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1. Úvod, Rozsah projektu 
 
Tato studie řeší posouzení možnosti náhrady stávajícího zdroje tepla – centrální kotelny na lehký topný 
olej (LTO) za nové alternativní zdroje tepla. Zároveň je posuzován způsob výroby a distribuce tepla 
mezi jednotlivé objekty (centralizovaný / decentralizovaný). Ve studii jsou řešeny následující varianty: 
 

• Varianta 0 – stávající stav centralizovaného zásobování teplem, kotelna na LTO 

• Varianta 1 – centralizované zásobování teplem, rekonstrukce centrální kotelny na ZP  

• Varianta 2 – decentralizované zásobování teplem, kondenzační kotel pro každý objekt 

• Varianta 3 – decentralizované zásobování teplem, kondenzační kotel pro každý vchod 

• Varianta 4 – decentralizované zásobování teplem, zdroj tepla tepelné čerpadlo pro každý vchod 
 
V každé variantě je popsáno technické řešení a vypočteny bilance energie. V závěru studie je uvedeno 
ekonomické posouzení jednotlivých variant s vyjádřením nákladů na vytápění, odborného odhadu 
investičních nákladů a vyjádřením prosté návratnosti investice. 
 

2. Identifikační údaje 
 
Objednatel / investor: 

společnost:    Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská 

sídlo:     Praha 6, Ruzyňská 583/59, PSČ 162 00 

IČ:      26441101 

DIČ:      CZ 26441101 

Jednající:  Blanka Frieszová - předsedkyně výboru 

Martin Karfus - místopředseda výboru 
 
 
Zpracovatel projektové dokumentace: 
 

společnost:    TP3 s.r.o. 

sídlo:     Generála Píky 430/26, Praha 6 – Dejvice, 160 00 

IČ:      02642972 

DIČ:      CZ02642972 

Jednající:     Ing. Petr Šafář -  jednatel společnosti  
 
 
Projektant/zpracovatel: Ing. Tomáš Vacek 
      tomas.vacek@tp3.cz 
      Tel: 724 878 919 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Šafář, ČKAIT 0011546 
      Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí        
      staveb, specializace technická zařízení 
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3. Výchozí podklady 
 
Dostupná stavební dokumentace jednotlivých objektů 
Místní prohlídka 
platné normy ČSN a vyhlášky: 
 

1. Vyhláška MPO č. 480/2012 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitosti energetického 
posudku 

2. Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 
3. Vyhláška MPO č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užiti energie při 

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
4. Vyhláška MPO č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápěni a dodávku teple vody, 

měrné ukazatele spotřeby tepelné  energie pro vytápěni a pro přípravu teple vody a požadavky 
na vybaveni vnitřních tepelných zařízeni budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie 
konečným spotřebitelům 

5. ČSN EN 12831   Tepelné soustavy v budovách-Výpočet tepelného výkonu 
6. ČSN 06 0310   Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 
7. ČSN 06 0320   Tepelné soustavy v budovách –Příprava teplé vody- Navrhování a montáž 
8. ČSN 06 0830   Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 
9. ČSN 73 0540-1 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 
10. ČSN 73 0540-2 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
11. ČSN 73 0540-3 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
12. ČSN 73 0540-4 (73 0540) Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 
13. ČSN EN ISO 13789 (73 0565) Tepelné chováni budov – Měrná ztráta prostupem tepla – 

Výpočtová metoda 
14. ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel 

prostupu tepla - Výpočtová metoda 
15. ČSN EN ISO 13370 (73 0559) Tepelné chováni budov – Přenos tepla zeminou –Výpočtové 

metody 
16. ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov 
17. Směrnice MŽP č. 9/2013 o poskytováni finančních prostředků v rámci programu Nova zelena 

úsporám 2013 
18. TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro vypočet 

 

3.1. Vstupní podklady předané investorem: 

 
Spotřeba tepla v době od června 2011 do května 2014: 
 

  
UT (GJ) TV (GJ) 

UT+TV 
(GJ) 

stálé náklady  
proměnné 

náklady LTO 

proměnné 
náklady 
elektro 

náklady celkem 
náklady na 

1 GJ 

06.11-05.12 3632,40 2404,50 6036,90 495 608,00 Kč 4 149 367,43 Kč 124 880,23 Kč 4 769 855,66 Kč 790,12 Kč 

06.12-05.13 3966,30 2432,51 6398,81 443 841,08 Kč 4 110 932,42 Kč 112 628,98 Kč 4 667 402,48 Kč 731,29 Kč 

06.13-05.14 3602,70 2003,00 5605,70 510 445,99 Kč 4 320 600,53 Kč 125 861,05 Kč 4 956 907,57 Kč 884,26 Kč 

Průměr za 3 roky 3733,80 2280,00 6013,80 483 298,36 Kč 4 193 633,46 Kč 121 123,42 Kč 4 798 055,24 Kč 801,89 Kč 
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4. Popis stavebních objektů: 
Posuzované domy postavené v roce 1980 tvoří 3 samostatné stavební objekty, které sestávají z 2x 
třech sekcí a 1x čtyřech sekcí (celkem 10 vchodů) konstrukční soustavy T06B – Západočeská varianta, 
PS Karlovy Vary. Objekty 582-584 a 589-591 mají jedno podzemní a 6 nadzemních podlaží v každé sekci 
je 18 bytových jednotek. Objekty 585-588 mají jedno podzemní a 8 nadzemních podlaží v každé sekci 
je 24 bytových jednotek. Suterén je částečně tvořen vytápěnými prostory (prádelna, sušárna, žehlírna) 
a částečně nevytápěnými prostory (sklepy, chodby, atd..). 
 
 
Popis konstrukcí: 
 
Objekt je založen na monolitické železobetonové 
desce tl. 450 mm. 

Obvodový plášť v průčelí tvoří samostatné 
celostěnové panely z keramzitbetonu o tl. 270mm. 

Obvodové stěny ve štítu jsou dvouplášťové, 
s vnitřním nosným stěnovým panelem tl.150mm a 
obkladovým samonosným panelem 
z keramzitbetonu tl. 230 mm (štítová příložka). 

Stěny zapuštěných lodžií jsou ze strany lodžie 
izolovány příložkami z keramzitbetonu tl.230mm. 

