, na kterou nesmíme zapomenout, 
jsou pojistná, regulační a zabezpečovací zařízení. Zdroj tepla bude řešen v samostatné 
kapitole a zde nebude popisován. 
 

6.1 Potrubní rozvody 
Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková uzavřená otopná soustava s 

nuceným oběhem topného média (voda). Jedná o nízkoteplotní soustavu s 
horizontálním rozvodem a teplotním spádem 55/45°C. Tento spád zajistí jak možnost 
využití nízkoteplotního zdroje tepla, tak nízkou teplotu otopných ploch, aby nedošlo 
k popálení žáků při kontaktu s otopnou plochou. Otopná soustava je tvořena sedmi 
samostatnými topnými okruhy. Jedná se o okruhy tělocvična, jídelna + kuchyně, škola, 
VZT – kuchyně, VZT – tělocvična, VZT – škola a TV. 

Veškeré rozvody otopné soustavy v jednotlivých podlažích budou provedeny z 
měděných trubek pro rozvody vytápění, která má podle ČSN EN 1057+A1 [8] kvalitu 
Cu-DHP. Materiál Cu-DHP (dříve značený jako SF-Cu) je dezoxidovaná měď s přesně 
hlídaným zbytkem fosforu (přísada), s výbornými vlastnostmi pro pájení a svařování, se 
zvýšenou odolností proti korozi. Potrubí je vedené v podlaze, podhledu, nebo 
v instalační předstěně. Svislá potrubí budou vedena v instalačních šachtách k tomu 
určených. Potrubí v technické místnosti bude vedeno volně pod stropem, nebo podél 
stěn. Dimenze potrubí jsou patrné z výkresové dokumentace.  

Potrubí v technické místnosti bude řádně vyspádováno (0,3%) pro možnost 
vypuštění vody přes vypouštěcí kohouty instalované na potrubí. Při vypouštění 
soustavy je potřeba rozvody profouknout. Na jednotlivých stoupacích potrubích budou 
v nejvyšších bodech soustavy umístěny odvzdušňovací ventily. Odvzdušnění systému 
bude dále možné provést pomocí odvzdušňovacích ventilů, které budou instalovány na 
jednotlivých otopných tělesech. 

Dle vyhlášky 193/2007 sb. [9] musí být všechny rozvody opatřeny dostatečnou 
tepelnou izolací. Rozvody vytápění do dimenze 22x1 budou izolovány pomocí 
termoizolačních trubic z De Witky – Isoform. Od dimenze 22x1 bude izolace provedena 
pomocí izolačních trubic z kamenné vlny Rockwool - Pipo/Pipo ALS. Jednotlivé tloušťky 
izolace potrubí jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci a v příloze č.4. 



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

  Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
Katedra technických zařízení budov 

 
 
 

 

21 
 

Tepelnou roztažnost potrubí nebude třeba kompenzovat, avšak je nutné 
věnovat zvýšenou pozornost prostupům stěnami. Takový prostup bude nutné vyplnit 
pružnou hmotou. 

 

6.2 Oběhová čerpadla 
Primární okruh otopné soustavy bude poháněn čerpadlem, které je součástí 

každého instalovaného zdroje tepla. Pro okruhy VZT – kuchyně, VZT – tělocvična, VZT – 
škola je navrženo oběhové čerpadlo ALPHA1 L 15-40 130 o max. průtoku 1,8 m3/h, 
max. výtlak 2,6 m, napětí 230 V, frekvence 50/60 Hz teplota kapaliny max 110 °C, max. 
přetlak 10 bar. Pro okruhy tělocvična, jídelna + kuchyně je navrženo oběhové čerpadlo 
ALPHA2 25-40 180 o max. průtoku 1,5 m3/h, max. výtlak 3 m, napětí 230 V, frekvence 
50/60 Hz teplota kapaliny max 110 °C, max. přetlak 10 bar. Pro okruh škola je navrženo 
oběhové čerpadlo ALPHA2 25-50 180 o max. průtoku 2,1 m3/h, max. výtlak 4 m, napětí 
230 V, frekvence 50/60 Hz teplota kapaliny max 110 °C, max. přetlak 10 bar a pro 
okruh TV je navrženo oběhové čerpadlo MAGNA1 25-40 o max. průtoku 5 m3/h, max. 
výtlak 3,5 m, napětí 230 V, frekvence 50/60 Hz teplota kapaliny max 110 °C, max. 
přetlak 10 bar. Podrobný návrh oběhových čerpadel je uveden v příloze č.4. 

 

6.3 Otopná tělesa 
Výpočet otopné soustavy a návrh jednotlivých těles byl proveden v programu 

Protech GDS. 

V budově školy budou osazena desková otopná tělesa RADIK VK. Výjimku tvoří 
místností, kde to není z prostorových důvodů možné. Zde budou instalována trubková 
otopná tělesa KORALUX LINEAR CLASSIC. 

RADIK VK: Budou použita otopná tělesa RADIK typ 10 a 11 VK s výškou od 500 
do 700 mm. Tělesa jsou již z výroby opatřena integrovanou odvzdušňovací zátkou a 
osmistupňovým ventilem Heimeier. Těleso je napojeno na otopnou soustavu pomocí 
připojovacího šroubení Vekolux (Heimeier). Tělesa budou dále opatřena 
termostatickou hlavicí. Upevnění bude provedeno pomocí typové upevňovací techniky 
RADIK.   

KORALUX LINEAR CLASSIC: V místnostech, kde není z prostorových důvodů 
možné použít klasická otopná tělesa, budou použita trubková otopná tělesa KORALUX 
LINEAR CLASSIC se spodním připojením. Tělesa budu připojena pomocí ventilu V exakt 
II a šroubení Regulux. 

