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ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY

• nízkoenergetické

• nízká potřeba energie

• pasivní

• tepelný komfort

• nulové

• zdravé vnitřní prostředí

• plusové

• minimální negativní dopad na ŽP

• aktivní

• bezpečí

• soběstačné

• ekonomická efektivita
• estetická hlediska
• sociální vazby
• ...
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SMĚRNICE EPBD 2010 (RECAST)

• téměř nulová budova
– “budovou s téměř nulovou spotřebou energie" je budova, jejíž
energetická náročnost je velmi nízká.
– téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve
značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z
obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí

• nízká spotřeba energie

úsporné konstrukce a systémy

• obnovitelné zdroje energie

teplo, chlad, elektřina

• v místě či okolí

obálka budovy
okolí budovy
městská čtvrť, obec, vesnice ?
kraj, stát ?
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VÝZNAMNÁ ZMĚNA V HODNOCENÍ BUDOV

• kritéria
– kvalita obálky budovy
– účinnost systémů (dodaná energie)
– primární neobnovitelná energie

• primární neobnovitelná energie
– energie z neobnovitelných zdrojů užitá k „výrobě“ energie
(energonositele) dodané do budovy
– vyjadřuje vliv zásobování energiemi na životní prostředí
– neobnovitelná primární energie má vazbu na emise, životní prostředí, ...

• obnovitelné zdroje energie jako logický krok
– minimální náročnost na neobnovitelnou primární energii
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PASIVNÍ DOMY

• termín nemá oporu v legislativě
dobrovolný systém
různá hodnocení pasivních domů s různě nastavenými kritérii

• TNI 73 0329
• PHPP

počet kritérií
měrná potřeba tepla na vytápění
vzduchotěsnost n50
měrná potřeba neobn. primární energie

TNI

PHPP
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< 20 kWh/m2.rok

< 15 kWh/m2.rok

< 0,6 /h

< 0,6 /h

< 60 kWh/m2.rok

< 120 kWh/m2.rok

vytápění, teplá voda,
pomocná energie

včetně el. spotřebičů
cca 60 kWh/m2.rok
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NULOVÉ DOMY

• v ČSN 73 0540-2 (informativní příloha)

Neobytné
budovy

Obytné budovy

Závaznost kriteria

Nulový
Blízký
nulovému

Požadovaná
hodnota

Doporučená
hodnota

Průměrný součinitel
prostupu tepla
Uem [W/(m2K)]

Měrná potřeba tepla
na vytápění
[kWh/(m2a)]

Rodinné domy ≤ 0,25
Bytové domy ≤ 0,35

Nulový
Blízký
nulovému

≤ 0,35

Rodinné domy ≤ 20
Bytové domy≤ 15

≤ 30

Požadovaná hodnota
podle zvolené úrovně
hodnocení
Měrná primární energie
[kWh/(m2a)]
Úroveň A

Úroveň B

0

0

80

30

0

0

120

90

nula je nula
polovina požadavku
na pasivní dům

úroveň A: vytápění, teplá voda, pomocná energie, uživatelská energie
úroveň B: vytápění, teplá voda, pomocná energie
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LEGISLATIVNÍ NASTAVENÍ V ČR

• budova s téměř nulovou spotřebou (rodinný, bytový dům)
– průměrný součinitel prostupu

Uem < 0,7 Uem,ref

– neobnovitelná primární energie

NPE < 0,8 NPEref

– Urban, Kabele (AZE 2014): splní např. velmi dobře zateplená budova,
kondenzační plynový kotel jako zdroj tepla, žádný OZE

• téměř nulový dům není dům s téměř nulovou potřebou primární energie
– jde mimo smysl evropské směrnice
– mimoběžné s trendem v evropských státech
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NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

• energie z neobnovitelných zdrojů užitá k „výrobě“ energie (energonositele)
dodaného do budovy

• umožňuje sčítání různých energonositelů na společném základě, vyjadřujícím
zjednodušeně míru vlivu na životní prostředí, vyčerpávání zásob, atd.

