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Můžeme se poučit?  Co bude nejlepší?
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??



Jak rychle trvá změna?—myšlení, postupu, názoru…
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Kdo nezná minulost, je odsouzen opakovat její chyby – aby se i on 
naučil nebo poučil.



Plánování s nadčasovým výhledem
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První úseky dálnice kolem Berlína byly otevřeny v roce 1936 
(Werder, Schwanebeck a Spreeau. Následně stavba přerušena.
- 1972 – NDR povolila výstavbu okruhu
- 1979 – dokončena část kolem východního Berlína
- Poté byl dokončen obchvat kolem západního Berlína, spojující 

Vých. Berlín s Postupimí a dálnicemi do Magdeburku a Lipska
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Příklad 1 - Možnosti a výsledky inženýrského přístupu

Co sazby, revize apod?

- Ve stávajícím stavu ZŠ jsou 4 plynové kotle– 4*110 kW( celkem 440 kW) –
náhrada za předchozí kotle na uhlí – provedeno topenářem „ výkon za výkon“

- Nyní je potřeba po 25-ti letech provozu výměna stávajících plynových kotlů:

Topenář navrhl pro výměnu snížení topného výkonu na cca 320 kW

- Odhadovaný náklad cca 1,5 mil Kč

Modelový  příklad rekonstrukce velké základní školy
(stavba 1925)

Dřevo Dubňany 2018
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Možnosti a výsledky inženýrského přístupu

- Výpočtový stávající stav objektu ZŠ při okrajových podmínkách (-15°C venkovní teplota):
tepelná ztráta prostupem 181 kW
tepelná ztráta větráním dle žáků 122 kW (realita cca 30 kW– nevětrá se..)

celkem výpočtový požadavek  303 kW (realita díky „nevětrání“ 211 kW)

- Školník topí ½ výkonu, tedy 220 kW, přesto kotle cyklují

- Výměna vzduchu ve škole je ve 
stávajícím stavu nedostatečná – na 
úrovni cca 30% požadavku
(stejný stav je ale např. i bytových domech)

- Kotle spínají, netopí trvale

Dřevo Dubňany 2018
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Možnosti a výsledky inženýrského přístupu

- Po navrhovaných opatření – zateplení 180 mm, střecha 200 mm, trojskla, řízené 
větrání s rekuperací tepla:
Tepelná ztráta školy 67 kW
Tepelná ztráta větráním s ZZT 37,5 kW
– teoreticky součtem 105 kW
(pokud by se větralo stejně špatně jako před opatřením na 30%, pak teoreticky 67+10= 77 kW)

- V noci je největší chladno, ale nevětrá se, stačí 
cca 67 kW výkonu (při venkovních -15°C)

- Přes den je tepleji (zataženo), pokud je velmi 
chladno, svítí slunce (solární zisky)

- 380 žáků produkuje cca 26 kW, osvětlení 4-10 
kW, ztráty z rozvodu TV, využití akumulace 
budovy (možno snížit vnitřní teplotu na chodbách)

požadovaný  výkon na úrovni cca 65 kW

- S využitím akumulace budovy a její setrvačnosti 
tak můžeme jít s rezervou pod 100 kW, sníží se 
náklady na instalaci a dohled nad kotelnou

Pořizovací náklad nové kotelny – pod 0,5 mil.

- Navrhovaný výkon kotle 70 - 80 kW dle závěrů EA

Dřevo Dubňany 2018
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Příklad 2 - Vyhází se z odhadu a ze zkušenosti ( = z minulosti)

Pěkný den,
Je pro mne fascinující, že z „obyčejné“ budovy pro výuku po zateplení max. 1/2 obálky budovy 
se dosáhne úspory 61%. Žádný z našich v minulosti realizovaných zateplovacích projektů 
(kompletních) nedosáhl ve skutečnosti úspory nad 45%.
Z objektu obchodní akademie starého přes 100 let bude objekt kategorie „nízkoenergetický“ se 
spotřebou do 25 kWh/m2. 

Podle energetické tabulky bude muset pan ředitel v budoucnu vystačit s energií na 
vytápění 42 420 kWh/rok . 
To odpovídá spotřebě 3 běžně velkým rodinným domům, kde se s energií na vytápění 
hospodaří rozumným způsobem. 
Vytápěný a větraný objem 3 rodinných domků je cca 1 200m3. Objem budovy OA CL je podle 
PENB 19 047m2. Tedy 15x větší. Může 42 420 kWh/rok postačovat na vytápění budovy o 
objemu 19 047m2. Nemůže.
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Příklad 2 – podloženo posudkem, výpočtem

- 31% obálky už provedeno
- Nyní návrh na 54%
- Čelní strany stěn do ulice 

10,8%

- Přes den velký počet osob v 
budově (až 380 žáků…) = nelze 
úplně porovnávat RD nebo BD 
a školní budovy – jiné vnitřní 
zisky)
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Příklad 3 – kotlíková dotace

