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1  ÚVOD 
Vliv energetických opatření (zateplení objektu a výměna oken) na denní osvětlení 

v místnostech školských budov, konkrétně v učebnách, je momentálně řešeno dvěma 
na sobě nezávislými normativními požadavky a návrhovými předpisy. Počítačové 
programy a hodnotící nástroje jsou v podstatě také nezávislé. V jednom programu je 
možné hodnocení energetické náročnosti budovy, na druhé straně existuje program 
pro hodnocení denního osvětlení budovy včetně simulování stínění vedlejšími 
objekty. Celkově není dořešena otázka vlivu tloušťky zateplení a výměny okna na 
denní osvětlení školské budovy, resp. učebny ve školské budově. Disertační práce se 
zabývá také možným vlivem tloušťky zateplení fasády objektu a výměny oken na 
denní osvětlení v učebnách školských budov.  

 

2  PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU PROBLEMATIKY 
Stávající a často alarmující stav některých školských budov vyžaduje zásadní 

rozhodnutí vlastníků budov přistoupit k rozsáhlejší regeneraci těchto staveb, a to jak 
z hlediska stavební rekonstrukce, tak z hlediska regenerace a rekonstrukce vnitřního 
technického vybavení budovy. Tato komplexní rekonstrukce by měla být nastavena 
tak, aby vynaložené finanční prostředky byli optimálně a efektivně využity a aby 
tato rekonstrukce byla přínosem také pro vnitřní prostředí budov. [82]; [83]; [84] 

 

2.1 BILANCE VÝSTAVBY ŠKOLSKÝCH BUDOV OD DOB MARIE 
TEREZIE DO ROKU 1950 

Školské budovy, které vznikali před rokem 1950, jsou většinou dnes viděny jako 
historické, nebo blížící se historickým. K výstavbě před rokem 1950 byly použity 
klasické materiály. Obecně lze říci, že obvodové konstrukce byly z cihly plné pálené 
od tloušťka zdiva 1,2 m až po 0,15 m tloušťky zdí v půdních prostorách. Střešní 
konstrukce byla v tomto období tvořena z klasického krokevního systému. 
V poválečných letech bylo vynaloženo 180 mil Kč na opravu školních budov. 

 

Obrázek 1: Graf stáří škol k roku 1946 [4] 
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2.2 BILANCE VÝSTAVBY ŠKOLSKÝCH BUDOV 

2.2.1 Bilance výstavby školských budov od roku 1950 po současnost 

Po roce 1950 vznikl státní typizační ústav (STÚ) Praha, ten vydal typizační 
sborník se studiemi všech typových škol.  

V letech 1954–1978 se uplatňovaly opakované projekty. Materiály byly 
prefabrikované ŽB konstrukční prvky vytvářející skeletovou nosnou soustavu 
s obvodovými plášti z cihel, později pak prefabrikované panely sendvičové nebo 
pórobetonové, montované ŽB skelety s plynosilikátovým obvodovým pláštěm 
tloušťky 250 mm, cihlovým tloušťky 375 mm anebo 120 mm. Jako střešní plášť 
byly používány ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové s krytinou 
z asfaltových pásů, případně s plechovou krytinou. [1] 

 

Obrázek 2: Graf počet školských budov v průřezu let 1945-1989 [4] 
 

2.2.2 Výstavba škol po roce 1989 

V tabulce níže můžeme vidět počet školských zařízení k určitým letům na území 
České republiky. 

 

Obrázek 3: Graf počet školských budov v grafickém zobrazení. 
 

2.3 HISTORIE VÝVOJE TEPELN Ě-TECHNICKÝCH PARAMETR Ů 
OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY 

Bližší vývoj je obsažen v disertační práci. 
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2.3.1 Vývoj v legislativě evropské unie 

• Evropská směrnice 2002/91/ES O energetické náročnosti budov 
• Evropská směrnice 31/2010/EU O energetické náročnosti budov 

 

2.3.2 Vývoj v české legislativě 

• Norma tepelné techniky 1949–1954; 1962–1964; 1979; 1992–1994  
• Vyhláška MPO č.291/2001 Sb. 
• ČSN 73 0540 2002–2004; 2007; 2011 
• Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií; Zákon 318/2012 Sb. o změně 

zákona č.406/2000 Sb.; Zákon 458/2000 Sb. energetický zákon 
• Vyhláška 230/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 78/2013 Sb. Vyhláška o 

energetické náročnosti budov 
Porovnání sou činitele prostupu tepla s pot řebnou tlouš ťkou zdiva

1,45

0,50,45

0,82

1,73
1,59

2,33
2,13

3,31

2,6

3,31

4,3

0,89

0,46 0,35 0,38
0,25 0,3 0,25 0,18

19
62

+1
96

4

19
79

-p
ož

ad
ov

an
ý

19
92

-p
ož

ad
ov

an
ý

19
94

-p
ož

ad
ov

an
ý

19
94

-p
ož

ad
ov

an
ý

20
02

+2
00

7-
po

ža
do

va
ný

20
11

-p
ož

ad
ov

an
ý

20
11

-p
as

iv
ní

Normová hodnota součinitele prostupu tepla U [W/m2K] tloušťka zdiva [m]  

Obrázek 4: Graf porovnání součinitele prostupu tepla U s potřebnou tloušťkou 
zdiva pro splnění požadavků normy v daném období [vlastní] 

 

2.4 HODNOCENÍ DENNÍHO OSV ĚTLENÍ ŠKOLSKÝCH BUDOV 

Posouzení denního osvětlení bylo vždy důležitou součástí návrhu školních budov, 
což se také promítlo do návrhových požadavků dané legislativou a technickou 
normou. Podrobný přehled je uveden v disertační práci. 

• ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov  
o Část 1: Základní požadavky. [16] 
o Část 3: Denní osvětlení škol. [18] 

 

2.5 SOFTWARE PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁRO ČNOSTI A 
DENNÍHO OSVĚTLENÍ – PŘEHLED 

Bližší vývoj je obsažen v disertační práci. 
 

2.5.1 Software pro energetickou náročnost - Na území ČR 

• Svoboda Software; Program PROTECH; Program OPTIMALIZACE 
BUDOVY; Program DEKSOFT; Výpočetní nástroj NKN II; Nástroj PHPP. 
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2.5.2 Software pro energetickou náročnost- ve světě 

• Program EnergyGauge USA [26]; Program ESP-r; Program EnergyPlus; 
Program Ecotect; Program DesignBuilder software [30]; Program EZ Sim 
[31]; Program FEDS a program DOE-2 [32]. 
 

2.5.3 Software pro hodnocení denního osvětlení - Na území ČR 

• Program WDLS [33]; Program Velux daylight visualiser [34]; SVĚTLO+ 
[35]. 

2.5.4 Software pro hodnocení denního osvětlení – ve světě 

• DIAL+ [36]; Design Builder software [30]; Autodesk REVIT Architecture 
[37]; Software Radiance [70] 
 

2.6 SOUČASNÉ MOŽNOSTI DOTA ČNÍCH TITUL Ů – PŘEHLED 

V současné době jsou renovace budov pro energetickou efektivnost podporované 
dotacemi jako jsou: 

• Operační program životního prostředí 
• Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru 
• Integrovaný regionální operační program – iROP 

 

2.7 CENA ENERGIÍ 

Ceny zemního plynu jsou stanoveny za energetické jednotky (MWh), které 
zaručují objektivní účtování. Zemní plyn je palivo, při jehož spalování vzniká ve 
srovnání s uhlím nebo s kapalnými palivy daleko méně škodlivin. Ceny tepelné 
energie pro konečné spotřebitele jsou nejnižší v případě výroby tepelné energie z 
uhlí a biomasy. Návrhový nástroj „PaMo I“ umožní finanční zhodnocení pro použitá 
paliva. V nynější době je potřeba se orientovat na biomasu a obnovitelné zdroje 
energie. Cena elektrické energie bývá z pohledu podniků i domácností hodnocena, 
coby jedna z klíčových nákladových položek. [46] 

 

3  CÍL DISERTA ČNÍ PRÁCE 
Hlavním cílem disertační práce je vytvoření návrhového nástroje „PaMo I“ pro 

optimalizace energetické renovace obálky školských staveb. Tento nástroj bude 
sloužit pro hodnocení návrhových variant energetické renovace z hlediska zateplení 
a výměny oken a pro posouzení jejich dopadu na energetickou bilanci a 
ekonomickou návratnost renovace. Dále také na denní osvětlení místností 
v renovované budově. Dále je cílem poukázání na možnosti vlivu tloušťky zateplení 
na denní osvětlení uvnitř učeben základních škol, zhoršení vnitřního mikroklimatu 
tzn. hlavně koncentrace CO2. V České republice, resp. v programech, které slouží 
pro energetické hodnocení budov v ČR, zcela chybí současné energetické hodnocení 
s návazností na dopad denního osvětlení uvnitř budovy. 
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3.1 DÍL ČÍ CÍLE JSOU NÁSLEDUJÍCÍ: 

1) Zhodnocení stavu školských budov v ČR za posledních 100 let, a to 
analýzou vybraných 23 školských budov a zhodnocení jejich stávajícího 
stavu. 

