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Anotace: 

Má diplomová práce se rozděluje celkově na dvě sekce. V první části se nachází 

teoretická studie na téma environmentální hodnocení obnovitelných zdrojů energie, 

kde zjišťuji uhlíkovou stopu a zabudovanou energii jednotlivých zdrojů určenou pro 

vytápění a větrání. Následně zjišťuji jejich výhody a slabiny při návrhu vybraných 

systémů, abychom dokázali eliminovat vysokou uhlíkovou stopu už ve fázi samotné 

studie. Následně využiji znalosti ze studie a vypočítám uhlíkovou stopu navrženého 

systému větrání vybraného objektu a případně navrhnu další možné zlepšení v rámci 

nízkoemisních zařízení. Ve druhé části se projekt bude věnovat návrhu systému větrání 

na úrovni dokumentace pro provedení stavby.  Zahrnuté výpočty budou zpracovány 

v příslušném programu nebo v Microsoft Excel. Veškeré výsledky budou přiloženy 

v přílohách technické zprávy. Výkresová dokumentace bude obsahovat půdorysy, řezy, 

funkční schéma zapojení soustavy, detaily a půdorysy se zaregulováním soustavy.  

Klíčová slova:  

Globální oteplování, uhlíková stopa, zabudovaná energie, obnovitelné zdroje 

energie, nucené větrání, polyfunkční dům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annotation: 

My diploma thesis is divided into two sections. In the first part there is a 

theoretical study on the topic of environmental evaluation of renewable energy sources, 

where I find out the carbon footprint and built-in energy of individual sources intended 

for heating and ventilation. Subsequently, I find out their advantages and weaknesses in 

the design of selected systems, so that we can eliminate the high carbon footprint 

already in the phase of the study itself. Subsequently, I will use the knowledge from the 

study and calculate the carbon footprint of the proposed ventilation system of the 

selected object and, if necessary, suggest other possible improvements within low-

emission facilities. In the second part, the project will focus on the design of a ventilation 

system at the level of documentation for the construction. The included calculations will 

be processed in the appropriate program or in Microsoft Excel. All results will be 

attached to the technical report annexes. The drawing documentation will contain floor 

plans, sections, functional circuit diagram of the system, details and floor plans with 

system regulation. 

Keywords: 

Global warming, carbon footprint, built-in energy, renewable energy sources, 

forced ventilation, multifunctional house
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1 Úvod 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému větrání víceúčelové budovy, 

práci jsem rozdělila do třech celků má teoretickou, praktickou a výpočtovou část.  

Cílem praktické části je zpracovat projektovou dokumentaci na úrovni pro 

provedení stavby a navrhnout řešení pro větrání polyfunkčního domu obsahujícího 

obchodní prostory, kancelářské prostory a prostory pro veřejná zasedání. Projektová 

dokumentace bude obsahovat textovou a výpočtovou část.  

Teoretická část se bude věnovat studii na téma Výpočet uhlíkové stopy systémů 

TZB, resp. Environmentální posouzení obnovitelných zdrojů energie. Tato práce by měla 

v první části porovnat jednotlivé obnovitelné zdroje energie z pohledu životního 

prostředí v celém životním cyklu.  

Ve výpočtové části aplikuji teoretickou část na navržený systém větrání 

víceúčelové budovy z praktické části a porovnám celkovou uhlíkovou stopu 

vyprojektované soustavy.  

2 Teoretická část  
Globální oteplování je čím dál tím aktuálnější téma. V současné době omezujeme 

spotřebu energií u stavebních objektů během cyklu užívání. Pokud budeme chtít 

rozšiřující pohled, musíme se podívat na celý životní cyklus budovy a do toho 

samozřejmě spadají i systémy technického zařízení budov.  

Konvenční zdroje energie na bázi ropy, uhlí a zemního plynu stojí za 

hospodářským pokrokem, ale zároveň mají na svědomí spoustu negativních dopadů na 

životní prostředí a tím pádem i na náš lidský život. Následek těchto negací je patrný, tedy 

výrazný rozvoj v oblasti zdrojů čerpající obnovitelné zdroje.  

Většinou se tyto zdroje energie srovnávají s konvenčními zdroji, které čerpají 

energii z fosilních paliv. Je veřejně známé, že ve srovnání s neobnovitelnými zdroji 

energie jsou nízkouhlíkové systémy bezkonkurenční, ale jak vypadá srovnání mezi 

samotnými obnovitelnými zdroji? Jaký systém je nejšetrnější k životnímu prostředí ve 

všech fázích životního cyklu?  
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Zaměříme se na ekologickou stopu a vysledujeme slabá místa jednotlivých 

systémů čerpající obnovitelnou energii, a nakonec si srovnáme jednotlivé distribuční 

systémy pro zajištění ještě nižší uhlíkové stopy technického zařízení budov.  

Hlavní myšlenkou je snížit uhlíkovou stopu, resp. snížit emise skleníkových plynů 

a ta je zakotvena v Pařížské dohodě, která navazuje na Kjótský protokol. Základním cílem 

vyplývající z dohody je snížit emise CO2 do roku 2030 o 40 % ve srovnání s hodnotou 

z roku 1990, což znamená dostat se z necelých 5 550 miliónu tun CO2,ekv na 3 330 milión 

tun CO2,ekv. [1] K tomuto kroku jsme použili jeden z nejdůležitějších nástrojů, metodu 

LCA (Life cycle assessment), která nám vyhodnocuje dopady na životní prostředí a 

spotřebu energie. Metoda pokryje všechny fáze vyrobeného systému – těžbu surovin, 

výrobu, distribuci, užívání a následnou recyklaci a likvidaci.  

 

V této studii si vzájemně porovnáme jednotlivé zdroje obnovitelné energie, které 

by mohli sloužit na území České republiky v rámci středních až menších projektů, jako 

jsou rodinné či bytové domy. Rozhodla jsem se pro následující komparativní zdroje, 

které čerpají energii větrnou, sluneční, energii z biopaliva a z vnějšího prostředí.  