• vypočítá se z dodané (delivered) a vydané (exported) energie jednotlivých
energonositelů a faktorů neobnovitelné primární energie = konverzních
faktorů

F x Edod
F x Eexp

nadřazená síť
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NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

• náročnost přeměny primární energie na energonositele (paliva, teplonosné
látky, jiné formy energie)

• konverzní faktory F a výpočet mají fyzikální základ, vychází se ze statistik
... avšak počítá se i s politickým vlivem (motivační konverzní faktory)

• každý stát má jiné konverzní faktory
• ČR: viz vyhláška 78/2013 Sb.

FR

DE

NL

PL

ES

SE

UK

% RE

12.8

10.3

4.2

2.7

22.3

50.2

4.7

FE

2.58

2.60

2.56

3.00

2.60

2.00

2.92
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KONVERZNÍ FAKTORY PRIMÁRNÍ NEOBNOVITELNÉ ENERGIE
vyhláška 78/2013 Sb.

Zdroj

F
[kWh/kWh]

Zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí

1,1

Propan-butan, LPG, topný olej

1,2

Elektrická energie

3,0

Dřevo, ostatní biomasa

0,1

Dřevěné peletky

0,2

Energie okolní prostředí (elektřina, teplo)

0

Elektřina – dodávka mimo budovu

-3,0

Teplo – dodávka mimo budovu

-1,0

Soustava zásobování teplem s podílem OZE < 50 %

1,0

Soustava zásobování teplem s podílem OZE mezi 50 % a 80 %

0,3

Soustava zásobování teplem s podílem OZE > 50 %

0,1
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NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE JAKO MĚŘÍTKO
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NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE JAKO MĚŘÍTKO

• faktor využití primární energie PER
– náročnost zařízení / soustavy na primární energii
– poměr mezi potřebou primární energie PE a energií dodanou pro krytí
potřeb Q

PE F
PER 

Q 



provozní účinnost celé soustavy, vztažená k energetickému obsahu paliv
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NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE JAKO MĚŘÍTKO

F



PER

[-]

[-]

[-]

Elektrický kotel / elektřina

3,00

1,00

3,00

Tepelné čerpadlo A/W / elektřina

3,00

2,90

1,03

Tepelné čerpadlo B/W / elektřina

3,00

3,70

0,81

Plynový kotel běžný / zemní plyn

1,10

0,75

1,47

Plynový kotel kondenzační / zemní plyn

1,10

0,93

1,18

Kotel na pelety / dřevní pelety

0,20

0,80

0,25

Solární tepelná soustava / sluneční energie

0,00

1,00

0,00

Zdroj tepla / energonositel
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BILANCE PRIMÁRNÍ ENERGIE PRO PASIVNÍ DŮM

• rodinný dům
– vytápěná plocha

150 m2

– potřeba tepla na vytápění

3000 kWh/rok

– potřeba tepla na přípravu TV

3000 kWh/rok

– celková dodaná energie

6600 kWh/rok

– pomocná el . energie

300 kWh/rok

• zdroje
– elektrokotel, plynový kotel, tepelné čerpadlo, kotel na pelety, solární
soustava (2000 kWh/rok)
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MĚRNÁ NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

51 m2 FV
21 m2 FV

60 kWh/m2.rok

26 m2 FV
6 m2 FV

30 kWh/m2.rok

19 m2 FV
15 m2 FV
36 m2 FV
15 m2 FV

15

ZDROJE ENERGIE PRO PASIVNÍ DOMY = LOGICKÁ SÁZKA NA OZE

• solární tepelné soustavy
– otázka vhodného návrhového pokrytí potřeby tepla

• solární fotovoltaické systémy
– způsob využití elektřiny

• tepelná čerpadla
– efektivita provozu

• zdroje na spalování biomasy
– návrhový výkon, využitelnost
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SOLÁRNÍ TEPELNÉ SOUSTAVY
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SOLÁRNÍ TEPELNÉ SOUSTAVY

• solární ohřev vody / podpora vytápění
– ploché kolektory
– trubkové vakuové kolektory

• solární soustava jako spořič energie
– nikoli hlavní zdroj tepla (extrémní případy)

• bezemisní technologie
• minimální potřeba primární energie
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PŘÍNOSY SOLÁRNÍCH TEPELNÝCH SOUSTAV