- Běžný starší rodinný dům

- Kotel na tuhá paliva, ruční 
přikládání

- Štítkový jmenovitý výkon 23 kW

- Za hranicí životnosti - Pro KD není potřeba projekt

- Stačí doložit formulář s „mikroopatřením“ od 
energetického specialisty a předávací protokol 
montážní firmy  (pozn. – zjednodušuji pro prezentaci)
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Příklad 3 – kotlíková dotace

- Osazen automatický kotel na 
tříděné uhlí (se zásobníkem)
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Příklad 3 – kotlíková dotace

Výpočet dle PENB:

- Vč. plného větrání při venkovní teplotě -17°C 
je tepelná ztráta objektu cca 16,46 kW…..

- (z dostupné řady vybrat menší, optimálnější 
využití…; někteří výrobci připravují kotle s 
menším výkonem)
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Příklad 4 – vytápění sokoloven

Stávající kotel, silou vůle udržovaný v chodu; nutné 
časté přikládání a kontrola

Někdy v minulosti účinnost 75-80%; výkon 120 kW, 
spálí se v něm každý rok  „obecní les“ a několik 
náklaďáků uhlí
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Příklad 4 – vytápění sokoloven

- Nově navržena dvojice kotlů 25 + 35 kW

- Nově navrženo přímé propojení kotelny a 
zadního malého sálu

- Násobně vyšší komfort provozu –
automatický provoz 

- Spotřeba paliva (byť dražšího tříděného 
uhlí) cca 28% předchozích let…………

Sokolovna porovnání požadovaných výkonů.

venkovní teplota (°C) -18

výkon větrání 40% (uvažujme max. 40% celkového teoretického požadavku)

požadavek na výkon zdroje

teplota bez větrání vč. Větrání

horní malý sál 20 8632 9981

bary 18 7416 8620

chodba 15 909 2473

hlavní sál 20 28272 40149

celkem 45229 61222

osazený kotel (25 kW) 25000

požadovaný výkon na druhý kotel 36222

potřebný výkon zdroje - stálý stav bez velmi rychlého 

zvyšování teploty a bez extrémního větrání (max. 35% 

teoretického požadavku);

- Modulace výkonu 7,5 – 25 kW

- Účinnost nad 86%

- Většinu času je provozován jeden kotel, 
druhý se zapíná jen v době plesů
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Příklad 5 – podklady výrobce (rozhodnutí ministerstva)

- Jsou to ale stále jen a pouze lidé…..

- Obecné schéma nemusí platit ve všech případech

- Dle projektu kotel na štěpku nabíjí AKU zásobník (85°C 
výstup z kotle; zpátečka dle provozu, směšování)

- Ze zásobníku je odebírána topná voda 45-60°C 
(směšování) do okruhů topení
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Příklad 5 – podklady výrobce (rozhodnutí ministerstva)

- Realizační firma nedodržela „prováděcí“ 
projekt (projekt k provádění stavby…)

- Zapojila dle obecného schématu výrobce
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Příklad 6 – myšlení a úhel pohledu

- Podlahová mřížka teplovzdušného vytápění  - pohled projektanta
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Příklad 6 – myšlení a úhel pohledu

Podlahová mřížka očima dítěte (rok cca 2009):

- Hm – je tam
- Nevnímám ji, není z ní slyšet hluk z jiných místností
- Dobře se pod ní parkují autíčka

- Nesmím jí zakrýt – pak je chladno
- Když je krtek mokrý, na mřížce rychleji uschne
- A protože krtka na mřížce suším, já si musím rozsvítit žárovky, 

aby mě bylo teplo
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Příklad 6 – myšlení a úhel pohledu

Radiátor z pohledu dítěte, vyrůstající v energeticky pasivním 
domě s teplovzdušným vytápěním ? (rok cca 2009):

- Co to je, to neznám ?
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Příklad 7 – ovlivnění okolím

Kdo je to (kvíz z oblasti rozdělení investorů rodinných domů, rok 
cca 2000 - 2006) :

Blázen 1. stupně Ten, kdo staví dřevostavbu
vždyť tu „šopu“ stluče každý

Blázen 2. stupně Ten, kdo do dřevostavby 
instaluje teplovzdušné vytápění 
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Příklad 8 – rodina, strejdové a internet

Kde najít informace a kdo má pravdu ?

- Nejhorší zdroj je internet a diskuzní fóra – píše tam obvykle 
ten, kdo je nespokojen a nebo placený pracovník konkrétní firmy

- Ať se projektant snaží, vysvětluje a ukazuje, strejda nebo 
návštěvníci v hospodě to stejně ví lépe
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Příklad 9 – přejímání jiných názorů bez ověření

Mnohokrát opakované tvrzení se stává pravdou

Pasivní dům je, když ……………….

