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V Plzni 27. 2. 2018 

 

Stanovisko ČFA k vydané studii ČVUT UCEEB 
 
 
Česká fotovoltaická asociace nesouhlasí s vydaným tiskovým 
materiálem ENERGETICKY PLUSOVÉ BUDOVY z roku 2017, týkající 
se případových studií budov s téměř nulovou spotřebou energie, 
zejména v bodu „rodinné domy“. 
   
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie, jsou budovy s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž 

spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, podle platné definice zákona 

č. 406/2000 Sb. Definice vznikala v době zavedení pojmu nZEB do české legislativy.  

V důsledku dalšího vývoje používaných materiálů a stavebních technik využívaných při stavbě nZEB 

budov se stalo skutečností, že můžeme dnes postavit nZEB budovu, která se vymyká současnému 

stavebnímu standardu, o čemž svědčí nejen mnohé pilotní projekty ale i nová stavební praxe a splní i 

náročná kritéria na hranici neobnovitelné primární energie. Pro nZEB uvažuje UCEEB těchto pět 

základních variant řešení technických systémů vytápění a přípravy TUV: plynový kotel, tepelné 

čerpadlo, kotel na biomasu, topné elektrické rohože a elektrický kotel.  

UCEEB dochází k poznatku, že pokud nastavíme obálku budovy na minimální úroveň Uem = 0,23 

W/m2.K, není z pohledu splnění koeficientu neobnovitelné primární energie povinnost instalovat 

obnovitelné zdroje energie. V tomto bodě zde dáváme za pravdu zprávě UCEEB, že jsou nesprávně 

nastaveny koeficienty jednotlivých energetických nositelů. Dochází k závěru, že splnění požadavků 

nZEB dosáhneme, když moderní, technicky dokonalou, smart budovu budeme vytápět dováženým 

plynem, soustavou tepelného čerpadla nebo kotlem na biomasu. Což je podle našeho názoru 

samozřejmě špatně a samotná studie se k této skutečnosti nevyjadřuje. 

Při použití zemního plynu je nutné vybudovat přípojku plynu, kompletní teplovodní rozvody, 

kondenzační kotel, ekvitermní regulaci. Navíc plyn musíme dovážet. Nastavením energetických nositelů 

pro zemní plyn se tváříme, že neexistuje lepší efektivní a ekologické řešení. O celkové ceně nemluvě. 

Využívat elektrického tepelného čerpadla vzduch-voda je již efektivním řešením, avšak u většiny malých 

a středních rodinných domů jdeme s kanónem na vrabce. I přes déletrvající technologický růst účinnosti 

výroby tepla tepelným čerpadlem, však výrobní složitost jednotky neklesá, spíše naopak, a tudíž 

s klesajícím tepelným výkonem nijak výrazně neklesá cena jednotky čerpadla i servisních prací. Nutnost 

vybudovat kompletní teplovodní rozvody pro využití tepla čerpadlem, nedává ani této variantě 

předpokládanou návratnost a životnost. Využívání biomasového kotle formou výroby vysokoteplotní 

vody, včetně její ztrátové vysokoteplotní akumulace a nutnost teplovodních rozvodů s regulací je 

otopným systémem minulého století. Výjimkou může být užití v lesních často zastíněných podmínkách, 
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kdy jiná alternativa vytápění nepřipadá v úvahu a navíc můžeme získat ekologické dřevo ruční těžbou 

za minimalizaci vlastních i cizích nákladů. 

Maximální tepelná ztráta nZEB se u malých a středních RD pohybuje v rozmezí 2 - 4 kW při -12 0C, při 

průměrné roční teplotě se tepelná ztráta objektu pohybuje jen mezi 1 až 2 kW. Z toho plyne, že využití 

plynového kotle, tepelného čerpadla nebo biomasového kotle je díky nízkým výkonům zdroje nejen 

neekonomickým ale často i neefektivním řešením. A to je naše neshodné stanovisko s UCEEB.  

Základní podmínkou moderního nZEB je instalace zařízení pro zpětné získávání tepla (rekuperace). 

V rekuperační jednotce může být instalováno i elektrické řízené přitápění do vzduchotechniky a tím 

otevírá cestu k elektrickému vytápění. U chybně nastavených energetických nositelů pro nakupovanou 

(cizí) elektřinu nevychází koeficient (výše) celkové neobnovitelné energie a musí být vždy instalován 

lokální střešní fotovoltaický zdroj, abychom dodrželi výši QnPE. Je tedy nutné upravit legislativu i v této 

oblasti, abychom podporovali řešení v souladu s využíváním lokálních zdrojů, ve shodě se Státní 

energetickou koncepcí a nepodporovali zvyšování energetické dovozní závislosti. Hlavním cestou by 

tedy měla být instalace lokálních přímotopných topidel nebo sálavého podlahového elektrického 

vytápění, s možností řízení teploty v každé místnosti bez nutnosti instalace teplovodních rozvodů. 

Doporučením ČFA je instalace fotovoltaického výkonu 4-6 kWp, využívané k přímému snižování 

spotřeby elektřiny na vytápění a ohřevu teplé vody, včetně pokrývání spotřeby ostatních elektrických 

spotřebičů. 

nZEB a využívání OZE, ve formě fotovoltaických zdrojů, je proto po úvaze oboustranně výhodné 

ekonomické i efektivní spojení. Proto navržená textace UCEEB  pro definici nZEB by měla znít: „Budova 

s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba je 

u většiny nově projektovaných budov podle možností pokryta přednostně ve většinovém rozsahu z 

obnovitelných zdrojů“. Změna textace současně musí být provedena se změnou energetických nositelů 

energie pro nakupovanou elektřinu. 

 
 
 
 
 
 
Vysvětlivky: 
 
Uem koeficient průměrného prostupu tepla budovou 
nZEB z anglického „nearly zero energy building“, tedy budova s téměř nulovou spotřebou energie 
QnPE neobnovitelná primární energie za rok 