Střecha je dvouplášťová s dřevěnou nosnou 
konstrukcí horního pláště. 

 
V posledních letech došlo k postupné výměně oken za plastová okna od firmy REWIN profil 
Deceuninck-zendow 5-komorový s izolačním dvousklem U-1,1 W/m2k. 
 
V roce 2005 byla provedena firmou Isotec rekonstrukce střechy. Dle zástupce SVJ došlo pouze 
k výměně asfaltových izolačních pásů a ne k dodatečnému izolování. Ve střeše je tedy uvažována 
pouze původní izolace z minerálních vláken v tloušťce 120mm.  
 
 V roce 2007 došlo k zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem polystyren EPS 
70F o tloušťce 100mm.  
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Zákresy objektů do katastrální mapy 

Stavební objekt 582, 583, 584: 

 
 
Stavební objekt 585, 586, 587, 588: 

 
 
Stavební objekt 589, 590, 591: 
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Označení konstrukcí 

 

 označení U [W/m2 K] 

Obvodová stěna  SO1 - SO5 0,36-0,46 

Podlaha na terénu PDL1 1,98 

Podlaha nad suterénem PDL2 0,79 

Střecha SCH1 0,43 

Výplně otvorů OD, DO 1,1- 1,5 

 

5. VARIANTA 0 – STÁVAJÍCÍ STAV 

centralizované zásobování teplem, kotelna na LTO 
 
V současné době jsou všechny tři bytové objekty napojené na společnou centrální kotelnu zajišťující 
ohřev topné vody pro systém ústředního vytápění a centrální ohřev teplé vody (TV). Topná voda a TV 
jsou rozváděny do jednotlivých vchodů bytových domů potrubím uložených v zemi. Kotelna je 
provozována na lehký topný olej (dále LTO), který je doplňován automobilovou cisternou.  
 
Centrální kotelna je tvořena samostatným stavebním objektem děleným na sekci palivového 
hospodářství, sekci strojního zařízení a sekci zázemí. 
 
V sekci palivového hospodářství jsou umístěny dva ocelové ležaté zásobníky na LTO o objemu 63 m3 a 
předehřívací zařízení. Lehký topný olej je veden ze zásobníků přes předehřívací zařízení k jednotlivým 
kotlovým hořákům.   

 
V sekci strojního zařízení se nachází zdroje tepla, zabezpečovací zařízení, zařízení pro ohřev TV, 
oběhová čerpadla, atd. viz další popis. 
 
Zdrojem tepla v centrální kotelně jsou tři stacionární kotle na LTO: 
  

1) Kotel K1: Buderus GE615 921-1020kW, provozní tlak 6bar, Tmax. 120°C, objem 861l 
Hořák GB-Ganz, typ. SGB-120 R32, rok výroby 2000, výkon 1200kW, 3x400V/50Hz, P=12,3kW 
 

2) Kotel K2 typ. Buderus Lollar G45.1W/700-12, 733-814kW, provozní tlak 6bar, Tmax. 120°C, 
objem 609l 
Hořák GB-Ganz, typ.ANYO-BOK-3-1, rok výroby 2011, výkon 350-880kW, 3x400V/50Hz, 
P=1,7kW 

 
3) Kotel K3: Ygnis Industrie typ. EMK 800kW, provozní tlak 6bar, Tmax. 120°C 

Hořák GB-Ganz, typ. SGB-120 R32, rok výroby 2000, výkon 1200kW, 3x400V/50Hz, P=12,3kW 
 
Od každého kotle je provedeno samostatné vícevrstvé nerezové odkouření, které je vedeno 
horizontálně k boční fasádě objektu č.p. 591 a následně vertikálně vyvedené ve zděné šachtě po jeho 
fasádě až nad střechu. 
 
Jištění kotelny je pojistným ventilem DN100 a expanzním automatem OTTO HEAT s expanzní nádobou 
o objemu 1000l. Zařízení je z roku 2000 a v současné době je jen částečně funkční. 
Dopouštění vody do topného systému je přes chemickou úpravnu vody a dávkovací čerpadlo 
inhibitorů. 
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Kotle K2 a K3 vyjma nového kotle K1 jsou vybaveny kotlovými čerpadly NTR pro zajištění dostatečného 
průtoku. 
 
Vývody topné vody z jednotlivých kotlů jsou napojeny do společného rozdělovače/sběrače z kterého je 
poté vyvedena jedna topná větev pro UT bytových domů a jedna větev pro ohřev TV.  
 

Ohřev TV: 

Ohřev TUV je zajištěn dvěma stojatými ocelovými zásobníkovými ohřívači z roku 1979 o objemu 6,3m3 
s vestavěným výměníkem o ploše 16m2.Výměníky jsou napojeny topnou větví z hlavního rozdělovače. 
Oběh vody je zajištěn 2x oběhovým čerpadlem NTR. Regulace ohřevu je prováděna dvoucestným 
motorickým ventilem na přívodu do každého výměníku.(není již funkční). Na zpětném potrubí je 
umístěn měřič tepla. Do kotelny je přivedena přípojka studené vody, která se rozbočuje na větev pro 
hygienické zázemí a hlavní větev napojenou do centrálních zásobníků TV. Na obou větvích je vodoměr. 
 
Systém UT: 

Topná větev pro UT bytů je osazena třícestným směšovacím ventilem, který směšuje topnou vodu dle 
venkovní teploty – ekvitermní regulace. Pro oběh topné vody je instalováno 2x oběhové čerpadlo 
z nichž jedno má funkci záložního (původní Bauknecht) a druhé hlavní čerpadlo bylo vyměněno za nové 
elektronicky řízené čerpadlo Grundfos TPE 80-170/4s. Za oběhovým čerpadlem je větev dělena na 
větev pro vytápění kotelny a na hlavní větev pro vytápění bytových domů.    
 
Z centrální kotelny je topná voda současně s TV a cirkulací vedena v zemi v teplovodním kanálu 
k jednotlivým vchodům bytových objektů. Teplovodní potrubí je provedeno z nerezového potrubí  
údajně zasypané keramzitem. 
 