Veškeré regulační armatury budou nastaveny na potřebné hodnoty, které 
budou předepsány na základě hydraulického výpočtu v projektové dokumentaci. 
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Všechna tělesa budou dále opatřena termostatickými hlavicemi pro nastavení a 
regulaci požadovaných teplot ve vytápěných místnostech. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o veřejnou budovu základní školy jejíž obsazenost je tvořena převážně dětmi, 
byly pro osazení u všech otopných těles vybrány elektronické termostatické hlavice 
Heimeier EMO T 24V, aby nedocházelo k manuálnímu upravení hodnot nastavených na 
termostatických hlavicích žáky. Tímto opatřením dojde k automatické regulaci 
otopného tělesa zapojením do řídícího systému otopné soustavy. 

 

6.4 Regulace otopné soustavy 
Pro budovu školy jsem zvolil nepřímou centrální regulaci podle venkovní teploty 

(ekvitermní regulace nepřímá). Je to z důvodu potlačení dynamiky (kolísání) teplot 
v místnosti, což vede k zajištění tepelné pohody. Dalším důvodem je samozřejmě také 
úspora energie, kdy není nezbytné vytápět na návrhové tepelné ztráty, ale pouze na 
takový výkon, který by stačil k ohřátí místnosti na požadovanou teplotu s ohledem na 
venkovní teplotu. Konkrétně jsem zvolil regulaci teploty přívodní vody podle venkovní 
teploty s využitím směšovače. 

  

Obr.:10) Schéma nepřímé centrální regulace [10] 

U tohoto způsobu regulace se odečítá vnější teplota vzduchu a teplota vstupní 
vody do soustavy je nastavována podle otopné křivky. Zdroj tepla pracuje s konstantní 
teplotou. Aby regulace nebyla náchylná na krátké teplotní výkyvy, aktuální venkovní 
teplota se koriguje na geometrickou venkovní teplotu. Důležité je také umístění čidla 
venkovní teploty – aby nebylo delší dobu na přímém slunci. Toto umístění je velice 
individuální a nelze určit obecné místo kam čidlo umístit, ale musí se posuzovat 
samostatně pro každý objekt. 
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     Obr.:11) Geometrická venkovní teplota [10]  Obr.:12) Příklad otopné křivky [10] 

 

Funkce ekvitermní regulace je silně závislá na správné volbě otopné křivky. 
Otopná křivka však nezahrnuje tepelné zisky, které mají také nemalý vliv na vytápění. 
Ve vytápěných prostorách je tedy potřebná ještě místní regulace prostřednictvím TRV. 

 

 

 
Obr.:13) Schéma dvoustupňové regulace [11] 
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Součástí regulace je také hydraulická stabilita soustavy. Nejdůležitější část 
nastává již při návrhu. Zde je třeba zajistit, aby jednotlivé okruhy, či větve měli 
podobné hydraulické ztráty a nebyli mezi nimi příliš velké rozdíly, které by třeba nebylo 
možné uregulovat. Hydraulické ztráty velmi ovlivňuje délka otopného okruhu. Proto je 
třeba dát si pozor na příliš krátké či naopak dlouhé okruhu a buďto je spojit do 
jednoho, popřípadě rozdělit okruh na dva menší. Jelikož regulace mění teplotu otopné 
vody, průtok zůstává přibližně konstantní. K hydraulickému vyvážení otopné soustavy 
je využita stabilizace tlaku (RTD) a průtoku (ROP) v patách stoupacích vedení. Jsou 
použity vyvažovací ventily STAD a regulátory tlakové diference STAP od firmy IMI 
Hydronic Engineering. Jejich přesné umístění, dimenze a nastavení je znázorněno ve 
výkresové dokumentaci a v příloze č.5. 

 

6.5 Pojistná a zabezpečovací zařízení 
Pojištění zdroje tepla bude provedeno samostatnou pojistnou sestavou. 

Sestava bude obsahovat pojistný ventil, odvzdušňovací ventil a tlakoměr. Odfuky od 
pojistných ventilů budou svedeny do kanalizace. Objemové změny v otopné soustavě 
bude vyrovnávat dle požadavků ČSN 06 0830 [12] tlaková expanzní nádoba. Konkrétně 
se jedná o expanzní tlakovou nádobu o objemu 100 l AQUAFILL HS100. Výpočet 
expanzní nádoby je uveden v příloze č.4 
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6.6 Vytápění tělocvičny 
V této kapitole se budu věnovat možnostem, jak vytápět prostor tělocvičny. 

 

6.6.1  Keramické infrazářiče 
Jednou z možností je použití infrazářičů, které jsou umístěny pod stropem haly. 

K výhodám tohoto způsobu patří možnost zónové regulace, tichý chod, nezpůsobuje 
průvan a víření prachu. Tyto výhody však nemají v tělocvičně příliš velký efekt, protože 
tichý chod zde není primárně vyžadován a k víření prachu bude stejně docházet při 
sportovních aktivitách. Naopak mezi nevýhody paří skutečnost, že při nesprávné 
instalaci, nebo návrhu infrazářičů, může dojít k nadměrnému osálání hlav lidí. Z toho 
důvodu se hodí spíše do prostorů s větší výškou, než je v této tělocvičně. 

 
Obr.:14) Keramické infrazářiče v hale [13] 
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6.6.2 Podlahové vytápění 
Podlahové vytápění je možnost, jak vytápět rovnoměrněji velké prostory. Výhodou 
tohoto způsobu bezpochyby je jeho umístění a s ním související fakt, že nikterak 
neomezuje prostor vymezený ke sportovním činnostem. Dále také jako u předchozí 
varianty nedochází k většímu víření prachu, a i chod podlahového vytápění je tichý. 
Také jej lze napojit na alternativní zdroje tepla, což se v dnešní době velice hodí. Avšak 
z mé osobní zkušenosti jako sportovce tento způsob neshledávám úplně ideální. Z 
počátku jsem s tím v hale problém neměl, ale postupem času a při nárůstu sportovního 
výkonu došlo ke ztrátě tepelného komfortu a bylo mi až nesnesitelné horko. I přes 
uvedené výhody se tento způsob vytápění nejeví jako ideální pro prostor tělocvičny, 
Přispěla k tomu i moje osobní zkušenost. Z tohoto důvodu bych tento způsob vytápění 
pro prostor tělocvičny nedoporučil. 

