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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá zpracováním energetického auditu vybraného 
objektu pro denní vzdělávání. Cílem práce je zhodnocení současného stavu objektu, 
tj. tepelně technických vlastností a spotřeby energií. Na výchozí stav se navrhnou 
opatření pro snížení spotřeby energie. Jedním z opatření bude návrh alternativního 
způsobu zásobování tepelnou energií s využitím tepelného čerpadla. Navržená 
úsporná opatření budou vyhodnocena, včetně základní ekonomické analýzy. 

 
 

Klíčová slova 

Energetický audit, součinitel prostupu tepla, tepelná ztráta, vytápění, příprava teplé 
užitkové vody, zateplení objektu, tepelné čerpadlo.  

 

Abstract 

This thesis deals with the processing of an energy audit of the selected building for 
daily education. The target of this thesis is an evaluation of the current situation of 
the building, it means the evaluation of the thermal-technical qualities and energy 
consuption. For the initial state new measures will be suggested to reduce the energy 
consuption. One of the measures will be a proposal for an alternative way of 
supplying of the thermal energy, using the thermal pump. These suggested saving 
measures will be evaluated, including basic economic analysis. 

Keywords 

Energy audit, transmission heat loss coefficient, heat loss, heating, preparation of 
hot water, building insulation, thermal pump. 
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1. Úvod 

Diplomová práce se zabývá problematikou energetického hodnocení budov. Jejím 
cílem bude vypracování energetického auditu budovy pro vzdělávání - Základní 
školy. Na přání ředitele školy se v diplomové práci nebude uvádět název školy. 

V první části se zaměřím na hospodaření s energiemi ve světě i v ČR. Dále zde 
uvedu energetickou politiku EU a ČR a jejich legislativní a normové požadavky na 
zlepšení energetické situace. První kapitolu uzavře vysvětlení pojmů: průkaz 
energetické náročnosti budovy a energetický audit. 

Druhá část se už zaměří na energetický audit konkrétní budovy. Nejprve se popíše 
stavební řešení objektu, zdroje tepla na vytápění a ohřev teplé užitkové vody, otopná 
soustava, elektrické rozvody a osvětlení. Uvedou se spotřeby energií a údaje o 
energetických vstupech. Následně se provede zhodnocení výchozího stavu. Na 
zhodnocení se navrhnou opatření ke snížení energetické náročnosti budovy. Bude 
se jednat o zateplení objektu tak, aby obálka budovy splnila požadavek normy na 
doporučený průměrný součinitel prostupu tepla. Na toto opatření bude navrženo 
nové vytápění a příprava teplé užitkové vody pomocí kaskády tepelných čerpadel 
země/voda s hlubinnými vrty. Z navržených úsporných opatření se sestaví optimální 
varianta, která se následně ekonomicky vyhodnotí. 
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2. Energetické hodnocení budov 

2.1. Hospoda ření s energiemi  

V důsledku rostoucí populace a jejího technického pokroku roste spotřeba energie. 
Je potřeba si však uvědomit, že v důsledku vývoje společnosti nastal stav, kdy se 
vytvořil určitý poměr mezi velikostí populace, spotřebou energie a emisemi 
skleníkových plynů. V praxi to znamená, že cca 20 % populace využívá až 80 % 
všech energetických zdrojů na světě. Nejrozvinutější státy, jako např. USA, 
spotřebovávají až 20 % ropy, přičemž počet jejich obyvatel tvoří jen cca 5 % světové 
populace. Podobné srovnání nabízí jiné údaje, které hovoří o tom, že obyvatelé 
USA spotřebují 20 až 30krát více fosilní energie na osobu než lidé z rozvojových 
zemí. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce využívaným primárním zdrojem energie na světě je ropa. Její podíl tvoří 
cca 37 % a ročně se jí vytěží zhruba 3,9 miliard tun. [2] Hned po ropě je nejčastější 
energetickou surovinou uhlí. Celková světová roční spotřeba se odhaduje na 
přibližně 7,8 miliardy tun. Asi tři čtvrtiny tohoto množství se spotřebovávají jako palivo 
v elektrárnách, i když různé prameny se v tomto údaji velmi liší. Při 
současné spotřebě by známé zásoby všech druhů uhlí vydržely přibližně 300 let. V 
posledních letech je výrazný trend růstu spotřeby uhlí pro energetické účely. [3] 
Prokázané (prověřené) zásoby zemního plynu, které jsou ekonomicky těžitelné při 
současné technické úrovni, dosahují 164 tisíc miliard krychlových metrů a vydrží při 
současné těžbě do roku 2060. [4] Proto je potřeba šetřit energetickými zdroji a 
hospodárně s nimi nakládat. Důležité je také postupné nahrazování těchto zdrojů 
energie jinými, jedná se hlavně o jadernou energii a o energii obnovitelných zdrojů. 

V České republice se ročně spotřebuje zhruba 1050 PJ energie. Největší spotřebu 
energie má průmysl, téměř dvě pětiny. Druhým největším spotřebitelem energie je 
doprava, která spotřebuje jednu čtvrtinu. Těsně za dopravou jsou domácnosti. Ceny 
energií v ČR i ve světě v posledních letech rostly a jsou jednou z klíčových 

 Graf 2.1 - Světové spotřeby energie [5] 
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2.2. Energetická politika EU 

Energetická politika, která dnes patří mezi klíčové politiky Evropské unie, není, na 
rozdíl od zemědělství, dopravy či životního prostředí, pevně zakotvena v základních 
dokumentech Evropské unie. Ve Smlouvě o založení Evropského společenství jsou 
opatření v oblasti energie uvedena až na posledním místě. První zmínky o 
energetické politice najdeme v Pařížské smlouvě z roku 1951. Ta zakládala Evropské 
společenství uhlí a oceli, které bylo v roce 2002 včleněno do Smlouvy o Evropském 
společenství. Dalším důležitým krokem bylo založení Evropského společenství pro 
atomovou energii (EURATOM) v roce 1967, které bylo o deset let později 
integrováno do Evropských Společenství. Cílem byla kontrola pohybu štěpného 
materiálu, výměna technologických informací a společná strategie v oblasti 
investování do jaderného výzkumu v členských zemích. V roce 1980 stanovilo 
Společenství cíle své energetické politiky, jejichž dosažení se předpokládalo k roku 
1990. Cílem bylo rozbití spojnice mezi ekonomickým růstem a poměrem zvyšování 
spotřeby energie. [8] 

V roce 1992 se Evropské společenství změnilo na Evropskou unii. Ta v 90. letech 
prosazovala liberalizaci evropského energetického trhu a zvýšení důrazu na 
ekologické aspekty energetiky a důrazu na používání obnovitelných zdrojů energie 
(OZE). Koncem 90. let se rychlým nárustem OZE začíná poprvé výrazně projevovat 
ekologizace a dekarbonizace unijní energetické politiky. V roce 2002 přijala EU 
směrnici 2002/91/ES. Cílem této směrnice je podporovat snížení energetické 
náročnosti budov v EU s ohledem na vnější klimatické a místní podmínky i 
požadavky na vnitřní prostředí a efektivnost nákladů. To obsahuje metody výpočtu 
energetické náročnosti budov (ENB), požadavky ENB pro nové a stávající budovy a 
kontroly kotlů a klimatizačních zařízení. V roce 2010 byla schválena revize směrnice 
2002/91/ES s názvem Směrnice o energetické náročnosti budov (přepracování) pod 
číslem 2010/31/EU. Nová směrnice vytyčuje cíle v oblasti energetiky do roku 2020 
rozpracováním a úpravou kroků vedoucích ke snížení energetické spotřeby energie v 
Evropě. Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici 2002/91/ES v plném rozsahu a 
upřesňuje, v některých bodech zpřísňuje, požadavky na energetickou náročnost 
budov. Mottem revidované směrnice je cíl 20-20-20, vyjadřující cíl v roce 2020 
dosáhnout snížení spotřeby energie o 20%, snížení emisí skleníkových plynů o 20% 
a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na 20% celkové výroby energie v Evropě v 
porovnání s rokem 1990. K dosažení tohoto cíle jsou směrnicí definovány různé 
kroky. [8] [9]  

2.3. Energetická politika ČR 

Cílem ČR v hospodaření s energií je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu 
prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za 
konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek. ČR zapracovala 
směrnice EU do národní legislativy pomocí zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření 
s energií, jehož prováděcí vyhláškou byla vyhláška č. 148/2007 Sb. Tento zákon byl 
mnohokrát novelizován a jeho poslední novelizací je zákon č. 318/2012 Sb. 
s účinností od 1. 1. 2013. Cílem této novely je postupné snižování energetické 
náročnosti budov. Prováděcí vyhláškou k zákonu č. 318/2012 Sb. je od 1. 4. 
vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, která stanovuje:  



Bc. Radim Šperka  EÚ FSI VUT Brno 2014 

Posouzení energetické náročnosti objektu pro vzdělávání 

-17- 
 

• nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro 
nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny 
dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie; 

• metodu výpočtu energetické náročnosti budovy; 

• vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 
alternativních systémů dodávek energie; 

• vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti 
budovy; 

• vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování umístění průkazu v budově. 

 

2.4. Energetický pr ůkaz 

Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) se rozumí dokument, který 
obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části 
budovy. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané 
energie v GJ potřebné na vytápění, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a 
osvětlení při jejím standardizovaném užívání. Průkaz objektivně hodnotí energetický 
stav budovy a řadí ji do tříd od A (mimořádně úsporná) po G (mimořádně 
nehospodárná). Platnost průkazu je 10 let od jeho vyhotovení nebo do provedení 
větší změny dokončené budovy. PENB může být zpracován pouze energetickým 
specialistou, který je držitelem oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu. 

V nové prováděcí vyhlášce č. 78/2013 Sb. je zavedena nová metodika hodnocení 
přes referenční budovu. Jsou nově stanoveny ukazatele energetické náročnosti 
budovy, celková primární energie, neobnovitelná primární energie, celková dodaná 
energie, dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, 
úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení, průměrný součinitel 
prostupu tepla, součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové 
hranici a účinnost technických systémů. 

Povinnost zpracování PENB:  

• při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončené budovy - na 
více jak 25 % obálky budovy; 

• u budov užívaných orgánem veřejné moci od 1. 7. 2013 s celkovou 
energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. 7. 2015 s celkovou 
energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2; 

• pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy: 
• s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1. 1. 

2015; 
• s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 od 1. 1. 

2017; 
• s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 od 1. 1. 

2019; 
• při prodeji budovy nebo ucelené části budovy;  
• při pronájmu budovy; 
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• od 1. 1. 2016 při pronájmu ucelené části budovy; 
• pro stávající rodinné domy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší 

než 350 m2 od 1. 1. 2019. 

 Výjimky: 

Výjimka se vztahuje na objekty s menší energeticky vztažnou plochou do 50 m², 
dále objekty využívané pro rodinnou rekreaci - chaty, chalupy, objekty, které nejsou 
určené k trvalému bydlení. Dále se tato povinnost netýká památek a objektů pro 
náboženské účely. Další výjimka se vztahuje na průmyslové a zemědělské budovy 
se spotřebou do 700 GJ/rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V porovnání s energetickým auditem nezachází PENB do velkých podrobností, 
nevyhodnocuje výhodnost jednotlivých úsporných opatření a je celkově stručnější. 

 

2.5. Energetický audit 

Energetický audit (EA) je nejkomplexnější zhodnocení budovy jak z pohledu všech 
využívaných energií (voda, elektřina, plyn, teplo), tak i používaných technologií 
v budově a její stavební konstrukce. Obsahuje i návrh úsporných opatření, výběr 
nejvhodnější varianty a ekonomickou rozvahu pro toto opatření. Povinně musí dle 
energetického zákona č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 213/2001 Sb., 
nyní č. 480/2012 Sb., energetický audit zajistit vlastníci budov, stavebník či 
společenství vlastníků jednotek u zařízení, kde jejich celková roční energetická 
spotřeba na všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním 
číslem převyšuje následující stanovené hranice: 

Obrázek 2.1 - Grafické znázornění průkazu [Vyhláška č. 78/2013 Sb.] 
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• 1 500 GJ/rok v případě organizačních složek státu, krajů, obcí a 
příspěvkových organizací; 

• 35 000 GJ/rok pro ostatní právnické a fyzické osoby, např. bytová družstva, 
sdružení vlastníků, firmy. 

Energetický audit se pak musí zpracovávat pouze u budov, jejichž celková 
spotřeba je vyšší než 700 GJ/rok. Povinnost zpracovat energetický audit vzniká při 
dodržení obou výše uvedených podmínek, tj. překročení hranice celkové energetické 
spotřeby vlastníka (1 500 resp. 35 000 GJ/rok) a hranice energetické spotřeby 
uvažované budovy (700 GJ/rok).  

Energetický audit je také často podmínkou pro získání dotací např. na rekonstrukci 
budovy. Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo 
energetického hospodářství, pro které byl zpracován. Zpracování energetického 
auditu může po absolvování příslušného přezkoušení provádět pouze energetický 
auditor s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). 

Podle zákona 406/2000 Sb. se povinnost zpracovat energetický audit nevztahuje 
na stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu elektřiny a 
tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie 
odpovídá požadavkům na účinnost užití energie podle prováděcího právního 
předpisu. Energetický audit se také nevztahuje na dokončené budovy, jejichž měrná 
spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním 
předpisem.  

Energetický audit sestává z několika částí. První obsahuje identifikační údaje 
zadavatele auditu, popř. i provozovatele předmětu energetického auditu, 
zpracovatele (energetického auditora) a určení předmětu energetického auditu. Dále 
sem patří popis výchozího stavu a jeho zhodnocení. Popis výchozího stavu obsahuje 
základní údaje o předmětu energetického auditu, konstrukci objektu, energetických 
vstupech a výstupech, vlastních energetických zdrojích, rozvodech energie, 
významných spotřebičích energie a dalších údajů charakterizující stávající stav 
předmětu auditu. Po zhodnocení výchozího stavu se sestaví roční energetická 
bilance, analyzují se stavy rozvodů energie, účinnosti zdrojů a porovnání tepelně 
technických vlastností konstrukcí podle platné legislativy. Závěrem se stanoví 
hospodárnost nakládání s energií a vyčíslení výše dosažitelných úspor. V další části 
se uvádí návrh opatření ke snížení spotřeby energie v návaznosti na zjištěnou výší 
dosažitelných úspor, který obsahuje konkrétní opatření vedoucí k jejich využití. 
Opatření se navrhuje minimálně ve 2 variantách. Ve třetí části přichází na řadu návrh 
vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor. Poslední část sestává 
ze závěrečného posudku energetického auditora, obsahující závazné výstupy 
energetického auditu včetně evidenčního listu.  
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3. Energetický audit posuzovaného objektu 

Identifikační údaje neuvádím na žádost ředitele školy. 

3.1. Popis výchozího stavu 

3.1.1.  Základní informace 

Popis 

Posuzovaný objekt ZŠ je samostatně stojící budova, která se skládá z několika 
částí. Největší část tvoří hl. budova (se třemi nadzemními podlažími) s učebnami a 
dvoupodlažním bytem. Další část tvoří jednopodlažní stravovací pavilon, kde se 
nachází třídy družiny, jídelna a kuchyně. Poslední částí je jednopodlažní pavilon 
s tělocvičnou a šatnami, na které navazuje část dílen. Hlavní objekt je podsklepený, 
kdy se v suterénu nacházejí vytápěné šatny a kotelna se sklady. Hlavní budova je 
zastřešena valbovou střechou. Část stravovacího pavilonu pod kuchyní je také 
podsklepená. Ostatní části jsou nepodsklepené a jsou zastřešené plochými 
střechami. Škola byla postavena koncem 50. let. 

Provoz 

- školní rok: 10 h/denně   
- prázdniny: 8h/denně 
- počet pracovních dnů: 210 
- počet žáků: 309 
- počet zaměstnanců: 36 

 

3.1.2.  Stavební řešení 

Svislé konstrukce 

Objekt je zděný z cihel tl. 450 a 600 mm. Parapety pod okny hlavní budovy jsou 
dvouvrstvé zděné stěny se vzduchovou dutinou (v hodnocení zanedbány). 
Severovýchodní stěna dílen je z tvárnic Porotherm tl. 300 mm. Venkovní omítky jsou 
břízolitové a sokly jsou obložené. Vnitřní omítky jsou hladké, vápenné, štukové. 