Současná bilance spotřeb je dle předaných podkladů následující:  
 

  MJ. 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Spotřeba tepla UT GJ 3632,40 3966,30 3602,70 

Spotřeba tepla TV  GJ 2404,50 2432,51 2003,00 

Celková spotřeba tepla GJ 6036,90 6398,81 5605,70 
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6. VARIANTA 1  

centralizované zásobování teplem, rekonstrukce centrální kotelny na ZP  
 

V této variantě je uvažováno se zachováním stávající koncepce centrální kotelny s přípravou topné 
vody pro UT a centrálním ohřevem TV s rozvodem do jednotlivých objektů. 

6.1. Potřeba tepla: 

Pro stanovení potřebného topného výkonu nového zdroje tepla byly vypočteny tepelné ztráty 
jednotlivých objektů, stanovena potřeba teplé vody a potřeba tepla pro krytí tepelných ztrát distribucí 
(v rozvodech tepla). 

Tepelné ztráty 

Tepelné ztráty jednotlivých objektů byly vypočteny obálkovou metodou, bez přirážky na zátop, bez 
přerušovaného vytápění a s přirozeným větráním o intenzitě výměny vzduchu n=0,3/h. Uvažovaná 
vnitřní teplota je 21°C. 
 

objekt vchod

tepelná 

ztráta

obálka 

(kW)

potřeba 

tepla

pro TV

(kW)

přípojný 

výkon 

zdroje 

(kW)

Ruzyňská 582 41

583 39

584 41

Pavlovská 585 52

586 49

587 49

588 52

589 41

590 39

591 42

centrální 

příprava TV CZT 200

Tepelné ztráty 

rozvodů CZT CZT 30 0

Tepelné ztráty 

rozvodů TV CZT 19

suma kotel 476 219 552  
 

Bilance potřeby teplé vody (pro výpočet výkonu zdroje tepla) vycházejí z následující tabulky: 

číslo  vchodu počet bytů lidí/byt celkem lidí celková denní 

spotřeba TV při 

50l/os/den 

50% denní 

potřeby TV 

během 3h

 (l)

max. hodinová 

spotřeba TV

(l)

582 18 2,5 45 2250 1125 375

583 18 2,5 45 2250 1125 375

584 18 2,5 45 2250 1125 375

585 24 2,5 60 3000 1500 500

586 24 2,5 60 3000 1500 500

587 24 2,5 60 3000 1500 500

588 24 2,5 60 3000 1500 500

589 18 2,5 45 2250 1125 375

590 18 2,5 45 2250 1125 375

591 18 2,5 45 2250 1125 375

Ʃ 204 510 25500 12750 4250

Ruzyňská

Pavlovská

 
 
Potřebný výkon zdroje tepla pro ohřev TV vody je 200kW při uvažování 4000l akumulační nádrže. 
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Tepelné ztráty potrubí: 

Zdroj tepla musí rovněž pokrýt tepelné ztráty centrálních rozvodů tepla a TV mezi kotelnou a 
jednotlivými objekty. Jelikož není známá tloušťka izolace venkovních rozvodů (není ani žádná 
dokumentace), jde spíše o odborný odhad, který je podrobněji popsán v kapitole potřeb tepla. 
 

Větev 

G tp tv tz L ΔP ΔPcelk 

(W/mK) (°C) (°C) (°C) (m) (W/m) (kW) 

Topná voda 0,6 80 60 5 390 78 30 

Cirkulace 0,55 55 45 5 390 49,5 19 

6.2. Technické řešení: 

V centrální kotelně je uvažováno se zachováním zánovního kotle K1 Buderus GE615 921-1020kW bez 
hořáku na LTO a oběhového čerpadla Grundfos TPE větve pro bytové domy. Všechno ostatní zařízení 
bude demontováno a ekologicky zlikvidováno.  
 

Jako hlavní zdroj tepla je navržen nový kondenzační kotel Buderus SB625-640 o výkonu 600kW 
s vysokým normovaným stupeň využití až 109 %. Kotel bude osazen hořákem Wieshaupt  WM-G10/3-
A, ZM-LN, 3/4"s modulací výkonu v rozsahu  25% - 100%.  
 

Je uvažováno s možností využití stávajícího odkouření od kotle K2 pro nový kondenzační kotel. 
V dalším stupni projektové dokumentace bude provedena podrobná revize stávajícího odkouření od 
odborné kominické firmy. V případě, že revize vyloučí možnost využití stávajícího odkouření, bude 
tvořeno nové ve shodné trase. 
 

Jako záložní a doplňkový zdroj tepla v extrémních mrazech bude využit stávající kotel Buderus GE615, 
který bude upraven na menší výkon cca 600kW snížením počtu topných článků ze stávajících 14 na 9. 
Ke kotli bude dokoupen nový hořák na zemní plyn Wieshaupt  WM-G10/3-A, ZM-LN, 3/4"s modulací 
výkonu v rozsahu  25% - 100%. 
 

Zapojení kotlů je patrné ze schéma zapojení. Jelikož se jedná o velkoobjemové kotle, budou zapojeny 
do systému bez hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků, čímž dojde k lepšímu využití 
kondenzace. 
 

V budoucnu je možné do topného systému zapojit další zdroj tepla, např. kogenerační jednotku. 
Kotle budou vyrábět topnou vodu o maximální teplotě 65/45°C. Teplota topné vody bude snižována 
(regulována) dle venkovní teploty – ekvitermní křivky.  
  

Topná voda bude rozdělena na větev UT a větev TV. 
Větev UT bude napojena na stávající areálové rozvody tepla do jednotlivých objektů. Oběh topné vody 
bude nadále zajišťovat stávající elektronicky řízené oběhové čerpadlo Grundfos TPE. Pata větve bude 
osazena stávajícím elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem, vyvažovacími a uzavíracími 
armaturami. 
 

Pro ohřev TV bude ve strojovně osazen deskový nerezový výměník tepla a 2x akumulační nádrž o 
objemu 2000l, případně 1x 4000l. Na akumulační nádrže budou napojeny stávající areálové rozvody 
teplé vody a cirkulace. Na výstupní cirkulační potrubí bude osazeno nové  elektronicky řízené oběhové 
čerpadlo v nerezovém provedení.  
 