2.1 Environmentální aspekt 

S rostoucí mírou využívání energie z neobnovitelných zdrojů se změnily 

klimatické podmínky, při kterých došlo ke zvýšení emisí, například oxidu uhličitého a 

jedná se o planetární problém, který nás bude ovlivňovat v budoucích letech.  

Emise CO2 představují nejvýznamnější faktor zodpovědný za skleníkový efekt. Při 

výpočtech se nejčastěji využívá veličina ekvivalentní emise CO2, resp. CO2,ekq nikoliv 

prosté emise CO2. Ekvivalentní emise obsahují řadu dalších emisních plynů, které mají 

dopad na globální oteplování, např. oxid dusný, metan, atd. [3] 

Obrázek 1 – Znázornění cyklu pro metodu LCA [2] 
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My se budeme nejvíce zaměřovat na svázanou energii a uhlíkovou stopu, 

nicméně budeme řešit i aspekty týkající se účinnosti systému, využitelnost obnovitelné 

energie anebo samotnou recyklaci či likvidaci.  

Zabudovaná energie nebo také svázaná či šedá energie udává celkovou spotřebu 

přírodních zdrojů během životního cyklu. 

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřených v CO2,ekq. 

Jedná se o ukazatel zatížení životního prostředí, který je odvozen od ekologické stopy a 

můžeme jej rozdělit na přímou a nepřímou stopu. Pro přímou, resp. primární stopu platí, 

že množství skleníkových plynů je vypuštěno bezprostředně při dané aktivitě na rozdíl u 

nepřímé, resp. sekundární, u ní se jedná o vypuštění emisí během celého životního cyklu 

výrobku. [4] 

2.2 Obnovitelné zdroje energie 

Jak už bylo naznačeno, konvenční zdroje se začínají dostávat do pozadí 

v důsledku řešení problému globálního oteplování. Obnovitelné zdroje energie se 

snažíme co nejvíce osamostatňovat a nekombinovat s fosilními zdroji, každopádně se 

většinou jedná o místní zdroje decentralizovaného charakteru, které zároveň přispívají i 

ke zmenšování závislosti na dodávkách energií ze zahraničí a představují jeden 

z nejdůležitějších pilířů budoucí udržitelné energetiky.  

2.2.1 Větrná energie 

Větrná energie představuje nevyčerpatelný zdroj zelené energie, který bude do 

budoucna pilířem dekarbonizace. Tato obnovitelná energie nabývá na popularitě, 

poptávka po ní roste a jen těsně zaostává za systémy využívajícími sluneční energii, 

jakými jsou fotovoltaika nebo solární panely.  

Pro aplikovatelnost větrných turbín jsou zapotřebí vhodné povětrnostní 

podmínky, tato místa často bývají v chráněných krajinných oblastech, a to nám 

komplikuje vybudování nových zdrojů v České republice. Dalšími parametry, které 

ovlivňují jsou i stagnace státu či nedostatečná podpora v dotačních řízení.  
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Ačkoliv se na první pohled zdá, že tento systém má spíše více nevýhod než výhod, 

tak spousta negativ je již téměř vyřešena a někdy se jedná pouze o obavy zakotvené 

z předešlých let. Všechny tyto opoziční argumenty jsou závislé na vývoji technologie, 

nejdůležitějším aspektem pro naši práci je určitě recyklace a likvidace elektráren, kde 

vznikl podstatný problém ať už se jedná o samotné základy stožárů anebo demolice 

čepelí.  

Pokud se na to budeme chtít podívat zblízka, tak zajímavým pohledem může být 

energie zabudovaná v jednotlivých položkách větrné elektrárny.  

 Procentuální poměr je zobrazen na grafu 1, zde je vidět, že největší spotřeba 

energie je pro podpůrnou konstrukci, resp. stožár, který je nejčastěji z ocele. 

Výhody Nevýhody 

Velmi nízká uhlíková stopa Hluk 
Bezplatný a nevyčerpatelný zdroj Vzhled 

Využívání obnovitelné energie Elektromagnetické interfence 
 Smrtelnost ptáků, eroze, odlesňování 

(pro větší měřítka) 
 Recyklace/likvidace 
 Závislost na síle a směru větru 
 Při silném větru hrozí přetížení sítě 

Tabulka 1 – Výhody a nevýhody větrné elektrárny 

9%

6%

10%

11%

1%44%

10%

9%

POMĚR ZABUDOVANÉ ENERGIE

Čepele

Rotor

Elektrická síť

Generátor

Kryt gondoly

Stožár

Základy

Elektrické součástky

Graf 1 – Poměr zabudované energie v jednotlivých položkách větrné elektrárny [5] 
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Pro vyjádření rozdělení zabudované energie ve fázích životního cyklu byl 

sestrojen graf 2, kde je na první pohled vidět, že největší spotřeba je ve 2. fázi (výroba), 

a to jak pro větrnou elektrárnu s horizontální osou, tak i pro turbínu s vertikální osou, 

která je náročnější na výrobu.  

Zároveň dalším aspektem hrající roli je energetický obsah neobnovitelných 

zdrojů v jednotlivých položkách větrné elektrárny. Na následujícím grafu 3 je znázorněn 

minimální a maximální rozsah s průměrnou hodnotou obsahu. Zajímavým zjištěním bylo, 

že beton má pouze 10 % energetického obsahu ve srovnání s ocelí, resp. základy mají ve 

srovnání s ocelovým stožárem menší obsah spotřebovaných neobnovitelných zdrojů.  
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Graf 2 – Zabudovaná energie ve fázích životního cyklu [6] 
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Graf 3 – Energetický obsah neobnovitelných zdrojů jednotlivých položek větrné elektrárny [7] 
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Fáze recyklace a likvidace větrných elektráren je jedna z těch nejpodstatnějších 

částí, jak už jsem naznačila u nevýhod tohoto systému. Ačkoliv spotřebováváme méně 

energie na samotnou recyklaci či likvidaci podle grafu 2. Více nám ohrožuje a zatěžuje 

životní prostředí, protože větší míru odpadu skladujeme a nejsme schopni jej recyklovat 

a znovu využít. Na posledním grafu 4 pro větrnou obnovitelnou energii znázorňujeme 

procentuální podíly recyklace a skládkování hlavních použitých materiálu.  