(okna ne na sever, velké nároky na pečlivost provedení a těsnost, 
pořád hlídat řemeslníky, neotevíravá okna pro úsporu nákladů, stejně 
nesmím větrat okny – nepostavím raději nízkoenergetický dům? Ten je 
přece jednodušší  )

- Musí se jednat o kvádr, okna jen na jih, velké prosklení
Já ale chci dům se sedlovou střechou….
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Příklad 9 – přejímání jiných názorů bez ověření

Inspirace zahraničními zkušenostmi
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Příklad 9 – přejímání jiných názorů bez ověření
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Příklad 10 – s kanónem na vrabce

- A nebo je to spíše takto
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Příklad 10 – s kanónem na vrabce

- vrabec
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2. Konference CPD

Přednášející v rámci konference a jeho popis technického systému 
vytápění a větrání tehdejší realizace energeticky pasivního domu:

„ plná výbava pro pasivní dům“

- Teplovzdušné vytápění s řízeným větráním, podlahové rozvody 
vzduchu

- Akumulační zásobník tepla (nádrž s topnou vodou  - AKU)

- Krb na spalování dřeva s teplovodním výměníkem, napojený na AKU

- Solární systém pro ohřev TV a topné vody – napojeno na AKU

- Zemní výměník tepla pro předehřev/předchlazení přiváděného 
vzduchu do objektu řízeným větráním



Technické systémy 
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Schéma (pozn. – TČ obvykle od cca 2010)
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Prakticky jediný systém v ČR – díky podkladům, návodům, katalogu 
materiálu, technickým informacím – a navíc vše provázáno



Technické systémy 
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Systémy pro nízkoenergetické domy:

- Větší množství energie na vytápění než v EPD – závisí na stavební 
části 

- Stejné množství energie pro ohřev TV a provoz domácnosti – je 
závislé na lidech

Systémy pro energeticky pasivní domy:

- Výměna vzduchu větrání stejná jako u NED

- Stejně velké VZT jednotky pro rovnotlaké řízené větrání

- Menší zdroje tepla s nižším výkonem (nebyly k dispozici a zaváděli 
se v průběhu času – např. TČ , vyráběná z klimatizačních sestav



Technické systémy 
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Větrací systémy a rozvody vzduchu

Přívod topného, větrací a chladícího vzduchu z podlahy ve všech podlažích:

- Nutné pro nízkoenergetické budovy

- Možné bez problémů využít energeticky pasivních.

- Rozvody VZT i v podlaze přízemí

- Původně byly navrženo pro objekty s vyšší tepelnou ztrátou  (např. 6-7 kW = „NED“ 

domy, přívod pod okna – skla obvykle 1,1 = náhrada dříve používaných radiátorů

- Mnoho projektantů vzalo jako povinný systém realizace……..



Technické systémy 
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Postupné zavádění nabídky rovnotlakých větracích jednotek; 
oddělený systém vytápění

- Přívody vzduchu pod stropem nebo jen v podlaze 

2.NP – analogie rozvodů běžně používaných v DE 

nebo At

- Vyzkoušení jiného systému, možná s dopadem na nižší 

cenu

- Jedná se o méně náchylný systém na stavební 

nekázeň (topení předimenzováno)



Technické systémy 
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Teplovzdušná varianta pro EPD

Díky masivnímu zateplení klesá potřebné množství cirkulačního vzduchu pro vytápění

Rozvody jsou obdobné jako u rovnotlakých větracích jednotek, navíc je jen cirkulační okruh

- Díky historickému „zapsání“ jen podlahového okruhu není tento způsob rozvodů tak 

často užívaný
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Složitost systému při montáži na stavbě = vytváření kompaktních jednotek (důležité 
komponenty a propojení provedeno přímo ve výrobě

Krbová nebo peletková
kamna s teplovodním

výměníkem

Topný
žebř ík

Pračka
myčka

SV

DUPLEX R_3 IZTPodlahové
topení

Solární
panely

Tepelné čerpadlo
vzduch /  voda

vč. chlazení

Hydrobox

Venkovní
jednotka

SV
Venkovní
jednotka
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

TČ - dle 
varianty

rovnotlaké 
větrání 

teplovzdu
šné 

vytápění 
obytných 
místnotí

podlahové 
vytápění

doplňkové 
vytápění 
koupelen

teplovodní 
vytápění - 
radiátory 

nebo 
přímotopy

el. Kotel 
+ ohřev 

TV v 
boileru 

nebo TČ 
pro TV

AKU 
zásobníky, 
ohřívač ve 

VZT-
teplovzd.

plynový 
kotel-kond. 

