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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá zpracováním energetického auditu objektu 

Mateřské školy Špálova v Ostravě, dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. 

v platném znění. Dělí se na tři části. První se týká problematiky návrhu 

fotovoltaických elektráren v energetickém auditu, druhá část analyzuje 

výpočtové postupy při návrhu energeticky úsporných opatřeních a třetí 

část kompletizuje energetický audit dle požadavků výše popsané 

vyhlášky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Energetický audit, fotovoltaický solární systém, mateřská škola, 

zateplení, úspory energie, plynový kondenzační kotel, osvětlení 

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with the energy audit of the kindergarten 

building Špálova in Ostrava, according to order No. 480/2012 Sb. as 

amended. It is divided into three parts. The first part deals with the 

project of photovoltaic power plants in the energy audit, the second part 

analyzes the calculation procedures in the design of energy-saving 

measures and the third part completes the energy audit according to 

the requirements of the above-mentioned decree. 

KEYWORDS  

Energy audit, photovoltaic solar system, kindergarten, thermal isolation, 

energy savings, gas condensing boiler, lighting 
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ÚVOD 
Cílem této práce je vytvořit energetický audit pro objekt Mateřské 

školy Špálova v Ostravě podle platné legislativy. Součástí energetického 

auditu je pět energeticky úsporných opatření, z nichž jsou složeny tři 

varianty. V práci je zhodnocen ekonomický a environmentální dopad 

investičních opatření a vybrána nejvhodnější varianta.  

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. Část A je zaměřena na 

problematiku návrhu fotovoltaických elektráren z hlediska 

energetického auditu. V části B jsem se zabýval analýzou průkazu 

energetického hodnocení budov stávajícího stavu objektu a vybranými 

variantami úsporných opatření. Tyto jsou použity pro zhotovení 

energetického auditu v části C.  

Součástí práce je schéma zapojení zdroje tepla a výkresy 

stávajícího stavu budovy, které slouží jako podklad pro zhotovení 

energetického auditu. 
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A. Teoretická část - Problematika návrhu 

fotovoltaických elektráren z hlediska EA 
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1 Energetický audit 
Důležitým předpokladem pro snižování spotřeby energie a 

minimalizaci nákladů na energetické služby je nástroj 

nazývaný energetický audit. Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

s energií je energetický audit definován jako soubor činností, jejichž 

výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v 

budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a 

právnických osob a návrh na opatření, která je třeba realizovat pro 

dosažení energetických úspor. [16] 

Povinnost zpracovat EA mají subjekty: 

Hodnota celkové spotřeby energie, pro které vzniká fyzickým a 

právnickým osobám povinnost, je od 35 000 GJ za rok jako součet za 

všechny budovy a energetická hospodářství uvedené osoby a týká se 

pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických 

hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ za rok. 

Hodnota celkové spotřeby energie, pro organizační složky státu, 

organizační složky krajů a obcí a příspěvkovým organizacím je od 1 500 

GJ za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství 

uvedené osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých 

energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 

GJ za rok. [17] 

 

1.1 Obsah energetického auditu 

Dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. je obsah EA definován dle § 3 takto: 

a) titulní list 

b) identifikační údaje 

c) popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu 

d) vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu 

e) návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie 

f) varianty z návrhu jednotlivých opatření 

g) výběr optimální varianty 

h) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat EA 

i) evidenční list EA [3] 

 

2 Historie a vývoj energetického auditu 
Před rokem 1990 pojem Energetický audit v našem technickém 

názvosloví neexistoval. Výzkumné ústavy a oborová racionalizační 

pracoviště vytvářely práce s názvem studie nebo analýza. V druhé 

polovině osmdesátých let se v průmyslové energetice již objevovaly 

studie spočívající na energetických bilancích. Daleko častěji však 
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podobné práce řešily jeden úzce vymezený problém a určovaly úsporu 

energie bez vztahu k celkové spotřebě v celém podniku. Ekonomické 

vyhodnocení se provádělo podle zásad socialistické ekonomické teorie. 

Existovala jednotná metodika – směrnice SK VTIR – státní komise pro 

vědeckotechnický a investiční rozvoj. Podle ní se vyhodnocovala 

ekonomická efektivnost. Pojmy jako časová cena peněz nebo inflace 

byly zahrnuty do řady neprůhledných koeficientů. 

Po roce 1990 začaly v rámci různých dvou a vícestranných dohod 

o mezinárodní pomoci přijíždět skupiny expertů. Úkolem těchto akcí 

bylo pomoci buď přímo naší energetice, nebo vychovat domácí 

specialisty. Byla to doba zkratek jako APAVE, PHARE B2, PHARE Industry, 

US AID nebo US TDP. Cílem prací byla klasická energetika (např. 

elektrárna Chvaletice), nebo průmyslové zdroje tepla (US TDP pro 

instalaci spalovacích turbín v průmyslových kotelnách), případně pomoc 

při rekonstrukci kotlů v průmyslových teplárnách (US AID), ale také 

bytový sektor a CZT (práce společnosti Fichtner pro Pražskou 

teplárenskou). Úsměvná byla akce francouzských studentů a jejich 

profesorů o letních prázdninách roku 1990 pod názvem APAVE.         

Jejich zjištění a rady zůstaly obsaženy v útlém sešitu. U některých 

programů zahraniční pomoci mnohdy vznikal dojem, že mají spíše 

Obrázek 2.1 – Souhrnná zpráva Apave (1990) [23] 



  

 

 

  17 

 

snahu o mapování stavu a technologií úspěšných podniků před 

nadcházejícími privatizačními operacemi.                                        

V těchto pracích se poprvé objevuje pojem „energetický audit“. Používá 

se standardní ekonomické vyhodnocení. Na fakultě elektrotechnické 

ČVUT (EFINA – Petr Majer) vznikají vlastní ekonomické vyhodnocovací 

programy. 

V roce 1992 se připravoval Energetický zákon, a nastal tím výrazný 

posun. Byl to zákon upravující podmínky podnikání v energetických 

odvětvích, který později vyšel pod číslem 222/1994 Sb. Tím, že se do něj 

dostala formulace o Státní energetické inspekci, se na dlouhou dobu, a 

vlastně až do současnosti, zablokovala snaha po ustavení skutečně 

moderní státní energetické agentury. Ve stejné době, kdy vznikalo 

paragrafované znění Energetického zákona (podzim 1992), se 

připravoval věcný záměr Zákona o hospodaření energií. Obsahoval už 

mnohé myšlenky z mnohem později schváleného zákona. Mezi nimi 

také odstavec o Energetickém auditu. Zákon pak čekal dlouhou dobu na 

příznivé politické klima a prošel až v období konce devadesátých let. Byl 

schválený v roce 2000 pod číslem 406/2000 Sb. 

Obrázek 2.2 – Základní modely energetického auditu [24] 

 

Pojem Energetický audit se začal častěji objevovat v řeči techniků. 

Objevovaly se snahy kopírovat zahraniční zkušenosti a zavést několik 

druhů auditu – zběžný audit, pochůzkový audit, „rychlý“ audit, ale též 

audit plnohodnotný, nebo „důkladný“. V polovině devadesátých let 

minulého století vzniká příručka „Metodika energetického auditu“, jejíž 

autor se jmenuje Jan Bouška. Jeho metodika byla postavena na 

vytvoření energetické bilance současného stavu a korigované 
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energetické bilance pro stav návrhový. Dále obsahuje dělení auditu na 

část analytickou, popisující výchozí stav, a část zahrnující návrh 

úsporných opatření. Metodika přešla téměř beze změn do legislativy v 

prováděcí vyhlášce a vydržela beze změn až do současnosti. 

Po roce 2000, kdy byl Parlamentem České republiky schválen 

Zákon o hospodaření energií, nastalo období prvních téměř „oficiálních 

energetických auditů“. Od téhož roku vede Ministerstvo průmyslu a 

obchodu seznam energetických auditorů. S nárůstem počtu 

energetických auditorů na seznamu se aktivizovala činnost Asociace. 

Zde docházelo k prvním kolizím. Stavební společenství totiž ustavilo 

před časem v rámci ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů) 

odbornost Energetický auditor. Ta však neměla oporu v zákoně. Část 

profesních specialistů se snažila převážit dosud neutrálně vyváženou 

metodiku auditu na stranu stavebních opatření. To se do jisté míry 

podařilo novelou vyhlášky v roce 2004, kdy přibyla ustanovení o 

„zanedbané údržbě“ a měření intenzity osvětlení.  

Do roku 2006 byly podrobeny auditům všechny podnikatelské 

subjekty s vyšší než stanovenou spotřebou a všechny subjekty státní a 

municipální. Náklady na audity nesly kontrolované subjekty. To 

poněkud kontrastuje s původní formulací v důvodové zprávě, která 

provázela zákon při schvalování v Parlamentu. Zde se objevuje 

formulace, že ustanovení povinných energetických auditů nebude 

vyvolávat požadavky na státní rozpočet. Vyvolané náklady však byly 

značné a je otázkou, zda se naplnila další tehdejší poněkud populistická 

teze, že úspory odhalené energetickým auditem převýší náklady na jeho 

pořízení.  

Díky novele zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií zavádí 

kromě energetického auditu, průkazu energetické náročnosti budovy, 

kontroly kotlů a kontroly klimatizačních zařízení i energetický posudek. 

Jde o dokument, který se velmi blíží zmíněnému „Energetickému auditu 

na projekt“ a posuzuje řešení dílčího problému z celého energetického 

hospodářství dotčeného subjektu. [18]  

 

3 Problematika energetických auditů u solárních 

zařízení 
Energetické audity solárních zařízení se zpracovávají převážně 

pro žadatele o státní dotaci, kteří je přikládají ke svým žádostem. Náplní 

energetického auditu je specifikovat a variantně posoudit přínos 

možných energeticky úsporných opatření v podniku, budově apod., a z 

nich vybrat optimální řešení. Musí tedy obsahovat bilance veškerých 
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energií, posouzení tepelně-izolačních vlastností stavebních konstrukcí 

atd. Energetické audity zpracovávané jako příloha k žádostem o 

podporu mají však jiný účel. Slouží de facto pouze k ověření, jak dalece 

je žadatelem předložený hotový projekt energeticky, environmentálně a 

ekonomicky přínosný. 

 

3.1 Splnění předepisované náplně EA 

Plnění uvedených osnov je tedy v některých bodech dosti 

problematické. Při striktním pohledu na hodnocení náplně auditu by 

mohlo dojít k tomu, že člověk, který je problematiky energetických 

auditů, např. solárních zařízení, neznalý, by považoval audit za 

nedostatečný. Jako příklad uvádíme požadavek specifikace 

instalovaného výkonu zařízení, jehož definice je u solárních termálních 

zařízení dosti problematická. Na to pak navazují další pro solární 

zařízení problematické ukazatele, jako je roční využití instalovaného 

výkonu obnovitelného zdroje apod. Sporným bodem je i tzv. upravená 

energetická bilance, kde je spotřeba paliv a energie souborně zahrnuta 

pod jeden ukazatel a není možno v uvedené bilanci rozlišit, zda se jedná 

o energii získanou z paliva nebo z obnovitelného zdroje energie. 

 

3.2 Hodnocení energetických přínosů 

Solární energie a možnosti jejího využití mají oproti jiným zdrojům 

odlišný charakter. Maximální "příkony" solárních zařízení jsou v letních 

měsících, kdy bývá dosahováno i jejich maximálních účinností. Budeme-

li se dále konkrétně zabývat solárními systémy pro přípravu TV v 

domácnosti, pak potřeba tepla na její přípravu se v průběhu roku příliš 

nemění. Takže správně navržený solární systém vykazuje v letním 

období přebytky tepla, které není možné využít. Zde bývá snaha 

zahrnout tyto přebytky do části užitečných tepelných zisků, např. jejich 

využitím pro vyhřívání venkovního bazénu. Tuto energii nelze počítat za 

účelně využitou. Těžko si lze představit, že by si někdo bazén vyhříval 

např. plynovým kotlem. Pokud by tato situace přece jenom nastala, pak 

se již jedná o uspokojování nadstandardních potřeb a ty by neměly být 

v auditech určených pro získání státní podpory zahrnovány. 
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3.3 Hodnocení environmentálních přínosů 

Při hodnocení snížení produkce znečišťujících látek je v 

energetickém auditu nutno stanovit tzv. výchozí stav a předpokládaný 

stav po realizaci opatření. Specifikace výchozího stavu se pak přímo 

podílí na velikosti environmentálního přínosu. Jinak řečeno, čím horší je 

výchozí stav, tím lepšího přínosu lze docílit. Bude-li například žadatel 

spalovat málo hodnotná paliva, budou výsledky auditu pozitivnější než 

u žadatele, který se snažil chovat ekologicky, již dříve do této oblasti 

investoval, provozuje kotel na biomasu, ale přesto chce jít dále a žádá o 

podporu na solární zařízení pro přípravu TV. [19] 

Obrázek 3.1 – Příklad umístění solárních panelů pro předehřev TV na střeše [25] 

 

4 Problémy fotovoltaických projektů z hlediska EA 
Potenciální investor do fotovoltaické elektrárny (FVE) se na 

energetického auditora obrací obvykle až ve chvíli, kdy má celou věc 

dobře rozmyšlenou, má více či méně zajištěný pozemek, dodávku 

technologie a mnoho dalších věcí a zbývá mu "pouze" přesvědčit banku, 

aby poskytla úvěr (další problémy, jako je stavební povolení nebo 

připojení k síti, v této chvíli investor obvykle ještě neřeší). Audit se pak 

chápe jako formalita, jeden z mnoha papírů, který banka vyžaduje a 

který jen potvrdí kvalitu projektu. Bohužel, výsledky auditu leckdy 

nejsou tak povzbudivé, jak si investor představuje. Může nastat i případ, 

že auditor žádnou z variant nedoporučí, protože nebude ekonomicky 

návratná. 



  

 

 

  21 

 

 

4.1 Účinnost článků a účinnost modulů 

Účinnost fotovoltaického modulu (panelu) je vždy nižší než 

účinnost jednotlivého článku, ze kterých je složen. To je dáno 

"prázdnými" místy mezi články a ztrátami ve spojích. Někteří výrobci 

dokonce uvádějí jen účinnost článků, aby operovali co nejvyšší 

účinností.  

 

4.2 Množství dopadající solární energie 

Nejčastěji se lze setkat se dvěma zdroji informací. První z nich je 

PVGIS. Jde o projekt, který umožňuje dokonce i kalkulaci výroby elektřiny 

v konkrétním místě kdekoli v Evropě i v Africe. Druhým zdrojem je Atlas 

podnebí a další publikace ČHMÚ. Údaje z obou zdrojů se mírně liší. Je to 

z toho důvodu, protože údaje PVGIS jsou založeny jen na matematickém 

modelu, zatímco údaje ČHMÚ se zakládají na skutečně naměřených 

hodnotách získaných z meteorologických stanic. 

Je jistě zajímavé, že délka slunečního svitu je dle údajů ČHMÚ v 

posledních 10 letech cca o 10 % vyšší, než je dlouhodobý průměr let 

1960–1990.  

Obrázek 4.1 – Mapa globálního slunečního záření na území ČR (MJ/m2 za rok) [26] 

 

4.3 Ztráty fotovoltaických panelů a sítě 

Nejen investoři, ale i někteří dodavatelé technologie, mají 

tendenci podceňovat ztráty PVE. Prvním zdrojem ztrát je vlastní PV 

modul (panel); účinnost uváděná výrobci platí obvykle za teploty 25 °C, 

někteří výrobci uvádějí snížení účinnosti u jejich výrobků, obecně je 



  

 

 

  22 

 

okolo 0,3 až 0,5 % na K. Teplota modulů na střeše je přitom v létě až 50 

°C. Velkým problémem je hrozba vysokých teplot u modulů 

integrovaných do svislé fasády. 

Druhým zdrojem jsou vlastní ztráty ve stejnosměrných 

rozvodech, které u větších systémů mohou hrát roli. Další ztráty 

nastávají v konvertoru. S těmi investor běžně počítá; málokdo si však 

uvědomuje, že pokud konvertor pracuje v maximálním zatížení, 

účinnost rychle klesá. 

Zejména velké PVE jsou někdy připojovány k síti vysokého napětí, 

nikoli k běžné síti s napětím 0,4 kV. V tom případě je nutné použít 

transformátor, který pochopitelně má také nějaké ztráty. 

Celkové ztráty mezi panely a sítí (resp. měřícím bodem) mohou 

být až 15 %. 

 

4.4 Rizika návrhu 

Analýza rizik není povinnou součástí auditu, nicméně ve 

skutečnosti se bez nich banka ani investor neobejde. Audit na dobré 

úrovni by měl zhodnotit i tyto důležité aspekty: 

- možnost větší finanční náročnosti projektu, než se 

očekávalo 

- situace kdy se realizace prodlouží a elektrárna se bude 

moci spustit o několik měsíců později 

- deštivé a oblačné počasí v následujících letech 

 

Pokud je audit zpracován dobře a na začátku projektu, může plně 

nahrazovat studii proveditelnosti, kterou si každý investor udělá dříve, 

než svoje peníze do projektu vloží. [20] 

 

5 Historie a perspektiva fotovoltaických systémů 
Od roku 1975 do roku 2006 se energetická návratnost 

fotovoltaických systémů zkrátila na 1/10. Uvedená skutečnost má 

zásadní vliv na pokles ceny i environmentální dopady výroby elektřiny z 

fotovoltaických systémů. V uvedeném období vzrostla roční produkce 

fotovoltaických systémů 25 000krát, přičemž cena poklesla na 1/20.  