Stropní a střešní konstrukce 

Strop k půdě nad hlavní budovou tvoří železobetonová stropní konstrukce 
s vrstvou škváry. Školní dílny tvoří dřevěná omítaná konstrukce do I nosičů, 
dvouplášťová s tepelnou izolací tl. 200 mm Rotaflec. Nad ostatními přístavbami jsou 
ploché dvouplášťové střechy tvořené keramickými panely tl. 400 mm, pěnobetonem 
tl. 50mm a asfaltovými pásy. 
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Podlahové konstrukce 

Podlahy přilehlé k zemině v objektu uvažujeme betonové bez tepelné izolace. 
V podlahách nadzemních podlaží je umístěno 20 mm zvukové izolace. Nášlapné 
vrstvy jsou tvořeny dle využití jednotlivých prostor vesměs z keramické dlažby, lité 
teraco nebo podlahového PVC, v bytě jsou použity vlysy.  

Otvorové výplně 

Okna jsou dřevěná zdvojená. V šatnách a dílnách jsou nová plastová okna 
s izolačními dvojskly. Vchodové dveře a prosklené stěny jsou plastové s izolačním 
zasklením. Prosklená stěna v knihovně v 1NP hlavní budovy je tvořena zdvojenou 
stěnou s dřevěnou a kovovou částí. 

Energeticky vztažná podlahová plocha 

Energeticky vztažnou podlahovou plochu Ac [m
2] vymezuje zákon 318/2012 Sb. a 

je to vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v 
celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.  

Tabulka 3.1 - Energeticky vztažná podlahová plocha 
Zóna Ac [m 2] 

Učebny 1 846,8 
Šatny 153,1 
Dílny 163,4 
Tělocvična 297,0 
Jídelna a družina 249,8 
Kuchyně 144,0 
Chodby 1 896,7 
Byt 141,8 
Celkem 4 892,6 
 

Hodnoty součinitelů prostupu tepla 

Celková hodnota součinitele prostupu tepla se určí dle ČSN 73 0540-1. Součinitel 
prostupu tepla U [W/m2.K] je definován jako: 

∑ ++
==

SEiSIT RRRR
U

11
 

 

(3.1) 

kde RT [m2.K/W] je tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla (z prostředí do 
prostředí) a ΣRi je celkový tepelný odpor samotné konstrukce. RSI je tepelný odpor 
mezní vzduchové vrstvy přiléhající bezprostředně k vnitřní straně konstrukce a RSE 

k vnější straně konstrukce. Vypočítají se ze vztahu:  

e
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i
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R
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R
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1 ==  

 

(3.2) 

kde hi [W/m2.K] je součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce a obdobně 
he na vnější straně. Hodnoty RSI a RSE se uvažují dle normy ČSN EN ISO 13788.  
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Tepelný odpor Ri vrstvy/konstrukce je dán vztahem: 

λ
d

R =  

 

(3.3) 

kde d [m] je tloušťka dané vrstvy/konstrukce a λ její součinitel tepelné vodivosti 
[W/m.K]. Základní přehled hodnot se nachází v ČSN 73 0540-3. 

Tabulka 3.2 - Příklad určení U dané konstrukce objektu 
Stěna obvodová 1 

Konstrukce Tloušťka d 
[m] 

Lambda 
[W/m.K] 

R 
[m2.K/W]  

Omítka 0,010 0,880 0,011 
CP   0,600 0,800 0,750 
Omítka 0,020 0,990 0,020 
  0,000 0,000 0,000 
CELKEM R  0,782 
Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně 7,690 0,130 
Součinitel přestupu tepla na vnější straně 25,000 0,040 
CELKEM RT 0,952 
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]  1,051 

 

Tabulka 3.3 - Neprůsvitné konstrukce 

Název konstrukce             
Součinitel 

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

Stěna obvodová 1 1,05 
Stěna obvodová 2 1,27 
Stěna obvodová 3 0,72 
Stěna k nevyt. prostoru 1,09 
Stěna k zemině 1 1,28 
Stěna k zemině 2 0,74 
Stěna k zemině 3 1,01 
Střecha plochá 1 0,24 
Střecha plochá 2 0,75 
Střecha plochá 3 1,42 
Strop k půdě 1,41 
Podlaha nad nevyt. suterénem 1 0,71 
Podlaha nad nevyt. suterénem 2 1,23 
Podlaha na zemině 1 0,73 
Podlaha na zemině 2 1,51 
Podlaha na zemině 3 1,12 
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Tabulka 3.4 - Výplně otvorů 

Název konstrukce             
Součinitel 

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

Okno dřevěné zdvojené 2,4 
Okno kovové zdvojené 3,3 
Okno s iz. zasklením 1,4 
Dveře plastové 1,6 
Dveře dřevěné se sklem 4,0 
Stěna s iz. zasklením 1,6 
 

3.1.3.  Zdroj tepla pro vytáp ění 

Zdrojem tepla pro vytápění objektu ZŠ je plynová kotelna, která je umístěna 
v suterénu hlavní budovy. Nachází se zde 2 plynové kotle BUDERUS - typ G 405 o 
výkonu 230 a 250 kW, které jsou opatřeny tlakovými hořáky Bentone BG 400. Kotle 
jsou provozovány na tepelný spád 70/50 °C a výrobce  uvádí jejich jmenovitou 
účinnost 92 %.  

Tabulka 3.5 - Plynové kotle 

Typ zdroje ks Rok 
výroby 

Jmenovitý 
výkon 
[kW ] 

Jmenovitá 
účinnost 

[%] 
Kotel Buderus G 405 1 1994 250 92 
Kotel Buderus G 405 1 1994 230   92 
 

Rozvody otopné vody z kotlů jsou spojeny do jednoho vedení, které je napojeno na 
rozdělovač a sběrač, ze kterého je vyvedeno 5 otopných větví: 

- větev č. 1 - chodby 
- větev č. 2 - tělocvična 
- větev č. 3 - družina 
- větev č. 4 - kuchyně 
- větev č. 5 - učebny 

Na patách otopných větví rozdělovače a sběrače jsou osazena uzavírací šoupata. 

Voda v otopném systému je automaticky dopouštěna. 

3.1.4.  Otopná soustava 

V objektu školy je instalována klasická dvoutrubková otopná soustava s nuceným 
oběhem otopné vody. Z hlavních ležatých rozvodů napojených na jednotlivé otopné 
větve jsou napojeny stoupačky, případně připojovací potrubí pro otopná tělesa 
v suterénu. Na patách stoupacích potrubí jsou osazeny uzavírací, popřípadě 
vypouštěcí armatury. 

Otopná tělesa představují litinová článková tělesa resp. desková, která jsou 
vybavena termostatickými ventily s termoregulačními hlavicemi.  
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• Regulace 

Regulace vytápění je zajištěna u každé otopné větve na základě venkovní teploty. 
Celkové řízení způsobu vytápění provádí nadřazená ovládací jednotka, která 
umožňuje nastavit i časový režim vytápění. Jsou tedy prováděny útlumy vytápění.  

• Tepelné izolace 

Rozvody otopné vody v rámci kotelny jsou opatřené minerální, popřípadě pěnovou 
tepelnou izolací tloušťky cca 20-40 mm s Al povrchovou vrstvou. Rozvody mimo 
kotelnu jsou izolovány zejména původní vláknitou izolací s plastovou ochrannou fólií. 

3.1.5.  Ohřev teplé vody 

Teplá užitková voda (TUV) pro potřeby ZŠ je připravována v plynové kotelně 
v akumulačním zásobníku o objemu 1000 l, který je napojen na plynové kotle. 
Systém je doplněn o solární ohřev složený z 18 kolektorů, které jsou umístěny na JV 
straně valbové střechy hl. budovy, se 2 akumulačními zásobníky.  

K velké spotřebě teplé vody dochází ve školní kuchyni. Pro tuto část objektu jsou 
pro ohřev TUV osazeny 2 plynové akumulační zásobníky typ Quantum Q7-75-NRRS 
o objemu 265 l a typ Quadriga Q5 100 NRRTO U o objemu 379 l, které jsou 
umístěny v suterénu kuchyně. Systém je doplněn o solární ohřev složený z 8 
kolektorů, které jsou umístěny na ploché střeše stravovacího pavilonu, se 2 
akumulačními zásobníky.  

Rozvody TUV jsou izolovány TI z pěnového polyetylenu. 

Tabulka 3.6 - Zařízení pro ohřev TUV 

Zařízení ks  Příkon  
 [kW]  

Objem  
 [l]  Rok  

Akumulační zásobník 1 - 1000 1998 
Solární kolektory 18 - - 2009 

Akumulační zásobník 
Quantum Q7-800-ZJV 2 - 800 2009 

Plynový akumulační zásobník  
Quantum Q7-75-NRRS 1 20 265 1992 

Plynový akumulační zásobník  
Quadriga Q5 100 NRRTO U 1 22 379 1992 

Solární kolektory 8 - - 2009 
Akumulační zásboníky 2 - 800 2009 

 

Rozvody teplé vody po objektu jsou z velké části původní kovové, místy jsou 
provedeny z plastových trubek. Rozvody jsou izolovány a jsou vedeny hlavně ve 
stěnách. Časovou cirkulaci pro každý okruh - školy a kuchyně, zajišťují oběhová 
čerpadla. Regulace přípravy TUV je prováděna pomocí termostatu dle nastavené 
požadované výstupní teploty teplé vody.  Použití teplé vody ve škole z akumulačních 
zásobníků od kolektorů nebo z plynových kotlů je řešeno ručním přepínáním. 
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3.1.6.  Větrání 

Většina prostor posuzovaného objektu je větrána přirozeným způsobem, tj. infiltrací 
otvorovými výplněmi. Pro odtah znehodnoceného vzduchu z prostor školní kuchyně 
je v této části instalována digestoř, která je využívána jen v době vaření a to dle 
potřeby. 

Tabulka 3.7 - Technické parametry zařízení pro nucené větrání 

Zařízení ks  Příkon  
[kW]  

Jmenovitý objemový pr ůtok 
přivád ěného vzduchu  

[m 3/h]  
Digestoř 1 0,3 783,4 

 

3.1.7.  Elektrické rozvody, osv ětlení 

Objekt je napojen z distribuční sítě dodavatele elektřiny na napěťové hladině 
nízkého napětí. Hlavní rozvaděč je umístěn v 1.NP vedle kuchyně s hlavním jističem 
3x160A. Platba za odběr elektrické energie je sjednána v produktu Index Power, 
sazba distribuce je C26d. 

Elektřina v budově je využívána zejména pro osvětlení, vaření, kancelářské a 
učební spotřebiče a provoz pomocných technických zařízení. Rozvod elektrické 
instalace je proveden převážně nově vodiči s měděnými jádry. Rekonstrukce celkové 
elektroinstalace probíhala společně s rekonstrukcí osvětlení v posledních třech 
letech.  

Osvětlení vnitřních prostor budovy prošlo v předešlých letech významnou 
rekonstrukcí. Byla osazena převážně moderní zářivková svítidla se zdroji světla 
v podobě lineárních zářivek s kryty z odrazných mřížek, popř. s plastovými kryty. 
Zářivková svítidla jsou nainstalována zejména v učebnách, kancelářích a na 
chodbách. Dále se v objektu vyskytují svítidla s kompaktními zářivkami, hlavně v 
šatnách. Místně jsou svítidla osazena klasickými žárovkami. Pro osvětlení tělocvičny 
jsou využívána svítidla se sodíkovými výbojkami. Svítidla jsou spínána vesměs 
v sekcích pomocí klasických vypínačů. 

3.1.8.  Měření 

Zemní plyn 

Měření zemního plynu pro ZŠ je realizováno dvěma plynoměry. První plynoměr 
měří odběr v kotelně a druhý slouží pro měření odběru školní kuchyně. 

Elektřina 

Pro celý objekt je instalován jeden elektroměr. 
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3.1.9.  

Plyn 

Tabulka 

Měsíc

leden 
únor 
březen 
duben 
květen 
červen 
červenec
srpen 
září 
říjen 
listopad
prosinec
CELKEM
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 Spot řeby energie, údaje o energetických vstupech

Tabulka 3.8 - Spot

ěsíc 
Spot ř

kotelna
12 241,39
9 970,60

 10 502,04
4 364,10

 1 308,32
 520,28

ervenec 32,45
301,22

1 973,63
4 683,58

listopad 8 272,83
prosinec 9 459,44
CELKEM 63 629,88

Graf 

Graf 3.2 - Porovnání spot

 

Posouzení energetické náro

řeby energie, údaje o energetických vstupech

Spotřeba plynu za rok 2013
Rok 2013

Spot řeba [m 3] 

kotelna  šk. jídelna 
12 241,39 412,78
9 970,60 319,47

10 502,04 331,64
4 364,10 269,78
1 308,32 284,99

520,28 223,12
32,45 17,24

301,22 69,98
1 973,63 278,91
4 683,58 322,52
8 272,83 427,99
9 459,44 393,51

63 629,88 3 351,93

Graf 3.1 - Spotř

Porovnání spot
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eby energie, údaje o energetických vstupech

eba plynu za rok 2013
Rok 2013 

Spot řeba 
celkem

[m 3
jídelna  
412,78 12 654,17
319,47 10 290,07
331,64 10 833,68
269,78 4 633,88
284,99 1 593,31
223,12 743,40

17,24 49,69
69,98 371,20

278,91 2 252,54
322,52 5 006,10
427,99 8 700,82
393,51 9 852,95

3 351,93 66 981,81

Spotřeba plynu za rok 2013

Porovnání spotřeby plynu v
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eby energie, údaje o energetických vstupech

eba plynu za rok 2013 

Spot řeba 
celkem  

3] 

Cena s DPH
[K

12 654,17 138 571,00
10 290,07 115 120,00
10 833,68 121 053,00
4 633,88 58 882,00
1 593,31 28 525,00

743,40 19 989,00
49,69 12 920,00

371,20 16 194,00
2 252,54 35 226,00
5 006,10 62 946,00
8 700,82 100 182,00
9 852,95 112 008,00

66 981,81 821 616,00

eba plynu za rok 2013

eby plynu v letech 2011 

nosti objektu pro vzd

eby energie, údaje o energetických vstupech

Cena s DPH 
[Kč] 

138 571,00 
115 120,00 
121 053,00 

58 882,00 
28 525,00 
19 989,00 
12 920,00 
16 194,00 
35 226,00 
62 946,00 

100 182,00 
112 008,00 
821 616,00 

eba plynu za rok 2013 

letech 2011 - 2013

EÚ FSI VUT Brno 2014

nosti objektu pro vzdělávání 

eby energie, údaje o energetických vstupech
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eby energie, údaje o energetických vstupech  
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Elektř

Tabulka 

Měsíc

leden 
únor 
březen 
duben 
květen 
červen 
červenec
srpen 
září 
říjen 
listopad
prosinec
CELKEM
 

 

Graf 
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Elektřina 

Tabulka 3.9 - Spot
Rok 2013

ěsíc Spot řeba 
[kWh]

9 693,0
7 187,0

 7 744,0
6 378,0

 5 115,0
 4 567,0

ervenec 1 743,0
2 612,0
5 520,0
6 874,0

listopad 8 271,0
prosinec 7 955,0
CELKEM 73 659,0

Graf 3

Graf 3.4 - Porovnání spot

 

Posouzení energetické náro

Spotřeba elektř
Rok 2013 

řeba 
[kWh]  

Cena s DPH
[Kč

9 693,0 46 875,0
7 187,0 34 399,0
7 744,0 36 347,0
6 378,0 30 781,0
5 115,0 26 558,0
4 567,0 24 918,0
1 743,0 15 113,0
2 612,0 19 108,0
5 520,0 27 943,0
6 874,0 34 110,0
8 271,0 38 199,0
7 955,0 39 793,0

73 659,0 374 144,0

3.3 - Spotřeba elekt

Porovnání spotřeby elekt

Posouzení energetické náro

eba elektřiny za rok 2013

Cena s DPH 
[Kč] 

46 875,0 
34 399,0 
36 347,0 
30 781,0 
26 558,0 
24 918,0 
15 113,0 
19 108,0 
27 943,0 
34 110,0 
38 199,0 
39 793,0 

374 144,0 

Spotřeba elektřiny v

Porovnání spotřeby elektřiny v
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Studená voda
 