vč. TV a 
přípojky 

ZP; 
peletková 

kamna

vzduch/vzd
uch, 

vzduch/vod
a;zem voda bez DPH

vč. DPH
(15 %)

var.0 0) el. Přímotopy, el. Boiler, větrání okny 54 000 17 000 71 000 81 650

var.1 1) el. Přímotopy, el. Boiler, VZT se ZZT 135 000 54 000 17 000 206 000 236 900

var.2 2) el. Kotel + radiátory, el. Boiler, VZT se ZZT 135 000 90 000 34 000 259 000 297 850

var.3 3) el. Přímotopy, TČ na TV, VZT se ZZT 135 000 54 000 58 000 247 000 284 050

var.4 4) TČ vzduch/voda s radiátory pro UT a ohřevem TV, VZT se ZZT 135 000 90 000 6 500 185 000 416 500 478 975

var.5 5) TČ vzduchvoda s podlahovým topením a ohřevem TV, VZT se ZZT 135 000 105 000 6 000 6 500 185 000 437 500 503 125

var.6 6) TČ zem/voda s podlahovým topením a ohřevem TV, VZT se ZZT 135 000 105 000 6 000 6 500 230 000 482 500 554 875

var.7 7) plynový kondenzační kotel, podlahové top., VZT se ZZT 135 000 105 000 6 000 120 000 366 000 420 900

var.8 8) MULTISPLIT+přímotopy, TČ na TV, VZT 135 000 46 000 58 000 110 000 349 000 401 350

var.9 9) teplovzdušné vytápění + el. Kotel, TČ na TV, VZT se ZZT 195 000 14 500 75 000 284 500 327 175

var.10 10) teplovzdušné vytápění +TČ vzduch/vzduch, TČ na TV, VZT se ZZT 189 500 18 000 73 100 62 000 342 600 393 990

var.11 11) peletková kamna+AKU, teplovzdušné vytápění, VZT se ZZT 195 000 14 500 65 000 77 000 351 500 404 225

var.12 12) kompaktní VZT s integr. TČ, doplň. Přímotopy, VZT se ZZT 283 000 54 000 337 000 387 550

větrací systém s 
rekuperací tepla zdroje tepla realizační cena
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

Var.0:
• větrání okny
• Ohřev TV el. Boilerem
• Vytápění přímotopy

Var.1:
• Rovnotlaké větrání se 

ZZT, rozvody podlahou 
2.NP

• Ohřev TV el. Boilerem
• Vytápění přímotopy

Var.2:
• Rovnotlaké větrání se 

ZZT, rozvody podlahou 
2.NP

• Ohřev TV el. Boilerem
• Vytápění elektrickým 

kotlem s radiátory
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

Var.3:
• Rovnotlaké větrání se 

ZZT, rozvody podlahou 
2.NP

• Ohřev TV integrovaným 
TČ vzduch/voda se 
zásobníkem TV

• Vytápění přímotopy

Var.4:
• Rovnotlaké větrání se 

ZZT, rozvody podlahou 
2.NP

• Ohřev TČ vzduch/voda v 
zásobníku TV (společné 
TČ s vytápěním)

• Vytápění TČ vzduch / 
voda s radiátory

Var.5:
• Rovnotlaké větrání se 

ZZT, rozvody podlahou 
2.NP

• Ohřev TČ vzduch/voda v 
zásobníku TV (společné 
TČ s vytápěním)

• Vytápění TČ vzduch / 
voda podlahovým 
vytápěním
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

Var.6:
• Rovnotlaké větrání se 

ZZT, rozvody podlahou 
2.NP

• Ohřev TČ zem/voda v 
zásobníku TV (společné 
TČ s vytápěním)

• Vytápění TČ zem / voda 
podlahovým vytápěním

Var.7:
• Rovnotlaké větrání se 

ZZT, rozvody podlahou 
2.NP

• Ohřev kondenzačním 
plynovým kotlem v 
zásobníku TV

• Vytápění kondenzační 
plynový kotel 
podlahovým vytápěním
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

Var.8:
• Rovnotlaké větrání se ZZT, 

rozvody podlahou 2.NP
• Ohřev TV integrovaným TČ 

vzduch/voda se zásobníkem TV
• Základní vytápění obytných 

místností TČ vzduch/vzduch s 
doplňkovým vytápěním 
přímotopy
Koupelny, WC, zádveří přímotopy

Var.9:
teplovzdušné  vytápění
• Rovnotlaké větrání se ZZT 

(dvouzónová teplovzdušná VZTZ), 
rozvody podlahou 2.NP

• Ohřev TV integrovaným TČ 
vzduch/voda se zásobníkem TV

• Elektrický kotel napojený na 
teplovzdušnou VZT jednotku
Koupelny, WC a zádveří teplovodně 
radiátorem
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

Var.10: teplovzdušné  vytápění

• Rovnotlaké větrání se ZZT 
(dvouz. Teplovzd. VZT), 
rozvody podlahou 2.NP

• Ohřev TV integrovaným TČ 
vzduch/voda se zásob. TV

• TČ vzduch/vzduch 
napojený na teplovzd. VZT 
jednotku (záloha el. Ohřívač)
Koupelny, WC a zádveří el. 
přímotopem