2) Posouzení vybraných požadavků na vnitřní prostředí školních budov 
s ukázkou na vybrané učebně. 
a) Posouzení mikrobiálního mikroklimatu školy a posouzení možných 

faktorů ovlivňující mikrobiální mikroklima ve školách s ukázkou na 
vybrané základní škole.  

b) Posouzení měření koncentrace CO2 na vybrané učebně před a po 
zateplení obálky budovy a výměně oken. 

c) Posouzení měření denního osvětlení ve vybrané učebně před a po 
zateplení obálky budovy a výměně oken. 

3) Určení velikosti učebny jak z hlediska vyhlášky, tak z hlediska zjištěných 
průměrných velikostí z vybraných 23 školských budov a zpracování 
výsledných velikostí do WDLS, výsledky uvedeny v návrhovém nástroji 
jako representativní. 

4) Sestavení návrhového nástroje „PaMo I“ – provedení nástroje v MS Excel. 
d) Vytvoření základní databáze výpočtových hodnot. 
e) Vytvoření tabulky vývoje součinitele prostupu tepla U [W/(m2K)] pro 

starší normy od počátku až po současnost=pro názornou ukázku vývoje, 
ale také splnění požadavků těchto norem. 

f) Vytvoření hodnotící výpočtové části pro určení součinitele prostupu 
tepla U [W/(m2K)], a frsi [-]. 

g) Vytvoření otevřené tabulky pro ukázku kondenzace vodní páry 
v konstrukci. Tato část bude otevřena pro ruční odečet hodnot a ruční 
určení, zda dojde v konstrukci ke kondenzaci, nebo nikoliv. Tato část 
bude mít za úkol uživateli ukázat jakým způsobem a v jakých hodnotách 
ke kondenzaci dochází a uživatel bude mít za úkol změřené hodnoty 
provázat do tabulky, aby ručně zjistil, jestli v konstrukci dochází ke 
kondenzaci nebo nikoliv a také v jakých vrstvách ke kondenzaci 
dochází. 

h) Určení charakteristiky ochlazovaných konstrukcí obálky budovy, ze 
které bude patrné, zda konstrukce (stěna, střecha, podlaha, výplň otvoru) 
vyhovuje, nebo nikoliv a zda splňuje nároky určené referenční budovou. 

i) Určení tepelných ztrát budovy v původním stavu s posouzením nového 
stavu a s tím spojené řešení potřeby tepla na vytápění. Určení 
energetického štítku budovy před a po realizaci zateplení. 

j) U konstrukcí bude možnost určení její ceny, a to jak manuálním 
vložením ceny, tak také možností výběru ceny za jednotku tzn. např. 
cena Kč/m2 zateplení. 
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k) Výpočet možné doby návratnosti investice na stavební úpravy obálky 
budovy. 

l) Zhodnocení snížení CO2 emisí z nespotřebované energie na vytápění. 
m) Zhodnocení denního osvětlení vybrané velikosti učebny, která bude 

nejvíce odpovídat požadavkům daného návrhu. 
5) Příklad hodnocené budovy v návrhovém nástroji „PaMo I“. 

 

4  METODA ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 
Při tvorbě této disertační práce byla zvolena metoda teoretická (komparace, 

dedukce, analýza) a simulační (simulace v počítačovém programu). Metody jsou 
seřazeny chronologicky.  

Pro splnění cílů disertační práce bylo využito pracoviště Fakulty stavební VUT 
v Brně, Ústavu pozemního stavitelství a také pracoviště Mendelovy univerzity, 
Lesnické a dřevařské fakulty, Ústavu dřevařských technologií, a to jak z hlediska 
software, tak také z hlediska měřících přístrojů. 

Disertační práce také vznikla za podpory projektů:  
• Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení vnitřního prostředí. 

101/09/H050 pod hlavním řešitelem prof. Ing. Milanem Pavelkem, CSc. 
z Fakulty Strojní, VUT v Brně. 

• Výzkum na Mendelově univerzitě v Brně v rámci projektu partnerské sítě 
mezi univerzitami CZ.1.07/2.4.00/31.0037 ve spolupráci s Ústavem 
pozemního stavitelství a Ústavem technických zařízení budov FAST VUT 
v Brně. 

K vytvoření bodů 1 z cílů této práce je použit MS Excel. K vytvoření bodu 2 byly 
použity laboratorní přístroje Mendelovy univerzity v Brně. K vytvoření bodů 3-10 
bude použit MS Excel. K bodu č. 11 byly použity cenové ukazatele z cenové 
soustavy RTS a.s. pro rok 2017. [47] K bodu 12-14 bude použit MS Excel a také 
byly použity výsledky z programu WDLS dle norem ČSN 73 0580 firmy ASTRA 
MS Software s.r.o. 

Disertační práce je doplněna fotografiemi z archívu autorky a dalších citovaných 
zdrojů a dalšími grafickými podklady ze software a návrhového nástroje. 

Podklady ke zpracování 23 vybraných školských budov byly poskytnuty pod 
záštitou tehdejší ministryní životního prostředí Ing. Rút Bízkovou a oddělením 
Státního fondu životního prostředí ČR v Praze. V rámci práce na výzkumu s prof. 
Ing. M. Pavelkem, CSc. z fakulty strojní VUT v Brně a celého týmu řešitelů bylo 
v této disertační práci hodnoceno 23 školských budov, které reprezentují stávající 
stav školských budov. Některé z nich v průběhu zjišťování a analýzy prošly méně či 
více zdařilou rekonstrukcí či stavebními úpravami (zateplení, výměna oken), avšak 
na tomto vzorku škol byl zkoumán hlavně původní stav. 
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4.1 ANALÝZA ŠKOLSKÝCH BUDOV KONSTRUK ČNĚ-PROVOZNÍCH 
NA VYBRANÝCH REPREZENTANTECH VÝSTAVBY ZA 
POSLEDNÍCH VÝSTAVBY 100 LET 

Z dnešní praxe jednoznačně vyplývá, že není-li stavba vysloveně v dezolátním 
stavu, podstatně ekonomičtějším řešením než její asanace a následné nahrazení 
novostavbou je její důsledná renovace podle nejnovějších stavebních a technických 
poznatků a možností. [76] 

Výměnou oken a zateplením domu izolací obvykle s nízkou difúzní schopností se 
dům utěsní a zpravidla nastávají výrazné problémy s hromaděním vlhkosti 
a kvalitou vzduchu v interiéru, proto je nutné provádět posouzení a plánování 
rekonstrukce na základě komplexního návrhu. [77] 

 

4.1.1 Energetické hodnocení vybraných reprezentantů školských budov 

Bylo vyhodnoceno 23 školských budov na základě podkladů získaných z MŽP 
ČR a od jednotlivých zřizovatelů. Cílem srovnání těchto auditů je zmonitorování 
stávajícího stavu školských budov ČR z hlediska energetického, ekonomického a 
environmentálního. Určité zhodnocení hospodárnosti nakládání s energií za 
současného stavu jednotlivých školských staveb. 