Tabulka 

Měsíc

leden 
únor 
březen 
duben 
květen 
červen 
červenec
srpen 
září 
říjen 
listopad
prosinec
CELKEM
 

Graf 3
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Studená voda 

Tabulka 3.10 - Spot

Rok 2013

ěsíc Spot řeba 
[m 3] 

151,0
109,0

 143,0
140,0

 146,0
 135,0

ervenec 47,0
73,0

147,0
162,0

listopad 154,0
prosinec 110,0
CELKEM 1 517,0

Graf 3.5 -

3.6 - Porovnání spot

 

Posouzení energetické náro

Spotřeba vody za rok 2013

Rok 2013 

řeba Cena s DPH 
[Kč] 

151,0 11 078,87
109,0 7 997,33
143,0 10 491,91
140,0 10 271,80
146,0 10 712,02
135,0 9 904,95

47,0 3 448,39
73,0 5 356,01

147,0 10 785,39
162,0 11 885,94
154,0 11 298,98
110,0 8 070,70

1 517,0 111 302,29

- Spotřeba studené vody za rok 2013

Porovnání spotřeby studené vody v
 

Posouzení energetické náro

eba vody za rok 2013

Cena s DPH 
 

11 078,87 
7 997,33 

10 491,91 
10 271,80 
10 712,02 
9 904,95 
3 448,39 
5 356,01 

10 785,39 
11 885,94 
11 298,98 
8 070,70 

302,29 

eba studené vody za rok 2013

řeby studené vody v
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Porovnání spot

Tabulka 

Rok 

2013 

2012 

2011 

PRŮMĚ
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Porovnání spotř

Tabulka 3.11 - Porovnání spot

 
Spot řeba 

plynu
 [m 3]

66 982

63 950

62 168

Ů ĚR 64 367

Graf 3.7 - Srovnání spot

 

Posouzení energetické náro

Porovnání spotřeb za předchozí 3 roky

Porovnání spot

řeba 
plynu  

] 

Spot řeba 
elekt ř
 [kWh]

66 982 73 659

63 950 71 516

62 168 70 952

64 367 72 042

 

Srovnání spot

Posouzení energetické náro

ředchozí 3 roky

Porovnání spotřeb  

Spot řeba 
elekt řiny  

[kWh]  

Spot řeba 
vody
 [m 3

73 659 1 517

71 516 1 607

70 952 1 465

72 042 1 530

 

Srovnání spotřeb plynu, elekt
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edchozí 3 roky 

Spot řeba 
vody  

3] 

1 517 

1 607 

1 465 

530 

eb plynu, elektřiny, vody a plateb v

nosti objektu pro vzd

iny, vody a plateb v
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Výpočet získané energie ze solárních kolektorů 

Ve škole i ve školní jídelně je měřena energie ze solárních kolektorů jednou za rok. 
Proto je potřeba vypočítat, kolik se může během školního roku dodané energie na 
přípravu teplé vody spotřebovat. Střední množství zachycené energie se vypočte 
podle: [10]  

k
I

STŘstř SNIQ ⋅⋅⋅⋅= ττ  

 
(3.4) 

kde Qstř [W.h.m-2] je střední množství zachycené energie, τ [h] je skutečná doba 
slunečního svitu v jednotlivých měsících, τI [-] je poměrná doba slunečního svitu, 
Istř [W.m-2] je střední intenzita slunečního záření v jednotlivých měsících, N [-] je 
počet kolektorů a Sk [m2] je plocha jednoho kolektoru. Po dosazení a uvažování 
školního roku je množství energie: 

rokGJQ

rokGJQ

rokGJQ

STŘ

JÍDŠK
STŘ

ŠKOLA
STŘ

/40,56

/32,20

/08,36
.

=
=

=

 

 

 

K získání reálného množství získaného tepla je potřeba střední množství 
zachycené energie vynásobit účinností solárního systému ηsol [%], pro daný systém 
uvažuji 55 %.   

rokGJQ

Q

QQ

REAL
STŘ

REAL
STŘ

solSTŘ
REAL
STŘ

/02,31

55,040,56

=

⋅=

⋅= η

 

 

(3.5) 

 

 

Graf 3.8 - Účinnosti kolektorů [11] 
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Energetické vstupy a výstupy 

Z dostupných údajů a dokladů o spotřebě paliv a energií.  

Tabulka 3.12 - Energetické vstupy za rok 2011  
Pro rok: 2011 

Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet 
na MWh 

Roční 
náklady v 

tis. Kč 
Elektřina MWh 70,95 3,60 70,95 339,74 
Teplo GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 
Zemní plyn MWh 659,42 3,24 659,42 586,06 
Jiné plyny MWh 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hnědé uhlí t 0,00 0,00 0,00 0,00 
Černé uhlí t 0,00 0,00 0,00 0,00 
Koks t 0,00 0,00 0,00 0,00 
Jiná pevná 
paliva t 0,00 0,00 0,00 0,00 

TTO t 0,00 0,00 0,00 0,00 
LTO t 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nafta t 0,00 0,00 0,00 0,00 
Druhotná 
energie GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 

Obnovitelné 
zdroje GJ 31,02 1,00 8,62 0,00 

Jiná paliva GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 
Celkem vstupy paliv a energie 738,99 925,80 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0,00 0,00 
Celkem spotřeba paliv a energie 738,99 925,80 

 
Tabulka 3.13 - Energetické vstupy za rok 2012 

Pro rok: 2012 

Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet 
na MWh 

Roční 
náklady v 

tis. Kč 
Elektřina MWh 71,52 3,60 71,52 348,85 
Teplo GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 
Zemní plyn MWh 675,55 3,24 675,55 797,85 
Jiné plyny MWh 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hnědé uhlí t 0,00 17,60 0,00 0,00 
Černé uhlí t 0,00 24,35 0,00 0,00 
Koks t 0,00 28,29 0,00 0,00 
Jiná pevná 
paliva t 0,00 0,00 0,00 0,00 

TTO t 0,00 46,34 0,00 0,00 
LTO t 0,00 42,30 0,00 0,00 
Nafta t 0,00 42,30 0,00 0,00 
Druhotná 
energie GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 

Obnovitelné 
zdroje GJ 31,02 1,00 8,62 0,00 

Jiná paliva GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 
Celkem vstupy paliv a energie 755,69 1 146,70 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0,00 0,00 
Celkem spotřeba paliv a energie 755,69 1 146,70 
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Tabulka 3.14 - Energetické vstupy za rok 2013  
Pro rok: 2013 

Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet 
na MWh 

Roční 
náklady v 

tis. Kč 
Elektřina MWh 73,66 3,60 73,66 374,14 
Teplo GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 
Zemní plyn MWh 712,10 3,24 712,10 821,62 
Jiné plyny MWh 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hnědé uhlí t 0,00 17,60 0,00 0,00 
Černé uhlí t 0,00 24,35 0,00 0,00 
Koks t 0,00 28,29 0,00 0,00 
Jiná pevná 
paliva t 0,00 0,00 0,00 0,00 

TTO t 0,00 46,34 0,00 0,00 
LTO t 0,00 42,30 0,00 0,00 
Nafta t 0,00 42,30 0,00 0,00 
Druhotná 
energie GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 

Obnovitelné 
zdroje GJ 31,02 1,00 8,62 0,00 

Jiná paliva GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 
Celkem vstupy paliv a energie 794,38 1 195,76 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0,00 0,00 
Celkem spotřeba paliv a energie 794,38 1 195,76 

 

Tabulka 3.15 - Průměrné energetické vstupy (2011-2013) 
Pro průměr za roky: 2011 - 2013 (ceny roku 2013) 

Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet 
na MWh 

Roční 
náklady v 

tis. Kč 
Elektřina MWh 72,04 3,60 72,04 366,37 
Teplo GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 
Zemní plyn MWh 682,36 3,24 682,36 797,89 
Jiné plyny MWh 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hnědé uhlí t 0,00 17,60 0,00 0,00 
Černé uhlí t 0,00 24,35 0,00 0,00 
Koks t 0,00 28,29 0,00 0,00 
Jiná pevná 
paliva t 0,00 0,00 0,00 0,00 

TTO t 0,00 46,34 0,00 0,00 
LTO t 0,00 42,30 0,00 0,00 
Nafta t 0,00 42,30 0,00 0,00 
Druhotná 
energie GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 

Obnovitelné 
zdroje GJ 31,02 1,00 8,62 0,00 

Jiná paliva GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 
Celkem vstupy paliv a energie 763,02 1 164,26 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0,00 0,00 
Celkem spotřeba paliv a energie 763,02 1 164,26 
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3.2. Zhodnocení výchozího stavu 

3.2.1.  Tepelně technické vlastnosti objektu 

Zjištěný součinitel prostupu tepla U se porovná s požadovaným součinitelem 
prostupu tepla UN [W.m-2.K-1] podle ČSN 73 0540-2. Aby konstrukce splnila 
podmínku, musí platit: 

NUU ≤  (3.6) 

 

Energeticky úsporné budovy musí splňovat přísnější podmínku: 

recUU ≤  (3.7) 

 

kde Urec je doporučený součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1].  

Požadované a doporučené součinitele prostupu tepla závisí na převažující 
návrhové vnitřní teplotě θim [°C]. Posuzovaný objekt má podle ČSN 730540-2 
θim = 20 °C. Pokud θim leží v intervalu od 18 °C do 22 °C v četně, platí Tabulka 3.20, 
jinak se musí požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla 
přepočítat. 

Tabulka 3.16 - Neprůsvitné konstrukce 

 
Název konstrukce            

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

Požadovaný 
UN 

[W.m -2.K-1] 

Doporu čený 
Urec  

[W.m -2.K-1] 

Vyhovující dle  
ČSN 730540-2  

Stěna obvodová 1 1,05 0,30 0,25 ne 
Stěna obvodová 2 1,27 0,30 0,25 ne 
Stěna obvodová 3 0,72 0,30 0,25 ne 
Stěna k nevyt. 
prostoru 1,09 0,60 0,40 ne 

Stěna k zemině 1 1,28 0,45 0,30 ne 
Stěna k zemině 2 0,74 0,45 0,30 ne 
Stěna k zemině 3 1,01 0,45 0,30 ne 
Střecha plochá 1 0,24 0,24 0,16 ano 
Střecha plochá 2 0,75 0,24 0,16 ne 
Střecha plochá 3 1,42 0,24 0,16 ne 
Strop k půdě 1,41 0,30 0,20 ne 
Podlaha nad nevyt. 
suterénem 1 0,71 0,60 0,40 ne 

Podlaha nad nevyt. 
suterénem 2 1,23 0,60 0,40 ne 

Podlaha na zemině 1 0,73 0,45 0,30 ne 
Podlaha na zemině 2 1,51 0,45 0,30 ne 
Podlaha na zemině 3 1,12 0,45 0,30 ne 
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Tabulka 3.17 - Otvorové výplně 

Název konstrukce  
Součinitel 

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

Požadovaný 
UN 

[W.m -2.K-1] 

Doporu čený 
Urec  

[W.m -2.K-1] 

Vyhovující dle  
ČSN 730540-2  

Okno dřevěné zdvojené 2,40 1,50 1,20 ne 
Okno kovové zdvojené 3,30 1,50 1,20 ne 
Okno s iz. zasklením 1,40 1,50 1,20 ano 
Dveře plastové 1,60 1,70 1,20 ano 
Dveře dřevěné se sklem 4,00 1,70 1,20 ne 
Stěna s iz. zasklením 1,60 1,50 1,20 ne 

 
• Hodnocení průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy  

Z ČSN 730540-3 určíme návrhovou teplotu venkovního vzduchu v zimním období 
pro oblast Vyškov θe = -15 °C. P ři výpočtu použijeme z ČSN EN ISO 13 790 teplotní 
redukční činitel bi [-], který zohledňuje teplotní rozdíl mezi výpočtovou vnitřní teplotou 
θint,i, která odpovídá převažující návrhové teplotě θim a teplotou nevytápěného 
prostoru θu a návrhovou venkovní teplotou θe. Vypočtený činitel bi se může ještě 
zvýšit o 15%.  

ei

ui
ib

θθ
θθ

−
−

=
int,

int,
 

 

(3.8) 

Přibližné hodnoty bi se však mohou použít z vyhlášky 291/2001 Sb. Dříve spočtené 
součinitele prostupu tepla U považuji za zidealizované úseky bez vlivu tepelných 
vazeb. Podle ČSN EN ISO 13 790 spočítám měrnou ztrátu konstrukce prostupem 
tepla HTi [W.K-1] podle vztahu: 

iiiTi bUAH ⋅⋅=  

 
(3.9) 

kde Ai [m
2] je plocha konstrukce, Ui je součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1] a bi [-] je 

teplotní redukční činitel. Dále musíme určit měrnou ztrátu prostupem tepla na tepelné 
vazby. Podle ČSN 73 0540-4 uvažujeme posuzovaný objekt se shodným 
zastoupením tepelných vazeb na navazující konstrukci. Standardní hodnota 
tepelných vazeb, dříve standardní řešení, se uvažuje Utb= 0,1 [W.m-2.K-1] a měrná 
ztráta prostupem tepla pro tepelné vazby HTz [W.K-1] se spočítá podle: 

tbiTz UAH ⋅∑=  

 
(3.10) 

Je však potřeba podotknout, že tento způsob určení ztráty prostupem tepla na 
tepelné vazby je hrubým odhadem, avšak v praxi nejvíce použitelným vzhledem 
k možným stavebním podkladům a náročnosti výpočtu. Měrnou tepelnou ztrátu 
prostupem HT [W.K-1] spočteme ze vztahu: 

TzTiT HHH +∑=  

 
(3.11) 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem [W.m-2.K-1] je hodnota 
podílu měrné tepelné ztráty HT a celkové plochy ochlazované konstrukce A [m2].  
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Vypočte se podle vztahu: 

A

H
U T

em =  

 

(3.12) 

Tento průměrný součinitel prostupu tepla Uem se posuzuje s požadovaným 
normovaným součinitelem prostupu tepla Uem,N, který je definovaný podle 
ČSN 73 0540-2 jako: 

02,0,
, +

∑
=

A

H
U NTi

Nem  

 

(3.13) 

kde ΣHTi,N [W.K-1] je celková měrná ztráta prostupem tepla, která počítá 
s normovanými součiniteli prostupu tepla UNi. Vypočte se podle vztahu:  

iNiiNTi bUAH ⋅⋅=,  

 
(3.14) 

Doporučený průměrný součinitel prostupu tepla Uem,rec [W.m-2.K-1] je definovaný 
jako:  

75,0,, ⋅= Nemrecem UU  

 
(3.15) 

Pomocí těchto vztahů jsme stanovili prostup tepla obálkou budovy a pomocí něho 
zařadíme posuzovaný objekt do klasifikační třídy. S výše uvedených vztahů se 
sestaví energetický štítek obálky budovy. 