Nesmíme opomenout ani využití větrné energie pro výrobu elektrické energie. 

Betzovo pravidlo nám říká, že jsme schopni využít maximálně 59,3 % celkové kinetické 

energie vzduchu proudící přes turbínu. Nicméně skutečná účinnost se odvíjí od účinnosti 

turbíny a ta bývá většinou ještě o 30-50% nižší. [8] 

 

 

 

0

20
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80

100

Ocel Měď Skleněné
vlákno

Hliník Beton Epoxid

[%
]

PODÍL RECYKLACE A SKLÁDKOVÁNÍ ODPADU Z 
VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Recyklace Skládkování

Graf 4 – Podíl recyklace a skládkování odpadu z větrných elektráren [6] 

Diagram 1 – Sankeyův diagram, Využití větrné kinetické energie [9] 
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2.2.2 Sluneční energie 

 Tak jako větrná energie, tak i sluneční paprsky jsou prakticky nevyčerpatelné a 

tvoří obnovitelný zdroj energie, který přispívá svým využitím k dekarbonizaci životního 

prostředí a ke snižování využívání fosilních paliv, které negativně ovlivňují život kolem 

nás. Pro správné navržení solárních systému je nutné brát v potaz mapu, která zobrazuje 

intenzitu slunečního záření na m2 v průměrných hodnotách. V České republice dopadne 

přibližně 950 až 1340 kWh/m2 sluneční energie, přičemž cca 75 % v období zhruba od 

dubna do října.   

2.2.2.1 Fototermický systém 

Nejčastěji využívá sluneční paprsky k ohřevu kapaliny, resp. vody, byť i poté jsme 

z toho schopni vygenerovat elektrickou energii, ale to je poměrně náročně a neefektivní 

řešení.  

V následující tabulce jsou shrnuty výhody a nevýhody vybraného systému.  

Výhody Nevýhody 

Nevyčerpatelný zdroj energie Závislost na slunečním svitu/lokalita 
Bezplatný zdroj Většina energie v létě 

Využívání obnovitelných energií Recyklace/likvidace 
Využití plochy střech Nepokryje celou potřebu tepla – nízká 

teplota 
 Zabrání půdy – pro větší systémy 

Tabulka 2 – Výhody a nevýhody fototermického systému 

Nejdůležitějším článkem tohoto zařízení jsou kolektory, ty nám absorbují 

tepelnou energii do nemrznoucí kapaliny, která předá vlastnosti sekundárnímu okruhu 

ve výměníku. V dalším diagramu jsou znázorněny ztráty jednotlivých subsystémů, pokud 

nebudeme tepelnou energii dál přeměňovat na elektřinu, tak účinnost systému je okolo 

40-60 %.  

Diagram  2 – Sankeyův diagram, Tepelné ztráty subsystémů [10] 
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Za jeden z environmentálních aspektů jsme si určili zabudovanou energii, 

v solárním termálním systému, rozdělenou do jednotlivých fází životního cyklu. 

Množství zabudované energie nám ukazuje graf 5. Na něm je vidět, že solární kolektor a 

zásobník vody představují největší položku v celkové zabudované energii.  

 Při posuzování samotných kolektorů ať už z hlediska svázané energie či 

svázaných emisí, je důležité určit možnost a rozsah recyklace, resp. čím větší procento 

materiálu jsem schopní zrecyklovat, tím více snížíme celkový dopad na uhlíkovou stopu 

kolektoru. Znázorněno v grafu 6. 
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Graf 6 – Zabudovaná energie a uhlík při výrobě kolektoru [12] 
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2.2.2.2 Fotovoltaický systém 

Princip spočívá v přeměně energie na energii elektrickou. Schopnost přeměny 

popisuje tzv. fotovoltaický jev. Zjednodušeně, fotovoltaické panely se skládají 

z fotovoltaických článků, které po dopadu slunečního záření (fotonu) přenechají svoji 

energii a vznikne elektrický proud. Jako každý systém má i tento své výhody a nevýhody.  

Výhody Nevýhody 

Nevyčerpatelný a obnovitelný zdroj 
energie 

Nízká účinnost 

Bezplatná a lehce dostupná energie 
Větší náchylnost na zakrytí – nutná 

údržba 
Využitelnost ostatních ploch – střechy Největší produkce v létě 

Multifunkční využití – snížení potřeby el. 
energie 

Recyklace/likvidace 

Možnost baterií – akumulace energie Zabrání půdy – pro větší systémy 
Tabulka 3 – Výhody a nevýhody fotovoltaického systému 

V grafu č.7 najdeme procentuální porovnání zabudované energie a uhlíku za celý 

životní cyklus. Nicméně v oblasti svázané energie existuje závislost na použitém 

materiálu panelu, který nám tvoří přibližně 60 % z celkové spotřebované energie.  
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Graf 7 – Procentuální srovnání zabudované energie a uhlíku pro fotovoltaický systém [13] 
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 V předchozím grafu č.8 jsem porovnala zabudovanou energii v různých 

materiálech a to – monokrystalický a multikrystalický křemík, CdTe a CIS (tenkovrstvé 

technologie s různou polovodičovou sloučeninou). 

 

V předešlém diagramu je znázorněna účinnost fotovoltaického systému. Střídač 

s rozvody mají minimální ztráty ve srovnání s fotovoltaickým článkem. Po odečtení všech 

ztrát jsme se dostali na pouhých 16% využitelné energie.  

2.2.3 Energie z biopaliva 

Využívat energii z biopaliva je dalším řešením, jak lze přispět ke snížení produkci 

emisí a přejít na vyšší zužitkování obnovitelné energie. Biopaliva vznikají cílenou výrobou 

či přípravou z biologického odpadu a biomasy. [15] Pro naše účely budeme pracovat 
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Graf 8 – Zabudovaná energie závislá na materiálech fotovoltaického panelu [14] 

Diagram  3 – Sankeyův diagram, Účinnost fotovoltaického systému 
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s variantou obsahující pouze organické látky pocházející z rostlin, resp. biomasou 

v podobě pelet. Její výhody naleznete v následující tabulce.  