Fotovoltaické systémy neprodukují žádné odpady ani emise při 

výrobě elektřiny. Nejdříve je však třeba je vyrobit a nainstalovat a na 

konci životnosti opět demontovat a zpracovat. Při všech těchto 

procesech se spotřebovávají materiály a energie. Důležitá je proto 

energetická návratnost (EPBT – Energy PayBack Time) - doba, za kterou 

systém vrátí energii, která byla investována do jeho výroby na začátku 
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jeho životního cyklu, včetně těžby a zpracování materiálů a surovin. 

Dalším parametrem umožňujícím porovnávání zdrojů energie je 

energetická výnosnost (EROEI – Energy Return on Energy Invested, též 

EROI) - poměr získané energie k energii vložené. 

Z ekonomického hlediska jsou rozhodující investiční náklady 

systému, ty jsou dosud vysoké, rychle však klesají. Na jejich pokles má 

vliv zejména růst účinnosti článků. 

Obrázek 5.1 – Skladba panelu s krystalickými křemíkovými články (EVA – Etylen-Vinyl-

Acetát) [27] 
 

5.1 Energetická náročnost výrobního cyklu fotovoltaického systému 

V případě fotovoltaických (PV) panelů z krystalického křemíku 

můžeme rozlišit následující fáze životního cyklu (zvýrazněny jsou 

nejvýznamnější položky z hlediska energetické náročnosti): 

- těžba surovin 

- výroba metalurgického křemíku (mg-Si) 

- rafinace na solární křemík (sg-Si) 

- krystalizace ingotu a řezání desek 

- výroba článků 

- kompletace panelů 

- montáž fotovoltaického systému 

- provoz – výroba elektřiny 

- demontáž systému 

- recyklace nebo likvidace 

- doprava (v různých fázích) 
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Podíl jednotlivých položek závisí kromě použité metody výroby 

solárního křemíku a ingotů i na konkrétním výrobci. Výroba 

monokrystalických článků je ve srovnání s multikrystalickými 

energeticky náročnější, mají však vyšší účinnost. Novější provozy mají v 

obou případech spotřebu až několikanásobně nižší. Podobně 

technologie tažení křemíkových pásů přímo z taveniny (tzv. ribbon) je 

díky nižší spotřebě křemíku energeticky výhodnější, viz obrázek č. 5.2, 

články vyrobené touto technologií však mají nižší účinnost. 

Obrázek 5.2 Podíl jednotlivých fází na energetické náročnosti výroby PV panelů [28] 

 

5.2 Energetická návratnost a energetická výnosnost 

Jednou z možností jak se vyhnout nejistotám ekonomických 

prognóz, je porovnávat zdroje energie čistě z energetického hlediska. K 

tomu jsou používány ukazatele vysvětlené výše - energetická návratnost 

(EPBT) a energetická výnosnost (EROEI). U paliv a podobných zdrojů 

energie lze vyhodnocovat pouze EROEI. Naproti tomu u elektráren je 

možno vyhodnocovat oba ukazatele. U všech konvenčních zdrojů 

energie lze do budoucna očekávat pokles EROEI, protože se snižující se 

dostupností porostou náklady na jejich těžbu. Naproti tomu u 

obnovitelných zdrojů energie, a zejména u fotovoltaiky, je do budoucna 

očekáváno ještě výrazné zlepšení. Je zřejmé, že z dlouhodobého 

hlediska mohou být používány zdroje s nízkým EROEI jen v případě, že 

budou dotovány, například proto, že budou mít jiné výhodné vlastnosti. 

 

5.3 Recyklace panelů na konci životnosti 

Nejvýznamnější komponenty fotovoltaických panelů z hlediska 

hmotnosti jsou sklo (63 %) a hliníkový rám (22 %). Jejich recyklace je dnes 

zcela běžná, recyklovatelnost se blíží 100 %. Naopak plastové materiály 

téměř nelze recyklovat. Recyklace skla snižuje spotřebu energie na jeho 

výrobu asi o 40 %, v případě hliníku dokonce o 95 %. Jsou však nabízeny 
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i panely bez hliníkového rámu. Recyklace těžkých kovů je z hlediska 

spotřeby materiálů a energií srovnatelná s výrobou z primárních 

surovin. Tyto materiály jsou recyklovány z důvodu ochrany životního 

prostředí – jsou toxické. 

Samotné fotovoltaické články jsou nejvýznamnější položkou jak z 

hlediska ceny, tak z hlediska spotřeby energie na výrobu panelu, 

přestože jejich hmotnost je zanedbatelná. Na konci životnosti panelu 

jsou přitom články v podstatě nezměněny. [21] 

 
6 Efektivní využití přebytků elektrické energie 

z fotovoltaické elektrárny 
Při pořízení fotovoltaické elektrárny po roce 2014 nečerpá 

investor již žádné bonusy za elektřinu odeslanou do sítě. Pro návratnost 

vstupní investice je tak naprosto zásadní spotřebovat co nejvíce z toho, 

co FVE vyrobí a zcela minimálně nakupovat ze sítě. Největším 

problémem těchto elektráren je fakt, že nejvíce energie je produkováno 

v čase, kdy v domácnostech nikdo nebývá a velké spotřebiče nejsou 

v provozu, přičemž největším spotřebičem eklektické energie je ve 

většině případů osvětlení.  Tento problém se netýká veřejných budov, 

kanceláří a podobných objektů, ale využití elektřiny k úspoře na svícení 

v tento čas se zde také nenabízí. 

 

6.1 Ukládání přebytků vyrobené elektrické energie 

Nejefektivnější možností, jak nakládat s přebytky, je jejich 

ukládání do akumulátorů. Kvůli jejich vysoké pořizovací ceně se 

návratnost obvykle pohybuje nad deseti lety, a to v případě, že jsou 

správně dimenzovány. Kompletní hybridní fotovoltaická elektrárna se 

cenou nejčastěji pohybuje mezi 200 000 a 400 000 Kč. Konkrétní 

kapacita se odvíjí od velikosti panelů a samozřejmě i procenta přímé 

spotřeby. Pokud je objekt využíván i přes den, mohou být baterie menší, 

než když je v tomto období prázdný. 

Hlavní výhodou tohoto řešení pochopitelně je, že se nemusíte 

vázat na to, kdy fotovoltaická elektrárna elektřinu vyrábí. Současná 

řešení obsahují také aplikaci do počítače či telefonu, přes kterou můžete 

sledovat, jak probíhá řízení spotřeby, případně jej i upravovat. Vždy tak 

máte přehled o tom, kolik vyrobené energie jste využili, potažmo kolik jí 

odešlo zpět do sítě. Pochopitelně také můžete sledovat, jak nabité jsou 

akumulátory. 
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Akumulátory u hybridní FVE zajišťují také funkci záložního zdroje. 

U moderních systémů s kvalitním řízením spotřeby je přepnutí natolik 

rychlé, že jej nemáte šanci zpozorovat a spotřebiče se nestačí vypnout. 

Obrázek 6.1 – Hybridní FVE akumulátor značky BatteryBox [29] 

 

6.1.1 Olověné akumulátory 

Jsou to nejčastěji používané akumulátory, které se vyznačují 

poměrně nízkou pořizovací cenou, netrpí samovybíjením a jsou dobře 

recyklovatelné. Seznam nevýhod je ale také poměrně dlouhý. Baterie 

nesnáší nízké teploty, a musí tak být umístěny v alespoň mírně 

zateplené místnosti bez zásadních výkyvů. Olovo je také těžké, a tak jsou 

akumulátory se stejnou kapacitou výrazně rozměrnější než u jiných 

technologií. Počet nabíjecích cyklů závisí na míře vybíjení – čím více jsou 

vybíjeny, tím méně nabíjecích cyklů přežijí. Úplné vybití se pak velmi 

negativně podepisuje na kapacitě. 

 

6.1.2 Lithiové akumulátory 

Velmi oblíbené jsou v současnosti baterie na základu lithia. Jako 

nejefektivnější se ukazují lithium-železo-fosfátové akumulátory 

(LiFePO4). Mají výrazně delší životnost, dosahující i více než 10 let, 
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snesou větší napájecí proud, a tím se mohou i rychleji nabíjet a nejsou 

tak citlivé na nestálost teplot. Kromě toho jde o lehký kov, takže zaberou 

o poznání méně místa. Nedostatkem je vyšší pořizovací cena, to však 

dokáže vykompenzovat zmiňovaná dlouhá životnost.  

 

6.2 Fototermika vs. fotovoltaika 

Způsoby, jak využít sluneční záření k ohřevu vody jsou dva. 

Fototermické kolektory pouze zachytávají teplo, a to rovnou přes 

výměník předávají do vody. Mají výrazně nižší pořizovací cenu a při 

přímém slunečním svitu vyšší efektivitu, při oblačnosti se však vůbec 

neohřívají, zatímco fotovoltaické panely i tak vyrábějí elektrickou 

energii. Fototermické kolektory navíc musí mít chladicí okruh 

s nemrznoucí směsí, jelikož se mohou ohřát i na více než 200 °C. [22] 
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B. Aplikace tématu na zadané budově – 

koncepční řešení 
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1 Výpočet energetického auditu 
Výpočet energetické bilance objektu byl proveden softwarem 

s názvem DEKSOFT – Program Energetika. Byla zvolena kvazistacionární 

metoda, tj. tepelná bilance pro dlouhý časový interval (měsíční). Tato 

metoda je plně popsána v ČSN EN ISO 52 016 - 1. 

 

1.1 Popis programu Energetika 

Energetika je program pro výpočet a posouzení energetické 

náročnosti se širokým rozsahem využití.  Pomocí programu je možné 

vytvořit: 

- Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky 

č. 78/2013 Sb., - Vyhláška o energetické náročnosti budov 

- Energetický certifikát a energetické hodnocení dle 

slovenské legislativy 

- Výstupy pro energetické hodnocení k dotačnímu programu 

Nová zelená úsporám 

- Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) dle normy  

ČSN 73 0540-2 

- Výpočty pro certifikaci BREEAM 

 

Mezi výstupy programu patří: 

- měrná potřeba tepla na vytápění 

- měrná potřeba chladu na chlazení 

- dílčí dodaná energie pro technické systémy vytápění, 

chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé 

vody a osvětlení za rok 

- celková dodaná energie za rok 

- celková primární energie za rok 

- neobnovitelná primární energie za rok 

- průměrný součinitel prostupu tepla 

 

1.2 Použité normy pro výpočet 

Výpočty programu Energetika jsou realizovány dle norem: 

- ČSN EN ISO 13790 - Energetická náročnost budov – výpočet 

spotřeby energie na vytápění a chlazení 

- ČSN EN ISO 13370 - Tepelné chování budov – Přenos tepla 

zeminou – Výpočtové metody 

- ČSN EN 15316-3-1 - Tepelné soustavy v budovách – 

Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a 
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účinností soustavy – Část 3-1: Soustavy teplé vody, 

charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody) 

- ČSN EN ISO 13789 - Tepelné chování budov – Měrné 

tepelné toky prostupem tepla a větráním – Výpočtová 

metoda 

- TNI 73 0302 - Energetické hodnocení solárních tepelných 

soustav – Zjednodušený výpočtový postup 

 

2 Analýza objektu 
Předmětem EA je objekt Mateřské školy Špálova, která se nachází 

v městské části Přívoz statutárního města Ostrava v ulici Bezručova 

1892/18. Budova je ve vlastnictví Městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz. Stavba je umístěna v nadmořské výšce 217 m n. m. 

Má dvě nadzemní podlaží obdélníkového půdorysu. Ve středu 

budovy se nachází dvě schodiště a chodba, která ji dělí na dvě podobně 

rozhlehlé části. V přízemí jsou situovány dvě velké místnosti sloužící jako 

herna a denní místnost. V jejich blízkosti byly umístěny hygienické 

místnosti a šatny pro děti. Do jižního cípu jsou situovány místnosti 

administrativního typu. Zbytek podlaží je využíván pro technickou 

infrastrukturu, kuchyni a jídelní prostory. V objektu se nachází kotelna 

s pěti plynovými kotly a strojovna vzduchotechniky. Druhé nadzemní 

podlaží je půdorysně osově souměrné. Nachází se zde dvě velké herny 

doplněné o umývárny a WC. Jsou zde také skladové místnosti a šatny.  

Obrázek 2.1 – Posuzovaný objekt energetického auditu-celkový pohled - [foto 

projekční dokumentace] 
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2.1 Stavební část 

Ve stávajícím stavu je použit jako konstrukční systém 

železobetonový skelet. Obvodové zdi jsou zhotoveny z dílců 

prefabrikovaných ŽB panelů. Ty jsou doplněny o tepelnou izolaci o 

tloušťce 40 mm. Střecha je plochá a v její skladbě se nachází tepelná 

izolace Polsid o tloušťce 40 mm. Nejčastější nášlapná vrstva podlah je 

linoleum z PVC, dále je v hygienických místnostech použita keramická 

dlažba. Stropy celého objektu jsou ŽB desky křížem vyztužené se 

skrytými průvlaky. Vnitřní příčky jsou postaveny z cihelného zdiva o 

různých tloušťkách. Okna a venkovní dveře jsou plastová. Jejich 

technický stav je odpovídající stáří. 

Obrázek 2.2 – Posuzovaný objekt energetického auditu - [foto projekční dokumentace] 

 

2.2 Výpočtový model-zónování objektu 

Pro tvorbu výpočtového modelu je prvním důležitým krokem 

zónování budovy, tj. geometrické rozdělení budovy na jednotlivé části, 

které se vyznačují specificky ovlivňující výslednou výší potřeby a 

spotřeby energie. Vyhodnocují se odděleně, ale pouze za předpokladu 

vzájemné interakce. Zónování budovy se navrhuje dle metodiky  

ČSN 73 0331-1. 

 

Legenda popisu zón v objektu: 

Zóna č. 1: Kanceláře a herny     _________                

Zóna č. 2: Komunikační prostory    _________ 

Zóna č. 3: Hygienické místnosti    _________ 

Zóna č. 4: Kuchyně, jídelny, strojovna VZT   _________ 

 

Zóny jsou schématicky rozděleny podle barevné legendy 

na následujících dvou obrázcích.
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Obrázek 2.3 – Rozdělení zón objektu - 1. NP 
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Obrázek 2.4 – Rozdělení zón objektu - 2. NP
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Zóna č. 1: Kanceláře a herny 

V této zóně jsou zahrnuty veškeré kanceláře, herny, šatny, sklady a další 

podobné místnosti s převažující vnitřní návrhovou teplotou 20 °C.  

 

Tab. 2.1 Popis zóny č. 1 

Podlahová plocha zóny z vnějších rozměrů  Af,ext [m2] 619,75 

Obestavěný objem zóny z vnějších rozměrů Vext [m3] 2154,52 

Čistá podlahová plocha Af,int [m2] 573,61 

Objem vzduchu v zóně Vint [m3] 1995,31 

 

Zóna č. 2: Komunikační prostory 

V zóny č. 2 jsou veškeré komunikační prostory budovy. Vnitřní návrhová 

teplota zóny je 20 °C. 

 

Tab. 2.2 Popis zóny č. 2 

Podlahová plocha zóny z vnějších rozměrů  Af,ext [m2] 117,46 

Obestavěný objem zóny z vnějších rozměrů Vext [m3] 613,68 

Čistá podlahová plocha Af,int [m2] 159,36 

Objem vzduchu v zóně Vint [m3] 551,21 

 

Zóna č. 3: Hygienické místnosti 

V zóny č. 3 jsou všechny hygienické místnosti. Vnitřní návrhová teplota 

zóny je 20 °C. 

 

Tab. 2.3 Popis zóny č. 3 

Podlahová plocha zóny z vnějších rozměrů  Af,ext [m2] 113,24 

Obestavěný objem zóny z vnějších rozměrů Vext [m3] 393,83 

Čistá podlahová plocha Af,int [m2] 84,49 

Objem vzduchu v zóně Vint [m3] 293,82 

 

Zóna č. 4: Kuchyně, jídelny, strojovna VZT 

V zóně č. 4 převažují místnosti pro potřeby kuchyně a jídelny mateřské 

školy. Jsou zde umístěny také sklady potravin a strojovna VZT. 
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Tab. 2.4 Popis zóny č. 4 

Podlahová plocha zóny z vnějších rozměrů  Af,ext [m2] 100,48 

Obestavěný objem zóny z vnějších rozměrů Vext [m3] 339,12 

Čistá podlahová plocha Af,int [m2] 85,67 

Objem vzduchu v zóně Vint [m3] 289,14 

 

3 Analýza spotřeby energie ve stávajícím stavu 
 

3.1 Součinitelé prostupu tepla 

Tab. 3.1 Součinitelé prostupu tepla konstrukcí ve stávajícím stavu 

Popis konstrukce 

Požadované 

hodnoty 

UN,20 

Doporučené 

hodnoty 

Urec,20 

Vypočítané 

hodnoty U 
Hodnocení 

konstrukce 

(dop. hodnoty) 
 [W.m-2.K-1]  [W.m-2.K-1]  [W.m-2.K-1] 

Obvodová stěna 0,30 0,25 0,80 NEVYHOVUJE 

Vnitřní stěna  

(tl. 140 mm) 2,70 1,80 1,26 
VYHOVUJE 

Vnitřní stěna  

(tl. 80 mm) 2,70 1,80 1,75 
VYHOVUJE 

Střecha 0,24 0,16 0,42 NEVYHOVUJE 

Podlaha na 

zemině 0,45 0,30 1,65 
NEVYHOVUJE 

Okna 1,50 1,20 1,50 NEVYHOVUJE 

Dveře 1,70 1,20 1,70 NEVYHOVUJE 

  

Tab. 3.2 Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla:  

Budova 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

Vypočítaná 

hodnota Uem 

Referenční 

hodnota Uem.rec 
Splněno 

 [W.m-2.K-1]  [W.m-2.K-1] (ANO / NE) 

Budova celkem 0,74 0,43 NE 

Průměrný součinitel prostupu tepla ve stávajícím stavu nevyhovuje 

požadavkům ČSN 73 0540–2. 