Var.11:teplovzdušné  vytápění
• Rovnotlaké větrání se ZZT (dvouzónová

teplovzdušná VZTZ), rozvody podlahou 2.NP
• Příprava TV v akumulačním zásobníku, ohřev 

kamny na peletky, záloha el. spirála
• Kamna na peletky nabíjející AKU zásobník, 

záloha el. Spirálou; napojený na 
teplovzdušnou VZT jednotku
Koupelny, WC a zádveří teplovodně radiátorem
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

Var.12: kompaktní VZT jednotka s 
integrovaným TČ
• Rovnotlaké větrání se ZZT s využitím energie 

pro ohřev TV; rozvody VZT podlahou 2.NP
• Ohřev TV v integrovaném zásobníku TV 

pomocí TČ s využitím energie z větrání, 
záloha el. spirála

• Vytápění elektrickými přímotopy
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

Porovnání provozních nákladů:
• Např. plynový kotel je nákladově na UT a TV levnější než ohřev elektro; má ale vyšší 

náklady za provoz domácnosti – dražší sazba elektro
• Vždy je nutné posuzovat součet všech nákladů

roční platby 
(Kč/a)

 (bez chlazení)

vytápění 
domu ohřev TV provoz VZT

domácn
ost - 

elektro
paušální 
platby 2017

var.0 0) el. Přímotopy, el. Boiler, větrání okny 10 247 6 135 6 121 4 141 26 643
var.1 1) el. Přímotopy, el. Boiler, VZT se ZZT 5 090 6 135 544 6 121 4 141 22 030
var.2 2) el. Kotel + radiátory, el. Boiler, VZT se ZZT 5 242 6 135 544 6 121 4 141 22 183
var.3 3) el. Přímotopy, TČ na TV, VZT se ZZT 5 090 2 350 544 6 121 4 141 18 246
var.4 4) TČ vzduch/voda s radiátory pro UT a ohřevem TV, VZT se ZZT 1 765 1 867 544 6 121 4 141 14 439
var.5 5) TČ vzduchvoda s podlahovým topením a ohřevem TV, VZT se ZZT 1 690 1 867 544 6 121 4 141 14 363
var.6 6) TČ zem/voda s podlahovým topením a ohřevem TV, VZT se ZZT 1 279 1 867 544 6 121 4 141 13 953
var.7 7) plynový kondenzační kotel, podlahové top., VZT se ZZT 4 075 4 912 977 10 994 2 940 23 899
var.8 8) MULTISPLIT+přímotopy, TČ na TV, VZT 1 923 2 350 544 6 121 4 141 15 079
var.9 9) teplovzdušné vytápění + el. Kotel, TČ na TV, VZT se ZZT 4 568 2 350 748 6 121 4 141 17 929
var.10 10) teplovzdušné vytápění +TČ vzduch/vzduch, TČ na TV, VZT se ZZT 1 923 2 350 748 6 121 4 141 15 283
var.11 11) peletková kamna+AKU, teplovzdušné vytápění, VZT se ZZT 3 606 5 160 748 6 121 4 141 19 776
var.12 12) kompaktní VZT s integr. TČ, doplň. Přímotopy, VZT se ZZT 4 554 4 198 544 6 121 4 141 19 558

dílčí provozní náklady dle cen energií roku 2017
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

Rozptyl odhadu provozních nákladů:
• Ceny energie se mění – pokud bude výchozí stav ceny 2013, dostaneme jiný koncový 

stav než z výchozích cen 2017
• Odhad výsledku za 15 let může mít velkou odchylku
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

Pořizovací a provozní náklady v případě vzorového objektu s tepelnou ztrátou 
cca 6 kW na 150 m2 (na úrovni lidově nízkoenergetického domu):
• I tak se nejedná o běžného představitele standardní výstavby – ta je bohužel horší
• Dražší systém yvytápění – typicky tepelná čerpadla , mají proti el. Kotlům určitou 

návratnost investice¨- ca 12 – 15 let
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

Pořizovací a provozní náklady objektu EPD parametrů tep. Ztráty cca 3,1 kW na 
150 m2 (na úrovni zhruba 20 kWh/m2a potřeby na vytápění (B1 NZU):
• Není započítána případný podíl podpory NZU
• Díky malému požadavku na dodávku energie na vytápění není návratnost TČ proti 

přímotopům v reálném časovém horizontu
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

Stejný objekt EPD parametrů tep. Ztráty cca 3,1 kW na 150 m2 (na úrovni zhruba 
20 kWh/m2a potřeby na vytápění:
• Započítání ½ výši podpory NZU – pro některé systémy B2 (450 tis./2 = 225 tis.); pro 

systémy s elektrickým vytápěním z NZU B1 (300 tis/2 = 150 tis.)
• (pro získání B2 je nutné stavebně být na max. požadavku 15 kWh/m2a, zde bráno pro porovnání snížení)

• Díky započítání podpory NZU je návratnost instalačně dražších a provozně úspornějších 
systémů cca 5-7 let

• Je ale nutné splnit všechny požadavky NZU – kapitola B
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

Provoz kamen s teplovodním výměníkem v EPD domě – jaká bude 
úspora provozních nákladů?

