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ABSTRAKT 
 
Cílem této diplomové práce je zpracování energetického auditu v souladu s vyhláškou 480/2012 

Sb. v platném znění. První část diplomové práce se zabývá historií a vývojem centrálního 

zásobování teplem, nastiňuje způsoby připojení předávacích stanic a poukazuje na výhody a 

nevýhody CZT. V druhé části je provedena analýza spotřeby energie posuzovaného 

energetického hospodářství pro původní a nový stav. Třetí část tvoří energetický audit. 

 

PREFACE 
 
The aim of this master's thesis is elaborating energy audit within current notice 480/2012. The 

first part of master's thesis deals about history of distrit heating, methods of connection 

handover, advantages and disadvantages of district heating.The second part analyses 

consuption energy of assessing bulding. The third part is energy audit. 
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ÚVOD 
    

Cílem této diplomové práce je zpracování energetického auditu v souladu s platnou 

legislativou. Práce je rozdělena do třech základních částí. 

První část je literární rešerše na téma centrálního zásobování teplem. Zabývá se historií 

a vývojem centrálního zásobování teplem. Nastiňuje způsoby připojení předávacích stanic a 

poukazuje na výhody a nevýhody CZT. Druhou část práce tvoří analýza spotřeby energie 

posuzovaného energetického hospodářství pro původní a nový stav. Třetí část tvoří energetický 

audit v souladu s vyhláškou 480/2012 Sb. v platném znění. 
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A. TEORETICKÁ ČÁST  

-  

CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ 

TEPLEM 
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1. Úvod 

Centrálním zásobováním teplem rozumíme systém, který zajišťuje centrální výrobu tepla 

v jednom nebo více zdrojích a následný rozvod vyrobeného tepla tepelnými sítěmi odběratelům. 

Často je také nazýváno dálkovým vytápěním nebo sítí dálkového tepla. Soustava centrálního 

zásobování teplem je tvořena ústředními zdroji tepla (teplárny, výtopny), tepelnými sítěmi, 

předávacími stanicemi a vnitřním zařízením. 

V České republice je podle Teplárenského sdružení České republiky zásobováno teplem CZT 

téměř 1,5 milionu domácností. Pro uspokojení potřeb odběratelů je využíváno přes deset 

kilometrů tepelných sítí. 

 

2. Historie a vývoj CZT 

Centralizované zásobování teplem se začalo rozšiřovat v třicátých letech dvacátého století. 

Jeho historii lze rozdělit do čtyř charakteristických období. 

 

2.1 První období 

V 30. a 40. letech 20. století bylo započato budování prvních teplárenských soustav. Hlavním 

důvodem vzniku centralizovaného zásobování teplem byl rozvoj průmyslové výroby ve městech 

a s tím spojená potřeba velkého množství tepla pro technologické účely a pro nově vybudované 

byty v dělnických čtvrtích. 

Ve 30. letech tak vznikly na svoji dobu vysoce moderní soustavy centralizovaného 

zásobování teplem se zdroji kombinované výroby elektřiny a tepla. Jako příklad je možno uvést 

parní soustavu v Brně se zdrojem Teplárnou Špitálka. Dalším příkladem je parní soustava v Praze 

se zdrojem Elektrárnou Holešovice. 

Toto období lze tedy charakterizovat jako éru parních soustav s městskými teplárenskými 

zdroji na tuhá paliva. 

 

2.2 Druhé období 

V poválečné éře 50. a 60. let zaznamenáváme největší rozvoj velkých teplárenských soustav. 

Hlavní motivací dalšího rozvoje centralizovaného zásobování teplem v této době byl extenzivní 

rozvoj těžkého průmyslu, který vyvolal stálé zvyšování energetické spotřeby, celkové zvyšování 

energetické náročnosti a koncentraci pracovních sil do průmyslových aglomerací. Dalším 

důvodem byla integrace regionálních elektrizačních soustav do jednotného propojeného 

systému a s tím spojená potřeba výstavby nových velkých systémových elektráren, které bylo 

zároveň významnými zdroji tepla pro CZT. Jedním z hlavních důvodů byl také způsob centrálního 

plánování a přerozdělování finančních zdrojů, který preferoval velké stavby pětiletky na úkor 

malých projektů. 

Výsledkem tohoto období bylo zakládání rozsáhlých soustav centralizovaného zásobování 

teplem, především v průmyslových a vysoce urbanizovaných aglomeracích. Jednalo se 

především o Ostravsko, severní Čechy, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň, ale i o Prahu. Zdrojem 

těchto soustav byly zpravidla nově vybudované elektrárny nebo teplárny situované mimo 

městská centra, tepelné napáječe a rozvody byly horkovodní. 
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2.3 Třetí období 

V 70. a 80. letech byl rozvoj teplárenství ovlivňován zejména budováním satelitních 

panelových sídlišť s okrskovými centrálními zdroji tepla. Dalším podnětem k rozvoji byl nástup 

ušlechtilých paliv (topných olejů a později zemního plynu), jejichž spotřeba byla bilančně 

plánována. Svou roli také hrál nedostatek investičních prostředků. 

Důsledkem tohoto období bylo budování sice relativně levných, ale energeticky vysoce 

náročných sídlištních soustav se sídlištními kotelnami na ušlechtilá paliva, nebo započetí 

výstavby soustav rozsáhlejších, kde však vzhledem k nedostatku financí zůstalo pouze u 

sídlištních kotelen. Příkladem je Brno – sever, Praha – Třeboradice. 

Toto období lze charakterizovat jako éru sídlištních výtopen s celkovým technickým 

zaostáváním, projevujícím se absencí prvků měření a regulace, zachováváním technologie 

klasických předávacích stanic a pokračováním ve výstavbě sítí kanálovým uložením. 

 

2.4 Čtvrté období 

V 90. letech 20. století a v prvním desetiletí 21. století hraje velkou roli postupná liberalizace 

cen paliv a energií, utváření konkurenčního prostředí a příchod zahraničních investorů. Vliv má 

také přijetí ekologických a energetických zákonů souvisejících s procesem konvergence naší 

legislativy s legislativou a standarty Evropské unie. Dalším faktorem ovlivňující teplárenství je 

dostupnost nejmodernějších teplárenských technologií. 

Důsledkem výše uvedených vlivů je stagnace v zakládání nových soustav CZT a vysoká 

intenzifikace celého procesu výroby až po konečnou spotřebu provozovaných soustav. Novými 

zařízeními v oblastí zdrojů jsou fluidní kotle, odsiřovací zařízení, kogenerační jednotky. 

V distribuci tepla se objevují prefabrikované předizolované potrubní systémy, výměníky 

s velkými měrnými výkony a předávací stanice. U spotřebitelů pak dochází ke zkvalitnění 

měřících systémů a regulace.  

Toto období lze charakterizovat jako éru ekologizace a racionalizace existujících soustav 

centrálního zásobování teplem. 

 

2.5 Budoucnost 

Budoucnost teplárenství bude ovlivňována liberalizací energetického trhu a globalizací 

světové ekonomiky. Svůj vliv budou mít mezinárodní úmluvy o ochraně naší planety a s tím 

související snižovaní skleníkových plynů. Dále bude teplárenství ovlivňováno legislativními 

normami a energetickou politikou zemí Evropské unie v oblasti využívání obnovitelných a 

netradičních energetických zdrojů, v oblasti podpory kombinované výroby elektřiny a tepla. 

Důsledkem těch všech vlivů bude pokračovaní v procesu intenzifikace a racionalizace 

teplárenství, integrace dodávek tepla jako služby do celých balíků služeb společně s dodávkami 

elektřiny, vody atd. Ve vyšší míře bude využíváno obnovitelných zdrojů energie, kogenerace, 

akumulace, měření a regulace. Nové budoucí systémy budou provozovány při nižších tlacích a 

teplotách a budou celkově flexibilnější. Budoucnost teplárenství lze charakterizovat jako éru 

intenzifikace a zkvalitňování. [1] 
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Obrázek 1: Přehled charakteristických prvků teplárenství v průběhu historického vývoje [1] 

 

3. Rozdělení CZT podle typu teplonosné látky 

Podle parametrů a skupenství teplonosné látky lze centrální zásobování teplem rozdělit na 

teplovodní, horkovodní a parní. 

 

3.1 Teplovodní CZT 

V teplovodních soustavách je teplonosná látka – voda ohřívána na požadovanou teplotu do 

110 °C a je výstupní větví tepelné sítě dopravována k odběratelům do předávacích stanic. 

