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ROČNÍ POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

Stav objektu Měrná potřeba energie

Před úpravami (před zateplením) 199.2 kWh/m2

Po úpravách (po zateplení) 61.2 kWh/m2

ZELENÁ ÚSPORÁM - VÝŠE PODPORY PRO RODINNÉ DOMY

Úspora: 69%
Máte nárok na dotaci v rámci části programu A.1 - celkové zateplení.

Dotace ve vašem případě činí 1550 Kč/m2 podlahové plochy, to je 349742 Kč.
Pro získání vyšší dotace musíte dosáhnout minimální potřeby tepla na vytápění

40 kWh/m2.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

 

 

 

 

 

 

STAVEBNĚ - TECHNICKÉ HODNOCENÍ

Tento velmi zjednodušený kalkulační nástroj vyvinula firma Energy Consulting Service pro firmu E-C a slouží pro prvotní orientační hodnocení
budov s využitím pro dotace Zelená úsporám. Zájemce navolí jednotlivé parametry objektu, program zařadí budovu do jedné z kategorií podle
energetického štítku obálky budovy a vypočítá přibližnou výši úspory potřeby tepla na vytápění a tomu odpovídající dotaci v programu Zelená
úsporám. Program slouží pro orientační výpočty a prvotní rozhodování. Energetické hodnocení nutné pro přidělení dotace musí zpracovat
energetický expert. Na vývoji kalkulačky se podílely firmy Energy Benefit Centre o.p.s. a Topinfo s.r.o.

Obvodový plášť 12 808

Podlaha 347

Střecha 1 290

Okna, dveře 3 278

Jiné konstrukce 0

Tepelné mosty 388

Větrání 3 114

--- Celkem --- 21 225

Typ konstrukce (větrání) Tepelná ztráta [W]
Obvodový plášť 1 755

Podlaha 166

Střecha 645

Okna, dveře 1 259

Jiné konstrukce 0

Tepelné mosty 388

Větrání 3 114

--- Celkem --- 7 327

Typ konstrukce (větrání) Tepelná ztráta [W]
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Ve své práci se zabývám novostavbou řadového 
domu, který je součástí obytného souboru  
v obci Roudníky u Ústí nad Labem. Jedná se  
o dvoupodlažní objekt s obytným podkrovím.

Práce zhodnocuje tepelně technický stav 
budovy, součástí je zatřídění do energetické 
kategorie. Dále řeší varianty hospodaření  
s vodou, využití solární energie a jsou zpracovány 
podmínky programu - Nová zelená úsporám.

Situace

3D pohled

Pohledy

Bilance slunečního záření

Západní pohled Jižní pohled

Východní pohled

zdroj TZB-info

zdroj Archicad

zdroj TZB-info

Navrhuji řadový dům, který se skládá ze tří 
samostatných bytů. každý z nich je dvoupodlažní  
s obytným podkrovím. 

Materiálové řešení posuzuji ve dvou variantách 
společně s energetickou náročností každé  z nich. 

1. varianta je zděná z cihelných bloků a druhou variantu 
tvoří dřevostavba.

Na fasádu je použit dřevěný obklad z vertikálních latí.

Okna jsou většinou bez parpetu až k zemi s dvojsklem.

Příprava teplé vody a vytápění v objektu je řešena 
tepelným čerpadlem. Které bude používáno i na 
chlazení v letních měsících.

Podle zvolené varianty je objekt  zařazen do energetické 
třídy A nebo B-viz. dále..

Závěr
Z variant jsem zvolila sice finančně dražší, ale 
energeticky úsporněšjí a v rámci ekologie přívětivější.

Kdyby si majitelé bytu plánovali pořídit bazén, dalo 
by se uvažovat o pořízení fototermických panelů, 
kdy by bylo možné jimi bazén vyhřívat a byla by tak 
zužitkovaná energie v letních měsících. 