Pokud bychom vzali teoreticky cenu kWh získané spálením biomasy 0 Kč/kWh a 
zanedbali náklady na :
- Vlastní zdroj tepla a propojení na AKU + regulaci+ komín
- Cenu motorové pily, řetězů, benzínu, štípačky
- Vlastního času na přípravu dřeva a obsluhu kamen (přikládání a čištění)
- Stačí cca 2-3 m3 dřeva na 70% pokrytí za rok
Vychází pro EPD dům s UT cca 2100 kWh/a a 4 osoby ohřev TV 3500 kWh/a (cca 60% NTS; 

40% TS) následovně:

Stále zůstávají náklady paušální, které tímto zdrojem neovlivníme:
- Platba za jističe (např. D 45 12*435 = cca 5220 Kč/a)

- Provoz elektro domácnosti (D 45 cca 8845 Kč/a, u plynu v D02 15336 
Kč/a)



oNOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM –
volba kombinace stavební části a 
systémů vytápění a větrání pro 
získání podpory NZU

50 z 168Dřevo Dubňany 2018
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NZU – volba systému pro splnění

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

• Měří se vzduchotěsnost objektu po dokončení stavby
• Ostatní parametry se dokládají výpočetně, instalace VZT projektem a realizací
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NZU – volba systému pro splnění

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

Program NZÚ v části „B“ – (volně) „podpora novostaveb v EPD standardu“ 
kromě dalších podmínek vyžaduje max. hranici neobnovitelných 
primárních energií :
- Pro B.1 – max. 90 kWh/m2a
- Pro B.2 – max. 60 kWh/m2a

Např. ohřev TV elektrickou energií pro 4-čl. rodinu obnáší vč. ztrát cca 3980 kWh/a.
Pro dům se 150 m2 vztažné plochy to znamená cca 79 kWh/m2a neobnovitelné 
primární energie               (+připočítává se vytápění, větrání a osvětlení) 

I u objektů s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění ( díky skladbám 
konstrukcí + větrání se ZZT) je tak vytvářen další tlak na instalaci 
ekologických zdrojů……
( na malé množství energie technologie, které by mohli fungovat pro několik objektů – nutné velmi 
malé výkony, ale cena realizace neklesá lineárně) 

Podíl podpory systémů vytápění a větrání z dotace je tak orientačně:
- Pro B.1 – z 300 000 Kč cca 150 000 Kč
- Pro B.2 – z 450 000 Kč cca 225 000 Kč

Je vždy nutná realizace TČ pro splnění podmínek NPE?

(neobnovitelná primární energie) 
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NZU – volba systému pro splnění

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENEREGIE

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 78/2012 Sb.: Faktory primární energie hodnocené budovy: 

Energonositel Faktor celkové 
primární energie 

Faktor neobnovitelné 
primární energie 

 (-) (-) 

Zemní plyn (kotel nebo KGJ) 1,1 1,1 

Černé uhlí 1,1 1,1 

Hnědé uhlí 1,1 1,1 

Propan-butan/LPG 1,2 1,2 

Topný olej 1,2 1,2 

Elektřina (elektrokotel, přímotopné nebo sálavé 
panely, akumulace, zásobníkový ohřev, topné 
elektrické rohože, ale i přímý elektrický ohřev TV) 

3,2 3,0 

Dřevěné peletky 1,2 0,2 

Kusové dřevo, dřevní štěpka 1,1 0,1 

Energie okolního prostředí (např. sluneční energie 
na vytápění, pro přípravu TV, na výrobu elektrické 
energie nebo tepelná čerpadla apod.) 

1,0 0,0 

Elektřina - dodávka mimo budovu -3,2 -3,0 

Soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 
80% podílem obnovitelných zdrojů 

1,1 0,1 

Soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 
50% a nejvýše 80 % podílem obnovitelných zdrojů 

1,1 0,3 

Soustava zásobování tepelnou energií s 50% a 
nižším podílem obnovitelných zdrojů 

1,1 1,0 

Ostatní neuvedené energonositele  
(Jiná paliva nebo jiný typ zásobování) 

1,2 1,2 
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NZU – volba systému pro splnění