Systém bude jištěn dle ČSN 060830 pojistným ventilem na každém zdroji tepla. Doplňování systému 
vodou, udržování tlaku a odplyňování topné soustavy bude zajištěno expanzním automatem Reflex 
Variomat. Voda bude doplňována z vodovodního řádu přes automatickou úpravnu. Dávkovací čerpadlo 
chemikálií pro ošetření vody v topném okruhu zůstane stávající. 
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Schéma zapojení: 

 



SVJ Pavlovská a Ruzyňská 
Analýza současného stavu a návrh rekonstrukce kotelny    

  
 

 11 / 26

7. VARIANTA 2  

decentralizované zásobování teplem kondenzační kotel pro každý objekt 
 
Tato varianta je obdobná variantě V2 s tím, že místo malých lokálních zdrojů pro každý vchod je 
uvažováno s jedním zdrojem tepla pro celý objekt, který bude zásobovat teplem jednotlivé vchody.  
Základním vstupním údajem pro návrh zařízení je výpočet tepelných ztrát, viz následující tabulka. 
Potřebný topný výkon pro ohřev TV vychází z bilance potřeb teplé vody, viz varianta 1. V tabulce je 
dále uveden potřebný přípojný topný výkon zdroje tepla stanovený z provozních špiček, max. potřeba 
ZP a návrh zařízení pro každý vchod. 
Díky decentralizaci již není potřeba počítat s množstvím tepla pro krytí tepelných ztrát centrálním 
potrubím vedeným v zemině a množstvím tepla na vytopení centrální kotelny. 
 
Tepelné bilance: 
 

objekt vchod

tepelná 

ztrátaobálka 

(kW)

potřeba 

teplapro 

TV(kW)

přípojný 

výkon 

zdroje 

(kW)

  instal. 

výkon 

zdrojů   

(kW)

spotřeba 

ZP(m3/h)

kategoriek

otelny
TYP

výkon(

kW)

582 41

583 39

584 41
ohřev 

TV3375 

l/3h 60

Ʃ kotelna 1 121 60 145 160 16,8 III 2x Logano GB162-80 2x80

585 52

586 49

587 49

588 52
ohřev 

TV4500 

l/3h 80

Ʃ kotelna 2 203 80 222 200 21,0 III 3x Logano GB162-80 3x80

589 41

590 39

591 42
ohřev 

TV4875 

l/3h 90

Ʃ kotelna 3 122 90 175 240 25,2 III 2x Logano GB162-80 2x80

Ruzyňská

Pavlovská

 
 
 
Technické řešení: 
 
Veškeré stávající zařízení v centrální kotelně bude demontováno a ekologicky zlikvidováno. Areálové 
rozvody tepla a teplé vody zůstanou zachovány, pouze budou zaslepeny.  
Prostory centrální kotelny bude možno dále využívat jako pronajímatelné plochy. 
 
Pro každý objekt bude vytvořen samostatný topný systém – celkem tedy budou vytvořeny 3 kotelny III. 
kategorie o topném výkonu, viz předchozí tabulka. 
Pro každou kotelnu bude vyhrazena jedna suterénní místnost nejlépe rohová tak aby bylo možné vést 
odkouření po boční fasádě domu.  
 
Jako zdroj tepla je uvažováno s osazením kaskády závěsných kondenzačních kotlů na zemní plyn 
v následujícím uspořádání: 
 

• K1 2x kotel Buderus Logano GB 162-80 o modulovaném výkonu 20,8-84,5kW (při 50/30°C) 

• K2 3x kotel Buderus Logano GB 162-80 o modulovaném výkonu 20,8-84,5kW (při 50/30°C) 

• K3 2x kotel Buderus Logano GB 162-80 o modulovaném výkonu 20,8-84,5kW (při 50/30°C) 
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Kotle budou pracovat v režimu závislém na vzduchu v místnosti. Přívod spalovacího a větracího 
vzduchu bude zajištěn otvorem do fasády – budou využity stávající okenní otvory. 
Odvod spalin bude proveden do společného nerezového odkouření a vyveden po boční fasádě nad 
střechu objektu. 
 
Kotle budou zapojeny do kaskády přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT). Za HVDT 
bude topná voda rozdělena na ohřev UT a TV, viz schéma zapojení.  
 
Ohřev TV bude prováděn v nepřímohřevném zásobníkovém ohřívači o objemu 1000l. 
Větev UT bude napojena na stávající objektové rozvody tepla, které budou upraveny tak aby současně 
oddělené vchody byli propojeny a vytvořili tak jeden topný systém. Je potřeba zajistit prostup ležatých 
rozvodů v suterénu mezi jednotlivými vchody. 
Pata větve bude osazena elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem, vyvažovacími a uzavíracími 
armaturami.  
 
Systém bude jištěn dle ČSN 060830 pojistným ventilem na každém zdroji tepla. Doplňování systému 
vodou a udržování tlaku bude provedeno automatickým zařízení Reflex fillcontrol. 
 
Řízení topné vody bude dle venkovní teploty – ekvitermní křivky.  

7.1. Plynovod: 

Průzkum okolí: 

V okolí je stávající nízkotlaký plynovod mezi ulicemi Ruzyňská a Pavlovská. Plynovod je ocelový DN 350 
z roku 2001 propojený na NTL OC DN 300 1962. V ulici Brodecká v okolí kotelny je NTL OC DN 100  
z roku 1960. V ulici U Prioru vede STL PE 225 z roku 1996 a vedle něho NTL OC DN 300 z roku 1975. 
Kapacita stávajících NTL v okolí není dostatečná pro napojení kotelny ani jednotlivých domů.  

Návrh řešení: 

Varianta 1 spočívá ve vybudování přípojky plynu pro společnou kotelnu. Z důvodu kapacity bude 
přípojka napojena na STL plynovod PE 220 1996 vedený v ulici U prioru. Přípojka je napojena na 
plynovod navrtávkou a ukončena v plynoměrném kiosku na fasádě kotelny. V kiosku je osazen 
regulátor tlaku STL/NTL a fakturační plynoměr G65. Potrubí pod železniční tratí je provedeno 
protlakem a bude v chráničce. Povrchy dotčené realizací přípojky budou uvedeny do původního stavu. 
 