Energetický štítek obálky budovy  je povinnou součástí energetického auditu dle 
zákona č. 406/2000 Sb.. Pojem energetický štítek obálky budovy vymezuje norma 
ČSN 73  0540-2: 

 ,,Energetický štítek obálky budovy a protokol k němu jsou přehledné technické 
dokumenty, kterými lze doložit splnění požadavku na prostup tepla obálkou budovy.“ 

Energetický štítek obálky budovy nemá žádnou vypovídající hodnotu o celkové 
energetické náročnosti budovy, neboť v té hraje podstatnou roli, kromě kvality stavby 
jako takové, též úroveň technického zařízení budovy. Ze štítku pouze vyplívají 
vlastnosti o obálce budovy, tedy o souhrnu všech stavebních konstrukcí, které 
oddělují budovu od venkovního prostředí. Nicméně v kontextu celé zprávy o 
energetickém auditu lze spolehlivě vyčíst, jak velký potenciál energetických úspor lze 
očekávat od investice do zateplení budovy.  Energetický štítek obálky budovy se 
skládá ze dvou částí. První je protokol, což je základní soubor údajů popisujících 
tepelné chování budovy a jejích konstrukcí. Druhou je grafické znázornění 
energetického štítku obálky budovy. Specifikem energetického štítku obálky budovy 
je možnost vyjádřit stav klasifikace obálky budovy po provedení opatření v rámci 
doporučení energetického auditu. Grafické znázornění bude proto umístěno až za 
sestavením optimální varianty úsporných opatření. Obálka budovy má normě 
vyhovující tepelně technické vlastnosti v případě, je-li výsledkem hodnocení zařazení 
alespoň do klasifikační třídy C. Při zařazení do klasifikační třídy B nebo A dochází 
samozřejmě k výrazné redukci úniků tepla obálkou budovy, jedná se obecně vzato o 
budovy označované jako nízkoenergetické. [12]  
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
  

Identifika ční údaje             

Druh stavby Budova pro vzdělání 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Vyškov 
Katastrální území a katastrální číslo - 
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel Město Vyškov 

Vlastník  nebo společenství vlastníků, popř. stavebník Město Vyškov 
Adresa - 
Telefon / E-mail - / -      

Charakteristika budovy             
Objem budovy V - vnější objem vyt. zóny bud., nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a 
základy 

19 723,15  m3 

Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících 
objem budovy 

8 789,00  m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,45  m2/m3 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θim 20,00  oC 
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe -15,00  oC 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí     

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha 

Součinitel 
(činitel) 
prostupu 

tepla 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

Činitel 
teplotní 
redukce 

Měrná 
ztráta 

konstrukce 
prostupem 

tepla 

A i Ui UN U rec b1 
HTi = Ai Ui 

bi 

[m2] [W/(m2K)] [W/(m2K)] [–] [W/K] 

Stěna obvodová 1 897,8 1,05 0,30 0,25 1,00 942,7 
Stěna obvodová 2 1 524,5 1,27 0,30 0,25 1,00 1 936,1 
Stěna obvodová 3 552,7 0,72 0,30 0,25 1,00 397,9 
Stěna k nevyt. prostoru 143,3 1,09 0,60 0,40 0,49 76,5 
Stěna k zemině 1 180,2 1,28 0,45 0,30 0,57 131,5 
Stěna k zemině 2 6,1 0,74 0,45 0,30 0,57 2,6 
Stěna k zemině 3 53,7 1,01 0,45 0,30 0,57 30,9 
Střecha plochá 1 781,0 0,24 0,24 0,16 1,00 187,4 
Střecha plochá 2 239,4 0,75 0,24 0,16 1,00 179,6 
Střecha plochá 3 297,7 1,42 0,24 0,16 1,00 422,7 
Strop k půdě 955,5 1,41 0,30 0,20 0,74 997,0 
Podlaha nad nevyt. suterénem 1 247,9 0,71 0,60 0,40 0,43 75,7 
Podlaha nad nevyt. suterénem 2 144,0 1,23 0,60 0,40 0,43 76,2 
Podlaha na zemině 1 213,8 0,73 0,45 0,30 0,66 103,0 
Podlaha na zemině 2 330,0 1,51 0,45 0,30 0,66 328,9 
Podlaha na zemině 3 1 337,3 1,12 0,45 0,30 0,49 733,9 
Okno dřevěné zdvojené 725,1 2,40 1,50 1,20 1,00 1 740,2 

Okno kovové zdvojené 18,0 3,30 1,50 1,20 1,00 59,4 

Okno s iz. zasklením 81,1 1,40 1,50 1,20 1,00 113,5 
Dveře plastové 20,6 1,60 1,70 1,20 1,00 33,0 
Dveře dřevěné se sklem 1,9 4,00 1,70 1,20 1,00 7,6 
Stěna s iz. zasklením 37,4 1,60 1,50 1,20 1,00 59,8 
Tepelné vazby mezi konstrukcemi (8789) (0,1)     878,9 

Celkem 8 789,0       9 515,0 

 Některé konstrukce nesplňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
Měrná ztráta prostupem HT W/K 9 118,5 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2.K) 1,08 
Doporučený průměrný součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2.K) 0,31 
Požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2.K) 0,41 

Požadavek na prostup tepla obálkou budovy není splněn. 
                

Klasifika ční třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Klasifikační 
třídy 

Průměrný součinitel prostupu  
tepla budovy Uem [W/(m2.K)] pro hranice klasifikačních tříd 

 Uem [W/(m2.K)]  
Slovní vyjádření klasifikační 

třídy Pro hodnocenou budovu 

A Uem ≤ 0,5.Uem,N Velmi úsporná  ≤ 0,2 

B 0,5.Uem,N < Uem ≤ 0,75.Uem,N Úsporná 0,2 - 0,3 

C 0,75.Uem,N < Uem ≤ Uem,N Vyhovující 0,3 - 0,41 

D Uem,N < Uem ≤ 1,5.Uem,N Nevyhovující 0,41 - 0,61 

E 1,5.Uem,N < Uem ≤ 2,0.Uem,N Nehospodárná 0,61 - 0,81 

F 2,0.Uem,N < Uem ≤ 2,5.Uem,N Velmi nehospodárná 0,81 - 1,01 

G Uem < 2,5.Uem,N Mimořádně nehospodárná 1,01 <  

                
Klasifikace:  G - Mimořádně nehospodárná 

    

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 25. 4. 2014 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:   
IČ: 

 
            

                

Zpracoval:   Podpis:   

Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 2010/31/EU a ČSN EN 
15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 

Tabulka 3.18 - Protokol k energetickému štítku obálky budovy  
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Protokol k energetickému štítku obálky referenční budovy 
  

Identifika ční údaje             

Druh stavby Budova pro vzdělání 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Vyškov 
Katastrální území a katastrální číslo 0 
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel Město Vyškov 

Vlastník  nebo společenství vlastníků, popř. stavebník Město Vyškov 
Adresa   
Telefon / E-mail     /     

Charakteristika budovy             
Objem budovy V - vnější objem vyt. zóny bud., nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a 
základy 

19 723,15  m3 

Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících 
objem budovy 

7 451,70  m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,38  m2/m3 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θim 20,00  oC 
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe -15,00  oC 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí     

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha 

Součinitel 
(činitel) 
prostupu 

tepla 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

Činitel 
teplotní 
redukce 

Měrná ztráta 
konstrukce 
prostupem 

tepla 

A i Ui UN U rec b1 HTi = Ai Ui bi 

[m2] [W/(m2K)] [W/(m2K)] [–] [W/K] 

Stěna obvodová 1 897,8 0,30 0,30 0,25 1,00 269,3 
Stěna obvodová 2 1 524,5 0,30 0,30 0,25 1,00 457,4 
Stěna obvodová 3 552,7 0,30 0,30 0,25 1,00 165,8 
Stěna k nevyt. prostoru 143,3 0,60 0,60 0,40 0,49 42,1 
Stěna k zemině 1 180,2 0,45 0,45 0,30 0,57 46,2 
Stěna k zemině 2 6,1 0,45 0,45 0,30 0,57 1,6 
Stěna k zemině 3 53,7 0,45 0,45 0,30 0,57 13,8 
Střecha plochá 1 781,0 0,24 0,24 0,16 1,00 187,4 
Střecha plochá 2 239,4 0,24 0,24 0,16 1,00 57,5 
Střecha plochá 3 297,7 0,24 0,24 0,16 1,00 71,4 
Strop k půdě 955,5 0,30 0,30 0,20 0,74 212,1 
Podlaha nad nevyt. suterénem 1 247,9 0,60 0,60 0,40 0,43 64,0 
Podlaha nad nevyt. suterénem 2 144,0 0,60 0,60 0,40 0,43 37,2 
Podlaha na zemině 1 213,8 0,45 0,45 0,30 0,66 63,5 
Podlaha na zemině 2 330,0 0,45 0,45 0,30 0,66 98,0 
Podlaha na zemině 3  1 337,3 0,45 0,45 0,30 0,49 294,9 
Okno dřevěné zdvojené 725,1 1,50 1,50 1,20 1,00 1 087,7 
Okno kovové zdvojené 18,0 1,50 1,50 1,20 1,00 27,0 
Okno s iz. zasklením 81,1 1,50 1,50 1,20 1,00 121,7 
Dveře plastové 20,6 1,70 1,70 1,20 1,00 35,0 
Dveře dřevěné se sklem 1,9 1,70 1,70 1,20 1,00 3,2 
Stěna s iz. zasklením 37,4 1,50 1,50 1,20 1,00 56,1 
Tepelné vazby mezi konstrukcemi (8789) (0,02)     175,8 

  8 789,0       3 588,6 

Všechny konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
Měrná ztráta prostupem HT W/K 3 588,6 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2.K) 0,41 
Doporučený průměrný součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2.K) 0,31 
Požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2.K) 0,41 

Požadavek na prostup tepla obálkou budovy je splněn. 

                

Klasifika ční třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Klasifikační 
třídy 

Průměrný součinitel prostupu  
tepla budovy Uem [W/(m2.K)] pro hranice klasifikačních tříd 

 Uem [W/(m2.K)]  
Slovní vyjádření klasifikační 

třídy Pro hodnocenou budovu 

A Uem ≤ 0,5.Uem,N Velmi úsporná  ≤ 0,2 
B 0,5.Uem,N < Uem ≤ 0,75.Uem,N Úsporná 0,2 - 0,31 
C 0,75.Uem,N < Uem ≤ Uem,N Vyhovující 0,31 - 0,41 
D Uem,N < Uem ≤ 1,5.Uem,N Nevyhovující 0,41 - 0,61 
E 1,5.Uem,N < Uem ≤ 2,0.Uem,N Nehospodárná 0,61 - 0,82 
F 2,0.Uem,N < Uem ≤ 2,5.Uem,N Velmi nehospodárná 0,82 - 1,02 
G Uem < 2,5.Uem,N Mimořádně nehospodárná 1,02 <  

                

Klasifikace:  C - Vyhovující 

    

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 25.4.2014 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:   
IČ: 

 
            

                

Zpracoval:   Podpis:   

Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 2010/31/EU a ČSN EN 
15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 

Tabulka 3.19 - Protokol k energetickému štítku obálky referenční budovy 
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• Požadavek normy 
 

Tabulka 3.20 - Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 pro 
budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 18-22 °C podle ČSN 73 0540-2: 2011 

Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla 
[W/(m2.K)] 

  Požadované  
hodnoty  

Doporu čené 
hodnoty 

     UN,20  Urec,20 

Stěna vnější 0,30 1) 
těžká: 0,25 
lehká: 0,20 

Střecha strmá se sklonem nad 45° 0,30 0,20 
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° v četně 0,24 0,16 
Strop s podlahou nad venkovním prostorem        0,24 0,16 
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) 0,30 0,20 

Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tep. izolace)      0,30 1) 
těžká: 0,25 
lehká: 0,20 

Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 4), 6) 0,45 0,30 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru 0,75 0,50 
Strop a stěna vnitřní z temperovaného prostoru k venkovnímu 
prostředí 0,75 0,50 

Podlaha a stěna z temperovaného prostoru přilehlá k zemině 6) 0,85 0,60 
Stěna mezi sousedními budovami 3) 1,05 0,70 
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C v četně 1,05 0,70 
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C v četně 1,30 0,90 
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C v četně 2,20 1,45 
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C v četně 2,70 1,80 
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru 
do venkovního prostředí, kromě dveří 1,50 2) 1,2 

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytáp ěného prostoru do 
venkovního prostředí 1,40 7) 1,1 

Dveřní výplň otvorů z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 
(včetně rámu) 1,70 1,2 

Výplň otvoru vedoucí z vytápěného k temperovanému prostoru 3,50 2,3 
Výplň otvoru vedoucí z temperovanému prostoru do venkovního 
prostředí 3,50 2,3 

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného 
prostoru do venkovního prostředí 2,60 1,7 

Lehký obvodový plášť (LOP), hodnocený jako 
smontovaná sestava včetně nosných prvků, s 
poměrnou průsvité výplně otvoru  
        fw = Aw / A, v m2/m2, 
kde   A   je celková plocha lehkého obv. pláště (LOP), 
v m2 
        Aw plocha průsvitné výplně otvoru sloužící 
převážně k osvětlení interiéru včetně příslušných částí 
rámu v LOp, v m2 

fw ≤ 0,50 0,3+1,4.fw 

0,2+fw 

fw > 0,50 0,7+0,6.fw 

Kovový rám výplně otvoru - 1,8 
Nekovový rám výplně otvoru 5) - 1,3 
Rám lehkého obvodového pláště - 1,8 
POZNÁMKY: 
1) Pro jednovrstvé zdivo se nejpozději do 31. 12. 2012 připouští hodnota 0,38 W/(m2K) 
2) Nejpozději do 31. 12. 2012 se připouští hodnota 1,7 W/(m2K) 
3) Nemusí se vždy jednat o teplosměnnou plochu, ovšem s ohledem na postup výstavby a možné 
změny způsobu užívání se zajišťuje tepelná ochrana na uvedené úrovni. 
4) V případě podlahového a stěnového vytápění se do hodnoty součinitel prostupu tepla započítávají 
pouze vrstvy od roviny, ve které je umístěno vytápění, směrem do exteriéru. 
5) Platí i pro rámy využívající kombinace materiálů, včetně kovových, jako jsou například dřevo-
hliníkové rámy 
6) Odpovídá výpočtu součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-4 (tj. bez vlivu zeminy), nikoli 
výslednému působení podle ČSN EN ISO 133370 
7) Nejpozději do 31. 12. 2012 se připouští hodnota 1,5 W/(m2K) 
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U posuzovaného objektu bylo zjištěno: 

Tepelně-technické parametry obvodových neprůsvitných konstrukcí i otvorových 
výplní jsou nedostatečné a nesplňují současné podmínky požadovaných hodnot 
součinitelů prostupu tepla UN [W/m2.K] dle normy ČSN 73 0540-2:2011.  

V současné době není splněn požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla Uem 
[W/m2.K] jako celkové hodnotící kritérium obálky budovy. Budova je klasifikována 
jako: G – Mimořádně nehospodárná. 

 

3.2.2.  Tepelné ztráty, pot řeba energie 

• Uvažované klimatologické údaje 

Při určení průměrné venkovní teploty během otopného období jsem upustil od 
dlouhodobých údajů podle ČSN EN 12831 a použil jsem data teplárenské 
společnosti VYTEZA, s.r.o., která vycházejí ze sledování období 1996 - 2013. [13] 

Tabulka 3.21 - Klimatologické údaje pro Vyškov 

Rok 
Počet dnů 
vytáp ění 
d [dny] 

Průměrná venkovní 
teplota ve dnech vytáp ění 

tes [°C] 
1996 250 3,13 
1997 237 5,53 
1998 232 5,67 
1999 217 5,31 
2000 226 6,55 
2001 231 4,47 
2002 226 4,64 
2003 213 4,10 
2004 233 5,51 
2005 222 4,22 
2006 211 4,69 
2007 249 7,14 
2008 233 6,89 
2009 202 5,57 
2010 250 5,11 
2011 200 4,16 
2012 215 5,31 
2013 225 5,46 

Průměr 226 5,19 
 

• Tepelná ztráta prostupem 

Tepelná ztráta obálky budovy prostupem tepla QT [W] se stanoví dle ČSN EN 12 831 
podle vztahu:  

[ ]
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(3.16) 
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 Tepelná ztráta 

Tabulka 3.22 - Výpo
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i.ti)/ΣV i 
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• Výpočet potřeby tepla na vytápění 

K výpočtu potřeby tepla je nejlepší postupovat podle normy ČSN EN ISO 13790, 
avšak kvůli své rozsáhlosti a množství výpočtových algoritmů je tato norma vhodná 
pro zpracovatele výpočetních programů. K výpočtu jsem proto použil denostupňovou 
metodu. Nejprve se vypočítá teoretická potřeba tepla na vytápění. [14] 

dt
eis

esis
cteorVYT ee

tt

ttd
QQ ⋅⋅⋅

−
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⋅⋅⋅= ε
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0036,024,  
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kde: 
QVYT,teor – teoretická potřeba tepla na vytápění [GJ] 
Qc – celková tepelná ztráta objektu [kW]  
d – počet dnů otopného období [dny]  
tis – průměrná vnitřní teplota objektu [°C] 
tes – průměrná venkovní teplota za otopné období [°C] 
te – oblastní venkovní výpočtová teplota [°C] 
ε – opravný součinitel vyjadřující vliv nesoučasnosti přirážek pro výpočet tepelných 
ztrát objektu [-]  
et – opravný součinitel na snížení vnitřní teploty při přerušení vytápění [-]  
ed – opravný součinitel na zkrácení doby provozu otopné soustavy při 
přerušovaném vytápění [-] 
 

Opravný součinitel nesoučasnosti přirážek pro školu uvažuji ε = 0,85 [-], opravný 
součinitel na snížení vnitřní teploty při přerušení vytápění et = 0,80 [-] a opravný 
součinitel na zkrácení doby provozu otopné soustavy ed = 0,80 [-]. Po dosazení do 
rovnice 3.19: 
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Z teoretické potřeby tepla na vytápění získám reálnou potřebu na vytápění. 
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(3.20) 

kde ηR je účinnost rozvodů tepelné energie, ηo je účinnost obsluhy, ηk je účinnost 
zdroje tepla a Qz využitelné tepelné zisky, které po konzultaci s vedoucím práce byly 
stanoveny na 200 GJ/rok. Po dosazení: 
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Pro kontrolu byla tato hodnota porovnána se spotřebou plynu v kotelně, který je 
ještě využíván k ohřevu teplé vody ve škole, proto nelze přesně určit spotřebu plynu 
na vytápění. Z výpočtu potřeby TUV je možné určit přibližnou spotřebu plynu na 
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vytápění. Vypočítaný normový stav byl porovnán s průměrnou spotřebou plynu 
v kotelně a hodnoty jsou si blízké. Proto lze porovnat normový stav s předešlými lety 
a vyhodnotit hospodárnost vytápění. 