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák
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NZU – volba systému pro splnění

o Zdroj: EPD Rychnov | Autor: M. Jindrák

RD s plochou cca 162 m2 Neobnovitelná primární energie - možné kombinace (vč. var. solárního ohřevu TV)
vytápění ohřev TV Pro B1 splnění Pro B2 splnění
elektrické přímotopy el. Boiler 102,3 --- 102 ---
elektrické přímotopy el. Boiler+solární systém 80,1 ANO 80 ---
el.přímotopy+teplovzd. Kamna(20%) el. Boiler+solární systém 74,7 ANO 75 ---
el.přímotopy+ Kamna teplovodní(50%) el. Boiler+kamna teplovodní (30%) 72,6 ANO 73 ---
elektrické přímotopy TČ vzduch /voda 65,7 ANO 66 ---
el.přímotopy+teplovzd. Kamna(20%) TČ vzduch /voda 60,3 ANO 60 ANO
TČ vzduch /voda TČ vzduch /voda 46,8 ANO 47 ANO
plynový kotel plynový kotel 49,5 ANO 49 ANO
systém TČ+Pve systém TČ+Pve 36,8 ANO 37 ANO

Příklad – dům cca 162 m2 energeticky vztažné plochy:
• Provedena podrobná simulace typických detailů stavby

(není použita paušální přirážka ΔU=0,02; ale dle výpočtu cca -0,008)

• Proveden výpočet stínění oken (např. paušál pro přízemí 0,6, dle výpočtu 0,82 – 0,9 – vyšší výpočetní solární zisky)

• Dům výpočtově cca 12 kWh/m2a potřeby tepla na vytápění
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Zdroje tepla pro NED a EPD

Potřebuji pořídit zdroj tepla pro UT a TV teď – a nemám peníze

Nejlevnější jsou elektrické přímotopné systémy  a elektrický boiler

Jak jsou na tom provozní náklady (absolutní částka)?

Dotace – obecně křiví realitu trhu. Tak proč vlastně NZÚ je?

Vzdělávání: 

- Projektanti jsou nuceni připravovat podklady dle vyhl. 499 
o stavební dokumentaci (např. i podrobné detaily 
konstrukcí)

- energetičtí specialisti podrobně zpracovávají důsledně 
výpočty (“ není možno chrlit jako u PENB“)

- Realizační firmy se díky požadavku trhu učí stavět dle zásad 
úsporné výstavby

- I v hospodách se mluví o „zelené“ – a není to „fermintka“
- Proč toho nevyužít, když to má i soused
- Díky zjednodušení administrativy to jde snadněji
- Propagace mezi lidmi  



Technické systémy – mýty montážních firem v NZÚ – vždy TČ? 
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Automatické tvrzení montážních firem, že EPD pro „zelenou“ musí 
mít TČ a podlahovku je zavádějící. Přesto je část informací správných.

TČ snižuje provozní náklady, návratnost vyšší investice je poměrně krátká
(pozn. – platí pro domy s vyšší spotřebou energie na vytápění; u domu EPD je 

absolutní úspora provozu TČ na úrovni cca 5 000 – 6 500 Kč/rok, návratnost je tak více 
jak 20 let)

TČ je u domů EPD nutné pro splnění NPE dle podmínek NZÚ v případě, že se 
nevyužívají jiné energonositele
(pozn. – ano, jsou ale i jiné varianty i při využití jen elektro – FVe, TČ na ohřev TV)

Pro realizaci TČ je nutné podlahové topení, ostatně všichni ho chtějí
(pozn. pro provoz podlahového topení stačí nižší teploty topné vody než pro využití např. 
radiátorů. Pro EPD se běžně využívá teploty vstupující do podlah na úrovni 32 °C s 
ekvithermní regulací i na cca 27 °C. Díky tomu výrazně roste topný faktor COP TČ a 
snižuje se odběr elektrické energie pro provoz. Pro radiátory je běžnější teplota topné 
vody spíše kolem 45 °C = nižší celkový COP v provozu TČ)
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Automatické tvrzení montážních firem, že EPD pro „zelenou“ musí 
mít TČ a podlahovku je zavádějící. Přesto je část informací správných.

Pro domy EPD není potřeba srovnávací zásobníky vytápění
(pozn. aktuálně nejmenší TČ systémů vzduch-voda jsou k dispozici výkonu při venkovních 2 °C 
kolem cca 4–5 kW. Odběr energie pro vytápění EPD se pohybuje na úrovni 0,6–2 kW. Bez 
srovnávacího zásobníku tak TČ cykluje, zhoršuje se COP a zkracuje se životnost. I u TČ s řízením 
výkonu není nejnižší výkon TČ odpovídající požadavku EPD. Proto je vhodné doplnění).

Ohřev TV není problém – není potřeba ho řešit, stačí přímý elektro ohřev
(pozn. u běžných starších domů to tak může být – poměr UT / TV je např. 10:1, přesto je vhodné 
jej posuzovat. U EPD TV převažuje nad vytápěním a je nutné ji komplexně zahrnout. Pro TV je 
potřeba vyšší teplota, čímž se snižuje COP. Je proto vhodné i systémově oddělovat od nižší 
teploty ÚT – stratifikace AKU zásobníků nebo dva zásobníky – 1 × TV + 1 × srovnávací ÚT).