 
Obr.:15) Podlahové vytápění v hale [14] 
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6.6.3  Vytápění pomocí centrální VZT jednotky 
Nespornou výhodou tohoto způsobu je možnost využití VZT jednotky ke spojení 
vytápění a větrání tělocvičny kvůli dostatečné výměně vzduchu, která je určena 
vyhláškou 343/2009 Sb. [7] a nemusí se tak realizovat rozvody vytápění. Další výhodou 
je snadná regulace a poměrně rychlý náběh teploty. Mezi nevýhody patří zvýšená 
hlučnost a víření prachu. Tyto nevýhody nejsou ale v prostorách tělocvičny nikterak 
významné. Zásadní nevýhodou u tohoto způsobu vytápění je potřeba neustálého 
příkonu el. energie pro ventilátory centrální VZT jednotky. Toto množství el. energie 
v součtu za celý rok už není zanedbatelné číslo a značně tak prodražuje tento způsob 
vytápění. Z tohoto důvodu, není ani tento způsob ideální. 

 

 

 
Obr.:16) Vytápění haly pomocí VZT [15] 
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6.6.4 Vytápění decentrální větrací jednotkou 
Stejně jako předcházející způsob, i zde je možné využit VZT decentrální jednotku k 
vytápění a větrání současně. Navíc od předcházející varianty s centrální VZT jednotkou 
se zde nemusí provádět ani rozvody vzduchotechniky a řešit tak jejich trasu, která by 
mohla kolidovat se stavařskou částí, což je rozhodně velké plus. Další bonus je, že 
odpadá nutnost hledání prostoru pro strojovnu vzduchotechniky. Jako ideální řešení 
jsem nalezl variantu od firmy Hoval. Vzduchotechnická jednotka RoofVent dostatečně 
zajistí vytápění i větrání prostoru tělocvičny. Součástí ovládání systému Roofvent je i 
automatická regulace nastavení vyústek podle diference teploty přiváděného a 
okolního vzduchu. Rovnoměrné větrání a ohřev za všech provozních okolností je 
zajištěno umístěním destratifikátorů u stropu haly. Aby se výrazně snížily i provozní 
náklady oproti centrální vzduchotechnické jednotce jsou u této varianty k udržování 
stálé teploty využita otopná tělesa RADIK VK. Ta udržují teplotu prostoru tělocvičny na 
hodnotě 15 °C a pokud bude tělocvična využívána žáky dojde pomocí VZT jednotky 
k navýšení teploty na požadovanou hodnotu 18 °C. Tuto variantu jsem s ohledem na 
výše zmíněné důvody vybral jako nejlepší řešení pro tuto tělocvičnu. 

 

 

 
Obr.:17) Vytápění a větrání haly jednotkou RoofVent [16] 
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7 Způsoby vytápění: 
S ohledem na výše uvedené výpočty výkonu zdroje tepla, potřebu tepla na 

vytápění a ohřev teplé vody, které jsou také uvedené v příloze č.3 , jsem uvažoval 
následující možné varianty zdrojů tepla. 

- Plynový kondenzační kotel 

- Tlakově nezávislá předávací stanice 

- Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Tyto varianty podrobněji představím v následujících podkapitolách. 

 

7.1 Plynový kondenzační kotel 
Při vytápění zemním plynem dochází během jeho spalování ke vzniku vody. 

Tomuto jevu nelze nijak zabránit, jak je patrné z následující rovnice spalování zemního 
plynu:  

CH4 + 2O2 + (N2) = CO2 + 2H2O a (N2)  [17] 

Tato voda poté ve formě vodní páry odchází se spalinami pryč a odnáší s sebou 
tak část skryté tepelné energie tzv. latentní teplo. Výhoda kondenzačního kotle spočívá 
v tom, že dochází k využití energie vodní pára ze spalin a toto teplo tak neuniká pryč. 
Toho docílíme, pokud spaliny ochladíme pod teplotu jejich rosného bodu. Tím dojde ke 
změně skupenství neboli kondenzaci vodní páry a uvolnění vázaného tepla. Tato 
energie je poté za pomoci výměníku využita k předehřevu vratné vody. Ke správné 
funkci kondenzačního kotle dochází, pokud se teplota vratné vody pohybuje v rozmezí 
50 - 55 °C. Důležitá je i volba teplotního spádu. Pro nízkoteplotní systémy se spádem 
40/30 °C až 55/45 °C je trvale zaručen nejvyšší normový stupeň využití kondenzačního 
kotle. Není to však úplně nutné, vzhledem k faktu, že v naších klimatických podmínkách 
otopné systémy se spádem 75/60 °C dokáží pracovat v kondenzačním režimu až 85 % 
topné sezóny. Princip kondenzačního kotle je znázorněn na následujícím obrázku. 
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Obr.:18) Princip kondenzačního kotle [18] 

 

V této variantě je jako zdroj tepla použit plynový kondenzační kotel. Pro 
centrální ohřev teplé vody a vytápění byl dle roční spotřeby tepla na přípravu teplé 
vody a vytápění navržen plynový kondenzační kotel Vaillant VU 1006/5-5 ecoTEC plus 
[19]. Plynový kotel je umístěn v kotelně v přízemí. Součástí kotelny je také expanzní 
nádoba FLEXCON 80 l 3bar [20], pro její návrh byl použit předběžný výpočet. Součástí 
této varianty je i zásobník teplé vody OKC 750 NTR/BP [21], dále take řídící jednotka 
Vaillant calorMATIC 370f [22]. Odvod spalin z této místnosti je zajištěn kouřovody 
komínu Thermona [23]. 

