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Šetrná řešení v praxi: Smart systémy v budovách - příklady 
dobré praxe

30. 6. 2021



• Cíl - představit komplexní pohled na šetrné budovy
• Praktické ukázky šetrných řešení
• Interaktivní formát online ZOOM
• Možnost dotazů přes Q&A
• Prezentace a kontakty budou k dispozici na komunikačních kanálech ČKA a 
CZGBC. 
• Debaty plánované vždy ve středu v 16:00 

Šetrná řešení v praxi

30. 6. 2021



• Sledujte na YouTube Rady
• www.czgbc.org

Nadcházející témata:

30. 6. 2021

• 28.7. Šetrná řešení v praxi: Ekonomika a přínosy zelených střech
• 11.8. Šetrná řešení v praxi: Hospodaření s vodou - Potenciál využití nejen 

u veřejných budov
• 25.8. Šetrná řešení v praxi: Cirkulární ekonomika - LCA případové studie

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm5bGAUALsNNng3RtvqninPZY6DJkCvSt
https://www.czgbc.org/


ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI

Smart systémy v budovách - příklady dobré praxe

Mluvčí :

• Josef Šachta Sharry, Připravenost budov na využívání Smart systémů, 
vzájemná interakce a komunikace

• Tomáš Habel Daikin, Monitoring jako cesta ke snížení CO2 při reálném 
užívání systémů HVAC

• Richard Beber GT Energy, Pravidla pro úspěšné využití tepelných čerpadel 
jako zdroje tepla a chladu. Na co si dát pozor při návrhu koncepce systémů 
TZB s tepelnými čerpadly.

Inovativní chytrá řešení Metodika integrovaného návrhu budov pro investory –
Komplexní přístup k moderním budovám v budovách v ČR na základě Smart Readiness
Indicatoru.

https://www.czgbc.org/files/2021/01/ca29f538a6e2605225e248a1d2085f5a.pdf
https://www.czgbc.org/files/2021/01/ca29f538a6e2605225e248a1d2085f5a.pdf


INTEGRATED 
BUILDING

WHY?
Šetrná řešení v praxi

Praha 30. 6. 2021



COLLABORATION

“If you want to go fast, go alone. If you

want to go far, go together.”

African Proverb



MASLOW HIERARCHY: TENANT NEEDS



o BMS building 
management system
(lights, HVAC, M&R)

o energy efficiency

SOFTWARE IN THE BUILDINGS: 
AUTOMATION



SOFTWARE IN THE BUILDINGS: 
ACCESS AND PARKING

o access & security

o parking

o reception



o data & analytics 
(incl. all types of sensors)

o property & facility management

o community & tenant engagement

o special services, amenities 
(e.g.: parcel boxes, laundry box, canteen)

o workplace resources 
(hotdesking, meeting rooms)

o indoor location and occupancy

SOFTWARE IN THE BUILDINGS: 
WELLBEING & DATA



WHAT CLIENTS 
WANT?

o Improve user experience

o Innovation as a marketing tool

o Data

o Sustainability (ESG)

o Flexible operation

o Solution of specific problem



PROBLEM FOR INNOVATION

ONE BUILDING VARIOUS 
INTERESTS

LACK OF 
COMMUNICATION



EMPLOYEES
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PROPERTY  
MANAGER
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BUILDING ECOSYSTEM





INTEGRATED SOLUTION



Thank you for your attention!

Josef Šachta
sachta@sharry.tech

mailto:sachta@sharryeurope.com


Smart systémy v budovách 
Daikin cloudové služby

Monitoring jako cesta ke snížení CO2 při reálném užívání 
systémů HVAC

Tomáš Habel



Evropský stavební fond je dnes 
odpovědný za přibližně 36% 

všech emisí CO2 v EU. 
Vzhledem k tomu, že téměř 

50% konečné spotřeby energie 
Evropské unie se používá k 
vytápění a chlazení, z čehož 

80% se používá v budovách, je 
potenciál dekarbonizace 
tohoto odvětví obrovský.