Klasifikační třída obálky budovy podle ČSN 73 0540-2 přílohy C: 

- Třída E - Nehospodárná 
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3.2 Tepelné ztráty budovy 

Tab. 3.3 Exteriérové okrajové podmínky 

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ø 

te [°C] -2,0 -0,6 3,6 8,7 14,1 18,5 20,5 21,7 13,9 8,9 3,8 0,0 9,3 

ϕe [%] 83,1 80,1 73,4 66,2 66,6 68,4 67,1 67,4 73,5 79,4 85,0 85,3 74,6 

 

3.2.1 Zóna č. 1 

Tab. 3.4 Plochy konstrukcí a měrné ztráty prostupem tepla zóny č. 1 

Popis konstrukce 
Plocha A 

Měrná tepelná 

ztráta prostupem 

Ht 

 [m2]  [W/K] 

Obvodová stěna 357,40 285,92 

Střecha 339,30 142,51 

Podlaha na zemině 234,30 68,72 

Okna 128,40 192,55 

Dveře 3,30 5,63 

Celkem 1062,70 695,33 

Tepelné vazby - 106,27 

Celkem 1062,70 801,60 

 

 

 

Obrázek 3.1 – Graf tepelné ztráty prostupem konstrukcí zóny č.1 
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3.2.2 Zóna č. 2 

Tab. 3.5 Plochy konstrukcí a měrné ztráty prostupem tepla zóny č. 2 

Popis konstrukce 
Plocha A 

Měrná tepelná 

ztráta prostupem 

Ht 

 [m2]  [W/K] 

Obvodová stěna 79,90 63,93 

Střecha 76,40 32,09 

Podlaha na zemině 83,00 19,06 

Okna 20,10 30,08 

Dveře 6,80 11,63 

Celkem 266,20 156,79 

Tepelné vazby - 26,62 

Celkem 266,20 183,41 

 

 

 

 

Obrázek 3.2 – Graf tepelné ztráty prostupem konstrukcí zóny č.2 
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3.2.3 Zóna č. 3 

Tab. 3.6 Plochy konstrukcí a měrné ztráty prostupem tepla zóny č. 3 

Popis konstrukce 
Plocha A 

Měrná tepelná 

ztráta prostupem 

Ht 

 [m2]  [W/K] 

Obvodová stěna 29,50 23,59 

Střecha 49,50 20,81 

Podlaha na zemině 35,90 7,83 

Okna 18,50 27,81 

Dveře 3,40 5,81 

Celkem 136,80 85,85 

Tepelné vazby - 13,69 

Celkem 136,80 99,54 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.3 – Graf tepelné ztráty prostupem konstrukcí zóny č.3 
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3.2.4 Zóna č. 4 

Tab. 3.7 Plochy konstrukcí a měrné ztráty prostupem tepla zóny č. 4 

Popis konstrukce 
Plocha A 

Měrná tepelná 

ztráta prostupem 

Ht 

 [m2]  [W/K] 

Obvodová stěna 33,40 26,70 

Střecha - - 

Podlaha na zemině 85,70 22,73 

Okna 23,70 35,64 

Dveře 3,40 5,81 

Celkem 146,20 90,88 

Tepelné vazby - 14,62 

Celkem 146,20 105,50 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.4 – Graf tepelné ztráty prostupem konstrukcí zóny č.4 
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3.2.5 Souhrn tepelných ztrát prostupem všech zón 

Tab. 3.8 Souhrn tepelných ztrát prostupem všech zón 

  Stávající stav 

Popis konstrukce 

Měrná tepelná ztráta 

prostupem Ht 

 [W/K] 

Obvodová stěna 400,14 

Střecha 195,41 

Podlaha na zemině 118,34 

Okna 286,08 

Dveře 28,88 

Celkem 1028,85 

Tepelné vazby 161,2 

Celkem 1190,05 

 

 
Obrázek 3.5 – Graf porovnání tepelných ztrát prostupem ve stávajícím stavu 

 

Dle tab. 3.8 a grafu na obrázku 3.5 jsou největší ztráty prostupem 

obvodovou stěnou a okny, a z tohoto důvodu se nabízí zateplení fasády 

a výměna výplní otvorů jako nejvhodnější energetické opatření.  

Moderní systémy zasklení oken tvoří dvě nebo více skleněných tabulí, 

které hermeticky uzavírají jednu nebo více dutin plněných vzduchem 

nebo jiným vhodným plynem (izolační dvojsklo, trojsklo, čtyřsklo). 
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Nejčastěji se používají dvojskla a trojskla. Trojsklo má lepší tepelně 

izolační vlastnosti za cenu větší hmotnosti a také celkové tloušťky 

zasklení (prostřední sklo nepůsobí v dutině jako tepelný izolant, ale 

omezuje v ní konvekci).  [14] 

 

3.2.6 Souhrn tepelných ztrát budovy 

Tab. 3.9 Tepelné ztráty všech zón 

Zóna 

Tepelná 

ztráta 

 [kW] 

Zóna č.1 47,93 

Zóna č.2 20,22 

Zóna č.3 10,25 

Zóna č.4 6,65 

Celkem 85,05 

 

3.3 Spotřeba energie ve stávajícím stavu 

Tab. 3.10 Spotřeba energie ve stávajícím stavu 

Stávající stav 
Energie 

Podíl 

spotřeby 
Náklady 

(KWh) (%) (tis. Kč) 

Spotřeba energie na vytápění 118,596 48,41 123,340 

Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 85,921 35,07 89,358 

Spotřeba energie na přípravu teplé vody 8,495 3,47 8,835 

Spotřeba elektrické energie 30,413 12,41 120,131 

Celková spotřeba energie 245,002 100 347,895 

Obrázek 3.6 – Graf podílu spotřeby energie ve stávajícím stavu 
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4 Analýza spotřeby energie v navrhované variantě 
 

4.1 Součinitelé prostupu tepla 

Tab. 4.1 Součinitelé prostupu tepla konstrukcí ve variantě č. II 

 

Tab. 4.2 Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla:  

Budova 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

Vypočítaná 

hodnota Uem 

Referenční 

hodnota Uem.rec 
Splněno 

 [W.m-2.K-1]  [W.m-2.K-1] (ANO / NE) 

Budova celkem 0,37 0,43 ANO 

 

Průměrný součinitel prostupu tepla ve stávajícím stavu vyhovuje 

požadavkům ČSN 73 0540–2. 

Klasifikační třída obálky budovy podle ČSN 73 0540-2 přílohy C: 

- Třída C - Vyhovující (splňuje požadavek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis konstrukce 

Požadované 

hodnoty 

UN,20 

Doporučené 

hodnoty 

Urec,20 

Vypočítané 

hodnoty U 
Hodnocení 

konstrukce 

(dop. hodnoty) 
 [W.m-2.K-1]  [W.m-2.K-1]  [W.m-2.K-1] 

Obvodová stěna 0,30 0,25 0,24 VYHOVUJE 

Vnitřní stěna  

(tl. 140 mm) 2,70 1,80 1,26 
VYHOVUJE 

Vnitřní stěna  

(tl. 80 mm) 2,70 1,80 1,75 
VYHOVUJE 

Střecha 0,24 0,16 0,16 VYHOVUJE 

Podlaha na 

zemině 0,45 0,30 1,65 
NEVYHOVUJE 

Okna 1,50 1,20 1,20 VYHOVUJE 

Dveře 1,70 1,20 1,20 VYHOVUJE 
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4.2 Tepelné ztráty budovy 

 

4.2.1 Zóna č. 1 

Tab. 4.3 Plochy konstrukcí a měrné ztráty prostupem tepla zóny č. 1 

Popis konstrukce 
Plocha A 

Měrná tepelná 

ztráta prostupem 

Ht 

 [m2]  [W/K] 

Obvodová stěna 357,40 85,78 

Střecha 339,30 54,29 

Podlaha na zemině 234,30 68,72 

Okna 128,40 154,03 

Dveře 3,30 3,97 

Celkem 1062,70 366,79 

Tepelné vazby - 21,26 

Celkem 1062,70 388,05 

 

 

 

Obrázek 4.1 – Graf tepelné ztráty prostupem konstrukcí zóny č.1 
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4.2.2 Zóna č. 2 

Tab. 4.4 Plochy konstrukcí a měrné ztráty prostupem tepla zóny č. 2 

Popis konstrukce 
Plocha A 

Měrná tepelná 

ztráta prostupem 

Ht 

 [m2]  [W/K] 

Obvodová stěna 79,90 19,18 

Střecha 76,40 12,22 

Podlaha na zemině 83,00 19,06 

Okna 20,10 24,06 

Dveře 6,80 8,21 

Celkem 266,20 82,73 

Tepelné vazby   - 5,32 

Celkem 266,20 88,05 

 
 

 

 

 

 

Obrázek 4.2 – Graf tepelné ztráty prostupem konstrukcí zóny č.2 
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4.2.3 Zóna č. 3 

Tab. 4.5 Plochy konstrukcí a měrné ztráty prostupem tepla zóny č. 3 

Popis konstrukce 
Plocha A 

Měrná tepelná 

ztráta prostupem 

Ht 

 [m2]  [W/K] 

Obvodová stěna 29,50 7,08 

Střecha 49,50 7,93 

Podlaha na zemině 35,90 7,83 

Okna 18,50 22,24 

Dveře 3,40 4,10 

Celkem 136,80 49,18 

Tepelné vazby   - 2,74 

Celkem 136,80 51,92 

 

 
 

 

 

 

Obrázek 4.3 – Graf tepelné ztráty prostupem konstrukcí zóny č.3 
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4.2.4 Zóna č. 4 

Tab. 4.6 Plochy konstrukcí a měrné ztráty prostupem tepla zóny č. 4 

Popis konstrukce 
Plocha A 

Měrná tepelná 

ztráta prostupem 

Ht 

 [m2]  [W/K] 

Obvodová stěna 33,40 8,01 

Střecha - - 

Podlaha na zemině 85,70 22,73 

Okna 23,70 28,51 

Dveře 3,40 4,10 

Celkem 146,20 63,35 

Tepelné vazby - 2,92 

Celkem 146,20 66,27 

 

 
 

 

 

 

Obrázek 4.4 – Graf tepelné ztráty prostupem konstrukcí zóny č.4 

 



  

 

47 

 

4.3 Porovnání tepelných ztrát vybrané varianty opatření se stávajícím 

stavem 

Tab. 4.7 Porovnání tepelných ztrát vybrané varianty opatření se 

stávajícím stavem 

  Stávající stav Varianta č.II Rozdíl 

Popis konstrukce 

Měrná tepelná 

ztráta prostupem 

Ht 

Měrná tepelná 

ztráta prostupem 

Ht 

Měrná tepelná 

ztráta 

prostupem Ht 

 [W/K]  [W/K]  [W/K] 

Obvodová stěna 400,14 120,05 -280,09 

Střecha 195,41 74,44 -120,97 

Podlaha na zemině 118,34 118,34 0 

Okna 286,08 228,84 -57,24 

Dveře 28,88 20,38 -8,50 

Celkem 1028,85 562,05 -466,80 

Tepelné vazby   161,2 32,24 -128,96 

Celkem 1190,05 594,29 -595,76 

Obrázek 4.5 – Porovnání tepelných ztrát vybrané varianty opatření se stávajícím 

stavem 
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Pozn. Dle grafu můžeme zhodnotit zmenšení tepelných ztrát objektu po 

realizaci navrhovaného energetického opatření. Největší rozdíl nastává 

u zateplení obvodové stěny a střechy. Naopak u výplní otvorů není 

tepelná ztráta těmito konstrukcemi tolik výrazná.  

Velká změna nastává také po zlepšení tepelně-technických 

vlastností obálky budovy u přirážky na tepelné vazby.  

 

Přirážka na tepelné vazby v původním stavu:  

- ΔUem= 0,10 [W.m-2.K-1] 

 

Přirážka na tepelné vazby v navrhované variantě: 

- ΔUem= 0,02 [W.m-2.K-1] 

 

4.4 Souhrn tepelných ztrát budovy 

Tab. 4.8 Tepelné ztráty všech zón 

Zóna 

Tepelná 

ztráta 

 [kW] 

Zóna č.1 33,46 

Zóna č.2 16,89 

Zóna č.3 8,59 

Zóna č.4 5,28 

Celkem 64,22 

 

4.5 Spotřeba energie v navrhované variantě 

Tab. 4.9 Spotřeba energie v navrhované variantě 

Varianta č.II 
Energie 

Podíl 

spotřeby 
Náklady 

(MWh) (%) (tis. Kč) 

Spotřeba energie na vytápění 91,344 61,34 94,998 

Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 34,497 23,17 35,876 

Spotřeba energie na přípravu teplé vody 8,495 5,70 8,835 

Spotřeba elektrické energie 14,571 9,79 57,555 

Celková spotřeba energie 148,907 100 197,264 
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Obrázek 4.6 – Graf podílu spotřeby energie v navrhované variantě 

 

5 Orientační výpočet potřeby teplé vody 
Při návrhu zásobníkového ohřevu se velmi často vychází 

z průběhu denního odběru TV. Průběh denního odběru (odběr během 

24 h), tvořící 1 odběrovou periodu, může být různý. Odlišuje se odběr 

v periodě pracovního dne od periody svátků, pracovního volna nebo 

prázdnin u školských zařízeních. Liší se i odběr letní od zimního. 

Většinou se při návrhu zásobníkového ohřevu uvažuje nejnepříznivější 

stav odběru z hlediska vytvoření odběrových špiček. Extrémně 

nepříznivé špičky odběru určují parametry pro návrh vlastního zařízení, 

tj. teplovodního zásobníku, topné vložky, výkonu kotle a provozní 

schopnosti v době ohřevu. [15] 

 

Denní potřeba teplé vody: 

V2P, zóna1 = 0,2 m3/den 

V2P, zóna3 = 0,6 m3/den 

V2P, zóna4 = 0,15 m3/den 

 

V2P = 0,95 m3/den 

 

Teplo odebrané z ohřívače: 

Q2t = 1,163 x V2P x (t2 – t1) = 1,163 x 0,95 x (55-10) = 49,72 kWh 

 

Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV (24hod. cirkulace): 

Q2z = Q2t x Z = 49,72 x 0,5 = 24,86 kWh 

 

61,34
23,17

5,70 9,79

Spotřeba energie ve Variantě č.2

Spotřeba energie na vytápění Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech

Spotřeba energie na přípravu teplé vody Spotřeba elektrické energie
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Celková potřeba tepla odebraná z ohřívače TV: 

Q2p = Q2t + Q2zt = 49,72 + 24,86 = 74,58 kWh 

 

kde t1  teplota studené vody [°C] 

t2  teplota teplé vody [°C] 

 

Režim nabíjení 

Z hlediska výkonové možnosti zdroje, podle doby trvání provozu, 

můžeme rozdělit způsob nabíjení teplovodního zásobníku na režim: 

- plynulý - se stálým výkonem (celodenní odběr) 

- přerušovaný se stálým nebo proměnným výkonem 

(během odběrové periody je voda v zásobníku několikrát 

vyměněna a znovu se ohřívá)  

 

Pro náš návrh použijeme způsob nabíjení teplovodního zásobníku na 

režim přerušovaný. 

 

Tab. 5.1 Rozložení odběru tepla pro ohřev TV 

Čas odběru 
Podíl 

spotřeby   
Potřeba tepla 

Celková 

potřeba tepla 

[hod] [%] [kWh] [kWh] 

7:00 - 9:00 20 

0,2 x 

74,58 14,916 14,916 

9:00 - 12:00 30 

0,3 x 

74,58 22,374 37,29 

12:00 - 15:00 20 

0,2 x 

74,58 14,916 52,206 

15:00 - 18:00 30 

0,3 x 

74,58 22,374 74,58 
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Obrázek 5.1 – Odběrový diagram s křivkami odběru tepla ze zásobníku 

 

Dle výsledku odběrového diagramu můžeme odečíst maximální rozdíl 

mezi odběrem a dodávkou tepla, tj. ΔQmax = 22,36 kW.  

 

Velikost zásobníku: 

Vz = ΔQmax /(1,163 x Δt) = 22,36 / [1,163 x (55-10)] = 0,43 m2=>         

430 l=> volím zásobník o kapacitě 500 litrů. 

kde Δt  rozdíl teplot studené a teplé vody [°C] 

 

6 Stanovení tepelného výkonu zdroje 
 

6.1 Vytápění objektu s přerušovaným větráním a přípravou TV 

(navrhovaný stav) 

QPRIP = 0,7x QTOP + 0,7 x QVET + QTV + (QTECH) [kW] 

QPRIP = 0,7x 64,22 + 0,7 x 0 + 22,36 = 67,31 kW 
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7 Termografický průzkum objektu podobného 

předmětu energetického auditu termovizí 
Cílem průzkumu bylo zhotovení analýzy stavu obálky 

nezatepleného objektu, který je podobný předmětu energetického 

auditu jak půdorysnými rozměry, tak i technickým stavem fasády. 