Kotelna je odvětrána pomocí okenního otvoru o rozměrech 900/2060 mm a 
větracího průduchu komínu. 
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Obr.:19) Půdorys technické místnosti s plynovým kondenzačním kotlem 

 

Obr.:20) Schéma technické místnosti s plynovým kondenzačním kotlem 
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7.2 Tlakově nezávislá předávací stanice 

Předávací stanice sama o sobě není zdrojem tepla, ale je součástí soustavy 
zásobování tepelnou energií (SZTE). Tato soustava se dále skládá ze zdroje tepla, 
primární tepelné sítě, zmíněné předávací (výměníkové) stanice, sekundární tepelné 
sítě a odběrných míst. Zdroj tepla tak v tomto případě zásobuje větší počet objektů. 
Tento způsob se využívá ve velkých městech, jelikož zdroj tepla může být umístěn až 
několik kilometrů od obytné zóny a nevytváří tak škodlivé emise v místě bydlení 
obyvatel. Zdrojem tepla bývá nejčastěji výtopna, teplárna, nebo se využívá odpadní 
teplo z velkých průmyslových závodů. Rozdíl mezi teplárnou a výtopnou spočívá v tom, 
že teplárna spolu s teplem vyrábí i elektrickou energii čímž se snižují energetické ztráty. 
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. Ztráty energie tvoří tedy pouze 10 %. [24] 

Další částí SZTE je rozvodná síť. Ta je tvořena primární a sekundární částí, 
přičemž primární část je mezi zdrojem tepla a předávací stanicí a sekundární část mezi 
předávací stanicí a odběrným místem. Nyní se už dostáváme k předávací stanici, která 
tvoří poslední část SZTE. Tato stanice slouží k předání tepla mezi primární teplonosnou 
látkou a sekundární teplonosnou látkou. Také zde dochází k úpravám požadovaných 
parametrů teplonosné látky, jako je teplota, tlak, skupenství dle přání odběratele. 
Předávací stanice se rozdělují na stanice určené pro jeden objekt, ty se nazývají 
objektové a na stanice pro více objektů, těm se říká okrskové předávací stanice. 
Objektová předávací stanice je umístěna v objektu, který je předmětem dodávky tepla 
a zpravidla se rozděluje na tlakově nezávislou a tlakově závislou. Pro názornost je zde 
uvedeno schéma SZTE. 
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Obr.:21) Schéma SZTE [25] 

 

Ve druhé variantě je objekt napojen na SZTE. K předání tepla mezi primární a 
sekundární částí zajišťuje předávací stanice Tenza AQHN [26]. Součástí varianty je 
stejně jako v předcházejícím případě také expanzní nádoba FLEXCON 80 l 3bar [20] a 
zásobník teplé vody OKC 750 NTR/BP [21].  
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Obr.:22) Půdorys technické místnosti s tlakově nezávislou předávací stanicí 

 

Obr.:23) Schéma technické místnosti s tlakově nezávislou předávací stanicí 
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7.3 Tepelné čerpadlo vzduch/voda 
Jedná se o stroj, který umožňuje čerpat teplo z jednoho místa na druhé 

vynaložením vnější práce (obvykle z chladnějšího místa na místo teplejší) a slouží tak 
k využití nízkopotenciálního tepla pro energetické systémy budov. Jako zdroj 
nízkopotenciálního tepla jsou nejčastěji využívány obnovitelné zdroje vzduch, voda a 
země. Podle těchto zdrojů se také čerpadla nejčastěji rozdělují na tyto typy. Tepelné 
čerpadlo vzduch/voda, voda/voda a země/voda. Výkon tepelného čerpadla 
vzduch/voda je nejvíce závislý na teplotě okolí a při velmi chladných dnech je třeba 
kombinovat s dalším zdrojem tepla. U zbylých variant zpravidla nedochází k poklesu 
teploty okolí pod 0°C. Také je potřeba řešit hluk, který čerpadlo typu vzduch/voda 
vydává. Ta je způsobena ventilátorem na výparníku. I přes tyto nevýhody se vzhledem 
k jeho pořizovací ceně, ale i náročnosti technického a prostorového provedení jeví jako 
nejlepší varianta typ vzduch/voda, proto bude dále řešena jen tato varianta. 

Jednotlivé části tepelného čerpadla vzduch/voda jsou kompresor, výparník, 
kondenzátor a expanzní ventil. Výparníkem prochází chladivo o teplotě nižší než 
venkovní vzduch a dochází k ohřátí chladiva v plynné formě. Toto plynné chladivo, 
které má teplotu blízkou venkovnímu vzduchu zamíří do kompresoru, kde dochází 
k jeho stlačení, což je doprovázeno výrazným zvýšením jeho teploty. Takto ohřáté 
chladivo putuje do kondenzátoru, kde předá své teplo topné vodě, a jak název 
napovídá, dojde ke kondenzaci chladiva. Kapalné chladivo dále prochází přes expanzní 
ventil. Zde dojde k prudkému poklesu tlaku, chladivo se začne vypařovat a dochází 
k jeho ochlazení na nižší než venkovní teplotu. Celý proces se následně opakuje. 
Důležité je si uvědomit, že energie, která je v kondenzátoru předána topné vodě, se 
skládá přibližně z jedné čtvrtiny až třetiny z energie, kterou spotřeboval kompresor a 
zbytek tvoří energie, kterou odebral výparník venkovnímu vzduchu. Tento poměr se 
nazývá topný faktor (COP). 
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Obr.:24) Princip tepelného čerpadla [27] 

 

 

 