• měrné solární zisky x solární pokrytí
• čím vyšší pokrytí potřeby energie solární soustavou (= vyšší úspora emisí),
tím nižší měrný energetický zisk (= horší ekonomika)

• minimální pomocná energie < 1 % ze zisků

Druh solární soustavy

pokrytí

roční zisky

[%]

[ kWh/m2 ]

Solární ohřev vody

40 až 60

350 až 400

Vytápění a ohřev vody

20 až 40

250 až 300
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SOLÁRNÍ TEPELNÉ SOUSTAVY
2000

potřeba tepla [kWh/měs]

4 m2 solárních kolektorů = 380 kWh/m2 = 31 %
8 m2 solárních kolektorů = 240 kWh/m2 = 39 %

1500

1000

nelze využít v domě
500

0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

měsíc
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FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY
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FOTOVOLTAIKA JAKO LOKÁLNÍ ZDROJ ELEKTŘINY

3000
x 3.0

Bilance síťové EE
3000 kWh/rok

Bilance PE
9000 kWh/rok

uživatelská potřeba domu
EE: 3000 kWh/rok
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FOTOVOLTAIKA JAKO LOKÁLNÍ ZDROJ ELEKTŘINY

PEdod
PEexp

nadřazená síť

PE  E dod  Fdod  E exp  Fexp
Fdod se nemusí nutně rovnat Fexp
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FOTOVOLTAIKA JAKO LOKÁLNÍ ZDROJ ELEKTŘINY

produkce 1000 kWh/rok

2000
x 3.0

1000
x0

Bilance síťové EE
2000 kWh/rok

Bilance PE
6000 kWh/rok

potřeba domu
EE: 3000 kWh/rok
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FOTOVOLTAIKA JAKO LOKÁLNÍ ZDROJ ELEKTŘINY
1000
x -3.0
2000
x 3.0

produkce 2000 kWh/rok

1000
x0

Bilance síťové EE
2000 kWh/rok

Bilance PE
3000 kWh/rok

potřeba domu
EE: 3000 kWh/rok
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FOTOVOLTAIKA JAKO LOKÁLNÍ ZDROJ ELEKTŘINY
3000
x -3.0
2000
x 3.0

produkce 4000 kWh/rok

1000
x0

Bilance síťové EE
2000 kWh/rok

Bilance PE
-3000 kWh/rok

potřeba domu
EE: 3000 kWh/rok

budova energeticky
interaktivní se sítí
(netmetering)
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FOTOVOLTAIKA JAKO LOKÁLNÍ ZDROJ ELEKTŘINY
1000
x -3.0
0
x 3.0

produkce 4000 kWh/rok

3000
x0

Bilance síťové EE
0 kWh/rok

Bilance PE
-3000 kWh/rok

potřeba domu
EE: 3000 kWh/rok

budova energeticky
soběstačná
(značný význam
elektroakumulace)
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FOTOVOLTAIKA JAKO LOKÁLNÍ ZDROJ ELEKTŘINY

PEdod
PEexp



nadřazená síť



PE  E dod  E exp  FE
od 2014: zastavení podpory FV systémů
v budoucnosti netmetering
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KONKURENCE FOTOVOLTAICKÉHO A FOTOTERMICKÉHO OHŘEVU?
Kyocera KDH 250 W

Thermosolar TS500

8 panelů x 1.645 m2 = 13.16 m2

2 kolektory x 2.26 m2 = 4.52 m2

instalovaný výkon 2 kW

instalovaný výkon 3.1 kW

solární zásobník LX ACDC/M+K 200

solární zásobník OKC 200 / SOL

objem 200 l

objem 200 l

denní ztráta 1.4 kWh/den

denní ztráta 1.4 kWh/den

AC + DC těleso 2 kW

solární výměník 1 m2 + AC těleso
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VÝSLEDKY POROVNÁNÍ

dohřev
kWh/rok

využité zisky
kWh/rok

solární podíl
%

FV MPPT off

1964

803

29

FV MPPT on

1442

1325

48

FT

1090

1677

61

Systém

FV systém bez sledování výkonu
výrazně horší provoz oproti ideálnímu MPPT
(cca o 40 % nižší produkce) – nevhodně zvolený el. odpor DC tělesa
FT systém s měrnými zisky nad 370 kWh/m2.rok
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VÝSLEDKY POROVNÁNÍ

• jednoúčelové FV systémy bez sledovače výkonového maxima jsou
– jednoduché, levné
– neúčinné, neekonomické
– i přes optimalizaci (vhodně navržené topné těleso, vyšší výkon, ...)