 

4.1.2 Základní údaje 

V hodnoceném výběru objektů bylo zahrnuto 23 školních objektů. Objekty se 
nachází v nadmořských výškách od 159 do 546 m. n. m., průměrné roční teploty se 
pohybují od 3,3 do 4,4 °C. Objem vytápěné obálky budov se nachází mezi 1471 do 
23 955 (výjimečně 38 680) m3. Pro přehled jsou budovy tříděny do několika 
objemových kategorií, a to: 

• do 5 000 m3 
• 5 000 – 10 000 m3 
• 10 000 – 20 000 m3 
• 20 000 – 30 000 m3 

 

4.1.3 Údaje o obálce budovy, tepelné ztráty, spotřeby energií 

Co se týče materiálového řešení obvodových stěn, tak tyto objekty jsou buď: 
• zděné z CPP – nejčastěji 
• z keramických tvárnic 
• panelové 

Součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcích jsou v převážné většině 
nevyhovující dnešním platným tepelně technickým požadavkům.  

Klasifikační ukazatelé CI pro hodnocení energetického štítku obálky budovy se 
vyskytují v rozmezí od 1,34 (výjimka 1,07) do 2,09. Objekty ve výběru spadají do 
klasifikační třídy E – nehospodárná (nejčastěji), méně pak do D – nevyhovující či do 
F – velmi nehospodárná. 
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Na tepelných ztrátách prostupem tepla se u hodnocených budov podílejí 
jednotlivé konstrukce. 

Ze všech hodnocených objektů používá převážná většina jako palivo pro vytápění 
zemní plyn, méně pak jsou vytápěny elektřinou, uhlím, koksem, případně i sálavými 
infračervenými panely či horkovodně. 

 Měrné roční celkové spotřeby energií budov jsou pak 23,7 až 64,7 
kWh/m3/rok, z toho spotřeba energie na vytápění a ohřev TUV činí 19,8 až 61,7 
kWh/m3/rok.  

Tabulka 1: V následující tabulce je stručný přehled hodnocených budov[vlastní] 
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4.2 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU ŠKOLSKÝCH BUDOV 
Z HLEDISKA STAVEBN Ě-TECHNICKÉHO A TEPELN Ě-
TECHNICKÉHO 

Při ohlédnutím za hodnotami, které platily v letech, kdy některé budovy byly 
postaveny je jasné, že již v té době nesplňovaly požadované hodnoty určené 
normou, nebo doporučeními. Také opatření, která vznikala za doby, kdy budovy již 
sloužily svému účelu, neodpovídaly normativním hodnotám pro rok oprav. 

 

4.2.1 Vznik vad – příčiny 

Vady v objektu vznikají za celého života objektu, a to jak z důvodu již nekvalitní 
projektové dokumentace, chyby při realizaci, dodáním nekvalitního materiálu až po 
nesprávné užívání objektu. 

 

4.2.2 Posouzení požadavků na vnitřní prostředí školských budov 

Následná část, popisující dílčí měření a výsledky, byla zpracována za podpory 
projektu Výzkum na Mendelově univerzitě v Brně v rámci projektu partnerské sítě 
mezi univerzitami CZ.1.07/2.4.00/31.0037 ve spolupráci s ÚPS a Ústavem TZB 
FAST VUT v Brně. 

Ve školách je zajištěno denní osvětlení a proslunění, je zajištěna tepelná pohoda 
vnitřního prostředí. U většiny starších budov není větší problém s koncentrací CO2, 
dle přehledu současné problematiky školských staveb je patrné, že se čistota a 
vnitřní pohoda ve školských zařízeních poměrně zlepšovala a vyvíjela až do 
dnešních propracovaných legislativních požadavků.  

 

4.2.3 Popis vybrané základní školy pro hodnocení vnitřního prostředí 

Tato základní škola byla vybrána jako reprezentant z toho důvodu, že byly 
k dispozici informace o chystaném zateplení objektu. Nejdříve tedy byla provedena 
měření CO2 a denního osvětlení v nezatepleném objektu s původními materiály. 
V druhé fázi byla provedena stejná měření ve stejné učebně, a to po zateplení a 
výměně oken. Mikrobiální stěry byly provedeny pouze v původním stavu. 

 
 

Obrázek 5: Pohled na vybranou budovu před (na levé straně) a po zateplení (na 
pravé straně) [vlastní] 
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Obrázek 6: Pohled na vybranou budovu před (na levé straně) a po zateplení (na 
pravé straně) [vlastní] 

 

4.2.4 Řešení mikrobiálního mikroklimatu ve vybrané ZŠ 

Dnešní děti tráví obecně v budovách většinu času. Je to až 90 % z celého dne. 
Prostředí v budovách se stává "životním prostředím". Vnitřní prostředí ovlivňuje 
zdravotní stav dítěte, psychickou pohodu a je prostředím pracovní činnosti. [51] 

Pomůcky k odebírání vzorků 

K odebírání vzorků byly k dispozici chirurgické sterilní rukavice – přírodní latex, 
bez pudru, 8x vzorkovací houby 3M Sponge-Stick, mokrý formát, pravítko pro 
vytyčení plochy pro odebírání, tužka.  

Postup vyhodnocení 

Do sáčku se stěrem bylo přidáno 50 ml sterilního fyziologického roztoku. Tento 
roztok je 8,5g NaCl v 1000 ml destilované vody. Poté byl 1 minutu vytřepán vzorek 
v homogenizátoru typu STOMACHER. Poté byly vzorky přesunuty na Petriho 
misky, které byly zality pro stanovení celkového počtu mikroorganismů. Dále byla 
použita půda PCA agar firmy BIOKAR DIAGNOSTICS. Kultivace probíhala 3 dny 
= 72 hodin při 30 °C. Plísně a kvasinky byly stanoveny na půdě s kvasničním 
extraktem, glukozou a chloranfenikolem. Kultivace probíhala při 25 °C 3–5 dnů 
(72–120hod). Poté byla provedena kontrola, odečtení a přepočítání.  

   Penicillium 

 
 

Obrázek 7: Kultivace – jedná se o plísně Penicillium [vlastní] 
 

4.2.5 Měření koncentrace CO2 uvnitř vybrané učebny před a po zateplení a 
výměně oken 

V současné době je stále častěji kladen důraz na řešení vnitřního prostředí 
školských budov. Tato problematika je čím dál aktuálnější a je přímo závislá na 
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zateplování a utěsňování obálek stávajících budov a nevyřešení nucené výměny 
vzduchu v místnostech. Oxid uhličitý působí na psychiku člověka, snižuje psychický 
výkon, soustředěnost, může docházet k bolesti hlavy, malátnosti apod. A právě 
snížení soustředěnosti je ve školských budovách nežádoucí vzhledem k tomu, že 
žáci se poté nesoustředí na probírané učivo a hůře si pamatují probíranou látku. [92] 

Přístroje k měření 

K měření CO2 v interiéru vybrané učebny základní školy byly použity měřicí 
přístroje TESTO 535. Jedná se o přístroje s pevně připojenou sondou. Oba přístroje 
jsou kalibrovány, a to z roku 2017.  

K měření venkovní a vnitřní teploty včetně relativní vlhkosti byly použity měřicí 
přístroje TESTO 645 – vlhkoměr/teploměr s pamětí přístroje. Přístroje jsou 
kalibrovány v roce 2017. 

Postup měření 

Měření probíhalo od 7:30 – 13:20 v pěti až deseti minutových intervalech. Přístroj 
pro měření byl umístěn ve výšce 1,35 m nad podlahou, a to uprostřed místnosti (jak 
dovolovalo umístění lavic). Po změření bylo provedeno vyhodnocení již v kanceláři 
pomocí MS Excel. Výsledky měření jsou uvedeny v kapitole 5.2. 

 
 

Obrázek 8: Měření CO2 v interiéru (nalevo) a v exteriéru (napravo) [vlastní] 
 

4.2.6 Měření denního osvětlení ve vybrané učebně před a po zateplení a 
výměně oken 

Základní veličiny hodnocení denního osvětlení škol jsou uvedeny v příloze č. 2 
v odstavci 3 disertační práce. Jedním z nejdůležitějších parametrů je činitel denní 
osvětlenosti, který by v celém prostoru neměl klesnout pod úroveň 1,5 %. Dále se 
jedná o rovnoměrnost, která by v celém prostoru neměla klesnout pod hodnotu 0,2.  