Třetí varianta vytápění budovy školy využívá jako zdroj tepla kaskádu tří 
tepelných čerpadel Stiebel eltron WPL 57 [28], které se skládají z vnitřní a venkovní 
části. Stejně jako v předcházejících variantách je součástí vybavení kromě samotných 
tepelných čerpadel také expanzní nádoba FLEXCON 80 l 3bar [20] a zásobník teplé vody 
OKC 750 NTR/BP [21]. Ke správné funkci tepelných čerpadel je třeba také akumulační 
nádrž SBP 1000 E [29] a řídící jednotka WPM international [30]. 
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Obr.:25) Půdorys technické místnosti s tepelným čerpadlem vzduch-voda 

 

 

Obr.:26) Schéma technické místnosti s tepelným čerpadlem vzduch-voda 
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8 Výběr finální varianty 
Výběr nejvhodnější varianty závisí na mnoha faktorech. Základním faktorem, 

zda má vůbec cenu o variantě uvažovat, je proveditelnost návrhu. Z předcházející 
kapitoly, která byla věnována popisu jednotlivých variant, je patrné, že všechny 
uvažované varianty jsou proveditelné. Dalšími faktory, které dle mého názoru uživatele 
při výběru vytápění ovlivňují, jsou komfort, čistota, vliv na životní prostředí a cena. 

 

8.1 Komfort 
V dnešní době je kladen poměrně velký důraz na komfort. Z tohoto hlediska se 

obecně jeví kotle jako méně vhodné varianty. To však platí hlavně pro kotle na tuhá 
paliva, jako jsou uhlí, dřevo, pelety či štěpka, kde je nutné kontrolovat stav paliva. S tím 
souvisí i nutnost ho doplňovat. Z tohoto důvodu jsem navrhl plynový kondenzační 
kotel. Všechny varianty jsou tedy prakticky bezúdržbové. Výsledkem je tedy obdobný 
komfort a údržba u všech variant. 

 

8.2 Čistota 
Tepelné čerpadlo je v tomto ohledu téměř ideální stejně jako tlakově nezávislá 

předávací stanice. Menší problém nastává u plynového kondenzačního kotle. U 
plynového kotle dochází ke spalovacímu procesu. Musíme tedy zajistit odvod spalin 
z místnosti. I když to není žádný obtížný nebo nevyřešitelný problém, v porovnání 
s ostatními možnostmi je to mírná nevýhoda. 

 

8.3 Vliv na životní prostředí 
V posledních letech se stále častěji diskutuje o vlivu na životní prostředí 

v důsledku lidské činnosti. Proto také sílí tlak na co největší využívaní obnovitelných 
zdrojů energie. Z tohoto hlediska jsou výhodnější tepelná čerpadla, která využívají 
obnovitelnou energii, avšak i na jejich provoz je potřeba dodat určité množství 
elektrické energie. Při výrobě tepla v teplárně dnes dochází k ekologizaci zdrojů a 
k efektivní kombinované výrobě tepla a elektřiny. U moderních plynových kotlů je také 
snaha, aby byly co nejšetrnější k životnímu prostředí a měly na něj co nejmenší dopad. 
Navíc zemní plyn patří k ekologičtějším palivům. Z hlediska vlivu na životní prostředí je 
tak nejlepší variantou tepelné čerpadlo. Toto se může odrazit i v dotačních 
programech, které jsou vypsány státem a mohou značně ovlivnit ekonomickou 
výhodnost investice do této varianty. 
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8.4 Cena 
Nejdůležitější parametr, podle kterého si lidé vybírají způsob vytápění, zůstává 

bezesporu cena. Zde už nastávají poměrně dramatické rozdíly mezi jednotlivými 
návrhy. Pořizovací ceny jednotlivých variant se notně liší. Nelze se však soustředit 
pouze na počáteční investice, jak tomu v některých případech bývá. Celkové náklady a 
ekonomická výhodnost je ovlivněna celou řadou faktorů, jako jsou provozní náklady, 
cena paliva a energií, stavební náklady a v neposlední řadě životnost navržených zdrojů 
a jejich součástí. Toto riziko lze značně eliminovat zvolením kvalitního řešení 
a provedení, které je sice dražší oproti nekvalitnějším a levnějším variantám, ale ušetří 
nám spoustu starostí a ve výsledku i financí. Z tohoto důvodu jsem se snažil všechny 
varianty navrhnout z kvalitních částí a jejich životnost by měla být v souladu s normou 
ČSN EN 15459-1 [31], kde je životnost jednotlivých prvků uvedena. Dle této normy je 
hospodárná životnost hodnocených variant v rozmezí 15 až 20 let. To je doba, po které 
opravy, údržba a náklady na obnovení jednotlivých částí zařízení vyžadují v porovnání 
s pořízením nového zařízení nerentabilní náklady.  

Rozhodl jsem se tedy hodnotit jednotlivé varianty z hlediska jejich finanční 
návratnosti za dobu 15 let, během kterých by měli být stále funkční všechna zařízení 
bez nutnosti rozsáhlých finančních investic. Ekonomické zhodnocení variant by 
samozřejmě záleželo i na vývoji cen jednotlivých paliv a energií. Tyto změny se mohou 
projevit jak pozitivně, tak negativně. Jelikož se však jedná o poměrně dlouhé období, je 
složité odhadnout chování a vývoj cen paliv a energií. Z tohoto důvodu jsem uvažoval 
aktuální ceny energií a paliv po celou dobu hodnocení. S ohledem na skutečnost, že 
cena je ve většině případů tím hlavním faktorem při výběru varianty, budu se dále 
zabývat již převážně ekonomickým hodnocením konkrétních variant. 

 

8.5 Ekonomické hodnocení variant 
Jak již bylo řečeno v předcházející kapitole, celkové náklady se dělí na investiční 

náklady a provozní náklady. Celkový přehled všech nákladů pro jednotlivé varianty je 
pro přehlednost zobrazen v tabulkách. Jsou zde uvedeny ceny bez DPH i včetně DPH. 