Výhody Nevýhody 

Snižování uhlíkové stopy 
Neúplný obnovitelný zdroj s ohledem na 

životní cyklus 
Využívání obnovitelných zdrojů Odlesňování 

Využití dřevního odpadu 
Vyšší provozní náklady oproti předchozím 

typům 
Tabulka 4 – Výhody a nevýhody biomasy 

Pokud uvažujeme o aplikaci automatického kotle na pelety je nejprve zapotřebí se 

zaměřit na environmentální zátěž samotného paliva. Svázaná energie je vztažená na 

jednotku objemu m3 a nabývá hodnoty průměrně 591 MJ. [16]. Uhlíkovou stopu jsem 

zobrazila v tunách v grafu 9. Zde je vhodné zmínit, že tyto hodnoty vychází z japonské 

studie, tudíž přeprava pelet v rámci České republiky by měla menší ekologický dopad, 

než je uvedeno.  

 

Graf 9 – Uhlíková stopa pro pelety [17] 

 Subsystémy potřebné k provozu tohoto systému nejsou opominutelné, a proto 

jsem udělala komparaci nejzásadnějších položek jakými jsou expanzní nádoba, čerpadlo, 

akumulační nádrž a kotel. Přestože má mosaz největší ekologickou stopu na 1 kg, tak i 

při zohlednění hmotnosti jednotlivých položek, je čerpadlo téměř zanedbatelné 

s porovnáním kotle či akumulační nádrží – viz další graf č. 10. 
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Graf 10 – Ekologická stopa subsystémů pro systém využívající biomasu [18] 

 Na následujícím grafu 11 je znázorněna kumulativní spotřeba energie (přímá a 

nepřímá energie) v celém životním cyklu pro jednu funkční jednotku. Sami vidíme, že 

nejvíce energie využijeme ve fázi používání, a to až  95 %. Na základě toho je zabudovaná 

energie velmi nízká ve srovnání s energií spotřebovanou během provozu.  

 

Graf 11 – Kumulativní spotřeba energie pro automatický kotel [19] 
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Čerpadlo
Akumulační

nádoba
Kotel
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Zabudovaný uhlík 11,3 5,5 426,9 682,6

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0

8000,0

9000,0

10000,0

kg
 C

O
2,

eq

M
J

LCA SYSTÉMU PRO BIOMASU

Zabudovaná energie Zabudovaný uhlík

1 518,1

36,2

3,4

1,7 1,3

11,8

54,4

KUMULATIVNÍ SPOTŘEBA ENERGIE [MJ/FU]

Použití Výroba systému Doprava surovin Doprava uživatelům Instalace Konec života



21 
 

Nepochybně je účinnost soustavy poměrně vysoká. Ztráty mezi kotlem a 

výměníkem jsou způsobené například komínem, pláštěm či nedokonalým spálením 

paliva. Samotná tepelná účinnost automatického kotle se pohybuje okolo 83 %.  

 

2.2.4 Energie z vnějšího prostředí 

Tepelné čerpadlo, mechanismus, který pracuje na inverzním principu lednice, a 

to tak že odebírá tepelnou energii z venkovního prostředí (voda, vzduch, země) a 

předává jí do sekundárního okruhu s teplonosnou látkou a je tím další technologií pro 

udržitelnou energii. V rámci zkoumání budeme porovnávat i jednotlivé druhy čerpadel 

mezi sebou, protože nelze sloučit hodnoty pro tepelná čerpadla s rozdílným čerpáním 

obnovitelné energie, ale hlavní výhody a nevýhody jsme schopni říct pro většinu typů 

čerpadel.  

Výhody Nevýhody 

Obnovitelná a bezplatná energie Finanční náklady (země, voda) 
Příspěvek k dekarbonizaci Nízkoteplotní spád, hluk 

Dostupnější trh Potřeba dodávky elektřiny 
Nízkoteplotní spád Chladivo v systému 

Tabulka 5 – Výhody a nevýhody tepelných čerpadel  

Následující obrázek ukazuje rozložení uhlíkové stopy pro tepelná čerpadla. Na 

první pohled je zřejmé, že chladivo má v systému významný dopad na životní prostředí 

a mezi ty nejpoužívanější patří chladiva s označením R410A, R407C, R404A a R32. 

Diagram  4 – Sankeyův diagram, Využitelnost energie z biomasy [20] 
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V grafu č.12 sledujeme vybrané druhy chladiv a jejich environmentální dopad, 

s tím že jsem do posouzení zahrnula i přírodní chladiva typu R717 (Amoniak neboli 

čpavek) či R744 (oxid uhličitý). 

Momentálně výrobci přecházejí i na nová a ekologičtější chladiva, které se snaží 

instalovat do svých zařízení a tím snižovat emisní hodnocení celého prvku. Jedná se o 

chladiva typu např. R290 (čistá propan), R600a (čistý isobutan – GWP srovnatelné 

Obrázek 2 – Rozdělení uhlíkové stopy tepelného čerpadla [21] 
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s R290) či R452A (chladivo ze skupiny hydroflouro-olefinů, cca o 50% nižší GWP než 

R404A) atd.  

Kolik ale doopravdy spotřebujeme chladiva během celého životního cyklu? Na 

grafu 13 je znázorněna spotřeba chladiva během fáze používání společně s množstvím 

výroby či likvidace. Červeně označené sloupečky nám vlastně produkují uhlíkovou stopu, 

kterou musím započítat do celkové sumy systému.  

Environmentální efekt tepelných čerpadel typu ASHP (tepelné čerpadlo 

vzduch/voda) a GSHP (tepelné čerpadlo země/voda), přičemž čerpadlo WSHP 

(voda/voda) se dá přirovnat k typu země/voda, zobrazuje graf 14. Hodnoty pro GSHP, 

resp. WSHP se mohou lišit na základě rozsahu systému.  
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Graf 14 – Enviromentální dopad tepelných čerpadel [23] 
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Graf 13 – Množství chladiva během životního cyklu [22] 
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Vyřazení z provozu, likvidace a recyklace je žhavé téma u každého zdroje 

obnovitelné energie. Nezapomenu na něj ani při posuzování tepelných čerpadel. Graf 15 

nám zvýrazňuje poměr recyklace a skládkování odpadu při ukončení provozu systému 

ASHP a GSHP.  