Tabulka 3.23 - Přehled spotřeby  - Vyhodnocení hospodárnosti vytápění 
  norma 2013 2012 2011 

Spotřeba plynu na vytápění ve zdroji (z faktur)  EF [GJ/rok] – 2 195 2 075 1 987 

Počet dnů otopného období  d [dny] 226 225 215 200 

Průměrná venkovní teplota tes [°C] 5,2 5,5 5,3 4,2 

Počet denostupňů D [d.K] 3 053 2 979 2 879 2 908 

Poměr denostupňů D/DN [%] 100% 97,58% 94,30% 95,25% 

Roční spotřeba energie na vytápění ve zdroji 
stanovená denostup. m. pro konkrétní 
klimatické podmínky 

 Ek [GJ/rok] 2 119 2 068 1 998 2 018 

Spotřeba energie na vytápění ve zdroji 
přepočtená na normový stav  EP [GJ/rok] – 2 250 2 201 2 086 

EP-EKN 
[GJ] – 131 82 -33  

[%] – 6,16 % 3,85 % -1,57 %  

 

• Výpočet potřeby TUV 

Ve školní kuchyni se spotřebuje přibližně 133,5 GJ/rok plynu na přípravu teplé 
vody a vlastní spotřebu kuchyně pro přípravu jídel. Množství plynu potřebné na ohřev 
vody nelze určit a jednalo by se jen o hrubé odhady. Jelikož systém přípravy TUV je 
doplněn o solární ohřev, počítá se s jeho využitím i nadále a nebude předmětem 
opatření. 

Výpočet spotřeby TUV ve škole se provede podle normy ČSN 06 0320. Tento 
výpočet však počítá s tím, že se vytápí jen plynem, proto následně odečteme 
dodanou solární energii. Protože přepínání na solární ohřev je ruční, je potřeba 
uvažovat vypočtenou spotřebu jako orientační, protože závisí na přístupu obsluhy ke 
sledování venkovního počasí a tím i k ručnímu přepínání. 

Tabulka 3.24 - Spotřeba tepla na přípravu TUV 
Popis Počet 

jednotek 
Spot řeba 

TV za 
jedn. 

Spot řeba 
TV za den 

Spot řeba 
tepla za 

jedn. 

Spot řeba 
tepla za 

den 

Spot řeba tepla za 
rok 

m3/den m3/den kWh/den kWh/den kWh/rok GJ/rok 
Osob 345 0,02 6,9 0,8 276 57 960 209 
Úklid 100 m2 50 0,02 1 0,8 40 8 960 32 
Součet   7,9  316 66 920 241 

 Spotřeba plynu na přípravu TUV v kotelně: 
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3.2.3.  Měrné ukazatele 

Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a dodávku teplé vody 
stanoví vyhláška č. 194/2007 Sb.. Ve výpočtu byla podle normy ČSN 06 0320 určena 
spotřeba plynu na přípravu jídel na hodnotu 90 GJ/rok, z čehož se dala už určit 
spotřeba TUV v kuchyni. 

Tabulka 3.25 - Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na přípravu teplé 
vody nebytových budov 
Měrný ukazatel spotřeby tepelné energie na vytápění dle vyhlášky 194/2007 Sb.  
[GJ/m2] 0,43 

Měrný ukazatel spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody dle vyhlášky 
194/2007 Sb.  [GJ/m2] 0,06 

  

Stávající roční spotřeba energie na 1 m2 podlahové plochy [GJm-2] 0,56 

Stávající roční potřeba tepla na vytápění na 1 m2 podlahové plochy [GJm-2] 0,38 

Stávající roční spotřeba energie na vytápění na 1 m2 podlahové plochy [GJm-2] 0,43 

Stávající roční spotřeba energie na přípravu TV [GJ/m2] 0,06 
 

Hodnoty měrných spotřeb jsou splněny pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové 
vody. 

3.2.4.  Vytápění, otopné systémy 

Plynový zdroj byl instalován v roce 1994. Podle ČSN 07 0703 se jedná o plynovou 
podzemní kotelnu III. kategorie, v rámci které jsou instalovány dva kotle o 
jmenovitém tepelném výkonu 250 a 230 kW. Ze zprávy kontroly kotlů se průměrná 
účinnost kotle K1 (230 kW) pohybuje okolo 93,25 % a kotle K2 (250 kW) 93,15 %. 
Kotle splňují minimální účinnost spalování dle Nařízení vlády 146/2007. 

Vizuální kontrola kotlů neshledala viditelné úniky paliva nebo teplonosné látky a 
poškození nebo netěsnosti spalinového traktu. Spalinové cesty jsou pravidelně 
kontrolovány. Kotle jsou pravidelně servisovány a udržovány. Na základě odborných 
prohlídek jsou kotle, dle sdělení provozovatele, v dobrém technickém stavu a 
schopny bezpečného provozu. 

Na otopných tělesech jsou pro místní regulaci teploty instalovány termostatické 
ventily s termoregulačními hlavicemi. Pro oběh otopné vody slouží hlavní oběhové 
čerpadlo s plynulou změnou otáček, na jednotlivých otopných větvích jsou navíc 
umístěna třístupňová oběhová čerpadla. Regulace vytápění je zajištěna u každé 
otopné větve na základě venkovní teploty. Celkové řízení způsobu vytápění provádí 
nadřazená ovládací jednotka, která umožňuje nastavit i časový režim vytápění, jsou 
tedy prováděny útlumy vytápění.  

Rozvody otopné vody v rámci suterénu jsou opatřeny tepelnou izolací tloušťky 20-
30 mm. Nejsou izolovány některé armatury. Tepelná izolace rozvodů vytápění byla 
kolem roku 2003 vyměněna za novou a je v dobrém stavu. Na některých armaturách 
a rozvodech chybí tepelná izolace. Tepelné ztráty z rozvodu však můžeme chápat 
jako přínos tepla pro prostory, kterými rozvody prochází. 
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3.2.5.  Ohřev teplé vody 

Ohřev teplé vody je rozdělen pro potřeby jídelny a pro potřeby ZŠ. Ve škole je TUV 
připravována v plynové kotelně v akumulačním zásobníku o objemu 1000 l, který je 
napojen na plynové kotle. Zásobník byl instalován v roce 1998. V roce 2009 byl 
systém doplněn o solární ohřev složený z 18 kolektorů se 2 akumulačními zásobníky. 
Přepínání mezi těmito dvěma druhy přípravy TUV je ruční, proto množství přípravy 
teplé vody ze solárního ohřevu nezávisí pouze na počasí, ale také na obsluze a jejím 
sledování aktuálního počasí. Technický stav systému přípravy TUV odpovídá jeho 
stáři a je relativně dobrý, bez zjevných závad. 

K největší spotřebě teplé vody dochází ve školní kuchyni. Pro tuto část objektu jsou 
pro ohřev TUV osazeny 2 plynové akumulační zásobníky o objemu 265 l a 379 l, 
které jsou umístěny v suterénu kuchyně. Systém je doplněn o solární ohřev složený 
z 8 kolektorů se 2 akumulačními zásobníky. Tady je systém vzájemně propojen a má 
automatické přepínání mezi ohřevem ze solárních kolektorů a plynových 
akumulačních zásobníků.  

Rozvody teplé vody po objektu jsou z velké části původní kovové, místy jsou 
provedeny z plastových trubek. Rozvody jsou izolovány TI z pěnového polyetylenu a 
jsou vedeny hlavně ve stěnách. Časovou cirkulaci pro každý okruh - školy a kuchyně, 
zajišťují oběhová čerpadla. Regulace přípravy TUV je prováděna pomocí termostatu 
dle nastavené požadované výstupní teploty teplé vody.   

Spotřeba zemního plynu pro ohřev teplé vody není ve škole samostatně měřena. 
Školní kuchyně má vlastní plynoměr, ale plyn se nepoužívá jen k ohřevu vody, ale i 
k přípravě jídel.  

 

3.2.6.  Elektrické rozvody, osv ětlení 

Elektřina v budově je využívána zejména pro osvětlení, vaření, kancelářské a 
učební spotřebiče a provoz pomocných technických zařízení. Rozvod elektrické 
instalace je proveden převážně nově vodiči s měděnými jádry. Rekonstrukce celkové 
elektroinstalace probíhala společně s rekonstrukcí osvětlení v posledních třech 
letech. Díky tomu jsou rozvody elektřiny v dobrém technickém stavu. 

Osvětlení vnitřních prostor budovy prošlo v předešlých letech významnou 
rekonstrukcí. Byla osazena převážně moderní zářivková svítidla se zdroji světla 
v podobě lineárních zářivek s kryty z odrazných mřížek, popř. s plastovými kryty. 
Zářivková svítidla jsou nainstalována zejména v učebnách, kancelářích a na 
chodbách. Dále se v objektu vyskytují svítidla s kompaktními zářivkami, hlavně v 
šatnách. Místně jsou svítidla osazena klasickými žárovkami, od kterých se však 
postupně upouští. Pro osvětlení tělocvičny jsou využívána svítidla se sodíkovými 
výbojkami. Svítidla jsou spínána vesměs v sekcích pomocí klasických vypínačů. 

Díky nedávné rekonstrukci se osvětlení jeví jako dostatečné a ve třídách splňuje 
současné požadavky. 
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3.2.7.  Energetická bilance 

Energetická bilance se provede podle vyhlášky č. 213/2001 Sb.. 

Tabulka 3.26 - Roční výše vn ějších energetických vstup ů (stav p řed realizací projektu).  
Pro rok: před realizací projektu 

Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet 
na MWh 

Roční 
náklady v 

tis. Kč 
Elektřina MWh 72,04 3,60 72,04 366,37 
Teplo GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 
Zemní plyn MWh 682,36 3,24 682,36 797,89 
Jiné plyny MWh 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hnědé uhlí t 0,00 17,60 0,00 0,00 
Černé uhlí t 0,00 24,35 0,00 0,00 
Koks t 0,00 28,29 0,00 0,00 
Jiná pevná 
paliva t 0,00 0,00 0,00 0,00 

TTO t 0,00 46,34 0,00 0,00 
LTO t 0,00 42,30 0,00 0,00 
Nafta t 0,00 42,30 0,00 0,00 
Druhotná 
energie GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 

Obnovitelné 
zdroje GJ 31,02 1,00 8,62 0,00 

Jiná paliva GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 
Celkem vstupy paliv a energie 763,02 1 164,26 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0,00 0,00 
Celkem spotřeba paliv a energie 763,02 1 164,26 

  

Energie Spotřeba 
[MWh/rok] 

Spotřeba 
[GJ/rok] 

Náklady 
en.vstupy  
[tis. Kč] 

Cena za 1 GJ  
[Kč]  

Elektřina  72,04 259,34 366,37 1 412,61  
Paliva 682,36 2 456,48 797,89 324,81  
Teplo 0,00 0,00 0,00 0,00  
Druh.energie  0,00 0,00 0,00 0,00  
Obnovitelné z. 8,62 31,02 0,00 0,00  
CELKEM  763,02 2 746,86 1 164,26 423,85  

 

Tabulka 3.27 - Roční energetická bilance 
Ukazatel GJ/rok tis. Kč/rok 

1 Vstupy paliv a energie (z faktur) 2 746,9 1 164,26 
2 Změna zásob paliv  0,0 0,00 
3 Spotřeba paliv a energie  2 746,9 1 164,26 
4 Prodej energie cizím 0,0 0,00 
5 Konečná spotřeba paliv a energie  (ř.3-ř.4) 2746,9 1 164,26 
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) 271,6 88,23 
7 Spotřeba energie na vytápění a TUV  (z ř.5) 2 159,1 691,20 

8 Spotřeba energie na technologické a ostatní 
procesy (z ř.5) 316,2 384,83 
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3.3. Návrh opat ření ke snížení spot řeby energie 

3.3.1.  Organiza ční opat ření 

Tato opatření je možno shrnout do několika základních bodů rozdělených dle 
šetřené energie: 

• elektrická energie - svítit pouze tehdy, je-li to potřebné, elektrické spotřebiče 
používat pouze účelně; 

• tepelná energie - provádět útlum otopné soustavy, správnou volbu nastavení 
termostatických ventilů s hlavicemi; větrat krátce, ale intenzivně, otevírat dveře 
jen na nezbytně nutnou dobu, nenechávat zbytečně otevřená okna, dveře; 
nastavit odpovídající časové režimy ohřevu a cirkulace TV atd.; 

• voda - kontrolovat funkčnost uzavíracích armatur a splachovadel na WC, 
vyhodnocovat průběžně spotřebu studené vody; 

• všechny energie - sledovat stav a provádět údržbu objektu a zařízení, rozvodů, 
uzavíracích armatur, sledovat a vyhodnocovat spotřeby a měrné spotřeby 
energie, aj.  

Organizačními opatřeními, osvojením si základních návyků rozumného užití 
energie, se dá snížit energetická náročnost. Toto opatření je beznákladové. Uvažuji 
2% úsporu spotřeby energie. 

Tabulka 3.28 - Vyhodnocení opatření 1.1 

Opatření 
Spotřeba 
energie 

[MWh/rok] 

Úspora 
energie 

[MWh/rok] 

Úspora 
nákladů 
[Kč/rok] 

Odhad 
investic [Kč]  

Odhad investic 
[Kč] 

Stávající stav  763 – – – – 

Realizace opatření 748 15 23 285 – – 

 

 

3.3.2.  Dodate čné zateplení obvodových konstrukcí 

Zateplování obvodového zdiva, střech a stropů je nejúčinnější opatření z hlediska 
snížení tepelných ztrát objektu. Jde o zvýšení tepelného odporu přidáním tepelné 
izolace ke stávajícím konstrukcím, které se podílejí na tepelných ztrátách budovy. 
Vhodnější způsob je provedení dodatečné tepelné izolace z vnější strany konstrukce. 

Zateplování je možno provést různými tepelně izolačními materiály. Jejich výběr a 
použití musí navrhnout odborný projektant a zateplení musí zrealizovat odborná 
firma. Dodatečné zateplení musí být navrženo a posouzeno nejen z hlediska tepelné 
techniky, ale i z hlediska statiky. Důležité je, aby použité materiály byly určeny pro 
zateplování dané části obvodového pláště (fasáda, strop, střecha). 

Zvolíme následující možnosti zateplení: 
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2.1 - Zateplení obvodových st ěnových konstrukcí  

Uvažuje se vnější kontaktní zateplení veškerého nadzemního obvodového zdiva 
pomocí tepelné izolace tloušťky 150 mm a následné provedení povrchové úpravy. 
V případě zateplení přízemních soklů se doporučuje použití nenasákavého tepelného 
izolantu a příslušné povrchové úpravu. 

Uvažované zateplení obvodových stěn splňuje doporučenou hodnotu součinitele 
prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Urec = 0,25 W.m-2.K-1. 

Splnění výše uvedeného požadavku obvodového zdiva je docíleno větší tloušťkou 
tepelného izolantu, jež klade zvýšené nároky na kotvení fasádního systému, zvláště 
pak ve vyšších výškách objektu. Případná realizační projektová dokumentace proto 
musí zahrnovat i návrh funkčního kotvení takových fasád. Při zateplení je nutné dbát 
na detaily, hlavně u ostění a nadpraží okenních otvorů, aby nedocházelo k tvoření 
tepelných mostů. Před provedením zateplení je třeba vhodně upravit podklad. Je 
také nutné splnit příslušné požadavky požární bezpečnosti. 