Do investičních nákladů byly započteny i náklady na projektovou dokumentaci a 
stavební povolení, které činí dle sazby Výkonového a honorářového řádu architektů a 
inženýrů činných ve výstavbě 5 %. Náklady na stavební dozor odpovídají 1 % z 
celkových investičních nákladů. [32] Opravy a údržba se stanoví jako 1,5 % z pořizovací 
ceny investice. [31] Ceny paliva a energií jsou určeny dle sazeb konkrétních dodavatelů 
energií. 
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8.5.1 Plynový kondenzační kotel 
Energie potřebná pro vytápění je stanovena podle potřeby tepla na vytápění a 

ohřev teplé vody, které jsou uvedené v příloze č.3. Také je zde započítána účinnost 
kotle. Účinnost kondenzačního kotle při nízkoteplotním provozu je nižší než u 
kondenzačního provozu, který je závislý na teplotě topné vody a činní přibližně 97 %. 
S touto účinností bude uvažováno i ve výpočtu. 

Qr;η =  Qr/η 

Qr;η Celková roční potřeba tepla při započítání účinnosti kotle [MWh/rok] 

Qr Celková roční potřeba tepla [MWh/rok]  

η účinnost kotle  

 

Celková potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody je po započítání účinnosti 
168,2 MWh/rok. 

Pro výpočet je jako dodavatel plynu uvažována společnost Pražská plynárenská, 
a.s. – standardní ceník Ceník je platný od 1. 1. 2019. Cena je určena pomocí kalkulátoru 
na stránkách kalkulator.tzb-info.cz.

 
Obr.:27) Cena za dodávky zemního plynu [33] 
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V následujících tabulkách jsou uvedeny investiční náklady, náklady na revize a 
provozní náklady posuzované varianty. 

Investiční náklady 
Položka Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] 
Projektová dokumentace 14 104 17 066 
Stavební dozor 2 821 3 413 
Vaillant VU 1006/5-5 ecoTEC plus 97 432 117 893 
DRAŽICE OKC 750 NTR/HP 46 146 55 837 
FLEXCON 80 l 3bar  2 846 3 444 
Vaillant calorMATIC 370f  13 846 16 754 
odvod spalin 110/160 14 410 17 436 
přípojka plynu 82 406 99 711 
plynovod + armatury 25 000 30 250 
Celkem 299 011 361 804 

Obr.:28) Investiční náklady – varianta plynový kondenzační kotel 

 

Jelikož četnost jednotlivých revizí je odlišná, stanovil jsem průměrnou roční 
cenu za revize, která se každý rok započítává do provozních nákladů. Tento model je 
použit pro posouzení každé varianty. 

 

Revize zdroje tepla 
Položka Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] 
odborná prohlídka plynové kotelny - 1 x za rok 760 920 
revize plynového kotle - 1 x za 5 let 6 000 7 260 
revize plynovodů - 1 x za 3 roky 1 200 1 452 
kontrola spalinových cest - 1 x za rok 250 303 
čištění spalinových cest - 1 x za rok 250 303 
revize hasicích přístrojů - 1 x za rok 50 61 
revize tlakových nádob - provozní - 1 x za rok 240 290 
revize tlakových nádob - vnitřní - 1 x za 5 let 240 290 
revize tlakových nádob - zkouška - 1 x za 9 let 480 581 
revize detektoru úniku plynu - 1 x za rok 600 726 
revize elektrických instalací - 1 x za 5 let 2 800 3 388 
průměrná roční cena za revizí 4 411 5 338 

Obr.:29) Náklady na revize – varianta plynový kondenzační kotel [34]  
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Provozní náklady 
Položka Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] 
Cena za distribuci plynu 34 980 42 326 
Obchod s plynem 149 311 180 666 
průměrná roční cena za revizí 4 411 5 338 
opravy a údržba 2 196 2 658 
dozor kotelny 16870 20 413 
Provozní náklady za rok 207 769 251 400 

Obr.:30) Provozní náklady – varianta plynový kondenzační kotel 

8.5.2 Tlakově nezávislá stanice 
Energie potřebná pro vytápění a ohřev teplé vody je opět stanovena podle 

potřeby tepla na vytápění a ohřev teplé vody, které jsou uvedené v příloze č.3. Pro 
ekonomické posouzení byla uvažována cena 507,8 Kč/GJ, která vychází z ceníku 
společnosti Pražská teplárenská a.s. platného od 1.1.2019. 

 

 

Obr.:31) Cena za dodávky tepla [35] 
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V následujících tabulkách jsou opět uvedeny investiční náklady, náklady na 
revize a provozní náklady posuzované varianty. Do investičních nákladů není zahrnuto 
připojení teplovodu, jelikož se počítá s tím, že připojení zřídí dodavatel tepla za garanci 
odběru tepla po sjednanou dobu. 

 

Investiční náklady 
Položka Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] 
Projektová dokumentace 11 723 14 185 
Stavební dozor 2 345 2 837 
Tenza AQHN 185 473 224 422 
DRAŽICE OKC 750 NTR/HP 46 146 55 837 
FLEXCON 80 l 3bar 2 846 3 444 
Celkem 248 533 300 725 

Obr.:32) Investiční náklady – varianta tlakově nezávislá stanice 

 

 

Revize zdroje tepla 
Položka Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] 
revize hasicích přístrojů - 1 x za rok 50 61 
revize tlakových nádob - provozní - 1 x za rok 240 290 
revize tlakových nádob - vnitřní - 1 x za 5 let 240 290 
revize tlakových nádob - zkouška - 1 x za 9 let 480 581 
revize elektrických instalací - 1 x za 5 let 2 800 3 388 
průměrná roční cena za revizí 951 1 151 

Obr.:33) Náklady na revize – varianta tlakově nezávislá stanice [34] 

 

 

Provozní náklady 
Položka Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] 
Tepelná energie 298 333 343 083 
průměrná roční cena za revizí 951 1 151 
opravy a údržba 3 517 4 256 
Provozní náklady za rok 302 801 348 490 

Obr.:34) Provozní náklady – varianta tlakově nezávislá stanice 
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8.5.3 Tepelné čerpadlo vzduch/voda 
Energie potřebná pro vytápění a ohřev teplé vody vychází z potřeby tepla na 

vytápění a ohřev teplé vody, které jsou uvedené v příloze č.3. Podle těchto potřeb bylo 
nutné stanovit celkovou potřebu elektrické energie pro tepelné čerpadlo. Pro tento 
účel byl použit výpočetní nástroj Zjednodušená bilance soustavy s tepelným 
čerpadlem, který vychází z technické normalizační informace TNI 73 0351 [36] vydané 
ÚNMZ v roce 2014. 