2.3 Komparace systémů  

Snažíme se o zavádění nízkouhlíkové technologie, které jsou šetrné k životnímu 

prostředí a nezpůsobují tak velké škody jako konvenční zdroje energie. Kde jsou největší 

mezery jednotlivých obnovitelných zdrojů? V jaké části nebo jaká položka má největší 

vliv na konečnou uhlíkovou stopu daného zdroje energie? Na tyto otázky si odpovíme 

v první části výsledků, na základě získaných a porovnaných informací.  

 

VĚTRNÁ ENERGIE 

Typ problému Popis 

Nosná konstrukce, stožár 
Cca 50 % procent z celkové uhlíkové stopy a 
zabudované energie 

Fáze 2 – výroba Většina zabudované energie – 60 % 

Energetický obsah 
neobnovitelných zdrojů 

Nejvíce obsaženo v generátoru, elektrických 
součástkách a čepelích 

Využití energie Velké ztráty systému– cca 60 % 

Likvidace Více než polovina materiálu se nedá recyklovat 
Tabulka 6 – Shrnutí problémů větrné elektrárny 
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Graf 15 – Vyřazení z provozu, tepelné čerpadla [23] 
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FOTOTERMICKÝ 

SYSTÉM 

 

Typ problému Popis 

Zabudovaná energie Největší obsah v kolektoru a akumulační nádrži 

Účinnost Nejmenší účinnost kolektorem – většina ztrát 

Výroba elektřiny 
Velmi neefektivní – celková ztráta vyšplhá na 87 % 
systému (méně časté řešení) 

Recyklace 
Velký vliv na konečnou hodnotu svázané energie a 
uhlíku 

Tabulka 7 – Shrnutí problému fototermického systému 

 

FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM 

Typ problému Popis 

Zabudovaná energie a uhlík Většina v samotném panelu – cca 60 % z celku 

Panel 
Zabudovaná energie záleží na zvoleném materiálu – 
poměrně velký rozptyl 

Účinnost Nejmenší účinnost má panel - ztráta okolo 82 % 
Tabulka 8 – Shrnutí problému fotovoltaického systému  

 

AUTOMATICKÝ KOTEL NA PELETY 

Typ problému Popis 

Pelety 
Větší uhlíková a energetická stopa oproti surovému 
dřevu – až o 75 % 

Kumulativní spotřeba 
energie 

Až 95 % pouze ve fázi používání 

Subsystémy 
Na konečné výsledky má největší vliv kotel a 
akumulační nádrž, resp. materiál 

Tabulka 9 – Shrnutí problému automatického kotle na pelety 
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TEPELNÉ ČERPADLO 

Problém Popis 

Zabudovaný uhlík (GSHP) 80 % obsaženo v potrubí kolektoru 

Chladivo Velký vliv na konečnou stopu dle použitého druhu 

Únik chladiva 
Nutná téměř dvakrát větší výroba chladiva ve fázi 
výroby   

Tabulka 10 – Shrnutí problému tepelných čerpadel 

 

Předchozí tabulky nám shrnuly problémy jednotlivých zdrojů čerpající 

obnovitelnou energii, které nám mohou určit směr pro vývoj nízkouhlíkových technologií 

a které nás také mohou upozornit na oblast hrající největší roli v celkové ekologické 

stopě již při návrhu jednotlivých systémů. Například u chladiva v tepelných čerpadel, 

proč nepoužívat v masivnějším zastoupení přírodní nízkouhlíková chladiva? Už ve fázi 

návrhu si můžeme najít firmu, která reaguje na potřeby životního prostředí a využívá 

tyto druhy chladiv a tím docílit nízkých emisí v celém životním cyklu technického zařízení 

budov. 

V další etapě si porovnáme uhlíkové stopy obnovitelných zdrojů energie. 

Následná komparace by nám mohla pomoci ve fázi přípravy návrhu, kdy se chceme 

dostat na co nejnižší hodnoty celoživotních emisí. Co je nejšetrnější k životnímu 

prostředí a do jakého rozsahu jsme schopni se dostat správným návrhem systémů? Co 

se máme pokusit navrhnout abychom co nejefektivněji přispěli ke snížení globálního 

oteplování na naší planetě?  
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Grafy obsahují dvě základní barvy, a to žlutou a zelenou s tím, že žlutá barva nám 

zobrazuje průměrnou hodnotu g CO2,eq na kWh (tepla) na rozdíl od zelené barvy, kde 

jsou hodnoty vztažené na kWh (elektřiny).  

 Zelený trojúhelník v grafu 18 označuje hodnoty uhlíkových stop pro rozsáhlejší 

stavby, resp. pro objekty většího měřítka jako je samotná elektrárna apod. V této práci 

jsem však určila, že se do těchto staveb nebudeme pouštět, ale pro porovnání s našimi 

zvolenými systémy je potřeba představit i tyto výsledky.  

 

2.4 Distribuční systém 

Ke zdrojům je nutný distribuční systém, který rozvede vyrobené teplo po objektu 

k distribučním elementům. Pro náš demonstrující příklad jsem uvažovala dvoutrubkový 

systém vytápění v rodinném domě o celkové ploše 310 m2. Dále jsem si zvolila čtyři 

druhy materiálu, které lze použít při realizaci vytápění a to nerez tl. stěny 1,5 mm, 

polypropylen tl. 2,8 mm, měď tl. 1,5 mm a hliníkoplast (PEX-AL-PEX) tl. 6 mm. Výsledné 

celkové ekologické stopy jsou znázorněny v grafu 19.  
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 Jiný distribuční systém jsem uvažovala pro rozvod vzduchu. Jako materiál jsem 

zvolila plast typu ABS (Acrylonitrile-Butadien-Styrene) o tl. stěny 3 mm a PVC tl. 3 mm, 

jako zástupce ocelových potrubí jsem vybrala pozinkovanou ocel tl. 0,6 mm a nerez tl. 

0,6 mm. Demonstrující objekt byl zachován a výsledky jsem promítla do grafu 20.  
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 Z hlediska ekologické stopy nám nejlépe vyšlo polypropylenové potrubí pro 

rozvody v oblasti vytápění a pro vzduchotechnický distribuční systém dopadla nejlépe 

pozinkovaná ocel.  