Přístroje k měření 

K měření denního osvětlení v interiéru vybrané učebny základní školy byly 
použity měřicí přístroje luxmetr-TESTO 545. Jedná se o přístroje s pevně připojenou 
sondou. K měření jasů prostoru byl použit jasoměr KONICA MINOLTA 
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Luminance METER LS-100. Dále bylo k měření využito dvou stativů s možností 
umístění fotonky v požadované výšce. K výpočtům bylo nutné provést přepočet 
pomocí kalibračních listů od výrobce. Pro přesné vytyčení bodů v určené rozteči byl 
využit laserový dálkoměr Bosch GLM 50 C Professional. K aretaci bodů na podlaze 
bylo využito samolepících pásek. 

 

 
 

Obrázek 9: Měření denního osvětlení – luxmetr (vlevo) a jasoměr (vpravo) 
[vlastní] 

Postup měření 

Rozsah měření byl proveden v souladu s ČSN 36 0011-2. Měření ve vybrané 
učebně bylo prováděno vždy bez přítomnosti žáků a vždy od 11. hod dopoledne (o 
víkendu). Příprava sestávala v rozmístění bodů na podlaze místnosti v určeném 
souřadném systému. Dále bylo provedeno měření jasů na plochách. Měření bylo 
prováděno dvěma pracovníky. V exteriéru byla fotonka umístěna na ploché střeše 
objektu. Přístroje pro měření byly nastaveny na stejné parametry a délky měření. Po 
změření bylo provedeno vyhodnocení pomocí MS Excel. Výsledky měření jsou 
uvedeny v kapitole 5.2 disertační práce. 

 

4.2.7 Navržená velikost třídy ZŠ pro hodnocení denního osvětlení 

Byla navržena učebna, která byla vybrána jako vzorová pro další hodnocení dle 
všeobecných typologických zásad [54]:  

• Kmenová učebna s max. 30 žáky, výměra je nejméně 1,65 m2/žáka; délka 
učebny – max. vzdálenost zadní hrany posledního stolu od tabule je 9,0 m a 
od zadní stěny je 1 m (min. 650 mm); šířka (hloubka) učebny je dána 
šířkami uliček a velikostí pracovních ploch. 
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4.3 ZHODNOCENÍ INVESTI ČNÍCH NÁKLAD Ů NA RENOVACI 
V NÁVRHOVÉM NÁSTROJI 

4.3.1 Souhrn orientačních cen zateplení obálky budovy a výměny oken 

 

Obrázek 10: Souhrnná tabulka orientačních cen zateplení obálky budovy – ceny 
jsou uvedeny bez DPH [vlastní] 

 

4.4 NÁVRHOVÝ NÁSTROJ PAMO I 

Tento hodnotící nástroj byl vytvořen pro účely projektantů ve stavebnictví, 
studentů stavebních škol a pro ostatní širokou veřejnost. Tento hodnotící nástroj 
může být libovolně šířen. 

 

4.4.1 Vývoj návrhového nástroje 

Úvodní myšlenky vedou směrem k vytvoření návrhového nástroje v MS Excel, 
který je běžně rozšířen, dále by měl návrhový nástroj nabízet hodnocení tepelně-
technické a také ovlivnění denního osvětlení. Dále také a uvádět zhodnocení doby 
návratnosti investic vynaložených na renovaci. 

 

4.4.2 Úvod 

Nutné informace o stavbě: 
K výpočtům v tomto programu je nutné znát některé informace o stavbě, a to 

hlavně z projektové dokumentace. 
 

4.4.3 Verze, úvodní práce s nástrojem 

Stažení a spouštění nástroje 

Nástroj bude přístupný na e-mailové adrese pavla.mocova@seznam.cz 
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Omezení nástroje 

Omezení je v počtu vrstev konstrukce – maximum je 10, dále pak v hodnocení 
kondenzace v konstrukci, kdy je hodnocení provedeno ručně, bez algoritmu.  

 

 
Obrázek 11: Vývojový diagram 1 – úvodní úvahy o vytvoření návrhového nástroje 

a v jakém výchozím rozhraní [vlastní] 
 

Aktuální verze umožňuje 

• Výpočet a vyhodnocení součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 a ČSN 
EN ISO 10077-1 pro výplně otvorů. [56], [57], [58], [59], [60] 

• Porovnání vypočteného součinitele prostupu tepla s hodnotami v průběhu 
vývoje tepelně technických vlastností obálky budovy-vybrané porovnávací 
hodnoty. 

• Průběh teplot v konstrukci v závislosti na tloušťce konstrukce. 
• Výpočet teplotního faktoru a vlhkostních parametrů včetně vyhodnocení, 

zda konstrukce vyhoví či nikoliv, a to dle ČSN 73 0540 a ČSN EN ISO 
13788. [56], [57], [58], [59], [61] 
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• Energetický štítek budovy včetně určení tepelných ztrát obálkou budovy a 
vyhodnocení jednotlivých konstrukcí. 

• Výpočet roční potřeby tepla na vytápění. 
• Vyhodnocení úspory před úpravami a po úpravách včetně zhodnocení 

stavby z hlediska návratnosti. 
• Vyhodnocení stavby z hlediska omezení emisí a jejich úspory. 
• Vyhodnocení stavby z hlediska denního osvětlení ukázka možností 

posouzení vlivu tloušťky zateplení na denní osvětlení ve školských 
budovách. 

 
Obrázek 12: Vývojový diagram 2 – popis základní práce s návrhovým nástrojem 

až do spuštění nástroje [vlastní] 
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Karta návod a karta poznámky 

• Na kartě „NÁVOD“ se nachází stručný návod. 
• V kartě „POZNÁMKY“ je hlavní legenda pomocného nástroje. 

 

4.4.4 Doporučený postup zadávání v nástroji 

• Zadávání je nutné započíst na kartě „ZADÁNÍ, POPIS “. Na této kartě je 
vhodné vyplnit základní údaje o stavbě a vložit obrázek. 

o Zadávání klimatických podmínek a interiérových podmínek 
• Zadávání na kartě „VÝPOČTOVÁ ČÁST“. 

o Materiál a další jeho vlastnosti je možné vybírat pomocí funkčního 
tlačítka (viz výše), případně od výrobce, korekce součinitele 
prostupu tepla. 

o Výčet normových požadavků pro vybrané konstrukce z aktuální 
normy ČSN 73 0540-2. 

o Ve sloupci „VYHOVÍ/NEVYHOVÍ“ poté můžeme jednoduše zjistit, 
zda konstrukce vyhovuje, či nikoliv. 

o Porovnávací tabulka se staršími normami v průřezu let od roku 1949. 
o Průběh teplot + graf průběhu teplot, výpočet konstrukce okna, resp. 

součinitele prostupu tepla výplní otvoru. 
o Grafické znázornění výsledku součinitele prostupu tepla výplně 

otvoru. 
• Zadávání na kartě „PROSTUP VODNÍCH PAR“. 

o Částečný tlak vodní páry ve hmotných vrstvách konstrukce pvi a pve. 
o Roční bilanci zkondenzované a vypařitelné vodní páry 

• Zadávání na kartě „Výčet OK“ 
o Charakteristika ochlazovaných konstrukcí obálky budovy 
o Informace o referenční budově, stávajícím stavu a navrhované 

úpravě. 
• Zadávání na kartě „Energetický ŠTÍTEK obálky budov“ 

o V první části je „přehled ploch obvodových stěn pro budovu“, a to 
s rozdělením na světové strany. 

o V další tabulce „Charakteristika budovy“ jsou dílčí parametry. 
o Vyhodnocení, Energetický štítek obálky budovy 

• Zadávání na kartě „Tepelné ztráty“ 
o Tento vzorec slouží pro prvotní orientační vyhodnocení budovy 

z hlediska tepelných ztrát. Nástroj v této kartě slouží pro orientační 
výpočty a prvotní rozhodování, tepelné ztráty pro původní stav i 
nový stav. 

o Plochy, součinitele prostupu tepla, měrná ztráta prostupem tepla 
původní bez úprav => jedná se o parametry převzaty ze záložky 
„Vý čet OK“. 
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o Tepelná ztráta konstrukcí Qz (kW), součinitel vyjadřující vliv 
přirážek a tepelné ztráty infiltrací, tepelná ztráta obálkou budovy kW, 
grafické vyjádření – porovnání. 