Zateplení stěn je vhodné provádět současně s výměnou otvorových výplní, 
případně po výměně výplní. 

 
Tabulka 3.29 - Tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí po opatření 2.1 

Název konstrukce 
Součinitel 

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

Požadovaný 
UN 

[W.m -2.K-1] 

Doporu čený  
Urec 

[W.m -2.K-1] 

Vyhovující dle 
ČSN 730540-2 

(2011)  

Stěna obvodová 1  +150 mm TI                         0,21 0,30 0,25 ano 

Stěna obvodová 2 +150 mm TI                       0,22 0,30 0,25 ano 

Stěna obvodová 3  +150 mm TI                        0,19 0,30 0,25 ano 

Stěna k nevyt. prostoru                    1,09 0,60 0,40 ne 

Stěna k zemině 1                           1,28 0,45 0,30 ne 

Stěna k zemině 2                          0,74 0,45 0,30 ne 

Stěna k zemině 3                      1,01 0,45 0,30 ne 

 

Tabulka 3.30 - Rekapitulace ztrát po opatření 2.1 
Rekapitulace ztrát  po zateplení svislých obv. konstrukcí 
Tepelná ztráta prostupem [kW]  234,0 
Tepelná ztráta větráním [kW]   87,6 
Tepelná ztráta celkem [kW]  321,6 

 

Tabulka 3.31 - Srovnání tepelných ztrát před a po opatření 2.1 
Objekt  Stávající stav  [kW]  Opatření 2.1  [kW]  

Základní škola 420,6 321,6 
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Uvažované zateplení stropní konstrukce pod půdou splňuje doporučenou hodnotu 
součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 Urec = 0,20 W.m-2.K-1. Uvažované 
zateplení střech splňuje požadavek na doporučenou hodnotu součinitele prostupu 
tepla dle ČSN 73 0540-2 Urec = 0,16 W.m-2.K-1 a zateplení podlahy na zemině splňuje 
požadavek na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 
Urec = 0,30 W.m-2.K-1. 

V případě zjištění nevyhovujícího stavu stávajících materiálů střešního souvrství 
bude nutné příslušné vrstvy odstranit a nahradit novými, včetně tepelné izolace 
patřičné tloušťky, tak, aby součinitel prostupu tepla celé konstrukce odpovídal 
doporučené hodnotě dle platné ČSN 73 0540-2. 

Případná realizační projektová dokumentace by měla zahrnovat i návrh funkčního 
kotvení zateplovacího systému. Je nutné dbát na správné provedení detailů 
zateplení na styku ploché střechy a atiky, správné provedení hydroizolace i 
oplechování apod. Dále také splnit případné požadavky požární bezpečnosti. Odhad 
investic nezahrnuje náklady na opatření k odstranění zanedbané údržby. V případě 
nové podlahy v tělocvičně je důležité vybrat vhodnou tepelnou izolaci vzhledem 
k užití podlahy. 

Tabulka 3.33 - Tepelně technické vlastnosti vodorovných konstrukcí po opatření 2.2 

Název konstrukce 
Součinitel 

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

Požadovaný  
UN 

[W.m -2.K-1] 

Doporu čený  
Urec 

[W.m -2.K-1] 

Vyhovující 
dle ČSN 
730540-2 

(2011)  

Střecha plochá 1  +100 mm TI          0,15 0,24 0,16 ano 

Střecha plochá 2   +200 mm TI                      0,15 0,24 0,16 ano 

Střecha plochá 3  +200 mm TI       0,16 0,24 0,16 ano 

Strop k půdě  +250 mm TI          0,14 0,30 0,20 ano 

Podlaha nad nevyt. suterénem 1                           0,71 0,60 0,40 ne 

Podlaha nad nevyt. suterénem 2             1,23 0,60 0,40 ne 

Podlaha na zemině 1         0,73 0,45 0,30 ne 

Podlaha na zemině 2 + 100 mm TI          0,28 0,45 0,30 ano 

Stěna k zemině 3              1,01 0,45 0,30 ne 

 
Tabulka 3.34 - Rekapitulace ztrát po opatření 2.2 
Rekapitulace ztrát  po zateplení vodorovných konstrukcí 
Tepelná ztráta prostupem [kW]  265,4 
Tepelná ztráta větráním [kW]   87,6 
Tepelná ztráta celkem [kW]  353,0 

 

Tabulka 3.35 - Srovnání tepelných ztrát před a po opatření 2.2 
Objekt  Stávající stav  [kW]  Opatření 2.2  [kW]  

Základní škola 420,6 353,0 
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Tabulka 3.43 - Vyhodnocení opatření 2.1 + 2.2 + 2.3 

Opatření 

Spotřeba 
energie 

na 
vytápění 

[MWh/rok] 

Roční 
náklady 

na 
energie 
 [tis. Kč] 

Úspora 
energie 

[MWh/rok] 

Úspora 
nákladů na 

energie  
[tis. Kč/rok] 

Odhad 
investic 
[tis. Kč] 

Prostá doba 
návratnosti 

[roky]  

Stávající stav  579 677 – – – – 

Realizace 
opatření 264 308 315 369 12 600 34 

 

 

3.3.3.  Vytápění a příprava TUV tepelným čerpadlem 

Tepelné čerpadlo (TČ) může nízkopotenciální energii odebírat buď ze země, 
vzduchu či vody. Pro danou budovu uvažujeme použití čerpadla země/voda 
s hloubkovým vrtem, protože má stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně 
nízkých venkovních teplotách. Další výhodou použití tepelného čerpadla země/voda 
oproti čerpadlu vzduch/voda je přibližně o 30 % nižší spotřeba elektřiny a oproti 
čerpadlu země/voda s plošným kolektorem má malé nároky na prostor, takže lze 
tepelné čerpadlo s vrtem realizovat u většiny objektů. Nevýhodou jsou vyšší 
investiční náklady kvůli vrtu a nutnost vyřídit stavební povolení. 

Uvažujeme použít tepelná čerpadla WPF země/voda s vrtem ve vnitřním provedení 
s kaskádovým zapojením. Do přesně odstupňované kaskády se může zařadit až šest 
jednotlivých modulů (max. výkon 400 kW). Primární okruh je vybaven jedním plně 
hermetickým kompresorem Scroll, omezovačem rozběhového proudu, 
kondenzátorem, výparníkem a všemi bezpečnostními prvky. Tepelné čerpadlo 
pracuje s ekologicky nezávadným chladivem R 410A. Robustní konstrukce umožňuje 
instalaci dvou přístrojů na sebe. [15] 

Přehled vlastnosti: 

• pro plně automatický ohřev topné vody až na 60 °C; 
• rozsah použití na straně zdroje -5 až +20 °C; 
• obsahuje všechna bezpečnostně technická zařízení i všechny součásti nutné 

pro provoz; 
• protihluková konstrukce a protihlukové materiály v opláštění; 
• chráněno proti korozi; díly opláštění jsou zhotoveny z žárově pozinkovaného 

ocelového plechu popř. nastříkané vypalovacím lakem; 
• pro instalaci do nezámrzné místnosti; 
• ekologicky nezávadné chladivo R410A 

 
 Před instalací tepelného čerpadla vzhledem k požadavkům na výkon uvažujeme 

se snížením tepelných ztrát budovy již provedenou realizací opatření 2.1 + 2.2 + 2.3 
(zlepšení tepelně technických vlastností objektu výměnou výplní a zateplením), 
celková tepelná ztráta pak bude cca. 210 kW. Výkon tepelných čerpadel se většinou 
navrhuje lehce pod 100% pokrytí tepelných ztrát objektu. Vzhledem ke ztrátám 
objektu připadají v potaz 3 typy čerpadel. 
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Tabulka 3.44 - Výkonová data čerpadel [15] 
Typ WPF 40 WPF 52 WPF 60 
Teplota topné vody [°C]  + 35 + 50 + 60 + 35 + 50 + 60 + 35 + 50 + 60 
Topný výkon [kW] 45,7 42,1 40,3 55,8 53,1 51,3 69,0 65,5 62,6 
Elektrický příkon [kW] 9,4 12,8 15,4 11,6 15,8 19,1 14,4 19,7 23,8 
Výkonové číslo ε [-] 4,9 3,3 2,6 4,8 3,4 2,7 4,8 3,3 2,6 

 

Tabulka 3.45 - Návrh počtu čerpadel 
Typ WPF 40 WPF 52 WPF 60 
Topný výkon [kW] 42,1 53,1 65,5 
Počet [-] 5 4 3 
Celkový výkon [kW] 210,5 212,4 196,5 
Rozdíl oproti ztrátám  0,95 % 1,84 % - 6,11% 

 

Na požádání firma STIEBEL ELTRON nabídla cenovou nabídku výše vybraných 
variant tepelných čerpadel. 

Tabulka 3.46 - Cenová nabídka WPF 40 
Popis za řízení - typové ozna čení Počet 

ks 
Cena za 1 ks 
s DPH [Kč] 

Cena celkem 
s DPH [Kč] 

WPF 40 - tepelné čerpadlo země - voda, výkon 40 kW 5 433 483,- 2 167 415,- 
WPMWII regulace TČ nástěnná / 253104 - regulátor 
tepelného čerpadla montáž na zeď 5 15 089,- 75 445,- 

SBP 1000 E - Akumulační zásobník topné vody - 1000 
litrů 2 35 320,- 70 640,- 

WD 1000 SBP - tepelná izolace na SBP 1000 2 13 673,- 41 019,- 
UPF 50/1-12 E - UPF 50/1 -12E - oběhové čerpadlo 
primárního okruhu s parotěsnou izolací 5 35 670,- 178 350,- 

UP 50/1-12E oběhové čerpadlo - oběhové čerpadlo 
sekundárního okruhu 5 33 602,- 168 010,- 

Vrt (předpokládaná cena) 5 150 000,- 750 000,- 
Průměrná cena dodávky a instalace na klíč 1 720 000 720 000,- 
Navrhovaná cena celkem 4 170 879,- 

 

Tabulka 3.47 - Cenová nabídka WPF 52 
Popis za řízení - typové ozna čení Počet 

ks 
Cena za 1 ks 
s DPH [Kč] 

Cena celkem 
s DPH [Kč] 

WPF 52 - tepelné čerpadlo země - voda, výkon 52 kW 4 510 656,- 2 042 624,- 
WPMWII regulace TČ nástěnná / 253104 - regulátor 
tepelného čerpadla montáž na zeď 4 15 089,- 60 356,- 

SBP 1000 E - Akumulační zásobník topné vody - 1000 
litrů 2 35 320,- 70 640,- 

WD 1000 SBP - tepelná izolace na SBP 1000 2 13 673,- 41 019,- 
UPF 50/1-12 E - UPF 50/1 -12E - oběhové čerpadlo 
primárního okruhu s parotěsnou izolací 4 35 670,- 142 680,- 

UP 50/1-12E oběhové čerpadlo - oběhové čerpadlo 
sekundárního okruhu 4 33 602,- 134 408,- 

Vrt (předpokládaná cena) 4 150 000,- 600 000,- 
Průměrná cena dodávky a instalace na klíč 1 680 000 680 000,- 
Navrhovaná cena celkem 3 771 727,- 
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Tabulka 3.48 - Cenová nabídka WPF 66 
Popis za řízení - typové ozna čení Počet 

ks 
Cena za 1 ks 
s DPH [Kč] 

Cena celkem 
s DPH [Kč] 

WPF 66 - tepelné čerpadlo země - voda, výkon 66 kW 3 580 280,- 1 740 840,- 
WPMWII regulace TČ nástěnná / 253104 - regulátor 
tepelného čerpadla montáž na zeď 3 15 089 45 267,- 

SBP 1000 E - Akumulační zásobník topné vody - 1000 
litrů 2 35 320,- 70 640,- 

WD 1000 SBP - tepelná izolace na SBP 1000 2 13 673,- 41 019,- 
UPF 50/1-12 E - UPF 50/1 -12E - oběhové čerpadlo 
primárního okruhu s parotěsnou izolací 3 35 670,- 107 010,- 

UP 50/1-12E oběhové čerpadlo - oběhové čerpadlo 
sekundárního okruhu 3 33 602,- 100 806,- 

Vrt (předpokládaná cena) 3 150 000,- 450 000,- 
Průměrná cena dodávky a instalace na klíč 1 580 000,- 580 000,- 
Navrhovaná cena celkem 3 135 582,- 

 

 

Obrázek 3.1 - Tepelné čerpadlo WPF [15] 
 

Tepelná čerpadla budou sloužit k vytápění a přípravě TUV ve škole. Jelikož 
tepelná čerpadla mají rozdílné výkony, bylo potřeba sestrojit pro každou sérii 
čerpadel diagram ročního průběhu potřeby tepla pro vytápění, z kterého se dalo určit, 
kolik bude potřeba dodat tepla Qp při nejnižších venkovních teplotách dodatečným 
zdrojem. Tyto diagramy jsou v příloze. Teoretická potřeba tepla pro vytápění se 
vypočítá obdobně jako ve vztazích (3.12) - (3.19).  

[ ]rokGJe
tt

ttd
QQ dt

eis

esis
cteorVYT /

)(

)(
0036,024, ⋅⋅⋅

−
−⋅

⋅⋅⋅= εε  

 

(3.22) 

 kde Qc [kW] je celková tepelná ztráta objektu po navrhovaném zateplení.  
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Z teoretické potřeby tepla na vytápění získám reálnou potřebu na vytápění. 

[ ]rokGJQ
Q

Q Z
koR

teorVYT
VYT /, −

⋅⋅
=

ηηη
 

 

(3.23) 

kde uvažuji účinnost rozvodů tepelné energie ηR = 0,95, účinnost obsluhy ηo = 1, 
účinnost zdroje tepla ηk se určí: 

[ ]−
+

=
čerpadloii

K PP

P

,

η  

 

(3.24) 

kde P [kW] je topný výkon TČ, Pi [kW] je elektrický příkon TČ a Pi, čerpadlo [kW] je 
elektrický příkon oběhového čerpadla primárního okruhu. V největší zimě se bude 
TUV dohřívat elektrickou topnou spirálou ve stávajících akumulačních zásobnících 
pro solární ohřev. Pokud by nastal případ, že TČ by nestačila pokrýt tepelnou ztrátu 
budovy, byly by dohřívány i akumulační zásobníky pro topnou vodu. 

Spotřebu TUV ve škole jsem stanovil na základě spotřeby z tabulky 3.23 a ze 
solárního ohřevu ze vztahu (3.4) - (3.5): 

 

[ ]rokGJ
QQQ

Q
K

pSOL
ŠKOLA
STŘTVTUV

TČ /
)(

η
η −⋅−

=  
(3.25) 

kde QTV [GJ/rok] je spotřeba TUV stanovená dle normy ČSN 06 0320, QSTŘ, ŠKOLA 

[GJ/rok] je teplo vyrobené solárním systémem a Qp [GJ/rok] je teplo, které vyrobí 
elektrická topná spirála v akumulačním zásobníku. 

Při instalaci by tepelná čerpadla měla vlastní elektroměr, na který by platil produkt 
E.ON EkoStandardPowerDirect se sazbou C56d. Při počítání spotřeby se uvažuje, 
že veškerá spotřeba bude ve 22h NT. 