2.5 Shrnutí 

V práci byly shrnuty informace, které mohou pomoci v rozhodování při návrhu 

technického zařízení budov v menším měřítku. Z výsledků vyplývá, že velmi nízkou 

uhlíkovou stopu zanechává větrná energie, ve které je momentálně velký potenciál pro 

další snižování globální produkce CO2,eq. Naopak největším překvapením e ukázala být 

tepelná čerpadla, které mají sice vysokou účinnost ve využívání obnovitelné energie, ale 

ekologická zátěž je u nich průměrně větší než u jiných zdrojů obnovitelné energie.  

Dále jsem se dopracovala k problémům jednotlivých zdrojů obnovitelné energie, 

které je zapotřebí řešit ať už vývojem nových technologií anebo vhodným návrhem 

systému.  

V neposlední řadě jsem provedla porovnání distribučního systému, kde jsem 

vybrala ten nejméně škodlivý z pohledu životního prostředí.  

Máme tedy objekty s velmi nízkou spotřebou energie, respektive jsme snížili 

uhlíkovou stopu během fáze užívání a teď je pouze na nás, jak se k tomu postavíme 

z hlediska celého životního cyklu. Nyní víme, že nejmenší uhlíkovou stopu má větrná a 

sluneční energie, tady můžeme očekávat budoucí nárůst poptávky po větrných 

elektrárnách. Vše je závislé na vývoji nových technologiích a na podpoře samotného 

státu nebo politice státu.  

Co vybereme za aplikace systémů pro nízkouhlíkové objekty? Pokud nebereme 

v potaz ekonomický a sociální ráz, tak volíme větrnou energii, případně využití sluneční 

energie. Rozvody pro vytápění budeme realizovat z polypropylenového potrubí, na 

rozdíl od rozvodů vzduchotechnicky, kde navrhneme spíš pozinkovanou ocel. Nesmíme 

zapomenout, že stále mluvíme o výstavbách menších rozměrů jako je technické zařízení 

rodinných až bytových budov.  
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3 Výpočtová část 
Poslední část mé diplomové práce je výpočtová část, zde pro navrhnutý 

vzduchotechnický systém polyfunkční budovy spočítám jeho celkovou ekologickou zátěž 

na základě mé studie, resp. vypočítám jakou uhlíkovou stopu má mé vyprojektované 

řešení a jaký má dopad na životní prostředí. Případně se pokusím najít řešení, kde by 

bylo více ekologické, a tím zdůraznit nízkoemisní zdroje energie.  

3.1 Podklady 

Jako podklady jsem využila projektovou dokumentaci a výkaz výměr z projektu 

návrhu systému větrání víceúčelového budovy. Dále bylo zapotřebí zjistit, kolik a jakého 

materiálu je v navrhnutých vzduchotechnických a venkovních kondenzačních 

jednotkách pro určení jejich uhlíkové stopy. S tím to dotazem jsem se obrátila na 

technickou podporu firmy Elektrodesign a LG a s jejich ochotu jsem se dostala 

k potřebným informacím. Jediný vstupní materiál byl zanedbán, a to se jedná o spojovací 

materiál a rektifikační stojky pod vzduchotechnické potrubí umístěné na střeše objektu.  

3.2 Výkaz výměr 

Typ materiálu MJ Celkem 
MJ 

Čtyřhranné potrubí m2 379,2 
Spiro potrubí m 307,81 
Flexi vč. Izolace m 46,07 

Anemostat 

400/16 ks 44 
600/24 ks 5 
300/8 ks 2 

500/24 ks 6 

Talířový ventil 
80 ks 5 

100 ks 23 
125 ks 11 

Textilní vyústka 
300 ks 4 
315 ks 4 

Mřížka do kruhového 
potrubí 

525x85 ks 4 
425x75 ks 4 

Dveřní mřížka 
500x100 ks 2 
500x160 ks 7 

Zařízení č.1 6000 ks 1 
zařízení č.2 6900 ks 1 
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Kondenzační jednotka UUD3.U30 ks 2 

VAV boxy + izolace vč. 
Servopohonu 

160 ks 5 
200 ks 9 
250 ks 20 

250x315 ks 1 
300x250 ks 2 
350x300 ks 1 
450x300 ks 2 
550x250 ks 2 

Regulační klapka 

100 ks 2 
125 ks 1 
160 ks 3 

250x315 ks 1 
560x400 ks 1 
460x250 ks 1 

Požární klapka vč. 
Servopohonu 

100 ks 1 
125 ks 1 
160 ks 2 
200 ks 4 
250 ks 6 

250x250 ks 1 
315x250 ks 1 
355x250 ks 1 
355x315 ks 1 
500x355 ks 1 

Pro zařízení č.1 5x GDE, 1050/550/500 ks 2 
Pro zařízení č.2 6xGDE, 1200/600/500 ks 2 
Chladírenské trubky   m 6 

Spojovací a závěsný materiál (rektifikační stojny) ZANEDBÁNO 

Oplechování potrubí tl. 0,7 mm m2 226,5 
Izolace potrubí tl. 40 mm, 40 kg/m3 kg/m2 0,8 
Plošina pro zařízení č.1   ks 1 
Plošina pro zařízení č.2   ks 1 

Tabulka 11 – Výkaz výměr 

3.3 Environmentální zátěž vybraných položek 

Pro výslednou sumu uhlíkové stopy systému je zapotřebí znát detailně i 

jednotlivé položky, které jsou většinou v kombinaci s různými materiály a nelze jej 

zanedbat. Jedná se hlavně o prvky typu VAV box, flexi hadice, tlumiče hluku, venkovní 

kondenzační jednotky a samotné vzduchotechnické jednotky. V následujících tabulkách 

jsou znázorněny výpočty vybraných položek pro získání, alespoň přibližných 

zabudovaných emisí. 
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Zabudovaný 
uhlík