 

Obrázek 13: Tabulka tepelných ztrát pro původní stav – ukázka [vlastní] 
 

• Zadávání na kartě „Potřeba tepla na vytápění“ 
o Průměrná délka otopného období, průměrná venkovní teplota během 

otopného období, Tepelná ztráta objektu – PŮVODNÍ STAV/NOVÝ 
STAV, korekční součinitele výpočtu, účinnosti systému, výsledky. 

o Graf potřeby tepla na vytápění původní a nový stav. 
• Zadávání na kartě „Finanční rozvaha“ 

o Na této kartě je možné posoudit finančně úspory, které přinese 
zateplení, resp. rekonstrukce obálky budovy. 

o Investiční náklady energeticky úsporného opatření pro rekonstrukci 
o Varianta 1 je kompletní tzn. od obvodových stěn až po ostatní 

konstrukce, zahrnuje vše.  
o Varianta 2 zahrnuje jen opravu/zateplení fasády bez úprav střechy, 

otvorů apod. 
o Varianta 3 zahrnuje zateplení fasády a výměnu všech výplní otvorů. 
o Varianta 4 zahrnuje pouze výměnu otvorů. 
o Varianta 5 zahrnuje pouze zateplení střechy. 
o Varianta 6 zahrnuje pouze ostatní konstrukce. 
o Hodnocení energeticky úsporného opatření po rekonstrukci, 

porovnání hodnot. 
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• Zadávání na kartě „Emise“ 
o Na této kartě je možné provést hodnocení emisí, a to jak CO2, tak 

také CO, NOx, SO2. Jedná se o základní posouzení. Posouzení je 
možné provést pro několik základních typů paliva. 

• Zadávání na kartě „Denní osvětlení“ 
o Učebna byla zadána v software WDLS 5.0., nástroj nabízí hodnocení 

2 základních místností a to varianty 1-6 a 7-12 a dále pak 13-18 a 19-
24. Každá varianta je rozdělena podle druhu odrazností. 

 

Obrázek 14: Ukázka varianty se zobrazením půdorysů [vlastní] 
 

5  SHRNUTÍ VÝSLEDK Ů DISERTACE 
Počáteční úvahy jsou vedeny směrem k energetickým úsporám objektu 

základních škol. Energetické úspory byly zúženy na zateplení stěn objektu a výměnu 
oken. V případě, že se mění okna ze starších dřevěných oken na jiné konstrukce 
včetně zasklení a při tom dochází k zateplení ostění a také přilehlé fasády je nutné 
uvažovat s ovlivněním těchto dvou faktorů tedy míra zateplení vs. denní osvětlení 
uvnitř místností. Nejdůležitější jsou místnosti učeben, proto je disertační práce 
zaměřena právě na hodnocení u oken/fasády učeben. 

 

5.1 SHRNUTÍ ANALYZOVANÝCH BUDOV 

Lze konstatovat, že všechny vybrané hodnocené budovy jsou v oblasti nakládání 
s energií značně nehospodárné.  

Ani součinitele prostupu tepla obálkou budovy nejsou vyhovující dnes platným 
normám. Ať už se jedná o průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy 
Uem [W/m2K], který se v průměru pohybuje u hodnocených budov okolo hodnoty 

Podbarvení 
určuje, zda 
prostor vyhoví 
či nikoliv  
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1,33 W.m-2.K-1 (normou požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N je pro 
hodnocené budovy v průměru 0,63 W.m-2.K-1), tak o součinitele prostupu tepla 
jednotlivých konstrukcí (stěn, střechy, výplní otvorů), viz následující tabulka: 

 

Tabulka 2: Součinitel prostupu tepla, jaké se průměrně vyskytují u 23 hodnocených 
budov[vlastní] 

Konstrukce 

Stávající  

sou činitel prostupu  

tepla U [W/m 2K] 

Požadovaný 

sou činitel prostupu 

tepla U  [W/m 2K] 

Doporu čený 

sou činitel prostupu 

tepla U [W/m 2K] 

Obvodové st ěny 1,12 0,38 0,25 

Stropy, st řechy 0,76 
stropy 0,30 

(střecha 0,24) 

stropy 0,20 

(střecha 0,16) 

Okna 2,9 1,7 1,2 

Dveře 4,9 3,5 2,3 
 

5.1.1 Výsledky srovnání analyzovaných budov 

 
Obrázek 15: Graf – vyjádřen počet budov v procentech, které jsou zastoupeny v 

jednotlivých kategoriích dle objemu budovy v m3, [vlastní] 
 

 
Obrázek 16: Graf – vyjádření počtu budov, dle způsobu vytápění, průměrný podíl 

tepelných ztrát dle typu konstrukce [vlastní] 
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Obrázek 17:Graf – průměrné součinitele prostupu tepla Uem [W/m2K] [vlastní] 
 

5.2 DÍL ČÍ ZÁV ĚRY VYBRANÝCH POŽADAVK Ů NA VNIT ŘNÍ 
PROSTŘEDÍ ŠKOLSKÝCH BUDOV 

5.2.1 Dílčí závěr mikrobiálního rozboru 

Na vzorcích byly zjištěny mikroorganismy – bakterie, plísně, kvasinky. V tabulce 
je patrné, že kvasinky byly zjištěny jen na některých vzorcích. Plísně se vyskytují na 
všech vzorcích. Patrně byly setřeny spóry, ale nebyly viditelné porosty plísní. 
Celkově nejhorším místem ve všech třech hodnocených částech byl vzorek č. 5 - 
podlaha PVC v severní učebně. K detekci mikroorganismů přispělo také to, že byly 
vzorky odebrány po výuce. Tímto zjištěním došlo k dílčímu výsledku, ke kterému 
dospěl řešitelský kolektiv a to, že dostatečné větrání vnitřních prostor a umožnění 
vnikání přímého slunečního světla příznivě ovlivňuje vnitřní mikroklima, tzn. také 
koncentraci mikrobů v ovzduší a na stavebních plochách. 

 

Tabulka 3: Výsledky CPM a mykromycety KTJ/m2[vlastní] 
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5.2.2 Dílčí výsledek měření koncentrace CO2 ve vybrané učebně 

Podrobné výsledky jsou uvedeny v disertační práci. 
Níže jsou uvedeny koncentrace pro původní nezateplený stav a pro nový 

zateplený stav. 
Původní stav 

 
Obrázek 18: Graf – průběhu koncentrace CO2 – původní stav [vlastní] 

 

Shrnutí z měření koncentrace v původním stavu: 

Závěrem lze říci, že byly zjištěny hodnoty koncentrace CO2. V uvedených dvou 
dnech bylo nejdříve větrání ponecháno na uvážení učitelky. Ve druhém dni bylo 
regulováno autorkou. Bylo zjištěno, že vyučující nereguluje koncentrace CO2 
větráním na základě pocitu únavy, ale na základě pocitu tepla. V učebně bylo až 
27 °C, to bylo způsobeno neregulovatelností otopné soustavy. 

 

Nový stav 

 
Obrázek 19: Graf – průběhu koncentrace CO2 – nový stav [vlastní] 

 

Shrnutí z měření koncentrace v novém stavu: 

Z těchto měření v novém stavu bylo zjištěno, že koncentrace CO2 vystoupá nad 
1500 ppm přibližně do 15 minut od zahájení výuky. V jednom případě nedošlo ke 
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snížení koncentrace pod 1500 ppm za celou dobu výuky. V druhém případě bylo 
snížení pod 1500 ppm ovlivněno intenzivním vyvětráním (průvanem). 

Závěr – porovnání původního stavu vs. nový stav: 

V původním stavu se jednalo o kritérium pocitové teploty z pohledu vyučujícího. 
Vysoká teplota v interiéru byla zapříčiněna dvěma faktory => neregulovatelná 
otopná soustava a přímý sluneční svit do učebny, tj. vysoké solární zisky. U nového 
stavu, byla zjištěna koncentrace CO2 v mnohem větším měřítku. K vyvětrání učebny 
docházelo velice zřídka. V případě nových výplní otvorů se jedná, na rozdíl od 
původního stavu, o sklopná okna. Tato okna nedovolují vyvětrání prostoru, jako 
tomu bylo u kyvných oken v původním stavu. Porovnáním výsledků z původního a 
nového stavu došlo celkově ke zhoršení koncentrací CO2. Žáci jsou více vystaveni 
vyšším koncentracím CO2, což se může projevit na jejich koncentraci, pocitu únavy 
a snížené vnímavosti. Pro zlepšení situace ve školské budově by přispěla instalace 
VZT systému se zpětným získáváním tepla a čidly CO2. 