Přípojka plynu  PE 100, SDR 11, 63x5,8 mm  103,2 m 

Přípojka plynu vede přes tyto pozemky: 

číslo parcely majitel druh pozemku

k.ú.Liboc 468/7

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 

11000 Praha 1 Chromčáková Milada Ing., Blanická 1060/32, 

Vinohrady, 12000 Praha 2 ostatní plocha

468/5

Chromčáková Milada Ing., Blanická 1060/32, Vinohrady, 12000 

Praha 2 ostatní plocha

1250/1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 

1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 dráha

439 více majitelů ostatní plocha

1457/1

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 

11000 Praha 1 ostatní komunikace

k.ú.Ruzyně 2253/1

Technická správa komunikací hl.m.Prahy, Řásnovka 770/8, Staré 

Město, 11000 Praha ostatní komunikace

k.ú.Liboc 1767

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 

11000 Praha 1 ostatní plocha  
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Principiální schéma zapojení: 
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Detailní schéma zapojení kotelny: 
 

 
 
POZN: Kotelna K3 pro vchody 585/1 až 588/7 bude mít 3 kotle v kaskádě. 
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8. VARIANTA 3 

decentralizované zásobování teplem kondenzační kotel pro každý vchod 
 
V této variantě je uvažováno se zrušením centrálního zdroje tepla a jeho nahrazením menšími 
lokálními zdroji tepla na zemní plyn pro ohřev UT a TV pro každý vchod jednotlivých bytových domů.  
Stejně jako v předchozí variantě je základním vstupním údajem pro návrh zařízení výpočet tepelných 
ztrát, viz následující tabulka. Potřebný topný výkon pro ohřev TV vychází z bilance potřeb teplé vody, 
viz varianta 1.  
V tabulce je dále uveden potřebný přípojný topný výkon zdroje tepla stanovený z provozních špiček, 
max. potřeba ZP a návrh zařízení pro každý vchod. 
Díky decentralizaci již není potřeba počítat s množstvím tepla pro krytí tepelných ztrát centrálním 
potrubím vedeným v zemině a množstvím tepla na vytopení centrální kotelny. 
 
Tepelné bilance: 
 

objekt vchod

tepelná 

ztráta

obálka 

(kW)

potřeba 

tepla

pro TV

(kW)

přípojný 

výkon 

zdroje 

(kW)

  instal. 

výkon 

zdrojů  

 (kW)

spotřeba 

ZP

(m3/h)

kategorie

kotelny
TYP

výkon

(kW)

582 41 20 49 70 7,3 není 2x Logano GB162-35 2x35

583 39 20 47 70 7,3 není 2x Logano GB162-35 2x35

584 41 20 49 70 7,3 není 2x Logano GB162-35 2x35

585 52 25 62 70 7,3 není 2x Logano GB162-35 2x35

586 49 25 59 70 7,3 není 2x Logano GB162-35 2x35

587 49 25 59 70 7,3 není 2x Logano GB162-35 2x35

588 52 25 62 70 7,3 není 2x Logano GB162-35 2x35

589 41 20 49 70 7,3 není 2x Logano GB162-35 2x35

590 39 20 47 70 7,3 není 2x Logano GB162-35 2x35

591 42 20 49 70 7,3 není 2x Logano GB162-35 2x35

Ruzyňská

Pavlovská

 
 
Technické řešení: 
 
Veškeré stávající zařízení v centrální kotelně bude demontováno a ekologicky zlikvidováno. Areálové 
rozvody tepla a teplé vody zůstanou zachovány, pouze budou zaslepeny.  
Prostory centrální kotelny bude možno dále využívat jako pronajímatelné plochy. 
Pro každý vhod bude vytvořen samostatný topný systém. Jako zdroj tepla je uvažováno s osazením 
dvou kondenzačních kotlů např. Buderus Logano GB 162-35 o modulovaném výkonu 6,7-35,1kW (při 
50/30°C). Místnosti se zdroji tepla o tomto výkonu nepodléhají žádné kategorii kotelen. 
Kotle jsou vybaveny elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem, pojistným ventilem a expanzní 
nádobou.  
Kotle budou pracovat v režimu závislém na vzduchu v místnosti. Přívod spalovacího a větracího 
vzduchu bude zajištěn nuceným způsobem z venkovního prostoru.  
Odvod spalin bude proveden do společného odkouření a vyveden po fasádě na střechu objektu 
 
Kotle budou zapojeny do kaskády přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT). Za HVDT 
bude topná voda rozdělena na ohřev UT a TV, viz schéma zapojení.  
 
Větev UT bude napojena na stávající objektové rozvody tepla. Pata větve bude osazena elektronicky 
řízeným oběhovým čerpadlem, vyvažovacími a uzavíracími armaturami. 
 
Ohřev TV bude prováděn v nepřímohřevném zásobníkovém ohřívači o objemu 500l. 
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Systém bude jištěn dle ČSN 060830 pojistným ventilem na každém zdroji tepla. Doplňování systému 
vodou a udržování tlaku bude provedeno automatickým zařízení Reflex fillcontrol. 
 
Řízení topné vody bude dle venkovní teploty – ekvitermní křivky.  
 

8.1. Plynovod: 

Průzkum okolí: 

Popsáno v kapitole 7.1. 
 

Návrh řešení: 

Varianta 2 spočívá ve vybudování plynovodu, na který se napojí jednotlivé domy samostatnými 
přípojkami. Plynovod je napojen na STL plynovod PE 220 1996 vedený v ulici U prioru.  Na nový 
plynovod jsou napojeny navrtávkou přípojky k jednotlivým domům, které končí v plynoměrném kiosku 
u fasády budovy. Přípojky k domům jsou z PE 100 SDR 11 25x3 mm. V kiosku je osazen regulátor tlaku 
STL/NTL a fakturační plynoměr G6. Povrchy dotčené realizací přípojky budou uvedeny do původního 
stavu. 
Alternativně lze plynovod provádět z opláštěného potrubí (Robust). Volbu materiálu proveďte po 
konzultaci s technikem dozoru PPD, a.s. 
 