Zabudovaná 
energie

kg % kgCO2,ekv/kg MJ/kg kgCO2,ekv/kg MJ/kg
Plášť, ochranný plášť, 

klapka
pozinkovaný plech 1,583 8 1,54 22,6 0,1232 1,808

Izolovaná plášť
TI o tloušťce 15 mm, 

polymerová pěna (80 kg/m3)
0,36 90 0,46216 4,0323 0,415944 3,62907

Servopohon 0,164 1,5
Těsnění, hadice pro 

měření tlaku
Polyuretan 0,11 0,5 4,8451 99,265 0,0242255 0,496325

2,217 0,5633695 5,933395

VAV box, pr. 100

CELKEM

ZANEDBÁNO

Pro daný objemový podíl
Hmotnost

Objemový 
podíl

Zabudovaný 
uhlík

Zabudovaná 
energie

Zabudovaný 
uhlík

Zabudovaná 
energie

kg % kgCO2,ekv/kg MJ/kg kgCO2,ekv/kg MJ/kg
Vnitřní ohedbná 

hadice
Al laminát tl. 0,07 mm 0,22953 1,5 12,043 160,061 0,180645 2,400915

Tepelná izolace 
25mm

Minerální vata 16 kg/m3 0,4 98 1,1331 20,1923 1,110438 19,788454

Parozábrana AL laminát 0,045 mm 0,147555 0,5 12,043 160,061 0,060215 0,800305
0,777085 1,351298 22,989674CELKEM

Hmotnost
Objemový 

podíl
Zabudovaný 

uhlík
Zabudovaná 

energie

Pro daný objemový podíl

SONOFLEX vč. izolace

Zabudovaný 
uhlík

Zabudovaná 
energie

kg % kgCO2,ekv/kg MJ/kg kgCO2,ekv/kg MJ/kg
pozinkovaný plech 0,00156 2 1,54 22,6 0,0308 0,452

Minerální vata 0,15 98 1,1331 20,1923 1,110438 19,788454
1,141238 20,240454

pozinkovaný plech 0,0014105 3 1,54 22,6 0,0462 0,678
Minerální vata 0,18 97 1,1331 20,1923 1,099107 19,586531

1,145307 20,264531

Zabudovaný 
uhlík

Zabudovaná 
energie

Pro daný objemový podíl

Tlumiče hluku 
Hmotnost

Objemový 
podíl

CELKEM

CELKEM

6xGDE, 1200/600/500

5x GDE, 1050/550/500

Tabulka 12 – Zabudované emise pro VAV box, pr. 100 mm 

Tabulka 13 – Zabudované emise pro sonoflex vč. izolace (ohebná hadice) 

Tabulka 14 – Zabudované emise v tlumičích hluku 
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Tabulka 15 – Zabudované emise VZT jednotky Duovent Compact RV 6000 

Na předchozích grafech 20 a 21 vč. příslušné tabulky, vidíme celkovou uhlíkovou 

stopu pro vzduchotechnickou jednotku (zařízení č.1) od firmy Elektrodesign Duovent 

Compact RV 6000. Část jednotky nebyla identifikována, jedná se převážně o elektroniku 

a součástky potřebné k provozu jednotky. Na první pohled je zřejmé, že jednotka 

obsahuje větší hmotnost hliníku a díky tomu nám skokově vzroste zabudovaná energie 

i uhlíková stopa.  

Hmotnost 
Zabudovaný 

uhlík
Zabudovaná 

energie
Zabudovaný uhlík

Zabudovaná 
energie

kg kgCO2,ekv/kg MJ/kg kg CO2,ekv MJ

Kamenná izolace 18 1,1331 20,1923 20,3958 363,4614
Pozinkovaný plech 307 1,54 22,6 472,78 6938,2
Plast (PVC) 15 3,1 77,2 46,5 1158
Měď 22 1,8926 28,8498 41,6372 634,6956
Hliník 128 9,16 155 1172,48 19840
Filtrační textílie (15 
kg/m3)

3 3,0685 47,5942 9,2055 142,7826

Chladivo R32 0,8 190 152
Neidentifikováno 227
CELKEM 720,8 1914,9985 29077,1396

Typ materiálu

-

Vzduchotechnická jednotka Elektrodesign Duovent Compact RV 6000

363
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1 158
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Hliník Filtrační textílie

Graf 22 – uhlíková stopa VZT jednotky 
                 Duovent Compact RV 6000 

Graf 21 – Zabudovaná energie VZT jednotky  
                 Duovent Compact RV 6000 
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Tabulka 16 – Zabudované emise VZT jednotky Duovent Compact RV 7800 

Grafy pro vzduchotechnickou jednotku Duovent Compact RV 7800 (zařízení č.2) 

jsou velmi podobné grafům pro zařízení č.1, došlo k menšímu navýšení, což je logické, 

protože se zvýšila váha a velikost jednotky. Opět největší zastoupení v uhlíkové stopě a 

v zabudované energie má hliník použitý v jednotce, který má celkovou hmotnost 159 kg. 

Je potřeba upozornit i na zabudovaný uhlík chladiva v jednotce, jeho odhadovaná 

hmotnost je cca 0,8 kg (záleží na konkrétní velikosti výparníku) a jeho ekologická zátěž 

nelze zanedbat například oproti filtrační fólii.  

Hmotnost 
Zabudovaný 

uhlík
Zabudovaná 

energie
Zabudovaný uhlík

Zabudovaná 
energie

kg kgCO2,ekv/kg MJ/kg kg CO2,ekv MJ
Kamenná izolace 23 1,1331 20,1923 26,0613 464,4229
Pozinkovaný plech 381,5 1,54 22,6 587,51 8621,9
Plast (PVC) 16 3,1 77,2 49,6 1235,2
Měď 28 1,8926 28,8498 52,9928 807,7944
Hliník 159 9,16 155 1456,44 24645
Filtrační textílie (15 
kg/m3)

3 3,0685 47,5942 9,2055 142,7826

Chladivo R32 0,8 190 - 152 -
Neidentifikováno 258,7
CELKEM 870 2333,8096 35917,0999

-

Typ materiálu

Vzduchotechnická jednotka Elektrodesign Duovent Compact RV 7800
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Graf 23 – Uhlíková stopa VZT jednotky 
                 Duovent Compact RV 7800 

Graf 24 – Zabudovaná energie VZT jednotky  
                 Duovent Compact RV 7800 
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Tabulka 17 – Zabudované emise venkovní kondenzační jednotky LG UUD3.U30 (42) 

 Pro venkovní kondenzační jednotku se pohybujeme v mnohem menších čísel než 

u vzduchotechnických jednotek. Jedná se také o mnohem menším a lehčí jednotky. 