 

5.2.3 Dílčí výsledek měření denního osvětlení ve vybrané učebně 

 Byl proveden výpočet činitele denní osvětlenosti (dále č.d.o.) dle hodnot z 
naměřených dat. Data v měřených bodech jsou srovnána chronologicky. 

 
Obrázek 20: Půdorys učebny s umístěnými body a výsledky měření – původní stav 
(vlevo), nový stav (vpravo) nevyhovující hodnoty zvýrazněny červeně (pod 1,5 % 

činitele denní osvětlenosti) [vlastní] 
 

Shrnutí výsledků: 

Původní budova má tloušťku zdiva 400 mm, dřevěná okna zdvojená jsou 
opatřena vnitřními žaluziemi. Žaluzie nebylo možné srolovat, ovládání nebylo 
funkční, bylo možné pouze lamely žaluzií ponechat ve vodorovné poloze. Z tohoto 
důvodu jsou hodnoty i blízko otvorů v některých případech nevyhovující. Výmalba 
byla z části tmavě zelená a z části bílá. Ostění bylo provedeno bílou barvou 
v interiéru a šedou v exteriéru. V případě nového stavu byla obálka zateplena 
tloušťkou 200 mm EPS, okna jsou plastová s trojskly s vnitřními žaluziemi, které 
jsou nové, a tedy ovladatelné v plném rozsahu. Měření bylo provedeno se 
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srolovanými žaluziemi. Vymalování prostoru je bílou barvou. V novém stavu byl po 
celém obvodu učebny u stropní konstrukce proveden falešný podhled, ve kterém 
jsou vedeny nové rozvody elektřiny. Podhled je jen v šířce 250 mm a výšce 185 
mm.  Vnitřní mobiliář je stejný, avšak lavice byly v jiném rozestavění. V původním 
stavu takřka nevyhovuje většina hodnot v měřených bodech. V tomto stavu by bylo 
možné v podstatě využít pouze dvě lavice. Zvláštností jsou hodnoty v levém horním 
rohu při pohledu od oken. V tomto případě je předpoklad, že jsou hodnoty ovlivněny 
odrazností keramického obkladu za umyvadlem a také odrazností od lamel žaluzií, 
které byly ve vodorovné poloze. 

V novém stavu naopak vyhovuje místnost do hloubky cca 2,5 m. V tomto případě 
v podstatě funkčně vymezený prostor končí v cca polovině hloubky místnosti. 
Z uvedeného rozmístění lavic vychází, že by výuka mohla probíhat jen pro 16 dětí, a 
to v půlce místnosti nejblíže oknům. Výsledky jsou tedy v původním stavu 
ovlivněny nefunkčností zastiňovacího systému => žaluziemi. Dále jsou výsledky 
ovlivněny tmavou výmalbou a celkově vybavením stěn malbami žáků, které jsou 
také v některých případech tmavší. V novém stavu je výsledek prokazatelně zlepšen, 
ale opět je prostor funkčně vymezen. V tomto případě dochází k ovlivnění světlou 
výškou prostoru, a tedy menší výškou výplní otvoru s naopak větší hloubkou 
místnosti. Zateplením obálky tedy došlo ke zlepšení komfortu v učebně z hlediska 
tepelných ztrát, zlepšení čistoty prostředí a ke zkvalitnění ovládání osvětlovacích 
otvorů. Oslňování je možné regulovat funkčními žaluziemi. Okna bude možné čistit 
bez větších problémů a pravidelněji. Celkově považuji zateplení obálky budovy 
s výměnou oken v tomto případě za zlepšení. 

 

5.3 STANOVENÍ VELIKOSTI REFEREN ČNÍ MÍSTNOSTI – UČEBNY 

Z poznatků uvedených v odstavci 4.3 je určena pro výpočet velikost učebny pro 
30 žáků. 

 

5.3.1 Výpočet ideální velikosti místnosti dle hygienických požadavků 

Z výše uvedených minimálních parametrů je tedy určena plocha učebny 
6,6x8,2 m = 54,12 m2. Světlá výška je určena na 3,3 m.  

 

5.3.2 Zjišt ění velikosti místností učeben v analyzovaných budovách 

Průměrně je tedy velikost učebny 6120x8407x3214 mm. Průměrně jsou v učebně 
3 okna velikosti 1772x2096 mm, výška parapetu je průměrně 896 mm. 

 

5.4 VÝSTUP Z NÁVRHOVÉHO NÁSTROJE A ZJIŠT ĚNÍ 

Tímto výstupem bylo zjištěno, že výpočet stávajícího stavu v návrhovém nástroji 
je v pořádku a funkční, v případě, kdy se vybere varianta denního osvětlení 
z nabízených, pak je možné s touto variantou počítat. Je možné vybírat z několika 
dílčích variant, podrobně popsaných v disertační práci.  



Shrnutí výsledků disertace 

 

 29 

Shrnutí výsledků: 

V níže uvedené tabulce č. 4 jsou srovnány 3 varianty zateplení stěn objektu a to tl. 
90 mm, 140 mm a 200 mm. Toto porovnání bylo provedeno s pomocí návrhového 
nástroje „PaMo I“ a je součástí disertační práce, příloha č. 3. Výplně otvorů, střecha 
a podlaha jsou ve všech variantách řešeny stejně. Z výše uvedeného vyplývá, že při 
zateplení stěn objektu tloušťkou EPS 90 mm nebude splněna ani požadovaná 
hodnota součinitele prostupu tepla. Tepelná ztráta objektu je v rozdílech do 3 kW, 
nejúspornější je varianta C (200 mm). Posouzení variant vzhledem k nákladům na 
vytápění je opět dle tabulky zdánlivě nejvýhodnější varianta C (200 mm). Vzhledem 
k investičním nákladům by nejideálnější byla varianta A, kde se investice pohybuje 
v nejnižších hodnotách. Pokud se však podíváme na porovnání prosté návratnosti, je 
patrné, že je pro všechny 3 varianty stejná tzn. 9 let. Prostá návratnost však 
neuvažuje se současnou hodnotou, ani s Cash Flow, proto je nutné porovnat 
podrobněji, a to na reálně době návratnosti. Z hlediska reálné návratnosti investice je 
nejvhodnější varianta B. Vzhledem k porovnání variant z ekologického hlediska je 
nejvhodnější varianta C, kde dojde k největšímu snížení emisí. Z hlediska denního 
osvětlení jsou zde 3 varianty, tj. původní – 15A a varianty 17B a 18B. Varianta 15A 
zobrazuje původní stav tj. stav před zateplením a výměnou oknem. Je zde patrný 
funkčně vymezený prostor, tj. prostor, kde by správně neměly být lavice, tj. řada 
nejdále od oken. Varianta 17 B ukazuje, že místnost bude ještě více ovlivněna, a to 
hlavně trojsklem, které bude více bránit pronikání slunečního záření. Velmi podobný 
případ nastává s variantou 18B, avšak funkčně vymezený prostor se ještě více blíží 
k oknům. Všechny varianty denního osvětlení jsou nejvěrněji posouzené s vlivem 
umístěných lavic. Pokud se podíváme na výsledky a jakousi optimální rovnováhu 
mezi kompletním zateplením obálky budovy a minimalizací zhoršení denního 
osvětlení, pak je nutné uvažovat nejen o tloušťce rámu, či druhu zasklení, ale je 
nutné zvážit také tloušťku zateplovacího systému a v neposlední řadě také barvu 
ostění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 21: Výstup z návrhového nástroje „PaMo I“ zhodnocení konstrukce 
[vlastní] 
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Tabulka 4: Porovnání variant zateplení– posouzení v PaMo I [vlastní] 
Porovnání variant zateplení 

  původní stav 
Varianta A 

(90 mm) 

Varianta B 

(140 mm) 