Budova se nachází v Brně v městské části Žabovřesky. 

Průzkum byl provedeno dne 5. 12. 2019 v 15 hodin termokamerou 

značky Fluke Ti300. 

Teplota exteriéru: 0 °C 

Počasí: zataženo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obrázek 7.1 Celkový pohled na objekt [zdroj: google.com] 

Obrázek 7.2,7.3 – Termokamera Fluke Ti300 [foto autor] 
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Obrázek 7.4 Technická specifikace Termokamery Fluke Ti300 [zdroj: technická 

specifikace Fluke Ti300] 

 

Měření č.1 

Obrázek 7.5,7.6 Měření č.1 [foto autor] 

 

Jižní strana objektu mateřské školy. Na 

obrázku jde zřetelně poznat, že objekt 

není zateplený. Přes konstrukci 

prosvítají otopná tělesa. Špatně řešené 

kouty ve výklenku. Největší teplota 10,4 

°C je naměřena z důvodu okna 

otevřeného na ventilaci. 

 

Měřeno dne: 5. 12. 2019 14:57:35 
  
 
 
 
 

Název Teplota Emisivita 

Středový bod 2,9°C 0,92 

Teplá 10,4°C 0,92 

Studená -6,4°C 0,92 

P0 -0,9°C 0,92 
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Měření č.2 

 

Obrázek 7.7,7.8 Měření č.2 [foto autor] 

 

Detail koutu ve výklenku na jižní straně budovy. Viditelně špatné řešení 

zabudování okna do konstrukce.  

 

 

 

 

Měřeno dne: 5. 12. 2019 14:58:11 

 

Měření č. 3 

             

Obrázek 7.9,7.10 Měření č.3 [foto autor] 

 

Severní strana objektu. Na obrázku jsou viditelné liniové tepelné mosty 

nad ostěním oken. Maximální naměřená teplota 10,6 °C ukazuje velmi 

špatně vyřešené napojení oken na fasádu. Je zde patrný nezanedbatelný 

únik tepla. 

Měřeno dne: 5. 12. 2019 14:52:31 

 

 

Název Teplota Emisivita 

Středový bod 5,3°C 0,92 

Teplá 9,0°C 0,92 

Studená -1,0°C 0,92 

P0 3,2°C 0,92 

Název Teplota Emisivita 

Středový bod 0,4°C 0,92 

Teplá 10,6°C 0,92 

Studená -3,3°C 0,92 

P0 0,9°C 0,92 

P1 6,0°C 0,92 
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Měření č.4 

 

Obrázek 7.11,7.12 Měření č.4 [foto autor] 

 

Na obrázku č. 6.9 jsou zřetelně viditelná 

prosvítající otopná tělesa, liniový 

tepelný most nad okny a na ostění dveří. 

Ve 2. NP je zřetelný tepelný most i pod 

okny. Největší naměřená teplota 16,4 °C 

je způsobena oknem otevřeným na 

ventilaci. 

Měřeno dne: 5. 12. 2019 15:02:08 

 

Měření č.5 

 

Obrázek 7.13,7.14 Měření č.5 [foto autor] 

 

Západní strana objektu. Na obr. č. 

6.11 jsou viditelné ztráty tepla 

dveřmi a především velmi viditelný 

liniový tepelný most v oblasti stropní 

konstrukce. 

Měřeno dne: 5. 12. 2019 15:37:07 

 

 

Název Teplota Emisivita 

Středový bod 1,7°C 0,92 

Teplá 16,4°C 0,92 

Studená -2,1°C 0,92 

P0 2,2°C 0,92 

Název Teplota Emisivita 

Středový bod -0,3°C 0,92 

Teplá 3,9°C 0,92 

Studená -4,6°C 0,92 

P0 -0,6°C 0,92 

P1 3,4°C 0,92 

P2 1,4°C 0,92 
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C. Energetický audit 
v souladu s vyhláškou č. 480/2012 Sb. v platném 

znění 
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1 Titulní list 
 

Obrázek 1.1 – Posuzovaný objekt energetického auditu [foto projekční dokumentace] 

 

 

Energetický audit Mateřské školy Špálov 
 

Mateřská škola Špálov 

Bezručova 1892/18 

702 00 Ostrava – Přívoz 

 

Zadavatel:  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

   Šrámkova 666/6 

   729 29 Moravská Ostrava 

 

Vypracoval:  Bc. Petr Peichl 

 

 

Zpracováno dle: -   vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a 

energetickém posudku 

- zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

Leden 2020 



  

 

58 

 

2 Identifikační údaje 
 

2.1 Identifikační údaje o vlastníkovi 

  

Adresa Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

  

Šrámkova 666/6, 729 29 Moravská 

Ostrava 

E-mail moostrava.privoz@ostrava.cz 

Telefon 789 456 123 

  

2.2 Identifikační údaje o posuzovaném objektu 

  

Název Mateřská škola Špálov 

Adresa 

Bezručova 1892/18 702 00 Ostrava – 

Přívoz 

Datum zpracování EA 10.1.2020 

Zpracovatel EA Bc. Petr Peichl 

Katastrální území Přívoz  

Kód katastrálního 

území 713767 

Parcelní číslo st. 2333 

Výměra 589 m2 

 

2.3 Situace a katastrální mapa 

Obrázek 2.1 – Katastrální území Ostrava – Přívoz [zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz] 
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Obrázek 2.2 – Situace objektu – letecký pohled [zdroj: Mapy.cz] 

 

Obrázek 2.3 – Předmět EA – katastrální mapa [zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz] 

 

3 Popis stávajícího stavu předmětu energetického 

auditu 
 

3.1 Záměr vlastníka energetického auditu 

Záměr vlastníka je zhotovení energetického auditu (dále jen EA) 

v souladu s vyhláškou a zlepšení tepelně-technických, energetických a 

ekologických vlastností objektu. Na základě analýzy současného stavu 

jsou navržena možná opatření, která jsou vyhodnocena z hlediska 

investičních nákladů a je zhodnocen jejich ekonomický a energetický 

přínos. 
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3.2 Popis stávajícího stavu objektu 

Předmětem EA je objekt Mateřské školy Špálova, která se nachází 

v městské části Přívoz statutárního města Ostrava v ulici Bezručova 

1892/18. Budova je ve vlastnictví Městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz. Stavba je umístěna v nadmořské výšce 217 m n. m.  

Má dvě nadzemní podlaží obdélníkového půdorysu. Ve středu 

budovy se nachází dvě schodiště a chodba, která ji dělí na dvě podobně 

rozhlehlé části. V přízemí jsou situovány dvě velké místnosti sloužící jako 

herna a denní místnost. V jejich blízkosti byly umístěny hygienické 

místnosti a šatny pro děti. Do jižního cípu jsou situovány místnosti 

administrativního typu. Zbytek podlaží je využíván pro technickou 

infrastrukturu, kuchyni a jídelní prostory. V objektu se nachází kotelna 

s pěti plynovými kotly a strojovna vzduchotechniky. Druhé nadzemní 

podlaží je půdorysně osově souměrné. Nachází se zde dvě velké herny 

doplněné o umývárny a WC. Jsou zde také skladové místnosti a šatny.  

 

3.2.1 Stavební část 

Ve stávajícím stavu je použit jako konstrukční systém 

železobetonový skelet. Obvodové zdi jsou zhotoveny z dílců 

prefabrikovaných ŽB panelů. Ty jsou doplněny o tepelnou izolaci o 

tloušťce 40 mm. Střecha je plochá a v její skladbě se nachází tepelná 

izolace Polsid o tloušťce 40 mm. Nejčastější nášlapná vrstva podlah je 

linoleum z PVC, dále je v hygienických místnostech použita keramická 

dlažba. Stropy celého objektu jsou ŽB desky křížem vyztužené se 

skrytými průvlaky. Vnitřní příčky jsou postaveny z cihelného zdiva o 

různých tloušťkách. Okna a venkovní dveře jsou plastová. Jejich 

technický stav je odpovídající stáří. 

Všechny skladby konstrukcí, s výjimkou vnitřního zdiva, 

nevyhovují normovým hodnotám dle normy ČSN 73 0540-2 Tepelná 

ochrana budov – Požadavky. Tepelné vazby objektu jsou ve špatném 

stavu, z toho důvodu zvolíme paušální přirážku ΔUem = 0,1 [W.m-2.K-1]. 

 

Vyhodnocení tepelně technických vlastností konstrukcí objektu 

Stávající skladby a jejich vypočítané součinitele prostupu tepla U 

[W.m-2.K-1]: 

- Součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1]:  

 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑒 +  𝑅𝑡 + 𝑅𝑠𝑖
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𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑒 +  ∑
𝑑𝑖
𝜆𝑖

+ 𝑅𝑠𝑖
 

 

kde:  d tloušťka vrstvy konstrukce [m] 

λ součinitel tepelné vodivosti materiálu [W.m-1.K-1] 

Rse odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2.K.W-1] 

Rsi odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2.K.W-1] 

 Rt celkový odpor konstrukce [m2.K.W-1] 

 

Tab. 3.1 Tepelné odpory při přestupu tepla 

Tepelný odpor při 

přestupu tepla [m2.K.W-1] 

Směr tepelného toku 

Dolů Vodorovně Nahoru 

Rse 0,17 0,13 0,1 

Rsi 0,04 0,04 0,04 

 

Tab. 3.2 Stávající skladby konstrukcí a jejich součinitelé prostupu tepla 

U 

kce č.v materiál d [m] 

λ 

[W.m-

1.K-1] 

R 

[m2.K.W-

1]   

O
b

vo
d

o
vá

 s
tě

n
a

 

1 omítka vápenná 0,015 0,880 0,017 Rsi [m2.K.W-1] 0,13 

2 

prefabrikovaný 

panel ŽB 0,250 1,740 0,144 Rse [m2.K.W-1]  0,04 

3 

polystyren 

pěnový EPS 0,040 0,045 0,889 RT [m2.K.W-1]  1,25 

4 

jádrová lehčená 

omítka 0,015 0,480 0,031   

5 silikátová omítka 0,002 0,750 0,003   

    ΣR 1,084 U [W.m-2.K-1] 0,80 

        

V
n

it
řn

í 

st
ě

n
a

 1 omítka vápenná 0,015 0,880 0,017 Rsi [m2.K.W-1] 0,13 

2 zdivo cihelné  0,140 0,280 0,500 Rse [m2.K.W-1]  0,13 

3 omítka vápenná 0,015 0,880 0,017 RT [m2.K.W-1]  0,79  

   ΣR 0,534 U [W.m-2.K-1] 1,26 

 

 

 

 

 

         



  

 

62 

 

S
tř

e
ch

a
 

1 omítka vápenná 0,015 0,880 0,017 Rsi [m2.K.W-1] 0,10 

2 ŽB 0,150 1,740 0,086 Rse [m2.K.W-1]  0,04 

3 škvárový zásyp 0,1 0,27 0,370 RT [m2.K.W-1]  2,40 

4 

tep. Izolace 

Polsid 0,040 0,045 0,889   

5 

modifikovaný 

asf. pás 0,004 0,21 0,019   

6 

modifikovaný 

asf. pás 0,004 0,21 0,019   

7 

geotextilie  Filtek 

300 0,003 0,21 0,014   

8 

geotextilie  Filtek 

300 0,003 0,21 0,014   

9 kamenivo 0,07 0,085 0,824   

10 

betonové 

dlaždice 0,05 1,3 0,002   

 
 

 ΣR 2,255 U [W.m-2.K-1] 0,42 

 
  

  
  

 

V
n

it
řn

í 

st
ě

n
a

  1 omítka vápenná 0,015 0,880 0,017 Rsi [m2.K.W-1] 0,13 

2 zdivo cihelné  0,080 0,290 0,276 Rse [m2.K.W-1]  0,13 

3 omítka vápenná 0,015 0,880 0,017 RT [m2.K.W-1]  0,57  

   ΣR 0,310 U [W.m-2.K-1] 1,75  

       

P
o

d
la

h
a

 n
a

 z
e

m
in

ě
 

1 

podlahová 

krytina – PVC 0,004 0,140 0,029 Rsi [m2.K.W-1] 0,17 

2 

anhydritový 

potěr 0,100 1,740 0,057 Rse [m2.K.W-1]  0,00 

3 

separační fólie 

(MAP) 0,004 1,16 0,003 RT [m2.K.W-1]  0,61 

4 PE fólie 0,001 0,330 0,003   

5 základový pas 0,6 1,74 0,345   

    ΣR 0,437 U [W.m-2.K-1] 1,65  

       

O
k

n
a

 

1 900x900 

U [W.m-

2.K-1] 
1,50 

   

2 1200x900  
  

3 1200x1800  
  

4 900x2100  
  

5 1200x2100  
  

6 1500x2100  
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D
ve

ře
 

1 600x1970 

U [W.m-

2.K-1] 
1,70 

 
  

2 700x1970  
  

3 800x1970  
  

4 900x1970  
  

5 1000x2850  
  

6 1300x2850  
  

 

3.2.2 Vzduchotechnika a chlazení 

Hygienické místnosti jsou odvětrávány podtlakovým odvodním 

systémem pomocí ventilátorů. Kuchyně a jídelna jsou větrány a 

odvlhčovány pomocí VZT jednotky s přívodem i odvodem vzduchu. 

Odvlhčení je navrhnuto jako kondenzační s dohřevem, ohřívač vzduchu 

je součástí VZT jednotky. Ostatní místnosti jsou větrány přirozeně. 

V objektu není nainstalován žádný systém chlazení. 

 

3.2.3 Vytápění, ohřev TV 

Tepelné ztráty prostupem i větráním jsou pokrývány pomocí 

konvekčních otopných článkových těles. Tepelný spád otopné soustavy 

je 80/60 °C. Zdrojem tepla je 5 kotlů značky Junkers typ Cerastar 

ZSR24/120-7, každý o jmenovitém tepelném výkonu 24,3 kW a sezónní 

účinností 83 %. Kotle spalují zemní plyn, jsou zapojeny do kaskády a 

jejich výkon je automaticky regulován. Při ohřevu teplé vody je zaručena 

dostatečná rezerva pro zásobníkový ohřev. V okamžiku odběrové špičky 

poklesne výkon pro vytápění, a tím je zaručen přívod dostatečného 

množství TV. V otopné soustavě s nuceným oběhem jsou použita 

oběhová čerpadla s tříotáčkovým pohonem o příkonu 100 W každého 

z nich. Rozvody otopné vody a izolace trubek jsou v dobrém stavu. Před 

několika lety byla provedena celková výměna TI. Součástí soustavy je 

zabezpečovací zařízení, tj. pojistné ventily a uzavřená expanzní nádoba. 

 

3.2.4 Měření a regulace 

Měření a regulace otopné soustavy je na dobré technické úrovni 

a nepočítá se s její modernizací. Výstupní teplota topné vody ÚT je 

regulována ekvitermní regulací s vazbou na venkovní teplotu. Venkovní 

teplotu snímají dvě čidla umístěná na severní a jižní obvodové stěně. 

Regulace má také vazbu na teplotu snímanou termostatem ve dvou 

místnostech (jedna na severní straně budovy, druhá na jižní). Čidla jsou 

dostatečně zakryta, aby nebyla ovlivňována slunečním zářením.  

Individuální regulace otopných těles je zajištěna pomocí 

termoregulačních ventilů s termostatickou hlavicí. 
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3.2.5 Osvětlení a významné elektrické spotřebiče 

Umělé osvětlení je v administrativní části a kuchyni s jídelnou 

zajištěno pomocí kompaktních zářivek (CFL) s účinností 20 %. 

V hygienických místnostech a na schodištích jsou použity halogenové 

žárovky (účinnost 5 %). Každé svítidlo je ovládáno systémem 

zapnuto/vypnuto. Významné spotřebiče energie se v objektu 

nevyskytují. V kuchyni jsou používána moderní zařízení s velmi malou 

spotřebou elektrické energie. 

 

3.2.4 Vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace a plyn 

Rozvody vnitřního vodovodu, vnitřní kanalizace a plynu jsou 

v dobrém technickém stavu a neplánuje se jejich modernizace. Rozvody 

studené i teplé vody jsou dostatečně izolovány návlekovou izolací 

Mirelon, která zároveň tlumí akustické efekty a chrání potrubí proti 

kondenzaci i korozi. Rozvod plynu je zhotoven ze svařovaných ocelových 

trubek se žlutým nátěrem.  

Obrázek 3.1 – Stav vnitřního vodovodu a kanalizace [foto projekční dokumentace] 

 

3.3 Základní údaje o energetických vstupech 

Tab. 3.3 Základní údaje o energetických vstupech 

Energonositel dodavatel 
cena měrná 

jednotka Kč 

zemní plyn MND a.s. 1,04 kWh 

elektřina ČEZ Distribuce a.s. 3,95 kWh 
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3.4 Energetické vstupy 

Tab. 3.4 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 480/2012 Sb. 

Pro rok: před realizací projektu 

Vstupy paliv 

a energie 
Jednotka Množství 

Výhřevnost 

GJ/jednotku 

Přepočet 

na GJ 

Roční 

náklady v tis. 