Hodnoty konstrukčních tlaků se pohybují do 1,6 MPa. Pro možnost přímého napojení vnitřních 

spotřebitelských zařízení na teplovodní síť bývají parametry teplonosné látky nižší (teplota max. 

95 °C a tlak 0,6 MPa). Je-li zdrojem takovéto sítě předávací stanice napájená z primárního 

okruhu, hovoříme o sekundární tepelné síti. 

 

3.2 Horkovodní CZT 

V horkovodních soustavách je teplonosnou látkovou voda, která je ohřívána na teplotu 

maximálně 180 °C a je výstupní větví dopravována do předávacích stanic. Ochlazená voda je 

z předávací stanice dopravována zpět do zdroje. Cirkulace oběhové vody je v tepelné síti 

zajištěna oběhovými čerpadly umístěnými ve zdrojích. Horkovodní tepelné sítě jsou navrhovány 

na konstrukční tlaky do 2,5 MPa a jsou označovány jako primární. 

 

3.3 Parní CZT 

Ve zdrojích parních soustav je vyráběna pára, která je dopravována do parní tepelné sítě, ze 

které jsou realizovány buď přímé odběry páry pro technologické účely nebo nepřímé odběry 

prostřednictvím předávacích stanic. Pára je vyráběna při maximální teplotě 240 °C a maximálním 

tlaku 1,8 MPa. Proudění páry v parovodech umožňuje její tlaková energie. Při předávání tepla 

dochází ke kondenzaci a zbylý kondenzát je pomocí čerpadel a kondenzátních potrubí, 

popřípadě vlastním tlakem nebo samospádem, dopravován zpět do zdroje. 
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Obrázek 2: Přehled základních typů a parametrů teplárenských soustav [1] 

 

4. Předávací stanice 

Předávací stanice je zařízení pro úpravu parametrů teplonosné látky na hodnoty požadované 

odběrným tepelným zařízením nebo domovní předávací stanicí a pro regulaci dodávky tepla, 

případně teplé vody přes navazující tepelnou síť nebo tepelné přípojky. 

 

4.1 Vstupní stanice u odběratele tlakově závislé 

Každý tepelný zdroj má jiné podmínky pro hospodárný a bezporuchový provoz. Aby byl režim 

provozu optimální musí být v souladu provoz zdroje tepla sítě a spotřebiče. Jedním z důležitých 

požadavků na bezporuchový provoz kotlů v okrskových a průmyslových výtopnách je, aby 

teplota teplonosné látky ve zpětném potrubí byla větší nebo rovna 70 °C. V teplárenských 

soustavách je naopak nutné, aby teplota byla menší nebo rovna 70 °C. 

 

Používají se dva typy zapojení: 

- způsob, kdy se část přebytečného množství teplonosné látky, přivedené před spotřebič, 

přepouští bez vychlazení zpět do vratného potrubí. Teplota vratného potrubí stoupá, 

což vyhovuje ve výtopenských soustavách. 

- způsob, který omezuje množství dodávaného tepla škrcením přívodu primárního okruhu 

a tím i dodávaného množství teplonosné látky. Teplota vratného potrubí primárního 

okruhu se pak rovná teplotě vratného potrubí sekundárního okruhu a při regulačním 

zásahu se její teplota ještě snižuje, což vyhovuje provozu teplárny. 
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4.1.1 Schéma tlakově závislého připojení v soustavách výtopenských 

Na obr. č. 3 je znázorněn princip připojení spotřebičů tepla, tzv. směšovacím čerpadlem v 

kombinaci se čtyřcestnou směšovací klapkou. Směšovací čerpadlo je zařazeno do zpětného 

potrubí sekundárního okruhu (t04). Je rovněž možná instalace do zpátečky sekundárního 

potrubí (t03). Při regulačním zásahu dojde ke zvýšenému přepouštění primárního media (t01) zpět 

do primárního okruhu (t02). Na obou stranách sekundární – primární okruh proudí za každého 

provozního stavu stejné množství media. 

 

 

 

 

Schéma zapojení čtyřcestná 

směšovací klapka DUOMIX 

 

 

 

 

Schéma zapojení trojcestný 

rozdělovací ventil v přívodu 

 

 

 

Obrázek 3: Schéma tlakově závislého připojení v soustavách 
výtopenských [2] 

Schéma zapojení trojcestný 

rozdělovací ventil ve zpátečce 

 

 

 

 

Stejný princip přepouštění umožňují další dvě schémata připojení za použití 

směšovacího čerpadla a rozdělovacího nebo směšovacího ventilu.  

Regulační schéma s rozdělovacím ventilem v bodě A1 s přepouštěním přebytečného 

množství media spojkou A1 → B1 zpět do primární sítě. Při míchání primární kapaliny do 

sekundární sítě se uskutečňuje v bodě A2 (A1 → A2), kde dochází ke směšování s mediem ze 

zpátečky sekundárního okruhu (B2 → A2). Cirkulaci v sekundárním okruhu zajišťuje "směšovací 

čerpadlo", které může být zařazeno jak v přívodním, tak i ve zpětném potrubí. 



 

18 
 

Na stejném principu pracuje i regulační okruh uvedený jako třetí, s tím rozdílem, že 

požadované směšování realizuje trojcestný směšovací ventil zařazený do směšovacího bodu B1. 

Jako varianta je "směšovací čerpadlo" zařazeno do přívodu sekundárního okruhu – může být i ve 

zpětném potrubí sekundárního okruhu. 

Použití těchto principů je naprosto nevyhovující v teplárenských soustavách. 

 

4.1.2 Schéma tlakově závislého připojení v soustavách teplárenských 

Na obr. č. 4 je znázorněn princip připojení spotřebičů tepla "směšovacím čerpadlem" v 

kombinaci s přímým regulačním ventilem omezujícím při regulačním zásahu dodávané množství 

media – regulace škrcením. Směšovací čerpadlo je zařazeno do zpátečky sekundárního okruhu, 

regulační ventil do přívodu primárního okruhu. Oba tyto prvky však mohou být zařazeny jak do 

přívodních, tak i zpětných potrubí sekundárního a primárního okruhu. 

 

 

 

 

Schéma zapojení regulační ventil 

v přívodu 

 

 

 

 

Schéma zapojení trojcestný směšovací 

ventil v přívodu 

 

 

Schéma zapojení trojcestný 

rozdělovací ventil ve zpátečce 
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Obrázek 4: Schéma tlakově závislého připojení v soustavách 
teplárenských [2] 

Schéma zapojení regulovatelný 

ejektor 

Regulace pracuje tak, že primární medium je přiváděno v množství a teplotě t01 do 

sekundárního okruhu v bodě A1. Smícháním s mediem a teplotou t03 (t02) (B1 → A1) se dosáhne 

požadovaná teplota v přívodu sekundárního okruhu. 

Totožné množství media, které je přivedeno z primárního do sekundárního okruhu v 

bodě A1, odchází zpátečkou primárního okruhu zpět z bodu B1 do zdroje tepla. Stejný způsob 

směšování umožňují další tři schémata. 

Směšovací trojcestný ventil v bodě A1; rozdělovací trojcestný ventil v bodě B1 a 

regulovatelný ejektor. 

Tyto principy zapojení při regulačním zásahu (omezení přívodu primárního kruhu) snižují 

teplotu zpátečky sekundárního okruhu a tím i zpátečky primárního okruhu (t02 = t03). Je proto 

vhodné jeho používání v teplárenských soustavách. Nevylučuje se použití i v soustavách 

výtopenských, ovšem ve zdroji tepla je potřeba dohřevu zpátečky do kotle na požadovanou 

teplotu. [2] 

 

4.2 Tlakově nezávislé předávací stanice 

Druhým principem úpravy teplotních i tlakových parametrů teplonosné látky na sekundární 

straně je tlakově nezávislý způsob zapojení, prostředkem k tomuto řešení je výměník tepla. 

Používá se jak v soustavách, kde je primární otopnou látkou voda, tak i pára. Zdrojem tepla může 

být jak teplárna, tak i výtopna. 