Plynovod  PE 100, SDR 11, 63x5,8 mm  419,7 m 
Přípojky plynu PE 100, SDR 11, 25x3 mm  167,8m 
 

Plynovod vede přes tyto pozemky 

 
číslo parcely majitel druh pozemku

k.ú.Liboc 468/7

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 

11000 Praha 1 Chromčáková Milada Ing., Blanická 1060/32, 

Vinohrady, 12000 Praha 2 ostatní plocha

468/5

Chromčáková Milada Ing., Blanická 1060/32, Vinohrady, 12000 

Praha 2 ostatní plocha

1250/1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 

1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 dráha

439 více majitelů ostatní plocha

1457/1

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 

11000 Praha 1 ostatní komunikace

26/1

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 

11000 Praha 1 ostatní komunikace

26/40

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 

11000 Praha 1 ostatní komunikace

 
V seznamu nejsou pozemky, přes které jde přípojka do budovy. 
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Principiální schéma zapojení: 
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Detailní schéma zapojení kotelny: 
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9. VARIANTA 4 

decentralizované zásobování teplem tepelná čerpadla pro každý vchod 
 
V této variantě je uvažováno stejně jako ve variantě V2 se zrušením centrálního zdroje tepla a jeho 
nahrazením menšími lokálními zdroji tepla – tepelnými čerpadly pro ohřev UT a TV pro každý vchod 
jednotlivých bytových domů.  
Stejně jako v předchozích variantách je základním vstupním údajem pro návrh zařízení výpočet 
teplených. Potřebný topný výkon pro ohřev TV vychází z bilance potřeb teplé vody, viz varianta 1 
 
Díky decentralizaci již není potřeba počítat s množstvím tepla pro krytí tepelných ztrát centrálním 
potrubím vedeným v zemině a množstvím tepla na vytopení centrální kotelny. 
 
Tepelné bilance: 
 

objekt vchod

tepelná 

ztráta

obálka 

(kW)

potřeba 

tepla

pro VZT

(kW)

potřeba 

tepla

pro TV

(kW)

přípojný 

výkon 

zdroje 

(kW)

582 41 0 15 44

583 39 0 15 42

584 41 0 15 44

585 52 0 20 57

586 49 0 20 54

587 49 0 20 54

588 52 0 20 57

589 41 0 15 44

590 39 0 15 42

591 42 0 15 44

Ruzyňská

Pavlovská

 
 
Technické řešení: 
 
Veškeré stávající zařízení v centrální kotelně bude demontováno a ekologicky zlikvidováno. Areálové 
rozvody tepla a teplé vody zůstanou zachovány, pouze budou zaslepeny.  
Prostory centrální kotelny bude možno dále využívat jako pronajímatelné plochy. 
Pro každý vhod bude vytvořen samostatný topný systém.  
 
Jako hlavní topný zdroj pro každý „vchod“ je navržena kaskáda dvou tepelných čerpadel Buderus, 
případně Stiebel-Eltron WPL 33 ve vnitřním provedení. Tepelná čerpadla společně s ostatním zařízením 
by byla umístěna v suterénních prostorách jednotlivých vchodů. Pro přívod a odvod vzduchu je 
uvažováno s využitím stávajících oken, viz obr. z referencí firmy Stiebel Eltron. 
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Tepelná čerpadla budou zapojena do tichelmanna a napojena na akumulační zásobník topné vody o 
objemu 750l. Ze zásobníku bude vyvedena jedna topná větev napojena na stávající objektové rozvody 
tepla. Pata větve bude osazena elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem, vyvažovacími a uzavíracími 
armaturami. 
 
Ohřev TV bude prováděn TČ v nepřímohřevném zásobníkovém ohřívači o objemu 750l. Ke každému 
zásobníku (do každé sekce) bude osazeno nové cirkulační čerpadlo. 
 
Stávající ležaté rozvody teplé, studené vody a cirkulace budou upraveny podobně jako rozvody UT. 
 

 

Z výkonového diagramu je patrné, že tepelná čerpadla pokryjí potřebu tepla do venkovní teploty -1°C 
od této teploty bude připínán bivalentní zdroj tepla. Z grafu je rovněž patrné jakou část tepla pokryjí 
TČ a jakou bivalentní zdroj. 
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Bivalentní zdroj tepla: 

Jako bivalentní zdroj tepla je uvažován elektrokotel o výkonu 38kW např. Thermona Therm EL 
s plynulou regulací výkonu. V zásobníku TV bude rovněž umístěna elektrická patrona o výkonu 12kW 
která má funkci pouze záložního zdroje tepla a pro ochranu proti bakterii Legionella (přehřátí vody nad 
70°C) 
 
Principiální schéma zapojení: 
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Detailní schéma zapojení strojovny TČ: 

?

?

 
 
 

10. Investiční náklady jednotlivých variant 
 
V následující tabulce je uveden souhrn předpokládaných investičních nákladů pro jednotlivé varianty 
V investici je započtena kompletní rekonstrukce zdrojů tepla a ostatních souvisejících zařízení pro 
provoz topné soustavy (MaR, elektro, atd..). Ve všech variantách je uvažováno s novými zdroji tepla a 
podružnými zařízeními (armatury, čerpadla, doplňování, atd..). Systémy UT v jednotlivých bytech 
nejsou předmětem rekonstrukce, zůstanou stávající. Ceny v tabulce jsou uvedeny včetně stavebních 
přípomocí.  
 
Podrobný rozklad investičních nákladů pro jednotlivé varianty je uveden v příloze 1. 
 
 

označení varianty investiční náklady 

varianta 1 3 274 972 Kč 

varianta 2 4 671 479 Kč 

varianta 3 5 809 676 Kč 

varianta 4 8 115 780 Kč 
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11. Spotřeby tepla - porovnání variant 

11.1. Spotřeba tepla pro jednotlivé varianty: 

 
Tabulka vychází ze základní potřeby tepla jednotlivých bytových domů, která je shodná pro všechny 
varianty. Do jednotlivých vari dále vstupují další potřeby tepla jako u V1 a V2 potřeba tepla pro krytí 
ztrát rozvody tepla v zemině, u všech variant vstupují do výpočtu různé ztráty zásobníků teplé vody. 
(každá varianta má jiný počet a objem). Součtová potřeba tepla je následně vynásobená účinností 
daného zdroje tepla (dle ČSN 15316-4-1). V případě tepelných čerpadel je výsledná potřeba tepla 
rozdělena na podíl tepla co vyrobí TČ (viz. výkonový diagram kapitola 9) a to je vyděleno topným 
faktorem, zbylá část potřeby tepla je pokryta elektrokotlem, opět vynásobeno účinností 0,98%.  
 