• FV systémy se sledovačem
– konkurenceschopnější
– hlavním problémem jsou
špatně řešené zásobníky

55 °C
DC AC

55 °C
AC

– inspirace u solárních termických
systémů
více viz sborník Pasivní domy 2014, tzb-info ...
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SMYSLUPLNÉ VYUŽITÍ FV PRO ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU

• využití fotovoltaiky je smysluplné
– vždy s měničem a MPPT
– pro prioritní krytí potřeb elektrické energie, včetně řízení spotřeby =
významná úspora primární energie
– pouze přebytky se využijí pro ohřev vody
– kombinace s tepelným čerpadlem – několikanásobné zhodnocení
elektrické energie na teplo

• fotovoltaický ohřev vody přestane být smysluplný
– zavedením netmeteringu
– rozvojem elektroakumulace
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SMYSLUPLNÉ VYUŽITÍ FV PRO ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU

• využití solárních systémů na BD
– 45 bytů
– 90 obyvatel

• potřeba tepla na TV
– 500 GJ/rok
– 139 MWh/rok

• potřeba elektřiny
– 90 MWh/rok

• plocha střechy 650 m2
• využitelná plocha 80 % = 520 m2
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SMYSLUPLNÉ VYUŽITÍ FV PRO ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU

• dům napojen na CZT
fEL = 0%

– konverzní faktor 1,0, účinnost zdroje 100%

fTV = 24%

400

– pouze fotovoltaika pro samospotřebu
(F=0) a přebytky do vody

• varianta 2 (238 m2 FV)
– pouze fotovoltaika pro teplou vodu

• varianta 3 (83 m2 FT, 143 m2 FV)
– optimální kombinace fotovoltaika pro
samospotřebu (F=0) a solárního
termického systému pro teplou vodu

potřeba primární energie [MWh/rok]

• varianta 1 (238 m2 FV)

fEL = 26%

350

fEL = 20%

fTV = 7%

fTV = 31%

300
250
200
150
100
50
0

var 1

var 2

var 3
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TEPELNÁ ČERPADLA
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TEPELNÁ ČERPADLA

SPF

příprava teplé vody

Qvyt,tv

vytápění
COP

QTČ
COP 
E TČ

SPF 

Qvyt,tv
E celk

ETC

Epom

Edod

QEel,celk
celk
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EFEKTIVITA PROVOZU TEPELNÉHO ČERPADLA V PASIVNÍM DOMĚ

• rodinný dům
– vytápěná plocha

150 m2

– potřeba tepla na vytápění

3000 kWh/rok

– potřeba tepla na přípravu TV

3000 kWh/rok

– celková dodaná energie

6600 kWh/rok

• nízkoteplotní otopná soustava

40/30 °C

• příprava TV

45 °C
55 °C
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EFEKTIVITA PROVOZU TEPELNÉHO ČERPADLA V PASIVNÍM DOMĚ

• tepelné čerpadlo vzduch-voda 6.3 kW COP = 3.0
– vytápění, příprava TV (55 °C)

SPF = 2.7

– vytápění, příprava TV (45 °C)

SPF = 2.9

• tepelné čerpadlo země-voda

5.8 kW

COP = 4.5

– vytápění, příprava TV (55 °C)

SPF = 3.0

– vytápění, příprava TV (45 °C)

SPF = 3.7

při A2/W35

při B0/W35
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EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ TEPELNÝCH ČERPADEL V PASIVNÍM DOMĚ