 

4.2.1 Stanice v soustavách vodních 

Výměníkové stanice v soustavách vodních jsou již v současné době převážně řešeny v 

kompaktních blocích. Volí se i různé kombinace předehřevů či dohřevů užitkové vody. Pro 

objasnění principu transformace tepla ve stanici byla zvolena jednoduchá bloková řešení ohřevu 

deskovým výměníkem. V teplárenské soustavě se požaduje vracet primární otopná voda o co 

nejnižší teplotě. Ve výtopenské soustavě se naopak požaduje teplota vyšší. Tyto podmínky 

ovlivňují technické řešení, způsob regulace a také volbu regulačních prvků na vstupu primární 

vody do výměníku. 

 

4.2.1.1 Výměníkový blok – regulace škrcením přímým ventilem 

Na obr. č. 5 je vyznačeno schéma výměníkového bloku s regulací výkonu přímým 

ventilem. Primární otopná voda (př. horká voda) je přiváděna potrubím (01). Za uzavíracím 
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ventilem je zařazen filtr a následně pak přímý regulační ventil. Za výměníkem na zpětném 

potrubí primárního okruhu (02) je rovněž umístěn uzavírací ventil. 

Sekundární okruh je na zpětném potrubí (03) opatřen uzavírací klapkou stejně tak i na 

potrubí přívodním (04), kde je kromě toho umístěno oběhové čerpadlo sekundárního okruhu, 

pojišťovací ventil a připojovací odbočka pro expanzní zařízení (05). Na příslušných místech jsou 

pro vizuální kontrolu parametrů umístěny teploměry (T) a tlakoměry (M), pro obsluhu a údržbu 

pak vypouštěcí ventily. 

Tento způsob řešení se hodí do soustavy, kde je primární strana regulována ekvitermně, 

stejně tak jako strana sekundární s korekcí podle vnitřní teploty (ti) ve vytápěném prostoru. V 

takovém případě je protékající množství vody výměníkem na straně primární během celého 

provozního režimu téměř konstantní. Dochází tak k rovnoměrnému zaplavování celého 

výměníku a tím k bezporuchovému provozu.  

 

 

 

Obrázek 5: Připojení výměníkového bloku – regulace výkonu škrcením [3] 

Popis regulačních okruhů: 

TC – čidlo teploty ekvitermní regulace 

TA – čidlo překročení teploty vody sekundárního okruhu – havárie 

PA – čidlo překročení tlaku v sekundárním okruhu – havárie 

TA – ti – snímání teploty ve vytápěném prostoru – korekce 

TA – te – snímání venkovní teploty 
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4.2.1.2 Výměníkový blok – regulace směšovacím čerpadlem  

Na obr. č. 6 je vyznačeno schéma výměníkového bloku s regulací výkonu se směšovacím 

čerpadlem a přímým regulačním ventilem zařazeným na primárním přívodu (01) před 

směšovacím bodem. Cirkulaci konstantního množství vody výměníkem zajišťuje oběhové 

čerpadlo. Variantou regulace je zařazení trojcestného směšovacího ventilu do směšovacího 

bodu místo ventilu přímého. 

Sekundární strana je totožná s řešením 4.2.1.1. Toto schéma se hodí tam, kde průběh 

teplot primární a sekundární vody je rozdílný. Př: primární okruh – konstantní teplota, 

sekundární okruh – ekvitermní. Samozřejmě je možné je použít i v případě, že oba režimy jsou v 

souběhu. Vyvolává to však zbytečné pořizovací a provozní náklady na instalaci a provoz čerpadla.  

 

Obrázek 6: Připojení výměníkového bloku – regulace směšovacím čerpadlem [3] 

 
Popis regulačních okruhů: 

TC – čidlo teploty ekvitermní regulace 

TA – čidlo překročení teploty vody sekundárního okruhu – havárie 

PA – čidlo překročení tlaku v sekundárním okruhu – havárie 

TA – ti – snímání teploty ve vytápěném prostoru – korekce 

TA – te – snímání venkovní teploty 
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4.2.1.3 Výměníkový blok – regulace ejektorem  

Na obr. č. 7 je vyznačeno schéma výměníkového bloku s regulací výkonu ejektorem, 

který je zařazen ihned za vstupem primární otopné vody (01), za uzavírací ventil. Průtok primární 

vody výměníkem je konstantní. Sekundární strana je totožná s řešením 2.10. 

Tento způsob zapojení se hodí jak do oboustranně ekvitermně provozovaného režimu, 

tak i částečně odlišných provozních teplotních podmínek. Výhodou je, že se pro provoz 

nepoužívá již další přídavná energie v podobě oběhového čerpadla. 

 

Obrázek 7: Připojení výměníkového bloku – regulace ejektorem [3] 

Popis regulačních okruhů: 

TC – čidlo teploty ekvitermní regulace 

TA – čidlo překročení teploty vody sekundárního okruhu – havárie 

PA – čidlo překročení tlaku v sekundárním okruhu – havárie 

TA – ti – snímání teploty ve vytápěném prostoru – korekce 

TA – te – snímání venkovní teploty 
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4.2.1.4 Výměníkový blok – regulace směšovacím čerpadlem 

Na obr. č. 8 je vyznačeno schéma výměníkového bloku s regulací výkonu směšovacím 

čerpadlem. Regulační rozdělovací ventil je zařazen do rozdělovacího bodu, který umožňuje 

předávat potřebné množství primární vody (01) do vnitřního okruhu výměníku: čerpadlo – 

výměník – výstup z výměníku – propojení výstupu s přívodem – zpětná klapka – směšovací bod. 

Variantou je zařazení trojcestného směšovacího ventilu do směšovacího bodu. 

Výsledkem tohoto zapojení je zvyšování teploty zpátečky primárního okruhu. Proto se hodí do 

výtopenských soustav. [3] 

 

Obrázek 8: Připojení výměníkového bloku – regulace směšovacím [3] 

Popis regulačních okruhů: 

TC – čidlo teploty ekvitermní regulace 

TA – čidlo překročení teploty vody sekundárního okruhu – havárie 

PA – čidlo překročení tlaku v sekundárním okruhu – havárie 

TA – ti – snímání teploty ve vytápěném prostoru – korekce 

TA – te – snímání venkovní teploty 

 

4.2.2 Stanice pára – voda s uzavřeným parokondenzátním okruhem 

Doprava kondenzátu do zdroje tepla se řeší přetlakem páry, což umožňují stojaté výměníky 

s rovnými trubkami, a tím malým hydraulickým odporem. Regulaci výkonu zaplavováním 

výměníku kondenzátem zajišťuje regulační ventil na straně kondenzátu. Není tudíž zapotřebí 

další vloženou energii. Druhou variantu uzavřeného parokondenzátního okruhu je princip 

regulace na straně páry a deskových nebo kapilárových výměníků v kombinaci se zvedačem 

kondenzátu. Takový způsob však vyžaduje další dodatkovou energii ve formě páry. Je to princip, 
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který zvyšuje provozní náklady po celou dobu životnosti stanice. Proto je další podrobná část 

věnována pouze řešení s využitím přetlaku páry. 

 

4.2.2.1 Stanice s dostatečným tlakem páry pro čerpání kondenzátu do 

zdroje tepla 

Schématické znázornění výměníkové stanice je uvedeno na obr. č. 9. Pára (01) se převádí do 

stojatého výměníku (4) přes ruční uzavírací ventil (1), filtr (2) a havarijní uzávěr (3). Při značně 

kolísajících tlacích v parní nebo kondenzátní síti může být havarijní ventil nahrazen regulačním 

ventilem s havarijní funkcí, který udržuje konstantní tlak před výměníkem. Před vstupem páry 

do výměníku se zařazuje zamezovač vzniku vakua (19), jehož úkolem je vyrovnání tlaku uvnitř 

výměníku při přerušení provozu. 

 

Obrázek 9: Schéma zapojení PS pára – voda s uzavřeným parokondenzátním okruhem při dostatečném tlaku páry [4] 

Parokondenzátní okruh je uzavřen na výstupu kondenzátu z výměníku speciálním 

regulačním ventilem (5), který má ve svém tělese filtr a dva malé uzavírací ventilky, které umožní 

zastavit průtok kondenzátu, filtr vyjmout a vyčistit. Ventil tohoto provedení se vyrábí pouze v 

dimenzi DN 15. U velkých výkonů výměníků, kdy tento ventil nestačí, se před regulační ventil 

zařazuje ještě uzavírací ventil a filtr. Za regulační ventil se doporučuje zařadit průhledítko (6), 

kterým se kontroluje, zda je výměník v provozu či nikoliv. 