V roce 2015 byla EU zodpovědná za produkci 10% emisí skleníkových plynů

PROČ?



Investice do 
účinnějších AC by 

mohla snížit budoucí
poptávku po energii

na polovinu

Efektivní scénář chlazení ukazuje, 
že strategie zvýšení účinnosti může 

ve srovnání s referenčním 
scénářem zdvojnásobit průměrnou 
účinnost chlazení a snížit spotřebu 

energie pro chlazení o 45%  
*IEA, The Future of Cooling, 2018



4. Členské státy stanoví požadavky s 
cílem zajistit, aby jiné než obytné budovy
s otopnou soustavou či kombinovaným

systémem pro vytápění a větrání prostor
o jmenovitém výkonu vyšším než 290 kW 

byly v technicky a ekonomicky
proveditelných případech do roku 2025 

vybaveny systémy automatizace a 
kontroly budov. 

Systémy automatizace a kontroly budov
jsou schopné: 

a) nepřetržitě monitorovat, registrovat, 
analyzovat spotřebu energie a 

umožňovat její regulaci

PROČ?



Control

Monitoring jako cesta ke 
snížení CO2 při reálném užívání 

systémů HVAC



Title - Internal use only6

Daikin European Remote Monitoring Center ERMC
Evropské centrum vzdáleného monitorování



Title - Internal use only7

Proč není vzdálený monitoring naprosto běžný?

?



Title - Internal use only8

Vzdálený monitoring zařízení Daikin

Systémy VRV 
(Centrální DX klimatizační systémy)

+

Centrální ovladač iTab či iTM, případně speciální brána

Blokové chladicí jednotky a VZT

+

Elektroměr v případě záměru monitorovat 
spotřebu energie 



Title - Internal use only9

Vlastní správa nad spojením



Title - Internal use only10

Co vzdálený monitoring nabízí



Title - Internal use only11

Co vzdálený monitoring nabízí

Systémy VRV 



Title - Internal use only12

Analýza ERMC



Title - Internal use only13

Skutečné analýzy



Title - Internal use only14

Analýza ERMC – VRV systémy

Open-space kancelář v Praze
700 m2

VRV pro vytápění i chlazení
Jmenovitý výkon chlazení 67 kW
Jmenovitý výkon topení 75 kW



Title - Internal use only15

Analýza ERMC – VRV systémy



Title - Internal use only16

Analýza ERMC – VRV systémy



Title - Internal use only17

Analýza ERMC – VRV systémy



Title - Internal use only18

Analýza ERMC – VRV systémy

Samostatná prodejna obchodního řetězce
1076 m2

VRV pro vytápění i chlazení
Jmenovitý výkon chlazení 40 kW
Jmenovitý výkon topení 45 kW



Title - Internal use only19

Analýza ERMC – VRV systémy



Title - Internal use only20

Analýza ERMC – VRV systémy



Title - Internal use only21

Analýza ERMC – VRV systémy



Title - Internal use only22

Analýza ERMC – VRV systémy



Title - Internal use only23

Analýza ERMC – VRV systémy

Administrativní budova OC Jarošova
13.000 m2

11 poschodí
Mnoho nájemníků
22 VRV systémů ~ 1100kW, 
monovalentní zdroje
VRV spotřeba za rok:
630 000 kWh



Title - Internal use only24

Analýza ERMC – VRV systémy

Administrativní budova OC Jarošova – Optimalizační opatření
Chlazení
• Omezení příliš nízkých požadovaných teplot
• Vypnutí chlazení mimo pracovní dobu

 Úspora 11% spotřeby celé budovy
 Úspora 25% spotřeby VRV systémů

Vytápění
• Omezení příliš vysokých požadovaných teplot
• Nastavení na útlumovou teplotu mimo pracovní dobu

 Úspora 7% spotřeby celé budovy
 Úspora 15% spotřeby VRV systémů



Title - Internal use only25

Analýza ERMC – VRV systémy



Title - Internal use only26

Analýza ERMC

Obecný poznatek:  

Monitoring je výborný pomocník jako příprava rekonstrukce / 
repase

Systémy jsou často předimenzovány = nejsou provozovány 
optimálně.  