Kč 

Elektřina MWh 31,991 3,6 115,17 126,363 

Teplo GJ - - - - 

Zemní plyn MWh 213,011 34,05 766,84 221,531 

Jiné plyny MWh - - - - 

Hnědé uhlí t - - - - 

Černé uhlí t - - - - 

Koks t - - - - 

Jiná pevná 

paliva 
t - - - - 

TO t - - - - 

TOEL t - - - - 

Druhotné 

zdroje1) 

GJ - - - - 

Obnovitelné 

zdroje2) 

GJ/MWh - - - - 

Jiná paliva GJ - - - - 

Celkem vstupy paliv a energie 882,01 347,89 

Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0 0 

Celkem spotřeba paliv a energie 882,01 347,89 

 

3.5 Vlastní zdroj energie 

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV je použito 5 kotlů značky 

Junkers typ Cerastar ZSR24/120-7, každý o jmenovitém tepelném 

výkonu 24,3 kW a sezónní účinností 83 %. Kotle spalují zemní plyn a jsou 

zapojeny do kaskády. Ve VZT jednotce je umístěn ohřívač vzduchu pro  

odvlhčení a předehřev přívodního vzduchu. Tepelné ztráty větráním 

pokrývá vytápění. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480#f5902975
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480#f5902975
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480#f4978378
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480#f4978378
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Obrázek 3.2 – Specifikace zdroje tepla [zdroj: specifikace zdroje tepla] 
 

Tab. 3.5 Základní technické ukazatele vlastního zdroje energie - 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 480/2012 Sb. 

    

Vlastní zdroj energie      
ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota 

1 
Roční celková účinnost zdroje 

(%) 0,83 
[z tabulky b) - (ř.3 × 3,6 + ř.7) : ř.12] 

2 
Roční účinnost výroby elektrické energie 

(%) - 
[z tabulky b) - ř.3 × 3,6 : ř. 6] 

3 
Roční účinnost výroby tepla 

(%) 0,83 
[z tabulky b) - ř.7 : ř.11] 

4 

Spotřeba energie v palivu na výrobu 

elektřiny (GJ/MWh) - 

[z tabulky b) - ř.6 : ř.3] 

5 
Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla 

(GJ) 1,2 
[z tabulky b) - ř. 11 : ř. 7] 

6 

Roční využití instalovaného elektrického 

výkonu (hod) - 

[z tabulky b) - ř.3 : ř. 1] 

7 

Roční využití instalovaného tepelného 

výkonu (hod) 1362 

[z tabulky b) - (ř.7 : 3,6) : ř. 2] 

 Pozn. Použit 5x kotel stejného typu (5x24 kW) 
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Tab. 3.6 Roční bilance výroby z vlastního zdroje energie -  

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.  

ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota 

1 Instalovaný elektrický výkon celkem (MW) 0 

2 Instalovaný tepelný výkon celkem (MW) 0,12 

3 Výroba elektřiny (MWh) - 

4 Prodej elektřiny (MWh) - 

5 
Vlastní technologická spotřeba elektřiny na 

výrobu elektřiny 
(MWh) - 

6 
Spotřeba energie v palivu na výrobu 

elektřiny 
(GJ/r) - 

7 Výroba tepla (GJ/r) 636,480 

8 Dodávka tepla (GJ/r) 636,480 

9 Prodej tepla (GJ/r) - 

10 
Vlastní technologická spotřeba tepla na 

výrobu tepla 
(GJ/r) - 

11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla (GJ/r) 766,843 

12 Spotřeba energie v palivu celkem (GJ/r) 766,843 

 

3.6 Charakteristiky objektu 

Tab. 3.7 Geometrické charakteristiky budovy: 

Parametr jednotka hodnota 

Objem budovy V  

[m3] 3501,2 
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním 

prostředím vymezený vnějšími povrchy 

konstrukcí obálky budovy) 

Celková plocha obálky budovy A 

[m2] 1612,0 (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničující 

objem budovy V) 

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,46 

Celková energeticky vztažná plocha budovy 

Ac 
[m2] 1010,9 

 

Tab. 3.8 Základní údaje pro výpočet potřeby tepla na vytápění: 

Parametry vnějšího a vnitřního 

prostředí – klimatická oblast Ostrava 
veličina hodnota jednotka 

výpočtová venkovní teplota te -15 [°C] 

vnitřní teplota (převažující) ti 22 [°C] 

střední teplota ve vytápěcím období tes 3,6 [°C] 

počet dní vytápěcího období - 219 - 
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4 Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu EA 
Z veřejných sítí odebírá objekt zejména elektrickou energii a 

zemní plyn. Potřeby vody jsou pokryty dodávkou pitné vody z veřejného 

vodovodu. Dodavatel a cena elektrické energie a zemního plynu jsou 

součástí předchozí kapitoly. 

Spotřeby a platby za elektřinu a zemní plyn jsou určeny na 

základě měsíčního výpočtu (kvazistacionární) – tepelné bilance pro 

dlouhý časový interval. Výpočet bude proveden podle normy ČSN EN 

ISO 52 016 - 1 Energetická náročnost budov - Potřeba energie na 

vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - 

Část 1: Výpočtové postupy a spočítán pomocí programu „Energetika“ 

softwaru Deksoft. 

 

4.1 Vyhodnocení obálky budovy z hlediska ČSN 73 0540-2:2011 

Tab. Vyhodnocení stávajících skladeb konstrukcí a jejich součinitelé 

prostupu tepla U, které by měly splňovat podmínku: 

U < UN 

kde:  UN je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W.m-2.K-1] 

 

Tab. 4.1 Vyhodnocení obálky budovy z hlediska ČSN 73 0540 - 2:2011 

Popis 

konstrukce 

Požadované 

hodnoty 

UN,20 

Doporučené 

hodnoty 

Urec,20 

Vypočítané 

hodnoty U 

Hodnocení 

konstrukce 

(dop. 

hodnoty)  [W.m-2.K-1]  [W.m-2.K-1]  [W.m-2.K-1] 

Obvodová stěna 0,30 0,25 0,80 NEVYHOVUJE 

Vnitřní stěna 

(tl.140 mm) 2,70 1,80 1,26 
VYHOVUJE 

Vnitřní stěna 

(tl.80 mm) 2,70 1,80 1,75 
VYHOVUJE 

Střecha 0,24 0,16 0,42 NEVYHOVUJE 

Podlaha na 

zemině 0,45 0,30 1,65 
NEVYHOVUJE 

Okna 1,50 1,20 1,50 NEVYHOVUJE 

Dveře 1,70 1,20 1,70 NEVYHOVUJE 

 

Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy je zpracována dle ČSN 73 

0540 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.  
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Tab. 4.2 Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla:  

Budova 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

Vypočítaná 

hodnota Uem 

Referenční 

hodnota Uem.rec 
Splněno 

 [W.m-2.K-1]  [W.m-2.K-1] (ANO / NE) 

Budova celkem 0,74 0,43 NE 

 

4.2 Vyhodnocení účinnosti využití energie 

Pro zdroj tepla v předmětu EA je zjištěna účinnost při jmenovitém 

tepelném výkonu ve vysokoteplotním režimu 81 %.  

- Hodnota sezónní účinnosti je 83 %.  

- Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody: 80,51 %.  

- Účinnost sdílení (emise) tepla otopnou soustavou: 88 %.  

- Účinnost systému distribuce tepla na vytápění od 

tepelného zdroje ke koncovým prvkům sdílení tepla 

otopnou soustavou: 85 %.  

Hodnoty průměrných účinností zdrojů umělého osvětlení:  

- Kompaktní zářivka (CFL)  20 % 

- Halogenová žárovka  5 % 

 

4.3 Systém managmentu hospodaření s energií  

Systém managmentu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 

50 001 dopomáhá k vytváření systémů a procesů v organizacích. Tyto 

systémy jsou zaměřeny na: 

- Snižování energetické náročnosti 

- Zlepšování energetické účinnosti 

- Snižování spotřeby energie 

- Snižování environmentálních dopadů 
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Obrázek 4.1 – Model systému managmentu hospodaření s energií  

[zdroj: ČSN EN ISO 50 001] 

 

V současnosti není v objektu zaveden systém managmentu 

hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50 001. 

 

4.4 Vyhodnocení hospodárnosti nakládání s energiemi  

Na základě vyhodnocení stávajícího stavu objektu byly zjištěny 

tyto nedostatky: 

- Zdroj tepla je zastaralý, má nehospodárnou účinnost 

získávání energie z paliva, je vhodné vyměnit za 

kondenzační typ kotle 

- Obálka budovy není dostatečně zateplena a dochází 

k výrazným únikům tepla z budovy 

- Okna a venkovní dveře jsou ve špatném technickém stavu 

- Stávající zdroje umělého osvětlení jsou významným 

spotřebičem elektrické energie a je vhodné je vyměnit za 

typ svítidel s lepšími hodnotami účinností a nižším 

odběrem elektřiny. 

 

4.5 Výchozí roční energetická bilance 

Dle poskytnutých energetických vstupů je zhotovena tabulka 

výchozí roční energetické bilance. Hodnoty v ní uvedené jsou v dalších 

kapitolách použity při výpočtech úspor, ekonomického a ekologického 

vyhodnocení jednotlivých variant opatření. 
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Tab. 4.3 Výchozí roční energetická bilance (Příloha č. 4 k vyhlášce  

č. 480/2012 Sb.) 

ř. Ukazatel 
Energie Náklady 

(GJ) (MWh) (tis. Kč) 

1 Vstupy paliv a energie 882,007 245,002 347,895 

2 Změna zásob paliv - - - 

3 Spotřeba paliv a energie (ř. 1 + ř.2) 882,007 245,002 347,895 

4 Prodej energie cizím - - - 

5 
Konečná spotřeba paliv a energie 

(ř.3 - ř.4) 
882,007 245,002 347,895 

6 
Ztráty ve vlastním zdroji a 

rozvodech energie (z ř.5) 
309,316 85,921 89,358 

7 
Spotřeba energie na vytápění (z 

ř.5) 
426,946 118,596 123,34 

8 
Spotřeba energie na chlazení (z 

ř.5) 
- - - 

9 
Spotřeba energie na přípravu 

teplé vody (z ř.5) 
30,582 8,495 8,835 

10 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0,081 0,022 0,089 

11 
Spotřeba energie na úpravu 

vlhkosti (z ř.5) 
6,077 1,688 6,668 

12 
Spotřeba energie na osvětlení (z 

ř.5) 
103,331 28,703 113,377 

13 
Spotřeba energie na technologické 

a ostatní procesy (z ř.5) 
- - - 

 

5 Návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie 
 

Energetický audit se zabývá posouzením objektu z hlediska 

tepelně-technického a jeho vztahu k životnímu prostředí. Na základě 

analýzy stávajícího stavu objektu byla zvolena následující úsporná 

opatření 

- Opatření č.1 – Zateplení obálky budovy – obvodových stěn, 

střechy  

- Opatření č.2 - Výměna výplní otvorů (okna, venkovní dveře) 

- Opatření č.3 - Výměna zdrojů umělého osvětlení 

- Opatření č.4 – Výměna zdroje tepla za kondenzační kotle 

na zemní plyn 

- Opatření č.5 – Instalace fotovoltaického systému 

 

Z těchto opatření byly sestaveny 3 varianty energeticky úsporných 

opatření. 
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5.1 Opatření č. 1 – Zateplení obálky budovy – obvodových stěn, střechy  

Popis opatření:  

Součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1] obvodových stěn a střechy 

nevyhovuje požadavku ČSN 73 0540–2, a proto je navrženo zlepšení 

zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem s 

tepelnou izolací z pěnového polystyrenu λ = 0,045 [W.m-1.K-1] na 

tloušťku 170 mm.  

Dále je navrženo zateplení střechy celého objektu tepelnou izolací 

Polsid λ = 0,045 [W.m-1.K-1] na tloušťku 210 mm včetně provedení nové 

hydroizolační vrstvy. Rekonstrukci střechy musí podrobně řešit 

samostatný projekt včetně tepelně-technického posouzení.  

Pro vysokou technickou a finanční náročnost je zamítnuto 

zateplení stávající podlahy na terénu.  

Po provedení tohoto opatření dojde ke zlepšení součinitele 

prostupu tepla U [W.m-2.K-1] viz následující tabulky.  

 

Tab. 5.1 Nově navrhované skladby konstrukcí a jejich součinitelé 

prostupu tepla U 

kce č.v materiál d [m] 

λ [W.m-

1.K-1] R [m2.K.W-1]   

O
b

vo
d

o
vá

 s
tě

n
a

 

1 

omítka 

vápenná 0,015 0,880 0,017 Rsi [m2.K.W-1] 0,13 

2 

prefabrikovaný 

panel ŽB 0,250 1,740 0,144 Rse [m2.K.W-1]  0,04 

3 

polystyren 

pěnový EPS 0,170 0,045 3,778 RT [m2.K.W-1]  4,14 

4 

jádrová 

lehčená 

omítka 0,015 0,480 0,031   

5 

silikátová 

omítka 0,002 0,750 0,003   

    ΣR 3,972 U [W.m-2.K-1] 0,24 
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S
tř

e
ch

a
 

1 

omítka 

vápenná 0,015 0,880 0,017 Rsi [m2.K.W-1] 0,10 

2 ŽB 0,150 1,740 0,086 Rse [m2.K.W-1]  0,04 

3 

škvárový 

zásyp 0,1 0,27 0,370 RT [m2.K.W-1]  6,21 

4 

tep. Izolace 

Polsid 0,210 0,045 4,667   

5 

modifikovaný 

asf. pás 0,004 0,21 0,019   

6 

modifikovaný 

asf. pás 0,004 0,21 0,019   

7 

geotextilie  

Filtek 300 0,003 0,21 0,014   

8 

geotextilie  

Filtek 300 0,003 0,21 0,014   

9 kamenivo 0,07 0,085 0,824   

10 

betonové 

dlaždice 0,05 1,3 0,038   

 
 

 ΣR 6,069 U [W.m-2.K-1] 0,16 

 

Tab. 5.2 Vyhodnocení opatření č. 1 na hodnotu součinitele prostupu 

tepla U 

Popis 

konstrukce 

Požadované 

hodnoty 

UN,20 

Doporučené 

hodnoty 

Urec,20 

Vypočítané 

hodnoty U 

Hodnocení 

konstrukce 

(dop. 

hodnoty)  [W.m-2.K-1]  [W.m-2.K-1]  [W.m-2.K-1] 

Obvodová stěna 0,30 0,25 0,24 VYHOVUJE 

Střecha 0,24 0,16 0,16 VYHOVUJE 

 

Tab. 5.3 Náklady na zrealizování úsporných opatření 

Název opatření 
Plocha 

Cena / 

m2 
Cena celkem 

m2 Kč Kč 

Zateplení obvodových stěn  

tl. 130 mm 
292,6 1500       438 900,00 Kč  

Zateplení střechy tl. 210 mm 465,2 2000       930 400,00 Kč  
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Tab. 5.4 Roční úspory energie a nákladů 

Opatření č. 1 - 

Zateplení obálky 

budovy – 

obvodových stěn, 

střechy  

Před realizací 

opatření 

Po realizaci 

opatření 
Úspora 

Energie Náklady Energie Náklady Energie Náklady 

(MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) 

Spotřeba energie 

na vytápění 
118,596 123,340 92,080 95,763 -26,516 -27,577 

Ztráty ve vlastním 

zdroji a 

rozvodech 

85,921 89,358 68,407 71,143 -17,514 -18,215 

Spotřeba energie 

na přípravu teplé 

vody 

8,495 8,835 8,495 8,835 0 0 

Spotřeba 

elektrické energie 
30,413 120,131 30,413 120,131 0 0 

Celková spotřeba 

energie 
245,002 347,895 199,395 295,872 -44,030 -45,792 

 

5.2 Opatření č. 2 - Výměna výplní otvorů (okna, venkovní dveře) 

Popis opatření:  

Součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1] výplní otvorů nevyhovuje 

požadavku ČSN 73 0540–2, z tohoto důvodu navrhuji jejich nahrazení za 

okna a venkovní dveře, které tyto podmínky splní. Výměnu je vhodné 

spojit s opatřením č.1 (tj. zateplení obvodových zdí a střechy), pozdější 

výměna je pracnější, a tím pádem i finančně nákladnější. Nově navržená 

okna a venkovní dveře budou plastová s izolačním dvojsklem. 

 

Tab. 5.5 Vyhodnocení opatření č. 2 na hodnotu součinitele prostupu 

tepla U 

Popis 

konstrukce 

Požadované 

hodnoty 

UN,20 

Doporučené 

hodnoty 

Urec,20 

Vypočítané 

hodnoty U 

Hodnocení 

konstrukce 

(dop. 

hodnoty)  [W.m-2.K-1]  [W.m-2.K-1]  [W.m-2.K-1] 

Okna 1,50 1,20 1,20 VYHOVUJE 

Dveře 1,70 1,20 1,20 VYHOVUJE 
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Tab. 5.6 Náklady na zrealizování úsporných opatření 

Název opatření 
Plocha 

Cena / 

m2 
Cena celkem 

m2 Kč Kč 

Výměna výplní oken a 

venkovních dveří 
207,6 5000    1 038 000,00 Kč  

 

 

Tab. 5.7 Roční úspory energie a nákladů 

Opatření č. 2 - 

Výměna výplní 

otvorů (okna, 

venkovní dveře) 

Před realizací 

opatření 

Po realizaci 

opatření 
Úspora 

Energie Náklady Energie Náklady Energie Náklady 

(MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) 

Spotřeba energie 

na vytápění 
118,596 123,340 113,985 118,544 -4,611 -4,795 

Ztráty ve 

vlastním zdroji a 

rozvodech 

85,921 89,358 82,876 86,191 -3,045 -3,167 

Spotřeba energie 

na přípravu teplé 

vody 

8,495 8,835 8,495 8,835 0 0 

Spotřeba 

elektrické 

energie 

30,413 120,131 30,413 120,131 0 0 

Celková spotřeba 

energie 
245,002 347,895 235,769 333,701 -7,656 -7,963 

 

5.3 Opatření č. 3 - Výměna zdrojů umělého osvětlení 

Popis opatření:  

Umělé osvětlení budovy je v původním stavu zajištěno dvěma 

druhy svítidel:  

- Kompaktní zářivky (CFL)  20 % (účinnosti) 

- Halogenové žárovky  5 % (účinnosti) 

Nově budou v celé budově nahrazeny těmito zdroji osvětlení: 

- Lineární zářivky T16  20 % (účinnosti) 

- LED svítidla    25 % (účinnosti) 

 

Průměrná účinnost Lineárních zářivek T16 oproti nahrazovaným 

Kompaktním zářivkám (CFL) je sice totožná (20 %), ale jejich výhoda 

spočívá v úspoře elektrické energie díky nižší hodnotě instalovaného 

příkonu. Dále je v komunikačních prostorech nainstalován systém 
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ručního zapnutí a automatického vypnutí svítidel. Nově instalovaná 

osvětlovací tělesa budou s elektronickými předřadníky, která mají lepší 

světelný komfort a dosahují vyšší účinnosti. Pro zvýšení účinnosti 

osvětlovací soustavy a využití denního osvětlení je vhodné místnosti 

pravidelně malovat, umývat okna a zejména udržovat osvětlovací tělesa 

v čistotě. 