Naprosto tichý provoz je dán konstrukčním typem výměníku – stojatý s rovnými 

trubkami. Následuje zpětný ventil nebo klapka (7) a ruční uzavírací ventil (8) na výstupu 

kondenzátu ze stanice (02). Odpor výměníku na parní straně je minimální a pohybuje se v 

rozmezí od 20 do 500 mbar podle délky trubiček ve výměníku. 
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Sekundární strana má běžné armatury a zařízení zajišťující její funkci. Na vstupu zpětné 

vody sekundárního okruhu (03) je klapka nebo kulový uzávěr (9) za kterou následuje filtr (10) a 

oběhové čerpadlo (18), které však může být zařazeno i do přívodního potrubí (04). V této části 

stanice se umísťuje pojišťovací ventil (11). Okruh je uzavřen klapkou nebo kulovým uzávěrem 

(12). 

Expanzní zařízení (05) se připojuje buď za čerpadlem, nebo před čerpadlem. Volba místa 

závisí na hydraulice sekundárního okruhu a způsobu pojištění sekundární soustavy. Odpor 

výměníku s rovnými trubkami na sekundární straně je rovněž naprosto zanedbatelný. Při délce 

trubek L1 = 1000 mm je Δp2 = 20 až 150 mbar. Výkon výměníku je regulovatelný v rozmezí 10 až 

100 %. 

 

4.2.2.2 Stanice s nedostatečným tlakem páry pro čerpání kondenzátu do 

zdroje tepla 

Schéma stanice je uvedeno na obr. č. 10. Pára se přivádí do stojatého výměníku (4) přes ruční 

uzavírací ventil (1), filtr (2) a havarijní uzávěr (3) a zamezování vzniku vakua (19).  

 

Obrázek 10: Schéma zapojení PS pára – voda s uzavřeným parokondenzátním okruhem při nedostatečném tlaku páry 
[4] 

Parokondenzátní okruh je uzavřen na výstupu kondenzátu z výměníku dvěma způsoby, 

které vyplývají z provozních podmínek primární sítě. V období zimním, kdy je velký odběr a tlak 

páry nepostačuje pro vracení kondenzátu zpět do zdroje tepla, je uzavřen přímý odtok ventilem 
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(13). Čerpadlo (16) dimenzované na množství cca o 1/3 větší než je výkon výměníku, je zařazeno 

do parokondenzátního okruhu otevřením ventilů (15 a 17). Otevře se rovněž zkrat (14), který je 

dimenzován na třetinové množství výkonu výměníku a tlakovou ztrátu stejnou, jaká je potřebná 

pro dopravu kondenzátu do zdroje tepla včetně tlakových ztrát regulačního ventilu (5) a dalších 

vložených armatur (6,7,8). Do ochozu místo ručního regulačního ventilu (14) lze na vypočítané 

parametry zařadit clonu. 

Ochoz zajišťuje bezpečný provoz čerpadla, i když se výkon stanice blíží nulové hodnotě 

a regulační ventil uzavírá odtok kondenzátu. 

Sekundární strana má totožné armatury jako ve variantě bez kondenzátního čerpadla. 

 

4.2.2.3 Funkční podmínky primárního okruhu 

Zaplavení výměníku kondenzátem 

Při provozu uzavřeného parokondenzátního okruhu vznikají v extrémních stavech 

specifické podmínky, které je zapotřebí ošetřit softwarem. 

Jelikož je možné regulovat výkon výměníku v rozsahu 0 až 100 % může dojít k situaci, kdy při 

minimálních výkonech stoupá hladina kondenzátu až do přívodního parního potrubí. Aby se 

zabránilo vniknutí kondenzátu do parní přípojky, instaluje se před vstupem páry do výměníku 

čidlo (LA - 01) snímání hladiny. Při jejím dostoupení na tuto úroveň se musí zajistit otevření 

regulačního ventilu na kondenzátu a jeho opětné vrácení do provozní polohy. Zajistí se tím 

částečný odtok kondenzátu, a tím snížení jeho hladiny do prostoru výměníku. 

 

Vychlazení kondenzátu 

Výkony výměníků jsou stanoveny tak, aby teplota kondenzátu byla v každém provozním 

stavu max. o 3 až 5 K vyšší, než je teplota zpětné vody sekundárního okruhu. V případě, že je 

dodavatelem tepla požadována určitá limitní hodnota teploty kondenzátu a jeho teplota by 

stoupala, přechází regulace výkonu z čidla (TA - 01) na čidlo (TA - 02), které reguluje výkon podle 

hodnot t2 = konst. požadované dodavatelem tepla. 
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4.2.2.4 Funkční podmínky sekundárního okruhu 

Jednou z nejdůležitějších veličin pro správnou funkci sekundární soustavy je statický tlak. Jeho 

úroveň je dána bodem varu otopného média v nejvyšším bodě soustavy. V tomto místě by měl 

přesahovat cca o 0,5 baru tlak odpovídající tlaku bodu varu. 

 

Obrázek 11: Diagram pro určení tlaku páry P01 max. a minimálního pojišťovacího tlaku P04 min [4] 

Neméně důležitá je potřebná hodnota statického tlaku, který zabraňuje odpařování 

vlivem přehřátí vody v trubkách výměníku v místě vstupu páry do výměníku. Jeho hodnota závisí 

na konstrukci výměníku, tlaku páry a provozní teplotě sekundárního okruhu. 

Při nedodržení těchto vzájemných vazeb může dojít k tlučení ve výměníku a následné 

destrukci otopných trubek.  

Podle prvního kritéria pojišťovací pro otopnou soustavu objektu 10 m vysokého s 

teplotním rozdílem 90/70 °C by postačil přetlak 1,5 baru. 
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Podle druhého kritéria "místní přehřátí" pára 5 bar přetlaku – pojišťovací přetlak u 

výměníku voda 90/70 °C - 2,6 bar. Z tohoto porovnání vyplývá nutnost posouzení obou vlivů a 

volit vždy pro pojištění soustavy hodnotu vyšší. V daném případě 2,6 bar. [4] 

  

5. Výhody a nevýhody CZT 

Výhody 

- vyšší účinnost energetických přeměn ve zdrojích, zejména v souvislosti s kombinovanou 

výrobou elektrické energie a tepla 

- častější využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je biomasa 

- možnost využívání různých i méněhodnotných druhů paliv, tj. mazutů, dehtů, uhlí, 

komunálních či nebezpečných průmyslových odpadů, možnost využívání zbytkového 

tepla z technologických procesů, nebo možnost celoročního využívání obnovitelných a 

netradičních energetických zdrojů 

- příznivý dopad na životní prostředí v důsledku kontrolovaného nakládání s palivy, vodou 

a odpady, čistění spalin a jejich vypouštění do vyšších vrstev atmosféry a v důsledku 

kontinuálního monitoringu emisí znečišťujících látek 

 

Nevýhody 

- ztráty v dopravě a v distribuci tepla 

- vyšší investiční náročnost teplárenských staveb 

- obtížnější způsob měření, řízení a regulace 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
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1. Analýza objektu 

1.1 Stavební část 

Bytový dům na ulici Charkovská č. 2, 4, 6 v Ostravě byl postaven ve stavební soustavě T02B 

– T03B v roce 1963. Jedná se o bytový dům složený ze tří průchozích sekcí se 4 nadzemními 

podlažími a 1 podzemním podlažím. Hlavní vstupy do domu jsou na severozápadní straně. 

Vedlejší vstupy jsou z jihovýchodní strany. V podzemním podlaží jsou sklepní boxy, domovní 

vybavení a napojovací uzly sítí. V 1. NP až 4. NP jsou byty, celkem 36 bytových jednotek. 

K vertikální dopravě slouží dvouramenná schodiště. Jihovýchodní průčelí a štíty jsou členěny 

svislými pásy balkonů, severozápadní průčelí je hladké. 

 

 
Stavební soustava T02B – T03B je panelová technologie. Nosný systém je podélný 

stěnový v kombinaci se středním nosným průvlakem. Dispozičně se jedná o podélný dvojtrakt. 

Konstrukční výška podlaží je 3 000 mm. 

Obvodový plášť je tvořen dílci ze struskopemzobetonu (SPB 60) tloušťky 300 mm a 200 

mm (v místě okenních otvorů) s oboustrannými omítkami. Vnitřní nosné stěny jsou tvořeny ze 

struskopemzobetonu tloušťky 300 mm a 200 mm. Štíty a část průčelí byly v minulosti dodatečně 

zatepleny obkladem z plynosilikátových desek. Střední nosné pilíře jsou železobetonové o 

rozměrech 750 x 500 mm. Příčky jsou zděné z cihel tloušťky 60 mm nebo 125 mm. Stropní 

konstrukci tvoří železobetonové dutinové panely tloušťky 215 mm. 