Varianta C 

(200 mm) 

Vstupní informace 

Součinitel prostupu tepla fasády (W/m2K) 1,601 0,343 0,245 0,185 

Součinitel prostupu tepla okno (W/m2K) 2,625 0,77 0,77 0,77 

Součinitel prostupu tepla dveře (W/m2K) 2,66 1,19 1,19 1,19 

Součinitel prostupu tepla podlaha (W/m2K) 0,527 0,527 0,527 0,527 

Součinitel prostupu tepla střecha (W/m2K) 1,693 0,135 0,135 0,135 

Energetické informace 

Energetický štítek 

G-

mimořádně 

nehospodárná 

B – Úsporná B – Úsporná B – Úsporná 

Tepelná ztráta – Celková (kW) 171,07 38,25 35,13 33,22 

Dílčí tepelná ztráta fasádou (kW) 50,97 10,92 7,8 5,89 

Potřeba tepla na vytápění (GJ/rok) 1047,51 234,21 215,11 203,41 

Náklady na vytápění (Kč) 593 184 Kč 132 629 Kč 121 810 Kč 115 186 Kč 

Finanční zhodnocení 

Investiční náklad s DPH (Kč) -  3 835 173 Kč 3 882 535 Kč 3 989 934 Kč 

Prostá návratnost (rok) 
 

9 9 9 

Reálná doba návratnosti při 

realizaci kompletní regenerace 

objektu (varianta 1) 
 

10,33 10,19 10,36 

Ekologické informace 

Emise Varianty 1 (t/rok)         

CO2 96 21,47 19,72 18,6 

SO2 4,20E-01 3,90E-02 8,50E-02 8,10E-02 

NOx 7,17E-02 1,60E-02 1,47E-02 1,39E-02 

CO 1,61E+00 3,61E-01 3,31E-0,1 3,13E-01 

Denní osvětlení 

Nejbližší varianta odpovídající velikosti 

učebny 
15A 17B 18B 18B 

Výsledky denního osvětlení 

Vypočtený č.d.o. bez lavic 1,4 1,3 1,2 1,2 

vypočtená rovnoměrnost bez lavic 0,19 0,2 0,21 0,21 

Vypočtený č.d.o. s lavicemi 1,2 1,2 1,1 1,1 

vypočtená rovnoměrnost s lavicemi 0,17 0,18 0,19 0,19 
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Obrázek 22: Výstup z návrhového nástroje „PaMo I“ kondenzace [vlastní] 

 
Obrázek 23: Výstup z návrhového nástroje „PaMo I“ ochlazované konstrukce 

[vlastní] 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 24: Ukázka grafického vyjádření jednotlivých tepelných ztrát obálkou 

budovy [vlastní] 

 
Obrázek 25: Ukázka grafického výstupu výběru rozhodovacích kritérií pro 

hodnocení denního osvětlení [vlastní] 
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Obrázek 26: Ukázka grafického výstupu doby návratnosti a ekologického 
vyhodnocení včetně grafů [vlastní] 

 

6  ZÁVĚR 
6.1 HLAVNÍ VÝSLEDKY DISERTA ČNÍ PRÁCE A DOPORUČENÍ PRO 

PRAXI 

Výsledky jsou vždy uvedeny v dílčích shrnutích v rámci jednotlivých kapitol. Na 
základě zjištění v této práci lze celkový přínos shrnout následovně: 

1) Analyzováním vybraných budov bylo zjištěno, že školské budovy byly 
původně stavěny již bez splnění tepelně-technických parametrů platných 
v době jejich výstavby. Celkově lze konstatovat, že nynější stav budov je 
nehospodárný a lze plošně doporučit řešit zateplení obálky budovy a výměnu 
oken. Tedy problém optimalizace návrhu energetické renovace z pohledu 
obálky budovy je velmi aktuální. 

2) Posouzením vybraných požadavků na vnitřní klima učeben školských zařízení 
bylo zjištěno následující: 
a. Mikrobiálními rozbory bylo zjištěno, že v případě, že jsou učebny 

dostatečně dobře udržovány, uklízeny, lavice desinfikovány a s tím, že jsou 
místnosti větrány, jsou dostatečně vytápěny a osvětlovány denním světlem, 
pak se kombinací těchto vstupních parametrů zjišťuje, že je příznivě 
ovlivněno vnitřní mikroklima, tzn. také koncentraci mikrobů v ovzduší a na 
stavebních plochách. Je tedy nezbytné při návrhu energetické renovace dbát 
na to, aby se v souvislosti s požadavky na pohodu vnitřního prostředí 
pamatovalo nejen na dostatečně kvalitní zateplení a utěsnění obálky budov, 
ale také se uvažovalo o tom, jaký vliv toto zateplení může mít na přirození 
větrání, denní osvětlení a proslunění učeben. 

b. Měřením koncentrace CO2 v učebně v původním stavu a v novém stavu 
přineslo velmi zajímavé výsledky. V původním stavu nebylo možné 
regulovat otopnou soustavu. Teplota v interiéru stoupala až k 27 °C. 
Z tohoto důvodu vyučující pravidelně větrala a tím docházelo ke snižování 
koncentrace CO2. Naopak rekonstrukcí otopné soustavy a zateplením 
obálky budovy s instalací nových výplní otvorů došlo k tomu, že teplota 
v interiéru nebyla vyšší než 23 °C za celou dobu výuky. Vyučující neměla 
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tendence ke snižování teploty větráním. Koncentrace CO2 byla v novém 
stavu vyšší než v původním stavu. K navýšení nad hodnotu 1500 ppm došlo 
prakticky do 11 minut od začátku výuky a jen zřídka kdy došlo ke snížení 
hodnot pod tento limit. Výjimkou nebyla ani hodnota dosahující hodnoty 
2700 ppm. Celkově lze doporučit v tomto případě řešení centrální výměny 
vzduchu s rekuperací, která by zamezovala zvýšené koncentraci CO2 
v učebnách. V tomto konkrétním případě by však instalace byla velmi 
složitá vzhledem k nízké světlé výšce místností v celém objektu. 
Alternativou by mohly být lokální rekuperační jednotky pro každou učebnu 
zvlášť s přívodem a odvodem přes fasádu objektu. 

c. Měřením denního osvětlení bylo provedeno ve stejné učebně, kde bylo 
prováděno měření koncentrací CO2, a to pro dva případy => pro původní 
nezateplený stav s původními okny a pro nový stav se zateplenou obálkou 
budovy a s novými plastovými okny. Měřením bylo zjištěno, že základní 
nedostatek u původního stavu byla nefunkčnost vnitřních žaluzií, které 
nebylo možné shrnout, ale byla možná pouze manipulace s lamelami. Tím 
došlo k ovlivnění denního osvětlení, kde jen malá část učebny vyhověla 
požadavkům na denní osvětlení. Naopak v novém stavu došlo k výměně 
otvorů za nová včetně funkčního vnitřního stínění žaluziemi a tím bylo 
dosaženo zvýšení komfortu v učebně, co se denního osvětlení týče. I 
v tomto případě je však denní osvětlení v celé místnosti nedostačující. 
Hodnoty činitele denní osvětlenosti vyhovují jen cca do poloviny hloubky 
místnosti. Rovnoměrnost v obou stavech vyhovuje jen pro případ 
původního stavu a to hodnotou 0,23. V novém stavu se jedná o hodnotu 
0,16, tedy nevyhovující.  

1) Výpočtem velikosti ideální místnosti dle požadavků vyhlášky 410/2005 Sb. 
[54] došlo k ověření, že denní osvětlení takto určené místnosti je 
nevyhovující, a to již při tloušťce ostění 250 mm. Učebny byly vypočteny 
pro dvojsklo a trojsklo, a to pro bílé stěny a pro žluté vymalování. V další 
části byly zjištěny průměrné velikosti všech vybraných 23 budov, tato 
průměrná velikost byla zanesena do návrhového nástroje a byly provedeny 
výpočty denního osvětlení. Pomocí návrhového nástroje si tedy uživatel 
spolu s navrženou variantou zateplení může relativně snadno průběžně 
ověřovat, zda denní osvětlení prostoru bude vyhovovat návrhovým 
požadavkům. 