Monitoring odhalí skutečnou potřebu tepla / chladu.



Děkuji
Ing. Tomáš Habel

Environment Readiness Officer
mobile : +420 778 783 028

habel.t@daikin.cz

mailto:habel.t@daikin.cz


6/2021 – CZGBC (Beber)

TEPELNÁ ČERPADLA V PRAXITEPELNÁ ČERPADLA V PRAXITEPELNÁ ČERPADLA V PRAXITEPELNÁ ČERPADLA V PRAXI

Kostel blahoslavené Marie Restituty
v Čertově rokli v Brně
ZEMĚ/VODA 80 kW

Realizace 2019

Hrad Švihov

VODA/VODA 11 kW
Realizace 1996



 Rakouský důlní inženýr (1811-1872) narozen v Novém Jičíně

 1839 vystudoval v Bánské Štiavnici

 1855 navrhl zařízení k účinnějšímu odpařování solanky (solí 
nasycené důlní vody). “Pomocí mechanické komprese (vodním 
kolem) odpadních par z varné pánve a jejich následné 
dekompresi v prostoru spodní části varné pánve mělo dojít 
k dalšímu ohřátí těchto par ze solného roztoku a k úspoře 
palivového dřeva“

 Experimentálně postaveno 1856-57 v solných dolech 
v Ebensee. Teoretický výkon byl 14 kW a mělo dosahovat 80% 
úspory paliva. Prakticky ovšem páry zanášely celý systém, 
krystalickou sůl bylo nutno mechanicky odstraňovat, přičemž 
docházelo ke ztrátě tlaku. 

 1877 bylo v solných dolech v Bexu (Švýcarsko) zařízení uvedeno 
do trvalého provozu

PETER VON RITTINGER



 Slovenský fyzik (1859-1942) 

 vystudoval v Bánské Štiavnici

 Působil v Praze

 1892 - 1929 vyučoval na Curyšské 
polytechnice

 Přátelil se s Albertem Einsteinem

 1928 sestrojil tepelné čerpadlo 
voda/voda pro radnici v Ženevě –
dodnes funkční

AUREL STODOLA



TČ země/voda

 Hala výroby + administrativa
 Vytápění, chlazení, příprava TV
 Pouze lehká montáž 

 Vytápění a chlazení 
 Tepelná ztráta 76 kW
 Zdroj TČ země/voda 54 kW
 Bivalentní elektrokotel 24 kW
 7 geotermálních vrtů 
 Pasivní chlazení
 Sálavý podlahový systém UT i CH

 Příprava TV   
 Lokální – malé el. bojlery

 Podstatnosti   
 Integrace zdroje tepla a chladu 

je ekonomicky optimální!
 Podlahové vytápění/chlazení má 

jedinečný poměr cena/výkon!
 Pokud je malý požadavek na 

přípravu TV, lze řešit 
přímotopně.



Vysokoteplotní TČ

 Hovězí porážka
 Důraz na ekologii a wellfare
 Velké stáje = méně stresu
 Odpad využit pet food

 Příprava TV   
 2x Qton (á 30 kW)
 9x topné patrona (á 30 kW)
 Odpadní teplo z kompresorů 

160 kW
 Akumulace 4x 5m3

(Cordivari)

 Data   
 VOT 160 kW 
 Celkový výkon 490 kW
 Místo Hradišťský Újezd
 Realizace Tepadla 2019