Podlaha nad suterénem je v celkové tloušťce 100 mm ve skladbě od interiéru: nášlapná 

vrstva (PVC, dřevěné vlysy nebo keramická dlažba), lepidlo, betonová mazanina, rohož 

z minerálních vláken, vrstva škváry, stropní panel.  

Obrázek 12: Fotografie jižní části objektu 
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Střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou střechou, která je spádována od hřebene 

ke střešním žlabům po obvodu domu. Střecha je ve skladbě od exteriéru: hydroizolační souvrství, 

cementový potěr, vrstva škvárobetonu ve spádu, lepenka, desky Heraklit, vrstva škváry, stropní 

panel. 

V obvodovém plášti jsou osazena dřevěná zdvojená okna a balkonové dveře. V několika 

bytech byly již původní výplně otvorů vyměněny za platová s izolačními dvojskly. V suterénu jsou 

osazeny jednoduchá kovová okna s jedním sklem. Ve vstupech jsou osazeny jednoduché 

dřevěné dveře s jedním sklem. 

 

 

 

 

1.2 Posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí 

budovy  

 
SO1 Stěna obvodová tl. 300 mm 

 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vnější (těžká)  

   UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25      

            

Korekční činitel Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,343 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,130  

1 Omítka vápenná 15,00 0,880 0,880 0,017  

2 B. struskové pemzy 300,00 0,500 0,500 0,600  

3 Břizolit 20,00 1,160 1,160 0,017  

Rse Odpor při přestupu    0,040 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    0,804 1,343 

 
  

Obrázek 13: Výplně otvorů 
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SO2 Stěna v místě OT tl. 200 mm 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vnější (těžká)  

   UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25      

            

Korekční činitel Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,755 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,130  

1 Omítka vápenná 15,00 0,880 0,880 0,017  

2 B. struskové pemzy 200,00 0,500 0,500 0,400  

3 Břizolit 20,00 1,160 1,160 0,017  

Rse Odpor při přestupu    0,040 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    0,604 1,755 

 
 
 

SO3 Stěna obvodová tl. 300 mm + plynosilikát 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vnější (těžká)  

   UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25      

            

Korekční činitel Utbk = 0,050 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 0,842 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,130  

1 Omítka vápenná 20,00 0,880 0,880 0,023  

2 B. struskové pemzy 300,00 0,500 0,500 0,600  

3 Břizolit 20,00 1,160 1,160 0,017  

4 Plynosilikát 100,00 0,230 0,230 0,435  

5 Břizolit 20,00 1,160 1,160 0,017  

Rse Odpor při přestupu    0,040 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    1,262 0,842 

 
 
 

SO4 Stěna v místě OT tl. 200 mm + plynosilikát 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vnější (těžká)  

   UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25      

            

Korekční činitel Utbk = 0,050 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 0,997 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,130  

1 Omítka vápenná 15,00 0,880 0,880 0,017  

2 B. struskové pemzy 200,00 0,500 0,500 0,400  

3 Břizolit 20,00 1,160 1,160 0,017  

4 Plynosilikát 100,00 0,230 0,230 0,435  

5 Břizolit 20,00 1,160 1,160 0,017  

Rse Odpor při přestupu    0,040 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    1,056 0,997 
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SO5 Stěna obvodová tl. 300 mm do zeminy 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 

   UN,20 = 0,45 Urec,20 = 0,30      

            

Korekční činitel Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,245 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,130  

1 Omítka vápenná 15,00 0,700 0,700 0,021  

2 B. struskové pemzy 300,00 0,440 0,440 0,682  

Rse Odpor při přestupu    0,040 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    0,873 1,245 

 
 
 

SN1 Stěna k nevytápěnému suterénu tl 300 mm 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 

   UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40      

            

Korekční činitel Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,286 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,130  

1 Omítka vápenná 15,00 0,845 0,845 0,018  

2 B. struskové pemzy 300,00 0,548 0,548 0,548  

3 Omítka vápenná 15,00 0,845 0,845 0,018  

Rse Odpor při přestupu    0,130 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    0,843 1,286 

 
 
 

SN2 Stěna k nevytápěnému suterénu tl 200 mm 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 

   UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40      

            

Korekční činitel Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,614 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,130  

1 Omítka vápenná 15,00 0,845 0,845 0,018  

2 B. struskové pemzy 200,00 0,548 0,548 0,365  

3 Omítka vápenná 15,00 0,845 0,845 0,018  

Rse Odpor při přestupu    0,130 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    0,661 1,614 
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PDL1 Podlaha nad suterénem 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Podlaha vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 

   UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40      

            

Korekční činitel Utbk = 0,050 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,122 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,170  

1 Vlysy 19,00 0,180 0,180 0,106  

2 Beton hutný (2100) 50,00 1,243 1,243 0,040  

3 Minerální vlna MVV lis. (450) 15,00 0,072 0,072 0,207  

4 Škvára ulehlá 10,00 0,270 0,270 0,037  

5 Dutin. železobet. str. panel* 215,00 1,160 1,160 0,185  

6 Omítka vápenná 15,00 0,845 0,845 0,018  

Rse Odpor při přestupu    0,170 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    0,933 1,122 

 
 
 

PDL2 Podlaha na zemině 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině 

   UN,20 = 0,45 Urec,20 = 0,30      

            

Korekční činitel Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 3,678 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,170  

1 Beton hutný (2100) 100,00 1,050 1,050 0,095  

2 Asfaltové pásy a lepenky 3,00 0,210 0,210 0,014  

Rse Odpor při přestupu    0,000 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    0,280 3,678 

 
 
 

SCH1 Střešní konstrukce 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 

   UN,20 = 0,24 Urec,20 = 0,16      

            

Korekční činitel Utbk = 0,050 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 0,853 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,100  

1 Omítka vápenná 15,00 0,880 0,880 0,017  

2 Dutin. železobet. str. panel* 215,00 1,200 1,200 0,179  

3 Škvára ulehlá 20,00 0,270 0,270 0,074  

4 Desky z dř. vlny s cem. (600) 50,00 0,190 0,190 0,263  

5 Škvára ulehlá 45,00 0,270 0,270 0,167  

6 Desky z dř. vlny s cem. (600) 25,00 0,190 0,190 0,132  

7 Asfaltové pásy a lepenky 1,00 0,210 0,210 0,005  

8 Beton ze škváry (1200) 150,00 0,650 0,650 0,231  

9 Beton hutný (2100) 30,00 1,230 1,230 0,024  

10 Asfaltové pásy a lepenky 3,00 0,210 0,210 0,014  

Rse Odpor při přestupu    0,040 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    1,246 0,853 
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Porovnání vypočítaných součinitelů prostupu tepla s požadovanými a doporučenými 
hodnotami dle ČSN 73 0540-2:2011.  
 

Typ konstrukce 
Vypočítaná 
hodnota U 
[W/m2K] 

UN,20 
[W/m2K

] 

Urec,20 

[W/m2K] 
Posouzení 

Stěna obvodová tl. 300 mm 1,34 0,30 0,25 NEVYHOVUJE 

Stěna v místě OT tl. 200 mm 1,76 0,30 0,25 NEVYHOVUJE 

Stěna obvodová tl. 300 mm + plynosilikát 0,84 0,30 0,25 NEVYHOVUJE 

Stěna v místě OT tl. 200 mm + plynosilikát 1,00 0,30 0,25 NEVYHOVUJE 

Stěna obvodová tl. 300 mm do zeminy 1,25 0,45 0,30 NEVYHOVUJE 

Stěna k nevytápěnému suterénu tl 300 
mm 

1,29 0,60 0,40 NEVYHOVUJE 

Stěna k nevytápěnému suterénu tl 200 
mm 

1,61 0,60 0,40 NEVYHOVUJE 

Podlaha nad suterénem 1,12 0,60 0,40 NEVYHOVUJE 

Podlaha na zemině 3,68 0,45 0,30 NEVYHOVUJE 

Střešní konstrukce 0,85 0,24 0,16 NEVYHOVUJE 

Okna původní 2,40 1,50 1,20 NEVYHOVUJE 

Okna vyměněná 1,30 1,50 1,20 
VYHOVUJE na 
požadovanou 

hodnotu 

Vstupní dveře 4,70 1,70 1,20 NEVYHOVUJE 

 
 

2. Energetické systémy budovy 

Bytový dům je napojen na sekundární rozvody distributora tepla, firmy Veolia Energie ČR, 

a. s. Do domu je přiveden čtyřtrubkový rozvod – centrálně ekvitermně regulovaná topná větev 

ÚT a rozvod teplé vody s cirkulací. Centrální regulační zařízení je umístěno v předávací stanici 

distributora tepla. Ve strojovně v suterénu domu (č. 1257) je umístěn napojovací uzel. 