Severní pohled

Zdroj ArchCad

In my work I deal with a new building of a terraced 
house, which is part of a residential complex in the 
village Roudníky near Ústí nad Labem. It is a two-
storey building with residential attic

The work evaluates the thermal-technical condition 
of the building, including the classification into the 
energy category. It also deals with water management 
options, the use of solar energy and the conditions of 
the program - New Green Savings.

Je však možné čerpat dotaci dešťovka. Kdy dosáhnu na 
dotaci 20 000 Kč pro účely zalévání. K využití dešťové 
vody na splachování WC jí není dostatečné množství.

Dešťová voda bude svedena a skladována  
v shromažďovací nádrži a využita hlavně pro zalévání 
zeleně kolem objektu a na údržbu a případný úklid.

Narhuji podzemní nádrž o velikosti 5,3m3

Posouzení variant:

Varianta 1:

-Zděná stavba, U=0,195 W/m2K

-vytápění a příprava teplé vody-plynový kondenzační 
kotel

-rekuperační jednotka

Varianta 2:

-Dřevostavba, U=0,158 W/m2K

-vytápení a příprava teplé vody-tepelné čerpadlo Z/V

-chlazení pomocí tepelného čerpadla

-rekuperační jednotka

Teplené čerpadlo jsem zvolila ve variantě země/voda.

Na začátek je to vyšší investice, ale zase má větší 
účinnost a delší životnost do budoucna.

Navrh fototermického systému vyšel poměrně 
obstojný, ale finančně by se nevyplatil a v letním období 
by neměl velké využití, proto ho v projektu nenavhuji. 
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měsíc
n tep tes GT,m ηk HT,den HT,měs Qk,u Qp,TV Qp,VYT Qp,BV Qp,c Qss,u

dny °C °C W/m2 - kWh/m2.den kWh/m2 kWh kWh kWh kWh kWh kWh

 1164 3314 6731 0 0 6731 3291

květen 31 13.6 16.6 516 0.62 4.81 149.1 428 597 0 0 597 428
červen 30 17.3 20.6 512 0.63 5.25 157.5 461 578 0 0 578 461
červenec 31 19.2 22.5 508 0.63 5.15 159.7 471 448 0 0 448 448

srpen 31 18.6 22.6 509 0.63 4.66 144.5 426 448 0 0 448 426
září 30 14.9 19.4 509 0.63 3.9 117 340 578 0 0 578 340
říjen 31 9.4 13.8 479 0.6 2.37 73.5 207 597 0 0 597 207

listopad 30 3.2 7.3 417 0.57 1.2 36 95 578 0 0 578 95
prosinec 31 -0.2 3.5 377 0.54 0.76 23.6 59 597 0 0 597 59

 
qss,u 509 kWh/m2.rok
f 49 % ???
Qss,u 3291 kWh/rok
 

Aktualizovat graf

TNI 73 0302 - Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
zjednodušený výpočtový postup = řada zjednodušení
jednotné klimatické údaje = nelze porovnávat výsledky výpočtu s měřením na reálné instalaci
postup je vhodný pro navrhování solárních soustav se zpětnou vazbou na provozní parametry
minimalizace vstupů od uživatele do výpočtu (oproti simulacím) = přehlednost postupu a vlivu vstupních parametrů na
výsledek
uvažování konstantní střední teploty v kolektorech v celém roce = nezohlední se velikost zásobníku a změna průměrné
provozní teploty s navrženou plochou (předimenzování vede k nárůstu teploty, poddimenzování vede k poklesu teploty)
započtení tepelných ztrát solární soustavy paušální srážkou ze zisků = nezohledňuje se skutečná tloušťka tepelných
izolací rozvodů ani zásobníku, předpokládá se velmi dobrý izolační standard nad rámec vyhlášky 193/2007 Sb.
v měsíční bilanci nelze řádně zahrnout vliv optických charakteristik (modifikátoru úhlu dopadu)
omezená platnost použití výpočtového postupu je pro pokrytí od 30 do 75 %
postup vykazuje mírně optimistické výsledky, v porovnání s podrobnějšími výpočtovými metodami (hodinový výpočet) jsou
výsledky podle TNI 73 0302 samozřejmě méně spolehlivé

podrobnější výklad k TNI 73 0302, viz samostatný příspěvek

 
Recenzent: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ing. Bořivoj Šourek
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Firmy a výrobky Kalendář akcí Diskuze Tabulky a výpočty Práce Zákony Normy Videa E-shopy Kalkulátor cen Zadejte hledaný výraz

Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

fotovoltaika solární kolektory akumulace tepla akumulace elektřiny peletky větrná energie biomasa normy a právní předpisy teorie geotermální energie

Další

STAVBA VYTÁPĚNÍ VĚTRÁNÍ / KLIMATIZACE VODA / KANALIZACE OBNOVITELNÁ ENERGIE ELEKTRO ENERGETIKA FACILITY BEZPEČNOST CENY ENER

Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Podstatou zjednodušené bilanční metody je stanovení skutečně využitých zisků solární soustavy Qss,u na základě
porovnání teoreticky využitelných tepelných zisků solárních kolektorů Qk,u a celkové potřeby tepla Qp,c, která má být
kryta. Výpočtový postup zohledňuje specifika dané solární soustavy: orientace a sklon kolektorů, tepelné ztráty v dané
aplikaci, tepelné ztráty solární soustavy, využitelnost tepelných zisků z kolektorů, atd.

Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav podle TNI 73 0302
podrobnější výklad k TNI 73 0302, viz samostatný příspěvek

 Návrh kolektorů pro přípravu teplé vody
 Návrh kolektorů pro přípravu teplé vody a vytápění
 Návrh kolektorů pro bazén

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Počet jednotek (osob, míst, lůžek, sprch ap.) 4  jednotek ???
Měrná spotřeba teplé vody na jednotku 80  l/jedn.den ???

Denní spotřeba teplé vody VTV,den 320  l/den ???

Snížená spotřeba tepla v letních měsících  Ano ???
 Ne

Teplota studené vody tSV (5 až 18 °C) 15  °C ???

Teplota teplé vody tTV (19 až 95 °C) 60  °C ???

Přirážka na tepelné ztráty při přípravě teplé vody z Zásobníkový ohřev bez cirkulace  ???

Zadat profil odběru teplé vody ???

 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Qp,TV
[kWh/měs.]

597 539 597 578 597 578 448 448 578 597 578 597

 
 

PARAMETRY SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ - KŘIVKA ÚČINNOSTI JE VZTAŽENA K PLOŠE
APERTURY

Optická účinnost ηo (0 až 1) 0.666  ???

Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a1 1,18  W/m2.K ???

Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a2 0,01  W/m2.K2 ???
Počet kolektorů 2  ks ???

Plocha apertury solárního kolektoru Ak1 3,23  m2 ???

Celková plocha apertury kolektorů 6.5  m2

Střední denní teplota v solárních kolektorech tk,m 35 °C - Předehřev teplé vody, pokrytí < 35 %  ???

Srážka z tepelných zisků kolektorů vlivem tep. ztrát p Příprava teplé vody, do 10 m2  ???

Sklon kolektoru β 45  ° ???

Azimut kolektoru γ (jih = 0°) 15  ° ???
 

měsíc
n tep tes GT,m ηk HT,den HT,měs Qk,u Qp,TV Qp,VYT Qp,BV Qp,c Qss,u

dny °C °C W/m2 - kWh/m2.den kWh/m2 kWh kWh kWh kWh kWh kWh

 1164 3314 6731 0 0 6731 3291

leden 31 -1.5 2.2 408 0.54 1.09 33.8 86 597 0 0 597 86
únor 28 0 3.4 479 0.57 1.94 54.3 143 539 0 0 539 143

březen 31 3.2 6.5 526 0.59 3.16 98 267 597 0 0 597 267
duben 30 8.8 12.1 521 0.6 3.92 117.6 330 578 0 0 578 330
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tepelná čerpadla výměny kotlů podlahové vytápění kotlíkové dotace vytápíme elektřinou vytápíme tuhými palivy vytápíme plynem kotle, kamna, krby
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Nápověda a teorie
výpočtu