Nicméně je zde zajímavá uhlíková stopa jednotky, vidíme, že chladivo o hmotnost 3 kg 

má velké zastoupení v celkové sumě, dokonce převyšuje i samotný hliník, kterého je zde 

přes 10x více než chladiva, ale i přesto dosahuje téměř poloviční environmentální zátěže 

s porovnáním s daným chladivem.  

 

 

 

Hmotnost 
Zabudovaný 

uhlík
Zabudovaná 

energie
Zabudovaný uhlík

Zabudovaná 
energie

kg kgCO2,ekv/kg MJ/kg kg CO2,ekv MJ
Pozinkovaný plech 24 1,54 22,6 36,96 542,4
Plast (PVC) 4 3,1 77,2 12,4 308,8
Měď 28 1,8926 28,8498 52,9928 807,7944
Hliník 32 9,16 155 293,12 4960
Chladivo 3 190 - 570 -
CELKEM 91 965,4728 6618,9944

Venkovní kondenzační jednotka LG UUD3.U30 (42)

Typ materiálu
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Graf 25 – Uhlíková stopa kondenzační jednotky LG 
UUD3.U30 (42) 

Graf 26 – Zabudovaná energie kondenzační jednotky LG 
UUD3.U30 (42) 



37 
 

3.4 Celková environmentální zátěž 

Po vyhodnocení všech materiálů z výkazu výměr, jsme schopni určit alespoň 

přibližnou uhlíkovou stopu a zabudovanou energii našeho navrženého systému větrání 

pro víceúčelovou budovu. Na následujících grafech si znázorníme konečné výsledky 

vyprojektovaného systému.  

Potrubí
36%

Distubuční elementy
1%

Jednotky
39%

Regulační prvky
3%

Tlumiče hluku 
0%

Doplňujicí materiál
21%

Celková uhlíková stopa
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Regulační prvky

Tlumiče hluku
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~ 16036  
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Graf 28 – Celková uhlíková stopa systému větrání  

Graf 27 – Celková zabudovaná energie systému větrání 
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  Mezi doplňující materiál byly zahrnuty také chladírenské trubky, oplechování 

potrubí, izolace potrubí a nosné střešní plošiny pro obě zařízení. Regulační prvky 

zastupují požární klapky, samotné regulační klapky a VAV boxy. Do skupiny distribučních 

elementů byly zařazeny anemostaty, talířové ventily, textilní vyústky, mřížky do kruhové 

potrubí a dveřní mřížky.  

3.5 Shrnutí nízkoemisního návrhu 

 V konečných výsledcích je zahrnuta většina materiálu potřebná pro 

vyprojektovaný systém větrání, nicméně pro přesnou a celkovou uhlíkovou stopu 

systému by bylo zapotřebí zjistit kolik energie spotřebuje pohon nuceného větrání ze 

sítě, případně z lokální fotovoltaické elektrárny a poté teprve podtrhnout výsledek. 

Tento postup by už navazoval na hodnocení budov podle metodiky např. SBToolCZ, ale 

to není obsahem této diplomová práce.  

Celková uhlíková stopa byla stanovena na hodnotu cca 16 000 kg CO2,ekv, abychom 

si tuto hodnotu lépe představili, tak to budeme demonstrovat na roční produkci emisí 

CO2, ekv průměrného dospělého člověka z České republiky. Průměrná uhlíková stopa na 

obyvatele za rok je cca 12 000 kg CO2,ekv. [30] 

Podle mého názoru uhlíková stopa nuceného větrání není závratně vysoká, ale 

bohužel není ani nízká a je neustále zapotřebí podporovat nové technologie a myšlenky, 

které dokážou snížit globální oteplování. Kdybychom chtěli říct, jaké opatření by bylo 

potřeba zavést pro snížení emisí pro náš vybraný systém, tak by tam bez výhrady patřila 

změna chladiva na více ekologické, nejlépe přírodní typu jako je například R290. Jako 

další opatření by bylo úspěšné například snížit potřebu hliníku pro výstavbu 

vzduchotechnických a kondenzačních jednotek.  

V dalších fázích by však bylo zapotřebí uvažovat více globálně. Například při výrobě 

ocele zvýšit recyklační podíl, který je momentálně v České republice přes 40 %. [31] U 

hliníku je problém, že zatím není tolik tříděn a pouze menší část se dostane zpět do 

továrny ke zpětnému využití.  
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4 Závěr 
Výsledkem diplomové práce je projektová dokumentace navrženého systému 

větrání víceúčelové budovy. Stupeň zpracování je na úrovni prováděcí dokumentace 

stavby. 

Teoretická část měla za cíl zhodnotit obnovitelného zdroje energie z hlediska 

uhlíkové stopy, která negativně ovlivňuje globální oteplování naší planety. Byly vybrány 

zdroje, které jsou možné aplikovat v rámci České republiky a byla provedena jejich 

komparace, abychom byli schopni identifikovat jejich slabiny a případně využít jejich 

výhody pro dekarbonizaci. Jako zástupce obnovitelných zdrojů energie jsem vybrala 

větrné elektrárny, fotovoltaické systémy, fototermické systémy, energie z biopaliva, 

resp. z pelet a tepelná čerpadla. V závěrečné fázi byl proveden výpočet uhlíkové stopy i 

pro základní trasy vytápění a větrání, abychom nezapomněli, že i samotné rozvody 

energií, nám vytváří ekologickou zátěž. 

Ve výpočtové části diplomové práce byl proveden výpočet uhlíkové stopy 

navrženého systému větrání polyfunkčního domu a následně byly doporučeny změny, 

které by bylo možné aplikovat pro snížení uhlíkové stopy vyprojektované soustavy.  

Řešení celého objektu je shrnuto ve zkrácené studii objektu, technické zprávě a 

výkresové dokumentaci, která je v přílohách této práce.  
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