V napojovacím uzlu je umístěn měřič tepla pro vytápění domu. 

Vlastní otopná soustava v domě je původní. Hlavní horizontální rozvody jsou vedeny pod 

stropem v suterénu. Z nich jsou vyvedeny jednotlivé stoupací rozvody k jednotlivým otopným 

tělesům. Stoupací potrubí jsou v domě vedeny volně. Na patách stoupacích potrubí jsou 

instalovány uzavírací a vypouštěcí armatury. Pro zajištění hydraulické stability otopné soustavy 

je na patě domu v napojovacím uzlu instalován regulátor diferenčního tlaku. Rozvody v suterénu 

jsou opatřeny tepelnou izolací – většinou rohožemi z minerální vlny s povrchovou úpravou 

Fatroid, příp. al. fólií. 

Otopná plocha je tvořena litinovými otopnými tělesy SLAVIA, která jsou umístěna většinou 

pod okny. Otopná tělesa jsou opatřeny termostatickými ventily HERZ. Tělesa jsou vybavena 

poměrovými měřiči (indikátory topných nákladů). 

Teplá voda pro dům je připravována v předávací stanici distributora tepla – mimo objekt. 

V předávací stanici jsou umístěna i centrální cirkulační čerpadla TV. Hlavní horizontální rozvod 

teplé vody je umístěn v suterénu. Stoupací potrubí je vedeno instalačními jádry jednotlivých 

bytů. Rozvody v domě byly rekonstruovány v letech 1991 až 1995 a jsou provedeny z ocelového 
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pozinkovaného a plastového potrubí. Rozvody jsou opatřeny tepelnou izolací z termoizolačních 

trubic, minerální vlny a z plstěných pásů. 

Osvětlení společných prostor je provedeno žárovkovými svítidly. Osvětlení schodiště a 

vstupních prostor je spínáno časovými spínači s tlačítkovým ovládáním. Osvětlení sklepních 

prostor je ovládáno tlačítkovými vypínači bez časových spínačů. V objektu nejsou výtahy. 

 

3. Energetická náročnost budovy – energetické vstupy 

Pro potřebu energetického auditu je nutné zpracovat model výchozího stavu energetického 

hospodářství, který bude vztažen k průměrným klimatickým datům. Je nutné stanovit standartní 

profil užívání. Údaje v účetních dokladech mohou být zatíženy odchylkami, které nesouvisí 

s typickým užíváním budovy. Zadavatel poskytl fakturační údaje za poslední tři roky provozu 

objektu. Během daného období nedošlo k žádným změnám, které by mohli výrazně ovlivnit 

spotřebu energie. 

 
 
Tabulka spotřeb paliv a energie v roce 2014    

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet 
na GJ 

Roční náklady v tis. 
Kč 

Teplo – vytápění GJ 1 232,00 - 1 232,00 689,92 

Teplo – teplá voda GJ 228,96 - 228,96 128,22 

Elektrická energie MWh 13,00 3,60 46,80 54,08 

Celkem vstupy paliv a energie 1 507,76 872,22 

Celkem spotřeba paliv a energie v roce 2014 1 507,76 872,22 

 
 
Tabulka spotřeb paliv a energie v roce 2015    

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet 
na GJ 

Roční náklady v tis. 
Kč 

Teplo – vytápění GJ 1 209,00 - 1 209,00 677,04 

Teplo – teplá voda GJ 232,56 - 232,56 130,23 

Elektrická energie MWh 13,39 3,60 48,20 55,70 

Celkem vstupy paliv a energie 1 489,76 862,97 

Celkem spotřeba paliv a energie v roce 2015 1 489,76 862,97 

 
 
Tabulka spotřeb paliv a energie v roce 2016    

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet 
na GJ 

Roční náklady v tis. 
Kč 

Teplo – vytápění GJ 1 296,00 - 1 296,00 725,76 

Teplo – teplá voda GJ 227,28 - 227,28 127,28 

Elektrická energie MWh 13,25 3,60 47,70 55,12 

Celkem vstupy paliv a energie 1 570,98 908,16 

Celkem spotřeba paliv a energie v roce 2016 1 570,98 908,16 
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4. Výpočtový model 

V souladu s příslušnou legislativou a technickými normami byl vytvořen výpočtový model 

energetické náročnosti. Modelování budovy je založeno na principu zónového modelu budovy. 

Zónováním objektu se rozumí geometrické rozdělení budovy na jednotlivé části. 

 

Na základě metodiky dle ČSN EN ISO 13790 je objekt rozdělen do dvou zón. 

 

Zóna č. 1 – Obytná část – zahrnuje veškeré obytné prostory – označeno šedou barvou 

Zóna č. 2 – Schodiště – zahrnuje komunikační prostory v objektu – označeno modrou barvou 

Průsvitné konstrukce ohraničují nevytápěný prostor budovy. 

 

Obrázek 14: Model objektu v programu SketchUp 

Obrázek 15: Zónování objektu 
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5. Energetická náročnost – původní stav 

K určení energetické náročnosti byl použit program PROTECH. 
 

 
Energetické náročnost objektu – původní stav  

  
Spotřeba 
v GJ/rok 

Procentuální 
podíl 

Teplo – vytápění 1251,7 82,0 

Teplo – teplá voda 227 14,9 

Elektrická energie 47,8 3,1 

Celková energetická náročnost 1526,5   

 
 

 
Z uvedeného grafu vyplývá, že největší potenciál energetických úspor se nachází v oblasti 
spotřeby tepla na vytápění, zejména v oblasti stavební části budovy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82%

15% 3%

Procentuální podíl energetické náročnosti objektu -
původní stav

Teplo - vytápění Teplo - teplá voda Elektrická energie
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Ztráty obálkou budovy – původní stav 

  HT [W] 
Procentuální 

podíl 

Obvodová stěna 1692,2 42,3 

Stěna k nevytápěnému suterénu 207,3 5,2 

Střecha 565,1 14,1 

Podlaha na suterénem 348 8,7 

Podlaha na zemině 29,6 0,7 

Výplně otvorů 1161,1 29,0 

Celková tepelná ztráta 4003,3   

 

 

Z grafu procentuálního rozdělení ztrát budovy vyplývá, že úsporu energie budeme hledat 

zejména v rekonstrukci obvodových stěn, střechy a výměny výplní otvorů.  

  

42%

5%14%

9%

1%

29%

Procentuální podíl tepelných ztrát obálkou budovy -
původní stav

Obvodová stěna Stěna k nevytápěnému suterénu

Střecha Podlaha na suterénem
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6. Energetická náročnost – nový stav 

V rámci zlepšení konstrukcí obálky budovy je navrženo zateplení obvodových stěn tepelnou 

izolací EPS 70 F tl. 160 a 40 mm, zateplení stropní konstrukce nad suterénem tepelnou izolací 

EPS 70 S tl. 70 mm, zateplení střešní konstrukce tepelnou izolací EPS 100 S tl. 280 mm. Dále je 

navržena výměna původních výplní otvorů za nové plastové s izolačními dvojskly. Mimo stavební 

úpravy je navržena výměna osvětlení společných prostor. 

 

Ztráty obálkou budovy – nový stav 

  HT [W] Procentuální podíl [%] 

Obvodová stěna 415,5 28,4 

Stěna k nevytápěnému 
suterénu 

203,4 13,9 

Střecha   103,4 7,1 

Podlaha na suterénem 171,8 11,7 

Podlaha na zemině 29,6 2,0 

Výplně otvorů 538,5 36,8 

Celková tepelná ztráta 1462,2   

 
V grafickém znázornění pro nový stav vidíme procentuální vyjádření ztrát jednotlivými 

konstrukcemi obálky budovy. Vzhledem k charakteru budovy – velká plocha obvodových stěn a 

velké množství výplní otvorů, jsou úsporná opatření navržena vhodně.  