  
Diskuse k porovnání
nákladů na vytápění

Přednastavené hodnoty výpočtu:
Výpočtová venkovní teplota: -15°C
Výpočtová tepelná ztráta: 7 kW
Teplá voda: 55°C pro 4 osoby à 50 l/os 365
dnů/rok
Spotřeba elektřiny ostatní spotřebiče: 3 229
kWh/rok

Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info

Výpočet a grafické porovnání včetně investičních a provozních nákladů
Výpočet umožňuje stanovit přibližné náklady na spotřebovaná paliva a
energie běžně používané pro vytápění, přípravu teplé vody a náklady na
elektřinu pro ostatní elektrické spotřebiče. Porovnání zahrnuje i náklady na
pořízení investici dle druhu vytápění a související provozní náklady.

 Přednastavené údaje odpovídají běžnému rodinnému domu se 4-člennou

domácností, s podlahovou plochou 150 m2 a výpočtovou tepelnou ztrátou 5
až 10 kW.

Zadejte vstupní data:
 V jaké lokalitě je dům (klimatická data)

 Jak velký je dům (tepelná ztráta, způsob větrání)

 Jak se ohřívá teplá voda a pro kolik osob

 Jaká je spotřeba elektřiny ostatních spotřebičů

 
 

 Co porovnávat - výběr paliv, zdrojů tepla, ceny a investiční náklady

 
GRAF ROČNÍCH NÁKLADŮ NA ENERGIE V DOMĚ

Zobrazit: Celkové náklady  

Potřeba energie na vytápění a teplou vodu 14 369 kWh/rok, spotřeba elektrické energie pro ostatní spotřebiče 3 448 kWh/rok

Celková částka za vybrané složky spotřeby energie 46 610 Kč/rok

 

KOMENTÁŘ K POROVNÁNÍ NÁKLADŮ PRO ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ
 Uvažuje-li někdo v současnosti o stavbě rodinného domu, zcela jistě počítá s tím, že se dům bude pohybovat minimálně

v energetické třídě B, na pomezí A/B nebo dokonce ve třídě A dle PENB (průkaz energetické náročnosti budov). Jednoduše
řečeno, půjde minimálně o nízkoenergetický dům (NED), nebo téměř pasivní dům. Objekt s horšími tepelně-technickými
vlastnostmi již dnes asi nikdo neplánuje. 

  
U těchto nových objektů hraje významnou roli regulace, případně i inteligentní systémy zajišťující provázanost systémů
například vytápění, osvětlení a ovládání žaluzií podle zvolených programů, ve spolupráci s čidly nebo s predikcí. Toto jsou
skutečnosti, které výše uvedená tabulka nemůže zahrnovat. Praxe ukázala, že nejcitlivější na tyto vlivy je vytápění objektů
elektrickým vytápěním. Proto zde uvádíme příklady, které na konkrétních údajích ukazují realitu domů s elektrickým
přímotopným vytápěním.

Nízkoenergetický dům v Rasoškách
Rodinný dům v Jeseníku
Rodinný dům v Žilině
Rodinný dům u Rakovníka
Energeticky úsporný dům REP-HOUSE (pasivní dům) v Moravanech u Brna (I) - přípravy
Energeticky úsporný dům REP-HOUSE (pasivní dům) v Moravanech u Brna (II) - realizace
Energeticky úsporný dům REP-HOUSE (pasivní dům) v Moravanech u Brna (III) - zkušenosti

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ REFERENCE (administrativní budovy, bazény, bytové domy, domy pro seniory, kostely, fotbalové stadiony,
historické objekty, hotely, sportovní areály, obchodní centra, restaurace, výrobní provozy, zimní terasy)
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