 

 
Obr.:35) Bilance tepelného čerpadla [37] 
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Obr.:36) Bilance tepelného čerpadla [37] 

 

Celková potřeba elektrické energie pro tepelné čerpadlo stanovená podle výše 
zmíněného činní 64 MWh/rok. 

Pro výpočet je uvažována sazba C56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění TČ (v 
provozu od 1.4.2005). Jako dodavatel elektrické energie je zvolena společnost E.ON 
Energie, a.s. – Variant 36 září 2018, ceník je platný od 1. 1. 2019. Cena je určena 
pomocí kalkulátoru na stránkách kalkulator.tzb-info.cz. 
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Obr.:37) Cena za dodávku elektřiny [33] 

Náklady na projektovou dokumentaci a stavební povolení, které jsou dle sazby 
Výkonového a honorářového řádu architektů a inženýrů činných ve výstavbě 5 %. 
Náklady na stavební dozor odpovídají 1 % z celkových investičních nákladů. Pro tuto 
variantu jsou upraveny tak, aby odpovídaly skutečným cenám a nedošlo ke zkreslení 
ekonomického posouzení. 

Investiční náklady 
Položka Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] 
Projektová dokumentace 12 549 15 184 
Stavební dozor 2 165 2 620 
Stiebel eltron WPL 57 vzduch/voda 511 370 618 758 
Stiebel eltron WPL 57 vzduch/voda 511 370 618 758 
Stiebel eltron WPL 57 vzduch/voda 511 370 618 758 
WPM international 19 780 23 934 
SBP 1000 E 32 830 39 724 
DRAŽICE OKC 750 NTR/HP 46 146 55 837 
FLEXCON 80 l 3bar 2 846 3 444 
Celkem 1 650 426 1 997 015 

Obr.:38) Investiční náklady – varianta tepelné čerpadlo vzduch/voda 
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Revize zdroje tepla 
Položka Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] 
revize 1 TČ 1 500 1 815 
průměrná roční cena za revizí 4 500 5 445 

Obr.:39) Náklady na revize – varianta tepelné čerpadlo vzduch/voda [38] 

Provozní náklady 
Položka Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] 
Obchod s elektřinou 96 183 116 381 
Regulované služby 50 626 61 257 
průměrná roční cena za revizí 4 500 5 445 
servis TČ 6 000 7 260 
Provozní náklady za rok 157 309 190 344 

Obr.:40) Provozní náklady – varianta tepelné čerpadlo vzduch/voda 

8.6 Ekonomické vyhodnocení 
Pro zajímavost jsou zde uvedeny grafy s přehledem počátečních investic a 

ročních provozních nákladů s DPH i bez DPH. Z těchto grafů je patrný rozdíl mezi 
investičními a provozními náklady jednotlivých variant. 

 

Obr.:41) Přehled investičních a provozních nákladů bez DPH 
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Obr.:42) Přehled investičních a provozních nákladů s DPH 

 

 

Jak se dalo očekávat, nejdražší počáteční investice je u varianty s tepelným 
čerpadlem vzduch/voda, která několikanásobně převyšuje ostatní varianty. Naopak 
provozní náklady jsou oproti předávací stanici přibližně poloviční. Z hlediska 
ekonomického posouzení bude především zajímavé sledovat, jestli se v průběhu 15 let 
dostane tepelné čerpadlo díky minimálním provozním nákladům na cenovou úroveň 
ostatních variant, nebo zda je počáteční investice příliš nákladná. 
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Obr.:43) Ekonomické vyhodnocení bez DPH 

 

Obr.:44) Ekonomické vyhodnocení s DPH 
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Z ekonomického hlediska je za hodnocené období 15 let nejvýhodnější varianta 
s kondenzačním plynovým kotlem, a to i přes to, že nemá nejmenší investiční a ani 
provozní náklady. Jak je vidět z výše uvedených grafů, při hodnocení bez DPH se 
tepelné čerpadlo dostane na pomyslnou druhou příčku v průběhu desátého roku a při 
zohlednění DPH během jedenáctého roku provozu. Po dostatečně dlouhé době by se 
samozřejmě probojovalo až na první místo. Než by se tak stalo, pravděpodobně by byly 
nutné opravy stávajících zařízení, nebo dokonce koupě nových, což by mělo za 
následek další nákladné investice. Z tohoto důvodu je vítězem varianta s plynovým 
kondenzačním kotlem. 

8.7 Dotace 
To platí pro případ, že do hodnocení nebudeme započítávat dotační programy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v dnešní době existuje celá řada dotačních programů 
zaměřujících se na energetické úspory, nebude od věci zjistit, jak by se tyto dotace 
projevily do ekonomického hodnocení. 

 Operační program Životní prostředí (OPŽP) má například za cíl podporu využití 
obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo elektřiny a snížení energetické 
náročnosti v oblasti veřejných budov. Mezi roky 2014 - 2020 má pro tyto účely 
připraveny prostředky ve výši téměř 550 milionů eur z Fondu soudržnosti a 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V tomto programu lze dosáhnout na výši 
podpory mezi 35 % - 55 % způsobilých nákladů. 