28%

14%

7%
12%

2%

37%

Procentuální podíl tepelných ztrát obálkou budovy - nový 
stav

Obvodová stěna Stěna k nevytápěnému suterénu

Střecha Podlaha na suterénem

Podlaha na zemině Výplně otvorů
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1. Identifikační údaje 

 
Vlastník předmětu energetického auditu 

Vlastník:   Společenství vlastníků Charkovská 2, 4, 6 

Adresa:   Charkovská 1257/6 

708 00 Ostrava – Poruba 

IČO:    06222226 

 

 

Předmět energetického auditu 

Název:    Bytový dům 

Adresa:   Charkovská č. p. 1257/6, 1258/4, 1259/2 

708 00 Ostrava – Poruba 
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2. Popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu 

2.1 Charakteristika hlavních činností předmětu energetického auditu 

Bytový dům na ulici Charkovská č. 2, 4, 6 v Ostravě byl postaven ve stavební soustavě T02B 

– T03B v roce 1963. Jedná se o bytový dům složený ze tří průchozích sekcí se 4 nadzemními 

podlažími a 1 podzemním podlažím. Hlavní vstupy do domu jsou na severozápadní straně. 

Vedlejší vstupy jsou z jihovýchodní strany. V podzemním podlaží jsou sklepní boxy, domovní 

vybavení a napojovací uzly sítí. V 1. NP až 4. NP jsou byty, celkem 36 bytových jednotek. 

K vertikální dopravě slouží dvouramenná schodiště. Jihovýchodní průčelí a štíty jsou členěny 

svislými pásy balkonů, severozápadní průčelí je hladké. 

Stavební soustava T02B – T03B je panelová technologie. Nosný systém je podélný 
stěnový v kombinaci se středním nosným průvlakem. Dispozičně se jedná o podélný dvojtrakt. 
Konstrukční výška podlaží je 3 000 mm. 

Obvodový plášť je tvořen dílci ze struskopemzobetonu (SPB 60) tloušťky 300 mm a 200 

mm (v místě okenních otvorů) s oboustrannými omítkami. Vnitřní nosné stěny jsou tvořeny ze 

struskopemzobetonu tloušťky 300 mm a 200 mm. Štíty a část průčelí byly v minulosti dodatečně 

zatepleny obkladem z plynosilikátových desek. Střední nosné pilíře jsou železobetonové o 

rozměrech 750 x 500 mm. Příčky jsou zděné z cihel tloušťky 60 mm nebo 125 mm. Stropní 

konstrukci tvoří železobetonové dutinové panely tloušťky 215 mm. 

Podlaha nad suterénem je v celkové tloušťce 100 mm ve skladbě od interiéru: nášlapná 

vrstva (PVC, dřevěné vlysy nebo keramická dlažba), lepidlo, betonová mazanina, rohož 

z minerálních vláken, vrstva škváry, stropní panel.  

Střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou střechou, která je spádována od hřebene 

ke střešním žlabům po obvodu domu. Střecha je ve skladbě od exteriéru: hydroizolační souvrství, 

cementový potěr, vrstva škvárobetonu ve spádu, lepenka, desky Heraklit, vrstva škváry, stropní 

panel. 

V obvodovém plášti jsou osazena dřevěná zdvojená okna a balkonové dveře. V několika 

bytech byly již původní výplně otvorů vyměněny za platová s izolačními dvojskly. V suterénu jsou 

osazeny jednoduchá kovová okna s jedním sklem. Ve vstupech jsou osazeny jednoduché 

dřevěné dveře s jedním sklem. 

Bytový dům je napojen na sekundární rozvody distributora tepla, firmy Veolia Energie ČR, 

a. s. Do domu je přiveden čtyřtrubkový rozvod – centrálně ekvitermně regulovaná topná větev 

ÚT a rozvod teplé vody s cirkulací. Centrální regulační zařízení je umístěno v předávací stanici 

distributora tepla. Ve strojovně v suterénu domu (č. 1257) je umístěn napojovací uzel. 

V napojovacím uzlu je umístěn měřič tepla pro vytápění domu. 

Vlastní otopná soustava v domě je původní. Hlavní horizontální rozvody jsou vedeny pod 

stropem v suterénu. Z nich jsou vyvedeny jednotlivé stoupací rozvody k jednotlivým otopným 

tělesům. Stoupací potrubí jsou v domě vedeny volně. Na patách stoupacích potrubí jsou 

instalovány uzavírací a vypouštěcí armatury. Pro zajištění hydraulické stability otopné soustavy 

je na patě domu v napojovacím uzlu instalován regulátor diferenčního tlaku. Rozvody v suterénu 

jsou opatřeny tepelnou izolací – většinou rohožemi z minerální vlny s povrchovou úpravou 

Fatroid, příp. al. fólií. 

Otopná plocha je tvořena litinovými otopnými tělesy SLAVIA, která jsou umístěna většinou 

pod okny. Otopná tělesa jsou opatřeny termostatickými ventily HERZ. Tělesa jsou vybavena 

poměrovými měřiči (indikátory topných nákladů). 
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Teplá voda pro dům je připravována v předávací stanici distributora tepla – mimo objekt. 

V předávací stanici jsou umístěna i centrální cirkulační čerpadla TV. Hlavní horizontální rozvod 

teplé vody je umístěn v suterénu. Stoupací potrubí je vedeno instalačními jádry jednotlivých 

bytů. Rozvody v domě byly rekonstruovány v letech 1991 až 1995 a jsou provedeny z ocelového 

pozinkovaného a plastového potrubí. Rozvody jsou opatřeny tepelnou izolací z termoizolačních 

trubic, minerální vlny a z plstěných pásů. 

Osvětlení společných prostor je provedeno žárovkovými svítidly. Osvětlení schodiště a 

vstupních prostor je spínáno časovými spínači s tlačítkovým ovládáním. Osvětlení sklepních 

prostor je ovládáno tlačítkovými vypínači bez časových spínačů. V objektu nejsou výtahy. 

 

 

 

 
 

Obrázek 16: Situace [5] 
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2.2 Energetické vstupy za předcházející 3 roky včetně průměrných hodnot 

Tabulka spotřeb paliv a energie v roce 2014    

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet 
na GJ 

Roční náklady v tis. 
Kč 

Teplo – vytápění GJ 1 232,00 - 1 232,00 689,92 

Teplo – teplá voda GJ 228,96 - 228,96 128,22 

Elektrická energie MWh 13,00 3,60 46,80 54,08 

Celkem vstupy paliv a energie 1 507,76 872,22 

Celkem spotřeba paliv a energie v roce 2014 1 507,76 872,22 

 
 
Tabulka spotřeb paliv a energie v roce 2015    

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet 
na GJ 

Roční náklady v tis. 
Kč 

Teplo – vytápění GJ 1 209,00 - 1 209,00 677,04 

Teplo – teplá voda GJ 232,56 - 232,56 130,23 

Elektrická energie MWh 13,39 3,60 48,20 55,70 

Celkem vstupy paliv a energie 1 489,76 862,97 

Celkem spotřeba paliv a energie v roce 2015 1 489,76 862,97 

 
  

Obrázek 17: Situace – letecký pohled [6] 
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Tabulka spotřeb paliv a energie v roce 2016    

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet 
na GJ 

Roční náklady v tis. 
Kč 

Teplo – vytápění GJ 1 296,00 - 1 296,00 725,76 

Teplo – teplá voda GJ 227,28 - 227,28 127,28 

Elektrická energie MWh 13,25 3,60 47,70 55,12 

Celkem vstupy paliv a energie 1 570,98 908,16 

 

Z předcházejících údajů o spotřebách energie byly stanoveny průměrné hodnoty, které jsou 

použity v následujících výpočtech energetického auditu. 

 

Vstupy paliv a 
energie 

Jednotka Množství 
Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet na 
GJ 

Roční 
náklady v 

tis.Kč  

 Elektřina MWh 13,28 3,60 47,80 55,24 

 Teplo  GJ 1478,70 - - 828,07 

 Zemní plyn MWh - - - - 

 Jiné plyny MWh - - - - 

 Hnědé uhlí t - - - - 

 Černé uhlí t - - - - 

 Koks t - - - - 

 Jiná pevná paliva t - - - - 

 TTO t - - - - 

 LTO t - - - - 

 Nafta t - - - - 

 Druhotné zdroje GJ - - - - 

 Obnovitelné zdroje GJ/MWh - - - - 

 Jiná paliva GJ - - - - 

 Celkem vstupy paliv a energie 883,31 

 Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0 

 Celkem spotřeba paliv a energie 883,31 

 

2.3 Vlastní zdroje energie 

V budově nejsou instalovány žádné vlastní zdroje energie. 