Při návrhu LED svítidel je nutné instalovat zařízení pro eliminaci 

tvorby harmonického a velkého zapínacího proudu. Pro tyto případy je 

nejvhodnější použití proudového chrániče typu SI. Tento typ 

proudového chrániče je vhodný k využití v obvodech osvětlení veřejných 

prostor, bank, škol nebo nemocnic. Největší výhodou je jeho kontinuita 

provozu při zachování spolehlivosti ochrany před dotykem.     

Obrázek 5.1 – Lineární zářivka T5 [30] 

 

Tab. 5.8 Náklady na zrealizování úsporných opatření 

Název opatření 
Kusů Cena / kus Cena celkem 

- Kč Kč 

Výměna zářivek 23 54,5           1 253,50 Kč  

Výměna LED svítidel 25,0 70           1 750,00 Kč  
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Tab. 5.9 Roční úspory energie a nákladů 

Opatření č. 3 - 

Výměna zdrojů 

umělého 

osvětlení 

Před realizací 

opatření 

Po realizaci 

opatření 
Úspora 

(MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) 

Spotřeba 

energie na 

vytápění 

118,596 123,340 118,596 123,340 0 0 

Ztráty ve 

vlastním zdroji 

a rozvodech 

85,921 89,358 85,921 89,358 0 0 

Spotřeba 

energie na 

přípravu teplé 

vody 

8,495 8,835 8,495 8,835 0 0 

Spotřeba 

elektrické 

energie 

30,413 120,131 14,571 57,555 -15,842 -62,576 

Celková 

spotřeba 

energie 

245,002 347,895 227,583 279,088 -15,842 -62,576 

 

5.4 Opatření č. 4 – Výměna zdroje tepla za kondenzační kotle na zemní 

plyn 

Výměna běžných kotlů za kondenzační přináší úspory v podobě 

nižších ztrát. Běžné kotle na plyn nedokáží využít veškerou energii 

obsaženou v palivu. Při kombinaci s opatřením č.1 (zateplení 

obvodových stěn a střechy) je možné snížit teplotní spád otopné 

soustavy. Tím se prodlouží doba, kdy kotel může pracovat 

v kondenzačním režimu. Instalace kondenzačního kotle bez zateplení by 

měla jen nepatrný přínos. 

 

 Tab. 5.10 Náklady na zrealizování úsporného opatření 

Název opatření 
Kusů Cena / kus Cena zapojení Cena celkem 

- Kč Kč Kč 

Výměna běžného 

kotle za 

kondenzační 

3 39000 15000 
   132 000,00 

Kč  
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Tab. 5.11 Roční úspory energie a nákladů 

Opatření č. 4 - 

Výměna zdroje 

tepla za 

kondenzační 

kotle na zemní 

plyn 

Před realizací 

opatření 

Po realizaci 

opatření 
Úspora 

Energie Náklady Energie Náklady Energie Náklady 

(MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) 

Spotřeba 

energie na 

vytápění 

118,596 123,340 118,596 123,340 0 0 

Ztráty ve 

vlastním zdroji 

a rozvodech 

85,921 89,358 47,016 48,896 -38,905 -40,462 

Spotřeba 

energie na 

přípravu teplé 

vody 

8,495 8,835 8,495 8,835 0 0 

Spotřeba 

elektrické 

energie 

30,413 120,131 30,413 120,131 0 0 

Celková 

spotřeba 

energie 

245,002 347,895 204,520 301,202 -38,905 -40,462 

 

5.5 Opatření č. 5 – Instalace fotovoltaického systému 

Návrh fotovoltaického systému předpokládá snížení potřeby  

o cca ¼ elektrické energie na osvětlení. Stanovení produkce elektrické 

energie provedeno dle ČSN EN 15 316 4-6. Celková účinná plocha 

systému Asol, PV = 37,8 m2. Budou použity monokrystalické křemíkové 

články o hodnotě špičkového výkonu elektrické energie  

KPV, pk = 150 W/m2. Panely budou natočeny na jih ve sklonu 45°. Plochá 

střecha je dostatečně velká, a tak nebude problém s umístěním panelů.  

 

 

Tab. 5.12 Náklady na zrealizování úsporného opatření 

Název opatření 
Plocha Cena / m2 Cena zapojení Cena celkem 

m2 Kč Kč Kč 

Instalace 

fotovoltaického 

systému 

37,8 6000 50000   276 800,00 Kč  
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Tab. 5.13 Roční úspory energie a nákladů 

Opatření č.5 - 

Instalace 

fotovoltaického 

systému 

Před realizací 

opatření 

Po realizaci 

opatření 
Úspora 

Energie Náklady Energie Náklady Energie Náklady 

(MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) 

Spotřeba 

energie na 

vytápění 

118,596 123,340 118,596 123,340 0 0 

Ztráty ve 

vlastním zdroji a 

rozvodech 

85,921 89,358 85,921 89,358 0 0 

Spotřeba 

energie na 

přípravu teplé 

vody 

8,495 8,835 8,495 8,835 0 0 

Spotřeba 

elektrické 

energie 

30,413 120,131 26,870 106,137 -3,543 -13,995 

Celková 

spotřeba 

energie 

245,002 347,895 239,882 327,669 -3,543 -13,995 

 

        Obr 5.2 Graf zhodnocení úspor energie jednotlivých opatření 
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6 Varianty z návrhu jednotlivých opatření 
Z navržených opatření byly zvoleny tyto 3 varianty možných 

řešení. V následujících tabulkách a grafech jsou shrnuty upravené 

energetické bilance jednotlivých variant energeticky úsporných 

opatření. Srovnání variant je provedeno v bilancích energie (MWh/rok) 

a ve finančních tocích (tis. Kč/rok).  

 

Tab. 6.1 Přehled variant úsporných opatření 

Název opatření V1 V2 V3 

Zateplení 

obvodových stěn  

tl. 130 mm 

* * * 

Zateplení střechy tl. 

170 mm 
* * * 

Výměna výplní oken 

a venkovních dveří 
* * * 

Výměna zářivek * * * 

Výměna LED svítidel * * * 

Výměna běžného 

kotle za 

kondenzační   

* * 

Instalace 

fotovoltaického 

systému     

* 

Náklady celkem [Kč] 2 410 303,50 Kč 2 542 303,50 Kč 2 819 103,50 Kč 

 

6.1 Varianta č. 1 

Varianta č. 1 je sestavena z následujících opatření: 

- Opatření č. 1 – Zateplení obálky budovy – obvodových stěn, 

střechy  

- Opatření č. 2 - Výměna výplní otvorů (okna, venkovní dveře) 

- Opatření č. 3 - Výměna zdrojů umělého osvětlení 
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Tab. 6.2 Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla  

pro Variantu I: 

Budova 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

Vypočítaná 

hodnota Uem 

Referenční 

hodnota Uem.rec 
Splněno 

 [W.m-2.K-1]  [W.m-2.K-1] (ANO / NE) 

Budova celkem 0,37 0,43 ANO 

 

Tab. 6.3 Roční úspory energie a nákladů 

Varianta č. I  

Před realizací 

opatření 
Po realizaci opatření Úspora 

Energie Náklady Energie Náklady Energie Náklady 

(MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) 

Spotřeba 

energie na 

vytápění 

118,596 123,340 91,344 94,998 -27,252 -28,342 

Ztráty ve 

vlastním 

zdroji a 

rozvodech 

85,921 89,358 67,920 70,636 -18,001 -18,721 

Spotřeba 

energie na 

přípravu 

teplé vody 

8,495 8,835 8,495 8,835 0 0 

Spotřeba 

elektrické 

energie 

30,413 120,131 14,571 57,555 -15,842 -62,576 

Celková 

spotřeba 

energie 

245,002 347,895 182,330 232,024 -61,095 -109,639 
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Obr 6.1 Graf porovnání spotřeby energie po realizaci opatření ve Variantě č. I 
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Tab. 6.4 Upravená roční energetická bilance (Příloha č. 5 k vyhlášce  

č. 480/2012 Sb.) 

ř. Ukazatel 

Před realizací projektu Varianta I 

Energie Náklady Energie Náklady 

(GJ) (MWh) (tis. Kč) (GJ) (MWh) (tis. Kč) 

1 
Vstupy paliv a 

energie 
882,007 245,002 347,895 662,065 183,907 238,258 

2 
Změna zásob 

paliv 
- - - - - - 

3 
Spotřeba paliv 

a energie 
882,007 245,002 347,895 662,065 183,907 238,258 

4 
Prodej energie 

cizím 
- - - - - - 

5 

Konečná 

spotřeba paliv a 

energie v 

objektu 

882,007 245,002 347,895 662,065 183,907 238,258 

6 

Ztráty ve 

vlastním zdroji 

a rozvodech 

309,316 85,921 89,358 244,511 67,920 70,636 

7 

Spotřeba 

energie na 

vytápění 

426,946 118,596 123,34 328,838 91,344 94,998 

8 

Spotřeba 

energie na 

chlazení 

- - - - - - 

9 

Spotřeba 

energie na 

přípravu teplé 

vody 

30,582 8,495 8,835 30,582 8,495 8,835 

10 

Spotřeba 

energie na 

větrání 

0,081 0,022 0,089 0,081 0,022 0,089 

11 

Spotřeba 

energie na 

úpravu vlhkosti 

6,077 1,688 6,668 5,623 1,562 6,17 

12 

Spotřeba 

energie na 

osvětlení 

103,331 28,703 113,377 46,753 12,987 51,299 

13 

Spotřeba 

energie na 

technologické a 

ostatní procesy 

- - - - - - 
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6.2 Varianta č. 2 

Varianta č. 2 je sestavena z následujících opatření: 

- Opatření č. 1 – Zateplení obálky budovy – obvodových stěn, 

střechy  

- Opatření č. 2 - Výměna výplní otvorů (okna, venkovní dveře) 

- Opatření č. 3 - Výměna zdrojů umělého osvětlení 

- Opatření č. 4 – Výměna zdroje tepla za kondenzační kotle 

na zemní plyn 

Tab. 6.5 Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla  

pro Variantu II: 

Budova 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

Vypočítaná 

hodnota Uem 

Referenční 

hodnota Uem.rec 
Splněno 

[W.m-2.K-1] [W.m-2.K-1] (ANO / NE) 

Budova celkem 0,37 0,43 ANO 

 

Tab. 6.6 Roční úspory energie a nákladů 

Varianta č. II  

Před realizací 

opatření 

Po realizaci 

opatření 
Úspora 

Energie Náklady Energie Náklady Energie Náklady 

(MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) 

Spotřeba 

energie na 

vytápění 

118,596 123,340 91,344 94,998 -27,252 -28,342 

Ztráty ve 

vlastním zdroji 

a rozvodech 

85,921 89,358 34,497 35,876 -51,424 -53,481 

Spotřeba 

energie na 

přípravu teplé 

vody 

8,495 8,835 8,495 8,835 0 0 

Spotřeba 

elektrické 

energie 

30,413 120,131 14,571 57,555 -15,842 -62,576 

Celková 

spotřeba 

energie 

245,002 347,895 148,907 197,264 -94,518 -146,080 
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Obr. 6.2 Graf porovnání spotřeby energie po realizaci opatření ve Variantě č. II 
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Tab. 6.7 Upravená roční energetická bilance (Příloha č. 5 k vyhlášce       č. 

480/2012 Sb.) 

ř. Ukazatel 

Před realizací projektu Varianta II 

Energie Náklady Energie Náklady 

(GJ) (MWh) (tis. Kč) (GJ) (MWh) (tis. Kč) 

1 
Vstupy paliv a 

energie 
882,007 245,002 347,895 540,756 150,210 201,815 

2 
Změna zásob 

paliv 
- - - - - - 

3 
Spotřeba paliv 

a energie 
882,007 245,002 347,895 540,756 150,210 201,815 

4 
Prodej energie 

cizím 
- - - - - - 

5 

Konečná 

spotřeba paliv a 

energie v 

objektu 

882,007 245,002 347,895 540,756 150,210 201,815 

6 

Ztráty ve 

vlastním zdroji 

a rozvodech 

309,316 85,921 89,358 124,188 34,497 35,876 

7 

Spotřeba 

energie na 

vytápění 

426,946 118,596 123,34 329,576 91,549 95,211 

8 

Spotřeba 

energie na 

chlazení 

- - - - - - 

9 

Spotřeba 

energie na 

přípravu teplé 

vody 

30,582 8,495 8,835 30,582 8,495 8,835 

10 

Spotřeba 

energie na 

větrání 

0,081 0,022 0,089 0,081 0,022 0,089 

11 

Spotřeba 

energie na 

úpravu vlhkosti 

6,077 1,688 6,668 5,623 1,562 6,17 

12 

Spotřeba 

energie na 

osvětlení 

103,331 28,703 113,377 46,753 12,987 51,299 

13 

Spotřeba 

energie na 

technologické a 

ostatní procesy 

- - - - - - 
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6.3 Varianta č. 3 

Varianta č. 3 je sestavena z následujících opatření: 

- Opatření č. 1 – Zateplení obálky budovy – obvodových stěn, 

střechy  

- Opatření č. 2 - Výměna výplní otvorů (okna, venkovní dveře) 

- Opatření č. 3 - Výměna zdrojů umělého osvětlení 

- Opatření č. 4 – Výměna zdroje tepla za kondenzační kotle 

na zemní plyn 

- Opatření č. 5 – Instalace fotovoltaického systému 

 

Tab. 6.8 Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla  

pro Variantu III: 

Budova 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

Vypočítaná 

hodnota Uem 

Referenční 

hodnota Uem.rec 
Splněno 

[W.m-2.K-1] [W.m-2.K-1] (ANO / NE) 

Budova celkem 0,37 0,43 ANO 

 

Tab. 6.9 Roční úspory energie a nákladů 

Varianta č.III  

Před realizací 

opatření 

Po realizaci 

opatření 
Úspora 

Energie Náklady Energie Náklady Energie Náklady 

(MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) (MWh) (tis. Kč) 

Spotřeba 

energie na 

vytápění 

118,596 123,340 91,344 94,998 -27,252 -28,342 

Ztráty ve 

vlastním zdroji 

a rozvodech 

85,921 89,358 34,497 35,876 -51,424 -53,481 

Spotřeba 

energie na 

přípravu teplé 

vody 

8,495 8,835 8,495 8,835 0 0 

Spotřeba 

elektrické 

energie 

30,413 120,131 11,028 43,561 -19,385 -76,571 

Celková 

spotřeba 

energie 

245,002 347,895 145,364 183,270 -98,061 -164,409 
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Obr 6.3 Graf porovnání spotřeby energie po realizaci opatření ve Variantě č. III 
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Tab. 6.10 Upravená roční energetická bilance (Příloha č. 5 k vyhlášce      

č. 480/2012 Sb.) 

ř. Ukazatel 

Před realizací projektu Varianta III 

Energie Náklady Energie Náklady 

(GJ) (MWh) (tis. Kč) (GJ) (MWh) (tis. Kč) 

1 
Vstupy paliv a 

energie 
882,007 245,002 347,895 528,001 146,667 183,486 

2 
Změna zásob 

paliv 
- - - - - - 

3 
Spotřeba paliv 

a energie 
882,007 245,002 347,895 525,406 145,946 183,486 

4 
Prodej energie 

cizím 
- - - - - - 

5 

Konečná 

spotřeba paliv 

a energie v 

objektu 

882,007 245,002 347,895 525,406 145,946 183,486 

6 

Ztráty ve 

vlastním zdroji 

a rozvodech 

309,316 85,921 89,358 124,189 34,497 35,877 

7 

Spotřeba 

energie na 

vytápění 

426,946 118,596 123,34 329,576 91,549 95,211 

8 

Spotřeba 

energie na 

chlazení 

- - - - - - 

9 

Spotřeba 

energie na 

přípravu teplé 

vody 

30,582 8,495 8,835 30,582 8,495 8,835 

10 

Spotřeba 

energie na 

větrání 

0,081 0,022 0,089 0,081 0,022 0,089 

11 

Spotřeba 

energie na 

úpravu vlhkosti 

6,077 1,688 6,668 5,623 1,562 6,17 

12 

Spotřeba 

energie na 

osvětlení 

103,331 28,703 113,377 33,998 9,444 37,304 

13 

Spotřeba 

energie na 

technologické a 

ostatní procesy 

- - - - - - 
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6.4 Porovnání úspor energie jednotlivých opatření se stávajícím stavem 

Obr 6.4 Graf porovnání spotřeby energie jednotlivých opatření se stávajícím stavem 

 

6.5 Ekonomické vyhodnocení navržených variant 

Ekonomické vyhodnocení je provedeno bez uvažování dotací 

nebo úvěru. Na dosažení dotací nesplňuje objekt příslušné požadavky. 