3) Výstup z návrhového nástroje je propojením řešení tepelně-technických 
parametrů obálky budovy v návaznosti na denní osvětlení.  
a. V návrhovém nástroji je možné vybrat z několika variant učeben, a to ať už 

z ideální velikosti dle hygienických předpisů, tak také z průměrné velikosti 
z 23 budov. 
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b. Výsledkem je dále doplnění modulu pro ekonomické zhodnocení a výpočet 
doby návratnosti a dále předběžné posouzení dopadu na životní prostředí, 
výpočet snížení emisí CO2 za spotřebovanou energii. 

c. Ve shrnutí lze tedy konstatovat, že byl vypracován hodnotící nástroj, který 
může být využit při posuzování a jeho výhoda je v tom, že v rámci jednoho 
programu lze vyhodnotit a vzájemně porovnávat celou škálu parametrů, 
které významně ovlivňují optimální návrh energetické renovace školských 
objektů. 

Výsledky vyhodnocené v návrhovém nástroji poukázaly na skutečnost, že 
zateplení objektu, a tedy zvyšování tloušťky ostění, nepříznivě ovlivňuje denní 
osvětlení v místnostech učeben, a to do takové míry, že poslední řada, tedy řada 
lavic nejdále od oken by v některých případech nesměla být využita a funkčně 
vymezený prostor je tedy posunut směrem k oknům. Dále je nutné si uvědomit, že 
také zařízení učeben, tedy hlavně lavice, ovlivňují denní osvětlení. Výsledky také 
ovlivňuje výměr oken tedy trojsklo vs. dvojsklo. Proto je pro praxi nutné při tepelně-
technických výpočtech, a tedy při uvažování zateplení obálky budovy, brát také 
v potaz důležitost denního osvětlení v učebnách, a to nejen jako nutné doplnění 
k získání stavebního povolení, ale jako směrodatnou a důležitou součást návrhu. 

 

6.2 MOŽNOST DALŠÍHO POKRA ČOVÁNÍ V PROBLEMATICE 

Na základě získaných teoretických poznatků, výsledků a závěrů v této disertační 
práci, lze jako směr pro výzkum problematiky optimalizace návrhu energetické 
renovace školských budov navrhnout následující témata: 

4) Je vhodné provést nyní řadu měření denního osvětlení na nezatepleném objektu 
s původními okny a na stejném objektu po jeho zateplení a výměně oken. 
Ideální podmínky s rovnoměrně zataženou oblohou jsou jen několik dní v roce, 
proto by bylo vhodné tato měření provádět na experimentální budově, kde bude 
možné simulovat nejen různé tloušťky zateplení, ale také různé způsoby 
zasklení, případně různé druhy výplní otvorů, a to nejen ve smyslu počtu 
zasklení, ale také druhu materiálu rámů. Dále je vhodné použít různé barvy 
interiéru a také různé barvy ostění. Tím je možné provést taková zjištění, která 
by napomohla doplnit tyto informace do normy ČSN 73 0580-1 a 
ČSN 73 0580-3. 

5) Další možností je jistě rozšíření návrhového nástroje dále, a to nejen pro 
zateplení občanské budovy – pro vzdělání, ale také na další typy budov 
například obytné či administrativní.  

6) Další možností rozšíření návrhového nástroje o „katalog“ nejběžnějších 
konstrukcí, a to nejen pro panelové školské budovy, ale také pro ty nejběžnější 
a nejpoužívanější typy budov zděných, kde by si uživatel vybral skladbu dle 
období výstavby své budovy s možností editace. 

7) Zahrnutí do výčtu ovlivňujících faktorů také měření koncentrace CO2, jakožto 
jednoho z dalších velmi důležitých parametrů vnitřního prostředí. Měření 
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koncentrací CO2 by mělo být řešeno také již před začátkem projekčních prací. 
Je to jeden z významných parametrů, který ve větších koncentracích nepříznivě 
působí na člověka a jeho soustředěnost. Tato část by měla být řešena a měřena 
v souladu s bodem č. 1 této části. 

 

6.3 PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE 

Předložená disertační práce se zabývá problematikou komplexního návrhu a 
posouzení renovace obálky školských budov z hlediska požadavků na nízkou 
spotřebu energie, pohody vnitřního prostředí i nízkých investičních nákladů. To je 
tedy v souladu se základními principy udržitelné výstavby zohledňující hlediska 
ekologická, ekonomická i sociální. 

Práce si kladla za cíl poukázat na nutnost komplexního návrhu školských budov 
již v jeho základních konceptech. Proto byl sestaven návrhový nástroj „PaMo I“ 
jako pomůcka pro hodnocení návrhových variant energetické renovace obálky 
budovy. Tento nástroj byl vytvořen pro účely výuky studentů na lesnické a 
dřevařské Fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Je možné jej také doporučit pro 
studenty Stavebních fakult a středních průmyslových škol stavebních. Své uplatnění 
může také nalézt jako návrhový nástroj pro projektanty stavební části v praktickém 
projektovém navrhování. Lze jej také doporučit pro vedení a management školských 
budov, které si prostřednictvím tohoto nástroje mohou ověřovat možné návrhové 
varianty předkládané projektanty k realizaci.  

V neposlední řadě může tato práce být prospěšná pro další disertační práce 
pokračující v dané problematice, neboť uvádí shrnutí široké odborné problematiky 
týkající se návrhu a posuzování školských staveb z pohledu úspor energií a 
požadavků na pohodu vnitřního prostředí v souborném přehledu hlavních 
reprezentantů školské výstavby v České republice a jejího vývoje za více než 100 let 
až po současnost. 
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9  ABSTRAKT 
9.1 ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE 

Disertační práce se zabývá metodikou optimálního návrhu energetické renovace 
školských budov. V první fázi jsou zjištěny některé důležité informace, a to hlavně 
z hlediska energetického hodnocení obálky budovy a jejich výsledků. V neposlední 
řadě byly zjišťovány emise CO2. V další části této práce je posuzována jedna 
vybraná škola z hlediska kvality prostředí, a to vzhledem k vyhodnocení 
mikrobiálního mikroklimatu na stavebních konstrukcích, koncentraci CO2 a denního 
osvětlení pro původní a nový stav. Dalším bodem této práce je zhodnocení velikosti 
třídy ZŠ, které je součástí návrhového nástroje. V další části disertační práce byl 
vytvořen návrhový nástroj „PaMo I“. Tento nástroj řeší optimalizaci renovace 
školských budov z hlediska tepelně technického v návaznosti na ovlivnění denního 
osvětlení učeben školských zařízení, a to tloušťkou zateplovacího systému a výměny 
oken. Součástí návrhového nástroje je také finanční vyčíslení investice, doba 
návratnosti a dopad na životní prostředí jednotlivých variant. Při rozhodování 
uživatele návrhového nástroje bylo použito možností výběru variant. Výsledkem 
této práce je tedy vytvořený návrhový nástroj, který je pomocí při rozhodování a 
nalezení optimální varianty energetické renovace školské budovy v návaznosti na 
denní osvětlení uvnitř učeben. 
 

9.2 ABSTRACT IN ENGLISH 

The dissertation thesis is focused on a methodology of optimal design energy 
renovation of school buildings. At this first phase, are found some important 
information, especially in terms of the energy performance of the building envelope 
and results of this parts. Last but not least, CO2 emissions were detected. In the next 
part of this work, one selected school is assessed in terms of the quality of the 
environment, due to the evaluation of microbial microclimate on building structures, 
CO2 concentration and daylight. CO2 concentration and classroom daylight is 
addressed both for the original and for the new state. Another point of this thesis is 
the appreciation of the size of the classrooms in the schools, which is a part of the 
"PaMo I" design tool. In the next phase of the dissertation was created the design 
tool "PaMo I". This tool solves the evaluation of the renovation of school buildings 
from the point of view of the thermal engineering in connection with the influence 
of the daylight illumination on the classrooms of the school buildings by the 
thickness of the insulation system and the replacement of the windows. Part of the 
design tool is also the financial quantification of the investment, the payback period 
and the impact on the environment of the individual variants. The choice of variant 
options has been used when making a design tool user decision. The result of this 
work is a design tool which will help in deciding and finding the optimal alternative 
to the energy renovation of a school building in connection with daylighting inside 
classrooms. 