• nízkoteplotní otopná soustava
• příprava teplé vody
– vyhnout se požadavku na vysoké teploty
– vyhnout se cirkulaci

větší objemy
akumulace

• pokročilé konstrukce tepelných čerpadel
– tepelná čerpadla s CO2
– tepelná čerpadla s odděleným chladičem přehřátých par (60-70 °C)
– tepelná čerpadla s odděleným dochlazovačem (předehřev studené)

39

EFEKTIVITA PROVOZU TEPELNÉHO ČERPADLA V PASIVNÍM DOMĚ

• tepelné čerpadlo vzduch-voda 6.3 kW COP = 3.0

při A2/W35

– vytápění, příprava TV (55 °C)

PE = 7200 kWh/rok

– vytápění, příprava TV (45 °C)

PE = 6700 kWh/rok

• tepelné čerpadlo země-voda

5.8 kW

COP = 4.5

při B0/W35

– vytápění, příprava TV (55 °C)

PE = 6500 kWh/rok

– vytápění, příprava TV (45 °C)

PE = 5300 kWh/rok

• plynový kondenzační kotel + solární systém 5 m2 x 350 kWh/m2.rok
– vytápění, příprava TV

PE = 5700 kWh/rok
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TEPELNÁ ČERPADLA – KOMBINACE SE SOLÁRNÍ SOUSTAVOU

roční výroba

4 kWp

1750 kWh

5 m2

40/30 °C

55 °C
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TEPELNÁ ČERPADLA – KOMBINACE SE SOLÁRNÍ SOUSTAVOU

vzduch – voda

země - voda

Vytápění

TV

Celkem

Vytápění

TV

Celkem

Teplo ze solární soustavy

0

1748

1748

0

1748

1748

Teplo z tepelného čerpadla

3175

1765

4941

3201

1767

4968

Teplo z elektrokotle (ze sítě)

26

2

27

0

0

0

El. energie pro TČ (ze sítě)

1033

783

1815

730

826

1556

16

70

86

42

86

128

2,96

4,11

3,47

4,15

3,85

3,99

Pomocná el. energie (ze sítě)
Sezónní topný faktor SPF
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TEPELNÁ ČERPADLA – KOMBINACE S FV SYSTÉMEM

roční výroba
4 kWp

3520 kWh

40/30 °C

55 °C

43

TEPELNÁ ČERPADLA – KOMBINACE S FV SYSTÉMEM

vzduch – voda

země - voda

18 %

Vytápění

TV

Celkem

Vytápění

TV

Celkem

Využitá elektřina z FV

176

470

646

140

522

662

Teplo z tepelného čerpadla

3170

3511

6681

3201

3515

6716

Teplo z elektrokotle (ze sítě)

31

4

36

0

0

0

El. energie pro TČ (ze sítě)

856

972

1828

592

1090

1682

Pomocná el. energie (ze
sítě)

14

14

28

13

15

28

3,51

3,55

3,53

5,29

3,18

3,93

Sezónní topný faktor SPF
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KOMBINACE FV SYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA

• pouze 10 až 20% využití FV elektřiny pro pohon čerpadla
– nízká úroveň současnosti provozu FV a TČ
– tepelné čerpadlo:

krytí potřeby v zimním období pro vytápění
ohřev vody: ráno a večer; vytápění: noc

– fotovoltaika:

produkce elektřiny v „letním“ období
produkce přes den

• regulace tepelného čerpadla, řízení příkonu kompresoru podle výroby
elektrické energie
– až 30-40 % využití FV elektřiny při běžném objemu akumulace
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ELEKTRICKY POHÁNĚNÁ TEPELNÁ ČERPADLA + FV SYSTÉM
el. energie

100

tepelné
čerpadlo
COP = 3.0

300

SPF = 3.0

tepelné
čerpadlo
COP = 3.0

300

SPF = 3.75

tepelné
čerpadlo
COP = 2.5

300

SPF = 3.0
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MINIMÁLNÍ SEZÓNNÍ TOPNÝ FAKTOR

• EU směrnice 2009/28/EC
• o podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů
• soustavu s tepelným čerpadlem lze považovat za OZE pokud

1
SPF  1,15
e
• průměr EU 2009

e = 40 %

SPF > 2,88

• průměr EU 2013

e = 45.5 %

SPF > 2,53
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