Technické systémy – ovládání
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3762 krát vydechnout, uvařit 1 litr vody
na čaj, zalít květy, 3 krát zlehka kýchnout,
vyprat 2 páry ponožek, 1,6 minuty při krájení 
plakat jedním okem...hmm... Podle mých vý-
počtů by teďmělo být okno na 4,3 minuty
rozevřeno na 2,5 cm...   

nalezeno v Energetickém zpravodaji“Výsledek: větrání okny je náhodný proces

Podobně byly řízeny i první systémy vytápění a větrání – dle časových programů 
s odhadem provozního stavu



Technické systémy – ovládání – bez nutné součinnosti 
uživatele
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o CO2 ;VOC; 

rh

• signál 230 V

• signály 0 -10 V

• signály 
vyp/zap rh

• stop kontakt

senzor 

pohybu



Bytové domy - Dubňany
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Regulační bytový box 
digitální regulace –
kompatibilní s centrální 
jednotkou

Ovladač

Centrální rozvod
- spojuje jednotlivé 
byty s centrální 
jednotkou

Rozvody uvnitř 
bytu



Bytové domy - Dubňany
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- Zdroj tepla a ohřev TV – dvojice plynových kondenz. kotlů 28 kW = celkem 56 kW
- Výpočtová ztráta objektu     38,8 kW
- Podlahová plocha                  2385 m2

- Potřeba na vytápění 28900 kWh/a

Nová kotelna vč. zásobníku TV v 
původní šatně kotelníka, je zde i 
prostor na Pve, solár, kogeneraci

Původní zásobníky TV

Původní trojice plynových kotlů

Z původní kotelny může být např. malý sportovní sál



Bytové domy – centrální / decentrální VZT
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Každý byt má:

- vlastní VZT jednotku – zdroj hluku a kondenzátu

- Nutnost měnit filtry mnoha zařízení

- Obvykle samostatné nasávání a výfuk

- …..

Decentrální systém Decentrální systém

každý byt má:

- vlastní regulační prvek a řízení

- VZT jednotka je jedna společná pro více bytů

- Jeden zdroj hluku, odvod kondenzátu, výměny filtrů



Bytové domy – centrální / decentrální VZT
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Každý byt má:

- vlastní VZT jednotku – zdroj hluku a kondenzátu

- Nutnost měnit filtry mnoha zařízení

- Obvykle samostatné nasávání a výfuk

- …..

Decentrální systém Decentrální systém

každý byt má:

- vlastní regulační prvek a řízení

- VZT jednotka je jedna společná pro více bytů

- Jeden zdroj hluku, odvod kondenzátu, výměny filtrů



Bytové domy – jak vytápět byty
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- Obvykle 250 – 800 W

- Elektrické topení v každém bytě (výhoda – sazba topení 
elektro i pro provoz domácnosti; levné pořizovací náklady + 
centrální příprava TV

- Centrální zdroj tepla / náklady na rozúčtování a regulaci

Tepelná ztráta bytů se pohybuje u BD EPD 
parametrů v řádu stovek Watt



Bytové domy – PAVE Litoměřice
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- 52 bytů + společný prostor pro variabilní využití

- Připojení na SZTE – městská teplárna

- Tepelná ztráta objektu 49,7 kW při -13°C venkovní teploty

- Plocha cca 4 504 m2

- V Dokumentaci pro vydání společného povolení 
(DVSP) mimo jiné řešeno:

- Požadavky na tepelné izolace rozvodů UT (50 mm…)

- Distribuce vzduchu a hlukové posouzení rozvodů

- Regulace a využití energie - optimalizace



Bytové domy – PAVE Litoměřice

31.05.2018 Dřevo Dubňany 2018 67

- Vytápění a větrání – bytů, chodeb, sklepních 
kójí, společného prostoru



Bytové domy – PAVE Litoměřice
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- Postup úvah a návaznost systémů
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Závěr - všechno už tu bylo

Podlahové vytápění ve starověkém Římě

Postupným vývojem se zlepšuje efektivita využití energie (snad..)
Poučení např. u škol – nestačí už jen polepit izolací, požadováno je i doložení 
zajištění výměny vzduchu
Poučení u energeticky pasivních domů a VZT – je možné otevírat okno

Podlahové vytápění v současné době

Teplovzdušné 
vytápění hradů 
(např. Bouzov), 
galerií (Ermitáž)

Vila 
TUGENDHAT

1933 – Praha – Zahradní město Současnost  - stovky RD 
parametru NED a EPD
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Závěr

- A co dál?
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Závěr

Optimalizace provozu na základě předpovědi – např. zítra bude teplo, nahřívat aku 
zásobník  na nižší teplotu a vytvořit prostor pro energeticky úspornější (pomalejší) zdroj 

(např. slunce začne svítit až kolem 9 hodiny;

Elektrická energie by mohla dodávat hned) hned…)
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Děkuji za pozornost

Martin Jindrák
www.pasivprojekt.cz

martin.jindrak@seznam.cz

Dřevo Dubňany 2018
Dubňany, 25.5.2018