Ceny za jednotlivé energie jsou pro každou variantu kalkulovány dle aktuálních nabídek jednotlivých 
dodavatelů energií v programu „Kalkulátor cen energií“ z portálu tzbinfo.cz.  
 
Jednotlivé varianty jsou porovnatelné přes výslednou cenu za GJ tepla. 
 

Potřeba tepla pro vytápění objektů GJ/rok 2 362,0 2 362,0 2 362,0 2 362,0 2 362,0
Potřeba tepla pro temperování kotelny GJ/rok 100,0 80,0 0,0 0,0 0,0

Ztráta rozvodů vedených v zemi GJ/rok 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0

Účinnost zdroje tepla % 85,0 98,0 98,0 98,0 100,0

Účinnost distribuce energie v objektu % 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

Spotřeba tepla pro vytápění GJ/rok 3 754,5 3 234,5 2 591,6 2 591,6 2 539,8

Potřeba tepla pro TV  (ohřátí z 10° na 55°) GJ/rok 843,0 843,0 843,0 843,0 843,0

Ztráty zásobníků TV GJ/rok 82,8 15,8 11,8 19,7 29,5

Ztráta rozvodů vedených v zemi GJ/rok 567,6 567,6 0,0 0,0 0,0

Účinnost zdroje tepla % 85,0 98,0 98,0 98,0 100,0

Účinnost distribuce energie v objektu % 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Spotřeba tepla pro přípravu TV GJ/rok 2 182,0 1 824,2 1 240,9 1 249,0 1 233,8

Celkové množství tepla (vyrobené ve zdrojích) GJ/rok 5 936,4 5 058,7 3 832,5 3 840,6 3 773,6

Celkové množství tepla (vyrobené ve zdrojích) kWh/rok 1 649 012,9 1 405 184,9 1 064 589,2 1 066 828,4 1 048 214,1

Spotřeba elektrické energie pro  TČ s  COP 3,1 kWh/rok - - - - 284 032,2

Spotřeba bivalentního zdroje kWh/rok - - - - 164 360,0

Podíl bivalentního zdroje % 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0

Odběr energie CELKEM kWh/rok 1 649 012,9 1 405 184,9 1 064 589,2 1 066 828,4 448 392,2

Odběr energie CELKEM GJ/rok 5 936,4 5 058,7 3 832,5 3 840,6 1 614,2

průměrný příkon ob. čerpadel + hořáků kW 10,4 6,4 1,7 4,0 4,0

spotřeba el. energie na práci čerpadel ( provoz 5400h) kWh/rok 56 160,0 34 560,0 9 180,0 21 600,0 21 600,0

Potřebný jistič A 3x32 3x32 z objektu z objektu 10 x 3x63A

cena za 1 kWh elektřiny včetně paušálu za elektroměr Kč/kWh 3,8 3,8 3,8 3,8 2,3

cena za 1 kWh ZP včetně paušálu za plynoměry Kč/kWh 1,22 1,24 1,33

cena za 1 GJ z LTO Kč/GJ 730,0

náklady za LTO Kč 4 333 606 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

náklady za ZP Kč 0 Kč 1 714 326 Kč 1 320 091 Kč 1 418 882 Kč 0 Kč

náklady za elektrickou energii Kč 213 408 Kč 131 328 Kč 34 884 Kč 82 080 Kč 1 008 882 Kč

stálé náklady Kč/rok 500 000 Kč 300 000 Kč 200 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč

Celkové roční náklady Kč/rok 5 047 014 Kč 2 145 654 Kč 1 554 975 Kč 1 650 962 Kč 1 158 882 Kč

výsledná cena za GJ tepla Kč/rok 850,2 424,2 405,7 429,9 307,1

Stávající stav 
CZT na LTO

Lokální zdroj 
kondenzační kotel 
pro každý  vchod

Lokální zdroj 
tepelné čerpadlo - 
pro každý vchodJedn.

CZT 
kondenzační 

kotle

Lokální zdroje 
kondenzační kotle 

- pro objekt
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11.2. Tepelné ztráty potrubí: 

Zdroj tepla musí rovněž pokrýt tepelné ztráty centrálních rozvodů tepla a TV mezi kotelnou a 
jednotlivými objekty. Jelikož není známá tloušťka izolace venkovních rozvodů (není ani žádná 
dokumentace), jde spíše o odborný odhad, který vychází z následujícího vzorce. 
 

ΔP = G (tp + tv - 2tz ) [W/m]  ΔPcelk = ΔP . L [W] 
 
ΔP = tepelná ztráta přívodního a vratného potrubí [W/m] 
G = tepelná vodivost potrubí v zemině [W/m K] 
tp = teplota přívodního potrubí [°C] 
tv = teplota vratného potrubí [°C] 
tz = teplota zeminy [°C] 
L=délka potrubí [m] 
 

G tp tv tz L ∆P ∆Pcelk

(W/mK) (°C) (°C) (°C) (m) (W/m) (kW)

Topná voda 0,55 80 60 5 390 71,5 28

Cirkulace 0,5 55 45 5 390 45 18

Větev

 
 

Větev ∆Pcelk

počet 
provozních 

dnů

doba 
provozu 
(h/den)

celková doba 
provozu 
(h/rok)

Qcelk      
(kWh)

Qcelk      
(GJ)

Topná voda 28,0 225,0 24,0 5400,0 151200,0 544,3

Cirkulace 18,0 365,0 24,0 8760,0 157680,0 567,6  
 

11.3. Provozní úspora a prostá návratnost: 

Pro porovnání variant byla stanovena prostá návratnost investice do jednotlivých variant. Byla 
zjišťována úspora nákladů na ohřev topné a teplé vody po realizaci jednotlivých variant. Tato úspora 
pak byla porovnána s investičními náklady. 
 

  

investice 

Provozní úspora prostá návratnost 

 za 1rok  (rok) 

stávající stav / varianta1 3 745 709 Kč 2 901 360 Kč 1,3 

stávající stav / varianta2 4 771 172 Kč 3 492 039 Kč 1,4 

stávající stav / varianta3 6 189 871 Kč 3 396 052 Kč 1,8 

stávající stav / varianta4 8 691 919 Kč 3 888 132 Kč 2,2 
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12. Závěr studie, doporučení vhodné varianty 

Záměrem této studie bylo posouzení efektivnosti rekonstrukce zásobování teplem objektů v ulici 
Ruzyňská č.p. 582-584 a Pavlovská č.p. 585-592. Ve studii jsou řešeny 4 základní varianty rekonstrukce: 

Varianta 1 – V této variantě je uvažováno s celkovou rekonstrukcí centrální kotelny se změnou 
přechodu paliva z LTO na ZP. Hlavním zdrojem tepla bude kondenzační kotel + bude zachován jeden 
stávající teplovodní kotel. Zbylá část teplovodního systému mimo kotelnu zůstane zachována beze 
změn.  