 Rozvaha 3/2019

 Schéma 4-8/2019

 Spuštění 10/2019



Plynová TČ

 LIDERA
 Polyfunkční objekt

 1.-4.NP

 Zdroj tepla a chladu   
 2x Yanmar (á 80 kWut; 71 

kWch)

 Střešní strojovna

 Data   
 Celkový výkon UT 160 kW

 Celkový výkon CH 140 kW

 Místo Špitálská, Brno

 Realizace Schwank 2018



TČ pro využití odpadního tepla z chlazení

 Botanicus
 Výroba kosmetiky
 Historická vesnička

 Šlechtitelka   
 Výroba vína
 Penzion a restaurace

 Pálenice Modrá   
 Výroba pálenky
 Penzion a restaurace



TČ pro wellness

 Saunový svět
 Relax v obchodním centru 
 Ceremoniály
 Síť poboček

 Příprava TV   
 1x Geo G238 (59 kW)
 Odpadní teplo ze saun 65 

kW
 Akumulace 2-3m3

(Cordivari)

 Data   
 VOT 65 kW 
 Celkový výkon 70-130 

kW
 Praha OC Harfa, OC 

Krakov
 Brno OC Campus
 Realizace GT Energy 2019



DÍLČÍ vs. INTEGOVANÝ NÁVRH
TECHNICKY

 Vytápění 
 Tepelná ztráta 80 kW
 Potřeba VZT 30 kW
 Příprava TV 15 kW
 Špičkový výkon 110 kW

 Soustava s tělesy (65/50°C)
 Výměníky VZT (70/50°C)
 Plynové kotle 2x 60 = 120 kW

 VZT   
 Centrální VZT jednotka
 Průtok 3250 m3/h
 S rekuperací
 Dohřev 30 kW 

 Chlazení   
 Tepelná zátěž 60 kW
 VRF systém s kazetovými jednotkami

 Společný zdroj
 Reverzibilní TČ země/voda 

 80 kWut / 60 kWch

 Elektrokotel 28 kW

 Podlahové vytápění (40/30°C)  / 
chlazení (18/20°C) 

 Alternativně aktivace bet. jádra

 Příprava TV a okruh VZT (55/45°C)



DÍLČÍ vs. INTEGOVANÝ NÁVRH
EKONOMICKY a EKOLOGICKY

 Vytápění 
 Špičkový výkon 110 kW
 Soustava s tělesy (65/50°C)
 Výměníky VZT (70/50°C)
 Plynové kotle 2x 60 = 120 kW

 VZT   
 Centrální VZT jednotka
 Průtok 3250 m3/h  (rekuperace)
 Dohřev 30 kW 

 Chlazení   
 Tepelná zátěž 60 kW
 VRF systém s kazetovými jednotkami

 Společný zdroj
 Reverzibilní TČ země/voda 

 80 kWut / 60 kWch

 Elektrokotel 28 kW

 Podlahové vytápění (40/30°C)  / 
chlazení (18/20°C) 

 Alternativně aktivace bet. jádra

 Příprava TV a okruh VZT (55/45°C)

240%

100%



JAK NAVRHOVAT TEPELNÁ ČERPADLA

 ZVOLTE PEČLIVĚ VÝKON TEPELNÉHO ČERPADLA
 Ideálně 60 – 80% celkového požadovaného výkonu
 Doplňte bivalentním zdrojem 

 TEPLOTU TOPNÉ VODY NAVRHNĚTE CO NEJNIŽŠÍ
 Zvýšení o 10 K zvýší spotřebu energie o 25% 

 PŘIZPŮSOBTE SYSTÉM TEPELNÉMU ČERPADLU   
 Výsledkem je vyšší komfort (sálavé systémy) a nižší náklady

 ZVOLTE VYHOVUJÍCÍ TEPELNÉ ČERPADLO  
 Země/voda je téměř vždy nejlepší řešení
 Velké množství TV = vysokoteplotní TČ



NÁPAD K NEZAPLACENÍ

beber@protc.cz
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