Tabulka 3.49 - Cena produktu E.ON EkoStandardPowerDirect se sazbou C56d 
Cena za VT - 2 h denně [Kč/MWh] 3 191,02 
Cena za NT - 22 h denně [Kč/MWh] 2 572,02 
Cena za jistič - 3x 100 A [Kč/měsíc] 4 682,45 
Cena za služby [Kč/měsíc] 752,38 

 

Tabulka 3.50 - Cena za dohřev u TČ 
Typ tepelného čerpadla 5 x WPF 40 4 x WPF 52 3 x WPF 66 
Množství e.e. na dohřev  [GJ/rok] 1,6 1,1 9,3 
Cena*  [Kč/rok] 1 113,2 774,9 6 657,4 

*na tuto spotřebu se vztahuje sazba C25d 
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Varianta 3.1 

Tabulka 
Varianta
Spotřeba T
Spotřeba T
Spotřeba T
Dohřev 
 
Tabulka 

Opatření

Stav po zateplení

Realizace opat
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Varianta 3.1 - 5 x WPF 40

Tabulka 3.51 - Spotř
Varianta 

řeba TČ na vytáp
řeba TČ na TUV 
řeba TČ celkem 

 

Tabulka 3.52 - Vyhodnocení opat

ření 

Stav po zateplení  

Realizace opatření 

Diagram 

 

Posouzení energetické náro

5 x WPF 40

Spotřeba TČ 5 x WPF 40
5 x WPF 40

 na vytápění  [GJ/rok]
 na TUV  [GJ/rok]
 celkem  [GJ/rok]

[GJ/rok]

Vyhodnocení opat

Spotřeba energie 
na vytápě
přípravu TUV

[MWh/rok]

353 

73 

Diagram 3.1 - 

Posouzení energetické náro

5 x WPF 40 

 5 x WPF 40 
5 x WPF 40 
[GJ/rok] 115,1
[GJ/rok] 
[GJ/rok] 182,5
[GJ/rok] 

Vyhodnocení opatření 3.1

eba energie 
na vytápění a 

ípravu TUV 
[MWh/rok] 

Roč
náklady 

na 
energie
 [tis. K

 402

 212

 Roční průbě
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Odhad 
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– 

189 

eby tepla pro TČ 5 x 42,1 kW
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Odhad 
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[tis. Kč] 

Prostá 

návratnosti 
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4 171 

 5 x 42,1 kW 

EÚ FSI VUT Brno 2014 
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návratnosti 
[roky]  
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22 
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Varianta 3.2 

Tabulka 
Varianta
Spotřeba T
Spotřeba T
Spotřeba T
Dohřev 

 

Tabulka 

Opatření

Stav po zateplení

Realizace opat
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Varianta 3.2 - 4 x WPF 52

Tabulka 3.53 - Spotř
Varianta 

řeba TČ na vytáp
řeba TČ na TUV 
řeba TČ celkem 

 

Tabulka 3.54 - Vyhodnocení opat

ření 

Stav po zateplení  

Realizace opatření 

Diagram 

 

Posouzení energetické náro

4 x WPF 52

Spotřeba TČ 4 x WPF 52
4 x WPF 52

 na vytápění  [GJ/rok]
 na TUV  [GJ/rok]
 celkem  [GJ/rok]

[GJ/rok]

Vyhodnocení opat

Spotřeba energie 
na vytápě
přípravu TUV

[MWh/rok]

353 

71 

Diagram 3.2 - 

Posouzení energetické náro

4 x WPF 52 
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4 x WPF 52 
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[GJ/rok] 
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[GJ/rok] 
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Roč
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Varianta 3.3 - 3 x WPF 66  

Tabulka 3.55 - Spotřeba TČ 4 x WPF 52 
Varianta 3 x WPF 66 
Spotřeba TČ na vytápění  [GJ/rok] 110,6 
Spotřeba TČ na TUV  [GJ/rok] 64,1 
Spotřeba TČ celkem  [GJ/rok] 174,7 
Dohřev [GJ/rok] 9,3 

 

Tabulka 3.56 - Vyhodnocení opatření 3.3 

Opatření 

Spotřeba energie 
na vytápění a 
přípravu TUV 

[MWh/rok] 

Roční 
náklady 

na 
energie 
 [tis. Kč] 

Úspora 
energie 

[MWh/rok] 

Úspora 
nákladů na 

energie  
[tis. Kč/rok] 

Odhad 
investic 
[tis. Kč] 

Prostá 
doba 

návratnosti 
[roky]  

Stav po zateplení  353 402 – – – – 

Realizace opatření 73 212 280 189 3 136 17 

 

 

Diagram 3.3 - Roční průběh potřeby tepla pro TČ 3 x 65,5 kW 
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Obrázek 3.2 - Schéma vytápění a přípravy TUV po realizaci projektu 
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Dále uvažujeme zavedení systému energetického managementu, který je popsán 
v kapitole 3.4.3.
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Úspora 
nákladů na 

energie  
[tis. Kč/rok] 

Odhad 
investic 
[tis. K

– 

567 15 

eby energie na vytápění a přípravu 
ení 
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EÚ FSI VUT Brno 2014

a technickému stavu objektu 
se jako optimální varianta jeví kombinace 

technických vlastností objektu zateplením obvodových 
řením 2.1; 

technických vlastností objektu zateplením vodorovných 
řením 2.2; 

nou otvorových výplní za 
řením 2.3; 
řípravu TUV podle 

Odhad 
investic 
[tis. Kč] 

Prostá 

návratnosti 

– 

15 750 

 

ípravu  
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a technickému stavu objektu 
se jako optimální varianta jeví kombinace 

technických vlastností objektu zateplením obvodových 

technických vlastností objektu zateplením vodorovných 

nou otvorových výplní za 

ípravu TUV podle 

Prostá 
doba 

návratnosti 
[roky]  

– 

28 

Dále uvažujeme zavedení systému energetického managementu, který je popsán 
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3.4.1.  Protokol k energetickému štítku obálky budo vy po opat ření 

Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifika ční údaje             

Druh stavby Budova pro vzdělání 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Vyškov 
Katastrální území a katastrální číslo - 
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel Město Vyškov 

Vlastník  nebo společenství vlastníků, popř. stavebník Město Vyškov 
Adresa  - 
Telefon / E-mail  - / -     

Charakteristika budovy             
Objem budovy V - vnější objem vyt. zóny bud., nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a 
základy 

19 723,15  m3 

Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících 
objem budovy 

7 451,70  m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,38  m2/m3 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θim 20,00  oC 
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe -15,00  oC 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí     

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha 

Součinitel 
(činitel) 
prostupu 

tepla 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

Činitel 
teplotní 
redukce 

Měrná ztráta 
konstrukce 
prostupem 

tepla 

A i Ui UN U rec b1 HTi = Ai Ui bi 

[m2] [W/(m2K)] [W/(m2K)] [–] [W/K] 

Stěna obvodová 1  +150 mm TI                         897,8 0,21 0,30 0,25 1,00 187,1 
Stěna obvodová 2 +150 mm TI                        1 524,5 0,22 0,30 0,25 1,00 329,0 
Stěna obvodová 3  +150 mm TI                        552,7 0,19 0,30 0,25 1,00 105,6 
Stěna k nevyt. prostoru 143,3 1,09 0,60 0,40 0,49 76,5 
Stěna k zemině 1 180,2 1,28 0,45 0,30 0,57 131,5 
Stěna k zemině 2 6,1 0,74 0,45 0,30 0,57 2,6 
Stěna k zemině 3 53,7 1,01 0,45 0,30 0,57 30,9 
Střecha plochá 1  +100 mm TI           781,0 0,15 0,24 0,16 1,00 113,7 
Střecha plochá 2   +200 mm TI                       239,4 0,15 0,24 0,16 1,00 35,5 
Střecha plochá 3  +200 mm TI       297,7 0,16 0,24 0,16 1,00 48,7 
Strop k půdě  +250 mm TI          955,5 0,14 0,30 0,20 0,74 99,3 
Podlaha nad nevyt. suterénem 1 247,9 0,71 0,60 0,40 0,43 75,7 
Podlaha nad nevyt. suterénem 2 144,0 1,23 0,60 0,40 0,43 76,2 
Podlaha na zemině 1 213,8 0,73 0,45 0,30 0,66 103,0 
Podlaha na zemině 2 + 100 mm TI           330,0 0,28 0,45 0,30 0,66 61,9 

Podlaha na zemině 3  1 337,3 1,12 0,45 0,30 0,49 733,9 

Nové okno s iz. zasklením 725,1 0,80 1,50 1,20 1,00 580,1 

Nové okno s iz. zasklením 18,0 0,80 1,50 1,20 1,00 14,4 

Okno s iz. zasklením 81,1 1,40 1,50 1,20 1,00 113,5 
Dveře plastové 20,6 1,60 1,70 1,20 1,00 33,0 
Nové dveře s iz. zasklením 1,9 1,10 1,70 1,20 1,00 2,1 
Stěna s iz. zasklením 37,4 1,60 1,50 1,20 1,00 59,8 
Tepelné vazby mezi konstrukcemi (8789)     (0,05)       439,5 

Celkem 8 789,0       3 453,4 

 Některé konstrukce nesplňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
Měrná ztráta prostupem HT W/K 3 453,4 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2.K) 0,39 
Doporučený průměrný součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2.K) 0,31 
Požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2.K) 0,41 

Požadavek na prostup tepla obálkou budovy je splněn. 
                

Klasifika ční třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Klasifikační 
třídy 

Průměrný součinitel prostupu  
tepla budovy Uem [W/(m2.K)] pro hranice klasifikačních tříd 

 Uem [W/(m2.K)]  
Slovní vyjádření klasifikační 

třídy Pro hodnocenou budovu 

A Uem ≤ 0,5.Uem,N Velmi úsporná  ≤ 0,2 

B 0,5.Uem,N < Uem ≤ 0,75.Uem,N Úsporná 0,2 - 0,31 

C 0,75.Uem,N < Uem ≤ Uem,N Vyhovující 0,31 - 0,41 

D Uem,N < Uem ≤ 1,5.Uem,N Nevyhovující 0,41 - 0,61 

E 1,5.Uem,N < Uem ≤ 2,0.Uem,N Nehospodárná 0,61 - 0,82 

F 2,0.Uem,N < Uem ≤ 2,5.Uem,N Velmi nehospodárná 0,82 - 1,02 

G Uem < 2,5.Uem,N Mimořádně nehospodárná 1,02 <  

                
Klasifikace:  C - Vyhovující 

    

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 25.4.2014 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:   
IČ: 

 
            

                

Zpracoval:   Podpis:   

Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 2010/31/EU a ČSN EN 
15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 

 

Tabulka 3.58 - Protokol k energetickému štítku obálky budovy po provedení opatření 
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3.4.2.  Energetická bilance po realizaci 

Energetická bilance se provede podle vyhlášky č.213/2001 Sb.. 

Tabulka 3.59 - Roční výše vn ějších energetických vstup ů (po realizací projektu)  
Pro rok: před realizací projektu 

Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet 
na MWh 

Roční 
náklady v 

tis. Kč 
Elektřina MWh 120,58 3,60 120,58 563,08 
Teplo GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 
Zemní plyn MWh 37,09 3,24 37,09 43,37 
Jiné plyny MWh 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hnědé uhlí t 0,00 17,60 0,00 0,00 
Černé uhlí t 0,00 24,35 0,00 0,00 
Koks t 0,00 28,29 0,00 0,00 
Jiná pevná 
paliva t 0,00 0,00 0,00 0,00 

TTO t 0,00 46,34 0,00 0,00 
LTO t 0,00 42,30 0,00 0,00 
Nafta t 0,00 42,30 0,00 0,00 
Druhotná 
energie GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 

Obnovitelné 
zdroje GJ 31,02 1,00 8,62 0,00 

Jiná paliva GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 
Celkem vstupy paliv a energie 166,28 606,45 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0,00 0,00 
Celkem spotřeba paliv a energie 166,28 606,45 

  

Energie Spotřeba 
[MWh] 

Spotřeba 
[GJ] 

Náklady 
en.vstupy  
[tis. Kč] 

Cena za 1 GJ  
[Kč]  

Elektřina  120,58 434,09 563,08 1 297,16  
Paliva 37,09 133,51 43,37 324,81  
Teplo 0,00 0,00 0,00 0,00  
Druh.energie  0,00 0,00 0,00 0,00  
Obnovitelné z. 8,62 31,02 0,00 0,00  
CELKEM  166,28 598,62 606,45 1 013,08  

 

Tabulka 3.60 - Roční energetická bilance 
Ukazatel GJ/rok tis. Kč/rok 

1 Vstupy paliv a energie (z faktur) 598,6 606,45 
2 Změna zásob paliv  0,0 0,00 
3 Spotřeba paliv a energie  598,6 606,45 
4 Prodej energie cizím 0,0 0,00 
5 Konečná spotřeba paliv a energie  (ř.3-ř.4) 598,6 606,45 
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) 19,0 9,55 
7 Spotřeba energie na vytápění a TUV  (z ř.5) 263,4 212,42 

8 Spotřeba energie na technologické a ostatní 
procesy (z ř.5) 316,2 384,83 

 
 



Bc. Radim Šperka  EÚ FSI VUT Brno 2014 

Posouzení energetické náročnosti objektu pro vzdělávání 

-68- 
 

3.4.3.  Koncepce systému managementu hospoda ření s energií 

Zavedení systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 
má vést k zabezpečení požadovaných forem energie v daném čase, kvalitě a 
množství při minimalizaci nákladů a minimalizaci negativních vlivů na životní 
prostředí. 

Energetický management neznamená pouze regulaci energetické bilance pomocí 
monitorovací a řídící techniky. Hlavním smyslem energetického managementu je 
systémové řízení na bázi obecných principů ekonomických výrobních systémů. 

 

Obrázek 3.3 - Model systému managementu hospodaření s energií využívaný v normě 
ČSN EN ISO 50001 

 
Základním pravidlem energetického managementu je neustálé zlepšování, což 

znamená, že energetický management je proces, nikoli projekt, jenž je jednou 
ukončen – provedení poslední fáze jednoho obratu cyklu je následováno první fází 
cyklu v dalším obratu. 

Proces energetického managementu 

1) Stanovení energetické politiky (závazku) 

Klíčovým úkolem pro zlepšení energetické účinnosti je stanovení cílů energetické 
výkonnosti a struktury, jak tyto cíle dosáhnout. Cíle energetické výkonnosti musí být 
měřitelné a je třeba je jasně definovat. V průběhu cyklu je třeba je zaznamenávat a 
srovnávat s referenčními hodnotami. Cílem může být absolutní hodnota spotřeby 
objektu, jeho části nebo technologického celku; množství produkovaných emisí nebo 
různé měrné ukazatele (spotřeba/potřeba na jednotku podlahové plochy, objemu, 
osobu, provozní hodinu apod.).   
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2) Plán 

Plán je nástrojem pro dosažení stanovených dílčích cílů energetické politiky 
společnosti. Plán stanovuje činnosti nutné k dosažení cílů energetického 
managementu, prostředky a zdroje pro každou tuto činnost. Součástí plánu je i 
přidělení odpovědnosti za každou činnost a stanovení jejího časového rámce. 

3) Zavedení a provoz  

Pro zavádění a realizaci energetického managementu je užitečné zpracovat pokyn, 
jak postupovat krok za krokem. Při tomto procesu se může společnost obrátit na 
poradenské firmy. V rámci zavedení energetického managementu je třeba definovat 
role a odpovědnosti jednotlivých pracovníků, provádět potřebná školení zaměstnanců 
a informovat o cílech/závazcích a o dosažených výsledcích. 

4) Kontrola 

Důležitou součástí funkčního energetického managementu je kontrola. Smyslem 
kontroly je odstranění nedostatků, neshod a především zlepší výsledků činnosti 
kontrolovaného systému. Pro prokázání energetické účinnosti objektu a jejího 
zlepšení je třeba monitorovat a měřit energetické toky a další důležité indikátory. 
Kromě vstupního energetického auditu je účelné uskutečňovat tzv. periodické 
energetické audity, kterými se stanoví aktuální energetická náročnost, zkontroluje se 
stav zavedení a údržby systému, porovnají se výsledky s cíli systému a identifikují se 
nová opatření ke zlepšení energetické účinnosti. Při zavedení systému 
managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001 musí společnost 
v plánovaných intervalech provádět interní audity.  