Varianta 2 – Počítá se zrušením centrální kotelny a její náhradou v podobě lokálních zdrojů tepla v 
jednotlivých objektech. Zdrojem tepla v této variantě jsou plynové kondenzační kotle a to jak pro 
vytápění, tak pro přípravu TV. 

Varianta 3 – Spočívá v decentralizaci zdrojů tepla.  Centrální kotelna bude zrušena a její náhradou 
budou lokální zdroje tepla v jednotlivých vchodech. Zdrojem tepla v této variantě jsou tepelná 
čerpadla vzduch-voda a to jak pro vytápění, tak pro přípravu TV. 

Varianta 4 – Spočívá rovněž v decentralizaci zdrojů tepla.  Centrální kotelna bude zrušena a její 
náhradou budou lokální zdroje tepla v jednotlivých vchodech. Zdrojem tepla v této variantě jsou 
tepelná čerpadla vzduch-voda a to jak pro vytápění, tak pro přípravu TV. Je uvažováno s umístěním TČ 
v suterénních prostorách a sáním a výfukem vzduchu do venkovního prostředí přes okna. 

12.1. Postup zpracování studie 

 
1) Pro určení základních potřeb tepla byl proveden výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou pro 
jednotlivé vchody bytových domů. Potřeba teplé vody pro návrh zdroje tepla je uvažována dle platné 
legislativy. Pro výpočet spotřeb tepla bylo uvažováno množství TV dle vstupních údajů dodaných 
investorem.  

2) Na základě stanovených bilancí byly pro každou variantu provedeny návrhy jednotlivých zařízení, 
tj. zdrojů tepla a plynovodů včetně jejich tras zakreslených v situaci, návrhy umístění zařízení atd., viz 
popis jednotlivých variant. 

3) Určení investiční nákladů pro jednotlivé varianty.  

4) Určení roční spotřeb tepla na vytápění pro jednotlivé varianty. Do výsledných spotřeb tepla jsou 
zohledňovány ztráty v potrubí, účinnosti jednotlivých zdrojů tepla, spotřeba elektrické energie 
pomocných zařízení, revize a servis.  

Výsledkem je cena vyrobeného GJ tepla pro jednotlivé varianty a roční náklady na vytápění. Tyto 
náklady jsou porovnány se součastnými náklady na teplo dle podkladů investora. Výsledkem je 
provozní úspora nákladů a prostá návratnost investice.  

12.2. Posouzení z hlediska investic 

Výsledkem studie je následující tabulka (souhrn předešlých výpočtů), která potvrzuje efektivnost 
rekonstrukce vytápění. Z tab. je patrné, že každá rekonstrukce přináší značné finanční úspory na 
vytápění a ohřevu TV oproti stávajícímu stavu. 
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Souhrn ekonomických ukazatelů 

0 Kč 3 745 709 Kč 4 771 172 Kč 6 189 871 Kč 8 691 919 Kč

5 047 014 Kč 2 145 654 Kč 1 554 975 Kč 1 650 962 Kč 1 158 882 Kč

0 Kč 2 901 360 Kč 3 492 039 Kč 3 396 052 Kč 3 888 132 Kč

Lokální zdroje 
tepelná čerpadla - 

každý  vchod

Lokální zdroj 
kondenzační kotel 
pro každý  vchod

Stávající stav 
centrální s kotli na 

LTO

provozní úspora 
oproti stávajícímu 

stavu

roční náklady

investice

Centrální zdroj 
kondenzační kotle

Lokální zdroje 
kondenzační kotle - 

pro objekt

 

Vstupní údaje: 

Předpokládané investiční náklady: Souhrn investičních nákladů do jednotlivých variant rekonstrukce. 
Investiční náklady je nutné uvažovat s rezervou +10% (limitní náklady) na případné vícepráce, které se 
mohou projevit při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, nebo při realizaci.  
 

Cena vytápění za rok: Jsou to celkové provozní náklady na vytápění včetně revizí a údržby zařízení. 

Ve stávajícím stavu jsou použité podklady skutečných cen dle investora.  V ostatních variantách jsou 
údaje vypočteny, viz předchozí kapitoly. 

12.3. Posouzení jednotlivých variant a výběr optimální varianty 

Z tabulky je patrné, že nejmenší investiční náklady (3,745mil Kč) jsou ve variantě 1 - centralizace 
s přechodem na zemní plyn, ale zároveň je zde nejmenší provozní úspora (2,901 mil Kč) oproti 
stávajícímu stavu. Nejmenší provozní úspora je způsobena ztrátami v potrubí a spotřebou oběhových 
čerpadel pro oběh vody mezi objekty. 

Největší provozní úspory přináší varianta  4 – tepelná čerpadla pro každý vchod, ale tato varianta má 
zároveň nejvyšší investiční náklady a také největší dobu návratnosti.  

Částečným rizikem varianty 3 a 4 je potřeba vytvoření samostatné místnosti/strojovny v suterénních 
prostorách které jsou v současné době v některých domech zabrané nájemci, nebo jsou zde vytvořeny 
kanceláře pro správu bytového družstva. Další problémem může být dle informací zadavatele nutnost 
100% odsouhlasení změny užívání daného prostoru.  

Jako optimální variantu preferujeme variantu 2 (decentralizace - lokální zdroje tepla pro každý objekt), 
která přináší výhodný poměr mezi investičním nákladem a provozní úsporou. Není zde potřeba krýt 
tepelné ztráty v areálových rozvodech. 

Další výhodou je úplné uvolnění prostor centrální kotelny, která může být pronajímána a výnosy 
z pronájmu dále sníží provozní náklady. 

Jako další variantu preferujeme V1. 

 

Seznam příloh: 

1) Výkres situace V1 

2) Výkres situace V2 

3) Výkres situace V3 

 