Vyhodnocení je provedeno dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., kde se uvažuje 

doba hodnocení projektu 20 let. Cílem ekonomické analýzy je zjištění 

vhodnosti realizace jednotlivých variant energetických opatření 

z ekonomického hlediska.  

Nejdůležitější z kritérií tohoto hodnocení je NPV (čistá současná 

hodnota) v podobě diskontovaného toku hotovosti za dobu životnosti 

projektu.  

Při zpracování ekonomické analýzy jsou základní vstupní údaje: 

- Přínosy projektu (obvykle v podobě úspory za energie) 

- Investiční výdaje projektu (v podobě nákladů vynaložených na 

realizaci opatření) 

- Diskontní míra (míra, jak je vlastník předmětu energetického 

auditu schopen zúročit peníze = výnos alternativní investice) –  

1 %  
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Výpočet čisté současné hodnoty NPV: 

[tis. Kč] 

 

kde:  CFt roční přínosy projektu [tis. Kč] 

 Tž doba životnosti (hodnocení) projektu 

r diskont 

(1+r)-t
 odúročitel 

 IN  investiční náklady projektu 

 

Výpočet reálné doby návratnosti Tsd: 

[roky] 

 

kde:  CFt roční přínosy projektu [tis. Kč] 

r diskont 

(1+r)-t
 odúročitel 

 

Výpočet vnitřního výnosového procenta IRR: 

[%] 
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6.5.1 Výsledky ekonomického vyhodnocení  

Tab. 6.11 Výsledky ekonomického vyhodnocení (Příloha č. 6 k vyhlášce 

č. 480/2012 Sb.) 

Parametr Jednotka 
Výchozí 

stav Varianta I Varianta II Varianta III 

Přínosy projektu 

celkem Kč 
- -109 639 -146 080 -164 409 

z toho tržby za teplo a 

elektřinu Kč 
- - - - 

Investiční výdaje 

projektu celkem Kč 
- 2 410 304 2 542 304 2 819 104 

z toho:           

náklady na přípravu 

projektu Kč 
- 48 207 50 847 56 382 

náklady na 

technologická zařízení 

a stavbu Kč 

- 2 362 097 2 491 457 2 762 721 

náklady na přípojky Kč - - - - 

Provozní náklady 

celkem Kč/rok 
349 895 240 258 203 815 185 486 

z toho:           

náklady na energii Kč/rok 347 895 238 258 201 815 183 486 

náklady na opravu a 

údržbu Kč/rok 
2 000 2 000 2 000 2 000 

osobní náklady (mzdy, 

pojistné) Kč/rok 
- - - - 

ostatní provozní 

náklady Kč/rok 
- - - - 

náklady na emise a 

odpady Kč/rok 
- - - - 

Doba hodnocení roky - 20 20 20 

Diskont - - 1 1 1 

NPV tis. Kč - 222 065 964 993 1 128 261 

Tsd roky - 19 16 16 

IRR % - 2 4 4 

 

6.6 Ekologické vyhodnocení navržených variant 

Ekologické vyhodnocení provádíme z důvodu zjištění 

environmentálního dopadu jednotlivých úsporných energetických 

opatření. Znečišťující látky do ovzduší jsou sledovány na základě zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších změn.  Výpočet 

emisí znečišťujících látek se provede dle vyhlášky č. 309/2016 Sb.  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480#f5902996
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480#f5902996
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480#f4978378
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480#f4978378
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480#f5902998
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Tab. 6.12 Použité emisní faktory dle vyhlášky č. 309/2016 Sb. v aktuálním 

znění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6.13 Spotřeby energií pro jednotlivé varianty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametr 
elektřina  plyn 

kg/MWh kg/(106m3) 

Tuhé znečišťující látky (TZL) 0,0368 6,9 

PM10 0 6,9 

PM2,5 0,02208 6,9 

SO2 0,84124 0,032 

NOX 0,56764 595 

NH3 0 0 

VOC 0,00249 0 

  kg/GJ 

CO2 281 55,4 

    VÝCH. STAV VAR I VAR II VAR III 

e
le

k
tř

in
a

 

kWh 31991 14571 14571 11028 

MWh 31,991 14,571 14,571 11,028 

GJ 115,1676 52,4556 52,4556 39,7008 

p
ly

n
 

kWh 213012 169336 135639 135639 

MWh 213,012 169,336 135,639 135,639 

GJ 766,8432 609,6096 488,3004 488,3004 

m3 20190,71 16050,81 12856,78 12856,78 
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Tab. 6.14 Výsledky ekologického vyhodnocení (Příloha č. 7 k vyhlášce   

č. 480/2012 Sb.) 

 

 

   Obr 6.4 Přehled množství enisí v jednotlivých variantách opatření 

 

 

Parametr 

Výchozí 

stav 

Varianta 

I 
Rozdíl 

Varianta 

II 
Rozdíl 

Varianta 

III 
Rozdíl 

t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok 

Tuhé 

znečišťující 

látky (TZL) 

0,0013 0,00065 -0,00067  0,00062 -0,00069 0,00049 -0,00082 

PM10 0,00014 0,00011 -0,00003  0,00009 -0,00005 0,00009 -0,00005 

PM2,5 0,0008 0,0004 -0,00041  0,0004 -0,00044 0,00033 -0,00051 

SO2 0,0269 0,0123 -0,01465  0,0123 -0,01465 0,00928 -0,01764 

NOx 0,0302 0,0178 -0,01235  0,0159 -0,01425 0,01391 -0,01626 

NH3 0,0000 0,0000 0,00000  0,0000 0,00000 0,00000 0,00000 

VOC 0,0001 0,0000 -0,00004  0,0000 -0,00004 0,00003 -0,00005 

CO2 74,8452 48,5124 -26,3328  41,7919 -33,0533 38,20777 -36,6374 

0,0000

0,0050

0,0100

0,0150

0,0200

0,0250

0,0300

t/
ro

k

PŘEHLED MNOŽSTVÍ  EMISÍ  V  
JEDNOTLIVÝCH VARIANTÁCH OPATŘENÍ  

Původní stav Varianta I Varianta II Varianta III
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Obr 6.5 Graf přehled množství vyprodukovaných emisí CO2 

 

7 Výběr optimální varianty 
 

7.1 Kritéria hodnocení  

Výběr optimální varianty je stanoven pomocí těchto hledisek: 

a) Ekonomické hledisko 

b) Ekologické hledisko 

c) Provozní hledisko 

d) Technické hledisko 

 

Ekonomické hledisko: 

Zhodnocuje výši investičních nákladů do energeticky úsporného 

opatření. Jedním z kritérií tohoto hlediska je doba návratnosti investice 

vložené do opatření a také finanční náročnost investice v podobě 

velikosti nákladů. 

Ekonomická návratnost je vyhodnocována dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. 

Se započtením předpokládaného růstu cen energií 3 %.  

 

Ekologické hledisko: 

Z ekologického hlediska je nejlepší takové opatření, které snižuje 

spotřebu tepla objektu v co největší míře, a tedy maximálně snižující 

emise škodlivých látek. 
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Provozní hledisko: 

Tímto kritériem se vyhodnocuje náročnost daného opatření na 

údržbu a provoz. Např. výměna výplní otvorů nebo zateplení obálky 

budovy jsou provozně minimálně náročná opatření, naopak nová 

kotelna, nainstalování fotovoltaického nebo solárního systému jsou již 

o mnoho více náročné na údržbu i provoz. 

 

Technické hledisko: 

Toto hledisko zohledňuje životnost jednotlivých opatření. 

Nejdelší životnost mívají opatření např. zateplené obálky budovy nebo 

výměna oken. Naopak regulační technika má životnost max. 20 let a 

musí se vzít na vědomí také velký technologický vývin v této oblasti. 

Z tohoto důvodu může být po polovině odhadované životnosti již 

technicky zastaralá. 

 

7.2 Vyhodnocení variant 

Pro výběr optimální varianty je nejvýznamnější ekonomické 

hledisko společně s energetickou úsporou, která je svázána s příznivým 

ekologickým dopadem na životní prostředí. Dále je důležité posouzení 

provozního i technického hlediska, hlavně v ohledu na ovladatelnost 

instalovaných zařízení v jednotlivých variantách úsporných opatření. 

Z hlediska ekonomiky a návratnosti lze zamítnout Variantu č. 1, 

jejíž návratnost je 19 let. Obě další varianty mají velmi podobné hodnoty 

tohoto kritéria (Varianta č. 2 - 16 let, IRR = 4 %, Varianta č. 3 – 16 let, IRR 

= 4 %. Třetí varianta je ale o 276 800 Kč dražší na počáteční investici než 

druhá varianta a je výhodnější jen v hodnotě NPV. V porovnání 

energetických úspor je rozdíl i přes tyto výdaje velmi zanedbatelný. 

Jelikož objekt ani v jedné variantě nedosáhne na dotační programy 

nabízené státem, je výše investičních nákladů velmi důležitým 

hlediskem při volbě vhodného opatření.  

Z pohledu množství emisí v jednotlivých variantách vidíme 

největší rozdíl oproti původnímu stavu ve Variantě č.3, ale musíme 

zohlednit, že po dosloužení fotovoltaických panelů bude nutná jejich 

ekologická likvidace (recyklace) a ta bude finančně náročná. Recyklování 

panelů s křemíkem je o něco složitější než u těch, které ho neobsahují, 

neboť je nutné panely rozebrat mechanicky nebo manuálně. Finanční 

nákladnost na recyklaci se pohybuje okolo 1000 Kč na jeden 

fotovoltaický panel. Z tohoto důvodu je vhodné se přiklánět k Variantě 

č.2.  
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Provozní i technickou náročnost lze vyhodnotit jako nejmenší u 

Varianty č. 1. Nejhorší v tomto ohledu bude údržba a obsluha 

fotovoltaických panelů, tj. Varianty č. 3. 

Z těchto výše popsaných důvodů volím jako optimální Variantu  

č. 2. Varianta č. 2 je sestavena z následujících opatření: 

- Opatření č. 1 – Zateplení obálky budovy – obvodových stěn, 

střechy  

- Opatření č. 2 - Výměna výplní otvorů (okna, venkovní dveře) 

- Opatření č. 3 - Výměna zdrojů umělého osvětlení 

- Opatření č. 4 – Výměna zdroje tepla za kondenzační kotle 

na zemní plyn 

Celkové investiční výdaje: 2 542 304 Kč. 

 

Výhody Varianty č. 2 oproti Variantě č. 3: 

- Menší náklady na opatření - (rozdíl 276 800 Kč) 

- U Varianty č. 3 je nutná ekologická likvidace FTV panelů po konci 

své životnosti 

- Menší provozní i technická náročnost 

 

Navržená varianta splňuje požadavek ČSN 73 0540–2 na průměrný 

součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem. Varianta č. 2 je uvedena v 

evidenčním listu. 

 

8 Doporučení energetického specialisty 
Pro dosažení maximální možné míry energetických i finančních 

úspor je nutné se držet těchto doporučení: 

- Provozovatel objektu by měl dbát na pravidelnou údržbu 

zdroje tepla a všech dalších významných energetických 

spotřebičů. 

- Sledování spotřeb energií a jejich pravidelné roční 

vyhodnocování. Na provedení zateplení budovy a výměny 

zdroje tepla je nutné vypracovat samostatný projekt. 

- Doporučuji co nejdříve zavést energetický managment. 

- Organizační opatření, jakými jsou například zavírání dveří 

mezi zónami budovy s rozdílnou návrhovou teplotou, nebo 

dodržování zásad větrání otevíráním oken v zimním 

období s ohledem na dodržení limitů koncentrace CO2 

v denních místnostech. Tyto limity by měly být 

kontrolovány pomocí nainstalovaných měřičů koncentrace 

CO2.  
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Realizací opatření ve Variantě č. II bude dosaženo splnění kritérií 

ČSN 73 0540–2 na součinitel prostupu tepla U všech rekonstruovaných 

konstrukcí a výpní otvorů. 

Provedením této varianty budou splněny požadavky vyhlášky 

Ministerstva průmyslu a obchodu č. 78/2013 Sb. na energetickou 

náročnost budov i požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem, obálky budovy dle ČSN 73 0540-2. 
 

Tab. 8.1 Shrnutí parametrů doporučené varianty: VAR II 

Náklady na realizaci [tis. Kč] 2 542,304 

Předpokládaná úspora energie [MWh / rok] 94,518 

Předpokládaná úspora finančních 

prostředků 
[tis. Kč] 

146,080 

Dosažení průměrného součinitele prostupu 

tepla obálky budovy U,em 
[-] D 

Předpokládané množství úspory produkce 

CO2 
[t/rok] 33,05 

 

Všechny výpočty obsažené v energetickém auditu platí při těchto 

okrajových podmínkách: 

Tab. 8.2 Okrajové podmínky  

Parametry vnějšího a vnitřního 

prostředí – klimatická oblast 

Ostrava 

veličina hodnota jednotka 

výpočtová venkovní teplota te -15 [°C] 

vnitřní teplota (převažující) ti 22 [°C] 

střední teplota ve vytápěcím 

období 
tes 3,6 [°C] 

počet dní vytápěcího období - 219 - 
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9 Evidenční list energetického auditu 
Evidenční list energetického auditu 

podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 

Evidenční číslo  xxxxx  

1. Část – Identifikační údaje 

1. Jméno (jména), příjmení / název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EA 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

2. Adresa trvalého bydliště / sídlo, případně adresa pro doručování 

a) ulice b) č.p./č.o. c) část obce 

Šrámkova  666/6  Moravská Ostrava

  
d) obec e) PSČ f) e-mail g) telefon 

Ostrava  729 29  moostrava.privoz@ostrava.cz  

789 456 123 

3. Identifikační číslo 

12345678 

4. Údaje o statutárním orgánu 

a) jméno b) kontakt 

Karel Novák  novak.karel@gmail.com 

5. Předmět energetického auditu 

a) název 

Mateřská škola Špálov 

b) adresa 

Bezručova 1892/18 702 00 Ostrava – Přívoz 

c) popis předmětu EA 

Předmětem EA je objekt mateřské školy, která se nachází v městské části Přívoz 

statutárního města Ostrava, která má dvě nadzemní podlaží obdélníkového půdorysu. 

Ve středu budovy se nachází dvě schodiště a chodba, která jí dělí na dvě podobně 

rozhlehlé části. V přízemí jsou situovány dvě velké místnosti sloužící jako herna a denní 

místnost. V jejich blízkosti byly umístěny hygienické místnosti a šatny pro děti. Do 

jižního cípu jsou situovány místnosti administrativního typu. Zbytek podlaží je využíván 

pro technickou infrastrukturu, kuchyni a jídelní prostory. V objektu se nachází kotelna s 

pěti plynovými kotly a strojovna vzduchotechniky. Druhé nadzemní podlaží je 

půdorysně osově souměrné. Nachází se zde dvě velké herny doplněné o umývárny a 

WC. Jsou zde také skladové místnosti a šatny.  

2. Část – Popis stávajícího stavu předmětu EA 

1. Charakteristika hlavních činností 

Tepelné ztráty prostupem i větráním jsou pokrývány pomocí konvekčních otopných 

článkových těles. Tepelný spád otopné soustavy je 80/60 °C. Zdrojem tepla je 5 kotlů 

značky Junkers typ Cerastar ZSR24/120-7, každý o jmenovitém tepelném výkonu 24,3 kW 

a sezónní účinností 83 %. Kotle spalují zemní plyn a jsou zapojeny do kaskády.  

Při ohřevu teplé vody je zaručena dostatečná rezerva pro zásobníkový ohřev. 

Hygienické místnosti jsou odvětrávány podtlakovým odvodním systém pomocí 

ventilátorů. Kuchyně a jídelna jsou větrány a odvlhčovány pomocí VZT jednotky s 

přívodem i odvodem vzduchu. Odvlhčení je navrhnuto jako kondenzační s dohřevem, 
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ohřívač vzduchu je součástí VZT jednotky. Ostatní místnosti jsou větrány přirozeně. V 

objektu není nainstalován žádný systém chlazení. 