5) Revize 

Je třeba pravidelně revidovat systém energetického managementu a jeho výsledky 
tak, aby byla zajištěna neustálá použitelnost, účelnost a efektivnost, a aby byla 
výkonnost vyhodnocena srovnáním s referenčními hodnotami.  Proces revize 
zajišťuje, že jsou shromážděny všechny informace potřebné k vyhodnocení. Revize 
managementu je zaměřena na případné změny energetické politiky, cílů a postupů, 
které budou vycházet z výsledků energetických auditů, změněných podmínek a 
závazku k neustálému zlepšování energetické výkonnosti. 
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3.5. Energetický štítek obálky budovy 

 

Obrázek 3.4 - Energetický štítek obálky budovy 
 

  

Celková podlahová plocha A c = 4892,6 m2

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy

Uem ve  W/(m2.K) Uem =  HT / A

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky

    budovy podle ČSN 73 0540-2

    Uem,N  ve W/(m2.K) 

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem

0,50 0,75 1,00

0,20 0,31 0,41

Platnost štítku do:

Štítek vypracoval:

    U em

2,00

0,82

1,50

0,61

stávající

◄
doporu čení

0,96

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Budova pro vzd ělání, Základní škola Hodnocení obálky
budovyVyškov

2,0

◄

  CI

0,75

Velmi úsporná

0,5

1,0

1,5

0,41

2,5

Mimo řádně nehospodárná

2,65

1,02

0,41

1,08 0,39

2,50

25.4.2024

    CI
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3.6. Ekonomické vyhodnocení navrhované varianty opa tření 

Ekonomické vyhodnocení bylo provedeno pro zateplení budovy a pro instalaci 
tepelných čerpadel zvlášť. 

Tabulka 3.61 - Vstupní údaje pro ekonomické vyhodnocení 

Vyhodnocené Jednotka Realizace TČ podle 
varianty  3.3 

Realizace zateplení 
podle varianty 2.4 

Investice - IN [Kč] 3 136 000 12 600 000 

Úspora nákladů - NQ [Kč/rok] 189 240 369 000 

Životnost TČ* [roky] 25 - 

Údržba TČ každé 2 roky - Nost [Kč] 1 500 - 

Generální oprava TČ po 25 letech [Kč] 300 000 - 

Diskont - di [%] 5 5 

Meziroční růst cen energií - r [%] 3 3 

* - uvažuje se, že po 25 letech dojde ke generální opravě (výměna scroll kompresorů) a poté budou 
TČ pracovat dalších 25 let do další generální opravy nebo výměny TČ 

Cash Flow se vypočítá ze vztahu (3.26), údržba Nost se provede každé 2 roky. 

[ ]
( ) [ ]KčNrCFCF

KčNCF

ostjj

Qj

−+⋅=

=

−

=

)1(1

1
 (3.26) 

Diskontovaný CF se vypočítá ze vztahu (3.27) a kumulovaný diskontovaný CF ze 
vztahu (3.28), kde jsou jednotlivé roky životnosti. 

[ ]KčdCFDCF j
ijj

−+⋅= )1(  (3.27) 

 

[ ]KčCDCFDCFCDCF jjj )1( −+=  (3.28) 

 

Tabulka 3.62 - Tabulka hodnot CF, DCF, CDCF v jednotlivých letech 

Roky Tepelná čerpadla Zateplení objektu 

j CF DCF CDCF CF DCF CDCF 

0 -3 136 000 -3 136 000 -3 136 000 -12 600 000 -12 600 000 -12 600 000 

1 189 240 180 229 -2 955 771 369 000 351 429 -12 248 571 

2 191 917 174 075 -2 781 696 380 070 344 735 -11 903 837 

3 200 765 173 428 -2 608 268 391 472 338 168 -11 565 668 

4 203 788 167 657 -2 440 611 403 216 331 727 -11 233 941 

5 212 992 166 884 -2 273 727 415 313 325 408 -10 908 533 

6 216 381 161 467 -2 112 260 427 772 319 210 -10 589 323 

7 225 963 160 587 -1 951 672 440 605 313 130 -10 276 193 

8 229 742 155 498 -1 796 174 453 823 307 166 -9 969 027 

9 239 724 154 528 -1 641 646 467 438 301 315 -9 667 712 

10 243 916 149 743 -1 491 903 481 461 295 575 -9 372 137 

11 254 323 148 697 -1 343 206 495 905 289 945 -9 082 192 
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12 258 953 144 195 -1 199 011 510 782 284 423 -8 797 769 

13 269 811 143 087 -1 055 925 526 106 279 005 -8 518 764 

14 274 906 138 846 -917 079 541 889 273 691 -8 245 073 

15 286 243 137 688 -779 391 558 146 268 478 -7 976 595 

16 291 830 133 691 -645 700 574 890 263 364 -7 713 232 

17 303 675 132 492 -513 208 592 137 258 347 -7 454 884 

18 309 785 128 722 -384 486 609 901 253 426 -7 201 458 

19 322 169 127 493 -256 993 628 198 248 599 -6 952 859 

20 328 834 123 934 -133 059 647 044 243 864 -6 708 995 

21 341 789 122 683 -10 376 666 455 239 219 -6 469 776 

22 349 043 119 320 108 944 686 449 234 662 -6 235 114 

23 362 604 118 053 226 998 707 042 230 193 -6 004 921 

24 373 482 115 805 342 802 728 253 225 808 -5 779 113 

25 84 686 25 008 367 810 750 101 221 507 -5 557 606 

26 396 227 111 435 479 246 772 604 217 288 -5 340 318 

27 405 114 108 509 587 755 795 782 213 149 -5 127 169 

28 420 357 107 230 694 985 819 656 209 089 -4 918 080 

29 429 968 104 459 799 444 844 245 205 106 -4 712 974 

30 445 957 103 184 902 629 869 573 201 200 -4 511 775 

31 456 336 100 558 1 003 186 895 660 197 367 -4 314 407 

32 473 116 99 291 1 102 477 922 530 193 608 -4 120 800 

33 484 309 96 800 1 199 278 950 206 189 920 -3 930 880 

34 501 928 95 544 1 294 822 978 712 186 302 -3 744 577 

35 513 986 93 181 1 388 003 1 008 073 182 754 -3 561 823 

36 532 496 91 939 1 479 942 1 038 315 179 273 -3 382 551 

37 545 471 89 695 1 569 637 1 069 465 175 858 -3 206 692 

38 564 925 88 470 1 658 107 1 101 549 172 508 -3 034 184 

39 578 873 86 338 1 744 445 1 134 595 169 223 -2 864 961 

40 599 329 85 132 1 829 577 1 168 633 165 999 -2 698 962 

41 614 309 83 105 1 912 682 1 203 692 162 837 -2 536 125 

42 635 828 81 920 1 994 601 1 239 803 159 736 -2 376 389 

43 651 903 79 991 2 074 593 1 276 997 156 693 -2 219 696 

44 674 550 78 829 2 153 422 1 315 307 153 708 -2 065 987 

45 691 786 76 993 2 230 415 1 354 766 150 781 -1 915 207 

46 715 630 75 854 2 306 269 1 395 409 147 909 -1 767 298 

47 734 099 74 107 2 380 376 1 437 271 145 091 -1 622 207 

48 759 212 72 992 2 453 368 1 480 389 142 328 -1 479 879 

49 778 988 71 327 2 524 696 1 524 801 139 617 -1 340 262 

50 805 448 70 238 2 594 934 1 570 545 136 957 -1 203 305 
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4. Závěr 

Tato práce pojednává o energetickém auditu pro objekt základní školy. Budova 
základní školy, která byla postavena koncem 50. let má vesměs původní skladbu 
obvodových konstrukcí a otvorových výplní. Ploché střechy byly opravovány, avšak 
nesplňují dnešní požadavek na prostup tepla. Místně byly vyměněny otvorové výplně 
za nové. Tepelná ztráta objektu je 420,6 kW a objekt je klasifikován do třídy G - 
mimořádně nehospodárný. 

 Vytápění a přípravu TUV pro školu zajišťují 2 plynové kotle instalované v roce 
1994. Příprava TUV je doplněna o solární ohřev. Ohřev TUV ve školní jídelně 
zajišťují 2 plynové akumulační zásobníky, které jsou také doplněny o solární ohřev. 
Elektrické rozvody spolu s osvětlením prošly v předešlých letech rekonstrukcí. 
Měření spotřeby plynu je prováděno dvěma plynoměry - pro školu a pro školní 
kuchyni. Protože plynové kotle v kotelně neslouží jen k vytápění, ale i k přípravě 
TUV, bylo potřeba provést výpočet k určení potřeby plynu na vytápění. Spotřeba 
tepla na vytápění byla stanovena denostupňovou metodou na 2119,1 GJ/rok a tato 
hodnota byla porovnána s fakturačními údaji, kterým, po odečtení spotřeby plynu na 
ohřev TUV, téměř odpovídala. 

V další části diplomové práce byla navržena úsporná opatření ke snížení spotřeby 
energie. Prvně se jednalo o organizační opatření. Další opatření se týkala stavebních 
úprav. Bylo navrženo kompletní zateplení obvodového pláště kontaktním 
zateplovacím systémem tl. 150 mm, zateplení plochých střech tepelnou izolací tl. 100 
a 200 mm, zateplení stropu do půdy izolací tl.  250 mm a výměna původních 
otvorových výplní za nové. V tělocvičně se plánuje výměna původní podlahy za 
novou, do které je navrženo 100 mm tepelné izolace. Po zateplení a výměně 
otvorových výplní se snížila tepelná ztráta objektu na 208,5 kW. Po zateplení se 
objekt dostal do klasifikační třídy C - vyhovující. Poslední opatření se týkalo změny 
zdroje vytápění a přípravy TUV pro školu. Uvažuje se použití tří tepelných čerpadel 
země/voda WPF 66. Čerpadla byla navržena na tepelnou ztrátu objektu. Na přípravu 
topné vody budou sloužit 3 akumulační nádrže, na přípravu TUV budou sloužit 
současné 2 akumulační nádrže pro solární ohřev, do kterých se přidá topná spirála 
pro ohřev od tepelných čerpadel. Pro pokrytí potřeby tepla při velmi nízkých 
venkovních teplotách budou do akumulačních nádrží nainstalována elektrická topná 
tělesa zajišťující dohřev. Spotřeba energie na vytápění a přípravu TUV po 
kompletním zateplení a instalaci tepelných čerpadel klesla na 73 MW/rok. 

V poslední části bylo provedeno ekonomické vyhodnocení navržených úsporných 
variant - zateplení a použití tepelných čerpadel. Vyhodnocení bylo provedeno 
v horizontu 50 let. Kvůli vysokým investicím  se zateplení školy jeví jako nenávratná 
investice. Návratnost tepelného čerpadla je přibližně po 22 letech.  Ovlivněna je 
investicí do vrtů a vysokou pořizovací cenou, avšak po 25 letech se provede 
generální údržba (výměna kompresorů) a čerpadla mohou pokračovat v provozu dál. 
V celkovém zhodnocení se, díky tepelným čerpadlům, jeví investice do zateplení 
objektu návratná. Tento výsledek je ovšem třeba brát s rezervou. Popsaná investice 
je postavena na současném vývoji a nelze přesně předvídat budoucí ekonomickou 
situaci. 
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6. Seznam použitých symbol ů a veli čin 

Symbol  Jednotka  Název 

U  [W/m2.K] součinitel prostupu tepla 

TR  [m2.K/W] tepelný odpor konstrukce 

SIR  [m2.K/W] tepelný odpor mezní vzduchové vrstvy přiléhající 
bezprostředně k vnitřní straně konstrukce 

SER  [m2.K/W] tepelný odpor mezní vzduchové vrstvy přiléhající 
bezprostředně k vnější straně konstrukce 

iRΣ  [m2.K/W] celkový tepelný odpor samotné konstrukce 

ih  [W/m2.K] součinitel přestupu tepla na vnitřní straně 

eh  [W/m2.K] součinitel přestupu tepla na vnější straně 

R  [m2.K/W] tepelný odpor dané vrstvy/konstrukce 
d  [m] tloušťka dané vrstvy/konstrukce 
λ  [W/m.K] součinitel tepelné vodivosti 

střQ  [W.h/m2] střední množství zachycené energie 

τ  [h] skutečná doba slunečního svitu v jednotlivých měsících 
Iτ  [-] poměrná doba slunečního svitu 

střI  [W/m2] střední intenzita slunečního záření v jednotlivých měsících 

N  [-] počet kolektorů 

kS  [m2] plocha jednoho kolektoru 
ŠKOLA
STŘQ  [GJ/rok] zachycená energie solárními kolektory na střeše školy 

JÍDŠK
STŘQ .  [GJ/rok] zachycená energie solárními kolektory na střeše školní jídelny 

STŘQ  [GJ/rok] celková zachycená energie solárními kolektory 

solη  [%] účinnost solárního systému 
REAL
STŘQ  [GJ/rok] reálné množství získaného tepla solárními kolektory 

NU  [W/m2.K] požadovaný (normovaný) součinitel prostupu tepla 

recQ  [W/m2.K] doporučený součinitel prostupu tepla 

imθ  [°C] p řevažující návrhová vnitřní teplota 

eθ  [°C] návrhová teplota venkovního vzduchu 

ib  [-] teplotní redukční činitel 

iint,θ  [°C] výpo čtová vnitřní teplota 

uθ  [°C] teplota nevytáp ěného prostoru 

eθ  [°C] návrhová venkovní teplota 

TiH  [W/K] měrná ztráta konstrukce prostupem tepla 

iA  [m2] plocha konstrukce 

TzH  [W/K] měrná ztráta prostupem tepla pro tepelné vazby 

tbU  [W/m2.K] zvýšení součinitel prostupu tepla kvůli tepelným vazbám 

TH  [W/K] měrná ztráta prostupem tepla 

emU  [W/m2.K] průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
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NemU ,  [W/m2.K] požadovaný normovaný součinitel prostupu tepla 

NTiH ,  [W/K] normovaná celková měrná ztráta prostupem tepla 

recemU ,  [W/m2.K] doporučený průměrný součinitel prostupu tepla 

V  [m3] vnější objem vytápěné zóny budovy 
A  [m2] celková plocha ochlazovaných konstrukcí ohraničující objem 

budovy 
d  [dny] počet dnů otopného období 

est  [°C] pr ůměrná venkovní teplota ve dnech vytápění 

TQ  [W] tepelná ztráta prostupem obálky budovy 

it  [°C] výpo čtová vnitřní teplota 

inV  [m3] vnitřní objem vytápěné části 

minn  [h-1] minimální výměna vzduch v daném prostoru 

et  [°C] oblastní výpo čtová venkovní teplota 

vQ  [kW] tepelná ztráta větráním 

teorVYTQ ,  [GJ] teoretická potřeba tepla na vytápění 

cQ  [kW] celková tepelná ztráta objektu 

ist  [°C] pr ůměrná vnitřní teplota objektu 

ε  [-] opravný součinitel vyjadřující vliv nesoučasnosti přirážek pro 
výpočet tepelných ztrát 

te  [-] opravný součinitel na snížení vnitřní teploty při přerušení 
vytápění 

de  [-] opravný součinitel na zkrácení doby provozu otopné soustavy  

VYTQ  [GJ/rok] reálná potřeba tepla na vytápění 

Rη  [%] účinnost rozvodů tepelné energie 

oη  [%] účinnost obsluhy 

kη  [%] účinnost zdroje tepla 

ZQ  [GJ/rok] využitelné tepelné zisky 

FE  [GJ/rok] spotřeba plynu na vytápění ve zdroji 
D  [d.K] počet denostupňů 

kE  [GJ/rok] roční spotřeba energie na vytápění ve zdroji stanovena 
denostupňovou metodou 

PE  [GJ/rok] spotřeba energie na vytápění ve zdroji přepočtená na 
normovaný stav 

plynTVQ ,  [GJ/rok] spotřeba plynu na přípravu TUV v kotelně 

TVQ  [GJ/rok] Spotřeba tepla za rok na přípravu TUV 

P  [kW] topný výkon 

iP  [kW] elektrický příkon 

čerpadloiP ,  [kW] elektrický příkon oběhového čerpadla primárního okruhu 

pQ  [GJ/rok] teplo vyrobené elektrickou topnou spirálou 

IN  [Kč] investice 

QN  [Kč/rok] úspora nákladů 

ostN  [Kč] údržba TČ 
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di [%] diskont 
CF  [Kč] Cash Flow 
r  [%] meziroční růst cen energií 
DCF  [Kč] diskontovaný Cash Flow 
CDCF  [Kč] kumulovaný diskontovaný Cash Flow 
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7. Seznam použitých zkratek 

EU  - Evropská unie 

ČR  - Česká republika 

OZE - Obnovitelné zdroje energie 

ENB - Energetická náročnost budovy 

PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy 

EA  - Energetický audit 

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ZŠ  - Základní škola 

NP  - Nadzemní podlaží 

TUV  - Teplá užitková voda 

TI  - Tepelná izolace 

TTO  - Těžké topné oleje 

LTO  - Lehké topné oleje 

TČ  - Tepelné čerpadlo 

CF  - Cash Flow 
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