 

Obr.:45) OPŽP 2014 - 2020 [39] 
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Obr.:46) Dotace PO 5 [40] 

 

 

 Dalším podobným dotačním programem je Operační program Podnikání a 
inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který v dotačním období 2014 – 2020 
přináší možnost získání dotací, mimo jiné, na efektivnější nakládání energií.  Do této 
oblasti směřuje 28,2 % z celkových 120 miliard korun. Program úspory energie se 
zaměřuje na snížení energetické náročnosti v podnikatelském sektoru. Účelem tohoto 
programu je podpora opatření přispívající ke konečné úspoře spotřeby energie. Výše 
dotace se pohybuje z rozmezí 30 % - 50 % prokázaných způsobilých výdajů v závislosti 
na velikosti podniku. 
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Obr.:47) OP PIK 2014 - 2020 [41] 

 

 

Při současných dotačních programech, které jsou vypsány a vztahují se k oblasti 
problematiky úspory energie ve veřejných budovách je patrné, že výše dotace se může 
pohybovat mezi 30 % - 50 % způsobilých výdajů. Jelikož výše dotace záleží na 
odborném posouzení daného záměru, pro které je třeba značné množství ověřených 
dokumentů, výpočtů a všemožná posouzení, uvažoval jsem pro své ekonomické 
hodnocení dotaci ve výši 35 % způsobilých výdajů, aby nedošlo k nadměrnému 
zkreslení a deformaci výsledků. 
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Nyní se podíváme, jak by se získané dotace promítly do investičních a provozních 
nákladů. 

Obr.:48) Investiční a provozní náklady s dotací bez DPH 

Obr.:49) Investiční a provozní náklady s dotací s DPH 

299 011
248 533

1 113 488

207 769
302 801

157 309

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Plynový kotel Předávací stanice Tepelné čerpadlo

Ce
na

 [K
č]

Přehled investičních a provozních nákladů s dotací 
bez DPH

Investiční náklady Provozní náklady

361 804
300 725

1 347 320

251 400
348 490

190 344

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

Plynový kotel Předávací stanice Tepelné čerpadlo

Ce
na

 [K
č]

Přehled investičních a provozních nákladů s dotací 
s DPH

Investiční náklady Provozní náklady



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

  Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
Katedra technických zařízení budov 

 
 
 

 

54 
 

Jak je vidět z předcházejících grafů, po získání dotace by investiční náklady 
varianty s tepelným čerpadle nebyly 5-6 krát vyšší než u zbylých variant, jako tomu 
bylo předtím. Nově by byla počáteční investice do tohoto systému pouze 3-4 krát vyšší. 
Vzhledem, ke stále nízkým provozním nákladům se dá očekávat, že náklady na zřízení a 
provoz varianty s tepelným čerpadlem budou na podobné úrovni, jako u varianty 
s plynovým kotlem. 

V následujících grafech je vidět, zda se tepelné čerpadlo skutečně dostane na 
podobné hodnoty, nebo jestli ani po získání dotací nebude tato varianta ekonomicky 
výhodná. 

 

 

Obr.:50) Ekonomické vyhodnocení s dotací bez DPH 
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Obr.:51) Ekonomické vyhodnocení s dotaci s DPH 

 

Z předcházejících grafů je patrné, že při zisku dotací se náklady varianty 
s tepelným čerpadlem razantně sníží a již na přelomu 6 a 7 roku jsou výsledné náklady 
nižší než u předávací stanice. Předávací stanice se tak stává nejhorší variantou 
z ekonomického hlediska, za což mohou vysoké náklady za odběr tepla. V 
časovém horizontu deseti let by plynový kotel stále uhájil suverénní prvenství. Jelikož 
je jako v předchozím posouzení časový úsek 15 let, zajímá nás tento výsledek. Po 15 
letech se obě varianty dostanou téměř na totožnou celkovou hodnotu nákladů. 
Z ekonomického hlediska jsou si tedy tyto varianty rovny. 

S přihlédnutím k nižším provozním nákladům je však patrné, že do budoucna by 
byla příznivější varianta s tepelnými čerpadly. Stejně tak by tato varianta zvítězila, 
kdybychom dosáhli maximální dotace ve výši 50 % způsobilých nákladů. Z tohoto 
důvodu je varianta s tepelnými čerpadly dle mého názoru z ekonomického hlediska 
nejvýhodnější. 
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9 Závěr 
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci 

vytápění zvoleného objektu školy.  Účelem textové části bylo stručné seznámení 
s budovou školy, stanovení potřeby tepla na vytápění a ohřev teplé vody, stanovení 
výkonu zdroje, zvolení způsobu vytápění daného objektu a v neposlední řadě 
ekonomické posouzení a výběr zdroje tepla. 

Výkon zdroje tepla byl stanoven podrobným výpočtem podle ČSN EN 12831-3 
[6]. Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody byl stanoven podle 
denostupňové metody. 

Výpočet tepelných ztrát byl proveden v programu PROTECH TV, který je určen 
k výpočtu návrhového tepelného výkonu podle ČSN EN 12 831-1 [5] pro výpočet 
tepelného výkonu. Vnitřní výpočtové teploty byly určeny dle vyhlášky 343/2009 Sb. [7] 

Pro vytápění školy byly navrženy desková otopná tělesa RADIK VK, s výjimku 
místností, kde to není z prostorových důvodů možné. Zde jsou instalována trubková 
otopná tělesa KORALUX LINEAR CLASSIC. Teplotní spád je 55/45 °C. Hydraulického 
vyvážení systému se dosahuje pomocí vyvažovacích ventilů, regulátorů tlakové 
diference, termostatických ventilů a regulací šroubení. 

Po ekonomickém vyhodnocení a zohlednění všech faktorů byla jako 
nejvýhodnější zvolena varianta s tepelnými čerpadly Stiebel eltron WPL 57 A2 
vzduch/voda. 

 
Výkresy a podrobné výpočty jsou uvedeny v přílohách této diplomové práce. 
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