2. Vlastní zdroje energie 

a) zdroje tepla b) zdroje elektřiny  

počet 5 ks počet - ks 

instalovaný 

výkon 

0,12 MW instalovaný výkon  - MW 

roční výroba 176,8 MWh roční výroba - MWh 

roční spotřeba 

paliva 

213,01 MWh/r roční spotřeba paliva - MWh/r 

c) kombinovaná výroba elektřiny a tepla d) druhy primárního zdroje energie 

počet - ks druh OZE  -  

instal. výkon elektrický - MW druh DEZ  -  

instal. výkon tepelný - MW fosilní zdroje  -  

roční výroba elektřiny - MWh 

roční výroba tepla - MWh 

roční spotřeba paliva - MWh/r 

3. Spotřeba energie 

Druh spotřeby Příkon Spotřeba energie     

 Energonositel 

Ztráty ve 

vlastních 

zdrojích a 

rozvodech 

 

MW 85,921 MWh/r  zemní plyn  

Vytápění  MW 118,596 MWh/r  zemní plyn  

Chlazení  MW - MWh/r  -  

Příprava TV  MW 8,495 MWh/r  zemní plyn  

Větrání  MW 0,022 MWh/r  elektřina  

Úprava vlhkosti                           MW 1,688 MWh/r  elektřina  

Osvětlení  MW 28,703 MWh/r  elektřina  

Technologie  MW - MWh/r  

Celkem  MW 245,002 MWh/r elektřina + zemní plyn  
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3. Část – Doporučená varianta navrhovaných opatření 

Opatření č.1 – Zateplení obálky budovy – obvodových stěn, střechy  

Opatření č.2 - Výměna výplní otvorů (okna, venkovní dveře) 

Opatření č.3 - Výměna zdrojů umělého osvětlení 

Opatření č.4 – Výměna zdroje tepla za kondenzační kotle na zemní plyn 

  

2. Úspory energie a nákladů 

Spotřeba a náklady na energii – celkem 

 Stávající stav Navrhovaný  Úspory 

  

Energie 245,002 MWh/r 148,907 MWh/r 94,518  MWh/r  

Náklady 349,895 tis. Kč/r 203,815 tis. Kč/r 146,08  tis. Kč/r  

Spotřeba energie 

 Stávající stav Navrhovaný stav Úspory 

  

Ztráty ve 

vlastních 

zdrojích a 

rozvodech 85,921 MWh/r 34,497 MWh/r 51,424 

 

MWh/r 

 

Vytápění 118,596 MWh/r 91,344 MWh/r 27,252  MWh/r  

Chlazení - MWh/r - MWh/r -  MWh/r  

Příprava TV 8,495 MWh/r 8,495 MWh/r 0  MWh/r  

Větrání 0,022 MWh/r  0,022 MWh/r 0  MWh/r  

Úprava 

vlhkosti 

1,688 MWh/r 1,562 MWh/r 0,126  MWh/r  

Osvětlení 28,703 MWh/r 12,987 MWh/r 15,716  MWh/r  

Technologie - MWh/r - MWh/r -  MWh/r  

3. Dosažená úspora energie podle jednotlivých energonositelů 

 Stávající stav Navrhovaný stav Úspory 

  

Elektřina 30,413 MWh 14,571 MWh 15,842  MWh  

SZTE - MWh - MWh -  MWh  

ZP 213,012 MWh 134,336 MWh 78,676  MWh  

TO - MWh - MWh -  MWh  

Uhlí - MWh - MWh -  MWh  

OZE - MWh - MWh -  MWh  
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DZE - MWh - MWh -  MWh  

PHM - MWh - MWh -  MWh  

Ostatní - MWh - MWh -  MWh  

4. Podíl z celkových investičních nákladů (%) 

 Náklady při výrobě energie Náklady při distribuci energie 

  

OZE - Rozvody 

tepla 

-   

KVET - Ostatní -   

Ostatní -   

Náklady při spotřebě energie   

Budovy - úprava 

obálky 

2 407 300 Kč Technologie  - Kč 

Budovy - technické 

systémy 

132 000 Kč Ostatní  3 004 Kč 

5. Ekonomické hodnocení   

doba 

hodnocení 

20 roků diskontní míra 1 %  

NPV 964 993 tis. Kč investiční náklady 2 542 304 tis. Kč  

reálná doba 

návratnosti 16 roků cash flow 53 475 tis. Kč/r 

 

IRR 4 %   

Rok realizace 2020   

6. Ekologické hodnocení   

Parametr 

Výchozí 

stav 

Varianta II Rozdíl    

t/rok t/rok t/rok 

Tuhé znečišťující látky (TZL) 0,0013 0,00062 -0,00069 

PM10 0,00014 0,00009 -0,00005 

PM2,5 0,0008 0,0004 -0,00044 

SO2 0,0269 0,0123 -0,01465 

NOX 0,0302 0,0159 -0,01425 

NH3 0 0 0 

VOC 0,0001 0,00004 -0,00004 

CO2 74,8452 41,7919 -33,05334 
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ZÁVĚR 
Energetický audit s vybranou doporučenou variantou splňuje 

všechny požadavky, které určuje vyhláška č. 480/2012 Sb. Celková výše 

uspořené energie by byla rozhodně vyšší, kdyby byly konstrukce ve 

stávajícím stavu v horším technickém stavu a stáří. Jelikož ve skladbách 

střechy a obvodových stěn byla použita čtyřicetimilimetrová tloušťka 

tepelné izolace a výplně otvorů měly součinitel prostupu tepla U= 1,5 a 

1,2 [W.m-2.K-1], nejsou výsledky energetické bilance tak špatné jako u 

některých energetických auditů, které hodnotí objekty s velmi špatným 

stavem obálky budovy. Dle štítku obálky budovy bude příslušnými 

opatřeními zlepšeno její hodnocení z E na C. Předpokládané úspory 

energie budou dosahovat 94,518 MWh/rok, což znamená roční úsporu 

146 080 Kč při investičních nákladech 2 542 304 Kč. Za příznivé se jeví 

opatření výměny zdroje tepla z pěti zastaralých kotlů s nízkou účinností 

na nízkoteplotní kondenzační plynové kotle účinnosti 98 %. Kvůli tomuto 

opatření musíme snížit teplotní spád otopné soustavy, a díky tomu 

docílíme i lepší účinnosti distribuce tepla teplovodní soustavou o 2 %.  

Je vhodné spojit opatření zateplení obálky budovy s výměnou 

výplní otvorů, jelikož pozdější rekonstrukce oken a dveří by narušila již 

opravenou fasádu obvodových zdí. 

V navrhovaném stavu vyčnívají mezi ostatními tepelnými ztrátami 

objektu ztráty větráním, a to z důvodu přirozeného větrání. V původním 

návrhu bylo zamýšleno, že bude v budově instalováno nucené větrání s 

rekuperací odvodního vzduchu. Tato varianta byla ale zamítnuta pro její 

nehospodárně vysoké investiční náklady spojené zejména s výměnou 

vzduchotechnické jednotky a instalací nových rozvodů. Současně při 

tomto rozhodnutí byl zvážen velmi dobrý stav původní jednotky.  

Varianta s návrhem pokrytí části spotřeby elektrické energie 

fotovoltaickými panely se v našem případě jeví jako nevhodná. 

Největších výkonů dosahuje v letním období, kdy je spotřeba elektřiny 

na osvětlení nejmenší. Tato varianta úsporného opatření by dávala 

smysl pouze v případě, kdyby v objektu bylo nainstalováno chlazení a 

spotřebu na jeho provoz by pokrývala právě vyrobená elektrická energie 

z fotovoltaiky. Zamítnutí této varianty podporuje i nemožnost žádání o 

dotační programy z důvodu nesplnění požadavků legislativy. 

 

 

 

 

  



  

 

104 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 

Zákony, vyhlášky, normy 
1 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. In: Sbírka zákonů. 

Praha: Sagit, 2000, ročník 2000, číslo 406. Dostupné také z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406 

 

2 Zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o 

hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3 Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém 

posudku. In: Sbírka zákonů. Praha: Sagit, 2012, ročník 2012, číslo 

480. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480 

 

4 Vyhláška č. 309/2016 Sb., o energetickém auditu a energetickém 

posudku, kterou se mění vyhláška č.480/2012 Sb. o energetickém 

auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5 Vyhláška č. 78/2013 Sb, o energetické náročnosti budov. In: Sbírka 

zákonů. Praha: Sagit, 2013, ročník 2013, číslo 78. Dostupné také z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-7 

 

6 Vyhláška č. 230/2015 Sb. o energetické náročnosti budov, kterou 

se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.  

 

7 ČSN EN ISO 52016-1 Energetická náročnost budov – Potřeba 

energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní 

tepelné výkony – Část 1: Výpočtové postupy. Praha: Česká agentura 

pro standardizaci, 2019. 

 

8 ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou 

- Výpočtové metody. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 

2019. 

 

9 ČSN EN 15316-3 Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu 

potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro 

rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení). Praha: Česká agentura pro 

standardizaci, 2018. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-7


  

 

105 

 

10 ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky 

prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda. Praha: Česká 

agentura pro standardizaci, 2019. 

 

11 ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro 

výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data. Praha: 

Česká agentura pro standardizaci, 2018. 

 

12 ČSN 730540-2. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

2011. 

 

13 Věstník Ministerstva životního prostředí. In: Ministerstvo životního 

prostředí, 2017, ročník XXVII. 

 

Literatura a internetové zdroje 
14 VAVERKA, Jiří, ed. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Stavební 

tepelná technika a energetika budov. Brno: Akademické 

nakladatelství, VUTIUM, 2006. ISBN 80-214-2910-0. 

 

15 KABELE, Karel. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V 

PRAZE. Energetické a ekologické systémy: Zdravotní technika. 

Vytápění. Praha: Česká technika, 2009, 256 s. ISBN 978-80-01-

03327-2. 

 

16 BERANOVSKÝ, Jiří, Karel SRDEČNÝ a Jan TRUXA. Energetické audity 

- zákon a praxe. Tzb-info.cz [online]. 29.8.2001 [cit. 2019-12-28]. 

Dostupné z: https://www.tzb-info.cz/643-energeticke-audity-

zakon-a-praxe 

 

17 Energetická náročnost budov - definice pojmů. Tzb-

info.cz [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://www.tzb-

info.cz/energeticka-narocnost-budov/239-energeticka-narocnost-

budov-definice-pojmu 

 

18 TINTĚRA, Ladislav. Energetický audit – dvacet let historie. Tzb-

info.cz [online]. 24.9.2012 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://vytapeni.tzb-info.cz/9073-energeticky-audit-dvacet-let-

historie 

 

https://www.tzb-info.cz/643-energeticke-audity-zakon-a-praxe
https://www.tzb-info.cz/643-energeticke-audity-zakon-a-praxe
https://www.tzb-info.cz/energeticka-narocnost-budov/239-energeticka-narocnost-budov-definice-pojmu
https://www.tzb-info.cz/energeticka-narocnost-budov/239-energeticka-narocnost-budov-definice-pojmu
https://www.tzb-info.cz/energeticka-narocnost-budov/239-energeticka-narocnost-budov-definice-pojmu


  

 

106 

 

19 VRTEK, Mojmír. Problematika energetických auditů solárních 

zařízení. Tzb-info.cz [online]. 18.7.2001 [cit. 2019-12-30]. 

Dostupné z: https://www.tzb-info.cz/604-problematika-

energetickych-auditu-solarnich-zarizeni 

 

20 SRDEČNÝ, Karel. Problémy fotovoltaických projektů z hlediska 

energetického auditu. Tzb-info.cz [online]. 15.9.2008 [cit. 2019-12-

30]. Dostupné z: https://www.tzb-info.cz/5073-problemy-

fotovoltaickych-projektu-z-hlediska-energetickeho-auditu 

 

21 BECHNÍK, Bronislav. Historie a perspektivy OZE - fotovoltaika, 

technologie krystalického křemíku. Tzb-info.cz [online]. 9.3.2009 

[cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://oze.tzb-

info.cz/fotovoltaika/5470-historie-a-perspektivy-oze-fotovoltaika-

technologie-krystalickeho-kremiku 

 

22 Jak efektivně využít přebytky z fotovoltaiky? [online]. 03.01.2018 

[cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://www.bydlimesfilipem.cz/cs/zajimavosti/jak-efektivne-

vyuzit-prebytky-z-fotovoltaiky 

 

Obrázky 
 

23 Souhrnná zpráva Apave (1990). In: Tzb-info.cz [online]. 24.9.2012 

[cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://vytapeni.tzb-info.cz/9073-

energeticky-audit-dvacet-let-historie 

 

24 Základní modely energetického auditu. In: Tzb-info.cz [online]. 

24.9.2012 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://vytapeni.tzb-

info.cz/9073-energeticky-audit-dvacet-let-historie 

 

25 Příklad umístění solárních panelů pro předehřev TV na střeše. 

In: Energetickyuspornebydleni.cz [online]. 16.01.2019 [cit. 2019-

12-30]. Dostupné z: https://energetickyuspornebydleni.cz/solarni-

panely-mohou-byt-i-atypicke-vcetne-umisteni-na-balkonech/ 

 

26 Mapa globálního slunečního záření na území ČR [online]. In: . 

15.9.2008 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://www.tzb-

info.cz/5073-problemy-fotovoltaickych-projektu-z-hlediska-

energetickeho-auditu 

https://www.tzb-info.cz/604-problematika-energetickych-auditu-solarnich-zarizeni
https://www.tzb-info.cz/604-problematika-energetickych-auditu-solarnich-zarizeni
https://www.tzb-info.cz/5073-problemy-fotovoltaickych-projektu-z-hlediska-energetickeho-auditu
https://www.tzb-info.cz/5073-problemy-fotovoltaickych-projektu-z-hlediska-energetickeho-auditu
https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/5470-historie-a-perspektivy-oze-fotovoltaika-technologie-krystalickeho-kremiku
https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/5470-historie-a-perspektivy-oze-fotovoltaika-technologie-krystalickeho-kremiku
https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/5470-historie-a-perspektivy-oze-fotovoltaika-technologie-krystalickeho-kremiku
https://vytapeni.tzb-info.cz/9073-energeticky-audit-dvacet-let-historie
https://vytapeni.tzb-info.cz/9073-energeticky-audit-dvacet-let-historie
https://vytapeni.tzb-info.cz/9073-energeticky-audit-dvacet-let-historie
https://vytapeni.tzb-info.cz/9073-energeticky-audit-dvacet-let-historie
https://energetickyuspornebydleni.cz/solarni-panely-mohou-byt-i-atypicke-vcetne-umisteni-na-balkonech/
https://energetickyuspornebydleni.cz/solarni-panely-mohou-byt-i-atypicke-vcetne-umisteni-na-balkonech/
https://www.tzb-info.cz/5073-problemy-fotovoltaickych-projektu-z-hlediska-energetickeho-auditu
https://www.tzb-info.cz/5073-problemy-fotovoltaickych-projektu-z-hlediska-energetickeho-auditu
https://www.tzb-info.cz/5073-problemy-fotovoltaickych-projektu-z-hlediska-energetickeho-auditu


  

 

107 

 

 

27 Skladba panelu s krystalickými křemíkovými články (EVA – Etylen-

Vinyl-Acetát). In: Tzb-info.cz [online]. 9.3.2009 [cit. 2019-12-30]. 

Dostupné z: https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/5470-historie-a-

perspektivy-oze-fotovoltaika-technologie-krystalickeho-kremiku 

 

28 Podíl jednotlivých fází na energetické náročnosti výroby PV 

panelů. In: Tzb-info.cz [online]. 9.3.2009 [cit. 2019-12-30]. 

Dostupné z: https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/5470-historie-a-

perspektivy-oze-fotovoltaika-technologie-krystalickeho-kremiku 

 

29 Hybridní FVE akumulátor značky BatteryBox [online]. In: 

03.01.2018 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://www.bydlimesfilipem.cz/cs/zajimavosti/jak-efektivne-

vyuzit-prebytky-z-fotovoltaiky 

 

30 Lineární zářivka T5 [online]. In: . [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://www.lightpark.cz/osram-zariv-linear-lumilux-t5-ho-fq39w-

840-g5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/5470-historie-a-perspektivy-oze-fotovoltaika-technologie-krystalickeho-kremiku
https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/5470-historie-a-perspektivy-oze-fotovoltaika-technologie-krystalickeho-kremiku
https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/5470-historie-a-perspektivy-oze-fotovoltaika-technologie-krystalickeho-kremiku
https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/5470-historie-a-perspektivy-oze-fotovoltaika-technologie-krystalickeho-kremiku
https://www.bydlimesfilipem.cz/cs/zajimavosti/jak-efektivne-vyuzit-prebytky-z-fotovoltaiky
https://www.bydlimesfilipem.cz/cs/zajimavosti/jak-efektivne-vyuzit-prebytky-z-fotovoltaiky


  

 

108 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ, 

VELIČIN A INDEXŮ 
Značka  Veličina       Jednotka 

EA   energetický audit      - 

kce   konstrukce       - 

č.v   číslo vrstvy       - 

d   tloušťka       m 

ρ   objemová hmotnost    kg.m-3 

λ   součinitel teplotní vodivosti    W.m-1.K-1 

R   tepelný odpor konstrukce   m2.K.W-1 

U   součinitel prostupu tepla    W.m2.K-1 

UN   požadovaný součinitel prostupu tepla  W.m2.K-1 

Urec   doporučený součinitel prostupu tepla  W.m2.K-1 

H  měrná tepelná ztráta    W.K-1 

P  příkon      W 

Q  tepelná ztráta     W 

EPS  pěnový expandovaný polystyren   - 

ŽB   železobeton      - 

PVC   polyvinylchlorid     - 

TV  teplá voda       - 

ŽP  životní prostředí      - 

A   plocha       m2 

Ac   energreticky vztažná plocha    m2 

V  objem       m3, l 

ti   teplota interiéru     °C 

te   teplota exteriéru     °C 

ENB   energetická náročnost budovy    - 

PENB   průkaz energetické náročnosti budovy  - 

IRR   vnitřní výnosové procenta   % 

NPV   čistá součastná hodnota     Kč 

r  diskontní míra     % 

Tsd  realná doba návratnosti    roky 

PM   prachové částice      µm 

Sb.   sbírka        - 

TZL   tuhé znečišťující látky     t/rok 

VOC   těkavá organická látka     t/rok 

LED  Light Emitting Diode     - 
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