 

2.4 Rozvody energie 

Bytový dům je napojen na sekundární rozvody distributora tepla, firmy Veolia Energie ČR, 

a. s. Do domu je přiveden čtyřtrubkový rozvod – centrálně ekvitermně regulovaná topná větev 

ÚT a rozvod teplé vody s cirkulací. Centrální regulační zařízení je umístěno v předávací stanici 

distributora tepla. Ve strojovně v suterénu domu (č. 1257) je umístěn napojovací uzel. V 

napojovacím uzlu je umístěn měřič tepla pro vytápění domu. Vlastní otopná soustava v domě je 

původní. Hlavní horizontální rozvody jsou vedeny pod stropem v suterénu. Z nich jsou vyvedeny 

jednotlivé stoupací rozvody k jednotlivým otopným tělesům. Stoupací potrubí jsou v domě 

vedeny volně. Na patách stoupacích potrubí jsou instalovány uzavírací a vypouštěcí armatury. 
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Pro zajištění hydraulické stability otopné soustavy je na patě domu v napojovacím uzlu 

instalován regulátor diferenčního tlaku. Rozvody v suterénu jsou opatřeny tepelnou izolací – 

většinou rohožemi z minerální vlny s povrchovou úpravou Fatroid, příp. al. fólií. Otopná plocha 

je tvořena litinovými otopnými tělesy SLAVIA, která jsou umístěna většinou pod okny. Otopná 

tělesa jsou opatřeny termostatickými ventily HERZ. Tělesa jsou vybavena poměrovými měřiči 

(indikátory topných nákladů). Teplá voda pro dům je připravována v předávací stanici 

distributora tepla – mimo objekt. V předávací stanici jsou umístěna i centrální cirkulační čerpadla 

TV. Hlavní horizontální rozvod teplé vody je umístěn v suterénu. Stoupací potrubí je vedeno 

instalačními jádry jednotlivých bytů. Rozvody v domě byly rekonstruovány v letech 1991 až 1995 

a jsou provedeny z ocelového pozinkovaného a plastového potrubí. Rozvody jsou opatřeny 

tepelnou izolací z termoizolačních trubic, minerální vlny a z plstěných pásů. 

 

2.5 Významné spotřebiče energie 

V objektu nejsou umístěny významné spotřebiče energie. 
 

2.6 Tepelně technické vlastnosti budovy 

 
SO1 Stěna obvodová tl. 300 mm 

 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vnější (těžká)  

   UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25      

            

Korekční činitel Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,343 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,130  

1 Omítka vápenná 15,00 0,880 0,880 0,017  

2 B. struskové pemzy 300,00 0,500 0,500 0,600  

3 Břizolit 20,00 1,160 1,160 0,017  

Rse Odpor při přestupu    0,040 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    0,804 1,343 

 
 
 

SO2 Stěna v místě OT tl. 200 mm 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vnější (těžká)  

   UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25      

            

Korekční činitel Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,755 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,130  

1 Omítka vápenná 15,00 0,880 0,880 0,017  

2 B. struskové pemzy 200,00 0,500 0,500 0,400  

3 Břizolit 20,00 1,160 1,160 0,017  

Rse Odpor při přestupu    0,040 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    0,604 1,755 
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SO3 Stěna obvodová tl. 300 mm + plynosilikát 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vnější (těžká)  

   UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25      

            

Korekční činitel Utbk = 0,050 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 0,842 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,130  

1 Omítka vápenná 20,00 0,880 0,880 0,023  

2 B. struskové pemzy 300,00 0,500 0,500 0,600  

3 Břizolit 20,00 1,160 1,160 0,017  

4 Plynosilikát 100,00 0,230 0,230 0,435  

5 Břizolit 20,00 1,160 1,160 0,017  

Rse Odpor při přestupu    0,040 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    1,262 0,842 

 
 
 

SO4 Stěna v místě OT tl. 200 mm + plynosilikát 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vnější (těžká)  

   UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25      

            

Korekční činitel Utbk = 0,050 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 0,997 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,130  

1 Omítka vápenná 15,00 0,880 0,880 0,017  

2 B. struskové pemzy 200,00 0,500 0,500 0,400  

3 Břizolit 20,00 1,160 1,160 0,017  

4 Plynosilikát 100,00 0,230 0,230 0,435  

5 Břizolit 20,00 1,160 1,160 0,017  

Rse Odpor při přestupu    0,040 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    1,056 0,997 

 

 

SO5 Stěna obvodová tl. 300 mm do zeminy 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 

   UN,20 = 0,45 Urec,20 = 0,30      

            

Korekční činitel Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,245 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,130  

1 Omítka vápenná 15,00 0,700 0,700 0,021  

2 B. struskové pemzy 300,00 0,440 0,440 0,682  

Rse Odpor při přestupu    0,040 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    0,873 1,245 
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SN1 Stěna k nevytápěnému suterénu tl 300 mm 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 

   UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40      

            

Korekční činitel Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,286 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,130  

1 Omítka vápenná 15,00 0,845 0,845 0,018  

2 B. struskové pemzy 300,00 0,548 0,548 0,548  

3 Omítka vápenná 15,00 0,845 0,845 0,018  

Rse Odpor při přestupu    0,130 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    0,843 1,286 

 
 
 

SN2 Stěna k nevytápěnému suterénu tl 200 mm 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 

   UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40      

            

Korekční činitel Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,614 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,130  

1 Omítka vápenná 15,00 0,845 0,845 0,018  

2 B. struskové pemzy 200,00 0,548 0,548 0,365  

3 Omítka vápenná 15,00 0,845 0,845 0,018  

Rse Odpor při přestupu    0,130 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    0,661 1,614 

 
 

 

PDL1 Podlaha nad suterénem 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Podlaha vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 

   UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40      

            

Korekční činitel Utbk = 0,050 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,122 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,170  

1 Vlysy 19,00 0,180 0,180 0,106  

2 Beton hutný (2100) 50,00 1,243 1,243 0,040  

3 Minerální vlna MVV lis. (450) 15,00 0,072 0,072 0,207  

4 Škvára ulehlá 10,00 0,270 0,270 0,037  

5 Dutin. železobet. str. panel* 215,00 1,160 1,160 0,185  

6 Omítka vápenná 15,00 0,845 0,845 0,018  

Rse Odpor při přestupu    0,170 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    0,933 1,122 

 
  



 

51 
 

PDL2 Podlaha na zemině 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině 

   UN,20 = 0,45 Urec,20 = 0,30      

            

Korekční činitel Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 3,678 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,170  

1 Beton hutný (2100) 100,00 1,050 1,050 0,095  

2 Asfaltové pásy a lepenky 3,00 0,210 0,210 0,014  

Rse Odpor při přestupu    0,000 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    0,280 3,678 

 
 
 

SCH1 Střešní konstrukce 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 

   UN,20 = 0,24 Urec,20 = 0,16      

            

Korekční činitel Utbk = 0,050 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 0,853 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 

č.v.  d  ekv Rv U 
  mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

Rsi Odpor při přestupu    0,100  

1 Omítka vápenná 15,00 0,880 0,880 0,017  

2 Dutin. železobet. str. panel* 215,00 1,200 1,200 0,179  

3 Škvára ulehlá 20,00 0,270 0,270 0,074  

4 Desky z dř. vlny s cem. (600) 50,00 0,190 0,190 0,263  

5 Škvára ulehlá 45,00 0,270 0,270 0,167  

6 Desky z dř. vlny s cem. (600) 25,00 0,190 0,190 0,132  

7 Asfaltové pásy a lepenky 1,00 0,210 0,210 0,005  

8 Beton ze škváry (1200) 150,00 0,650 0,650 0,231  

9 Beton hutný (2100) 30,00 1,230 1,230 0,024  

10 Asfaltové pásy a lepenky 3,00 0,210 0,210 0,014  

Rse Odpor při přestupu    0,040 = (1/RT)+Utbk 

 Odpor celkem RT    1,246 0,853 
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2.7 Systém managementu hospodaření s energiemi podle ČSN EN ISO 50001 

 

Pro bytový dům není zaveden management hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 – 

systém managementu hospodaření energií – požadavky s návodem na použití z ledna 2012. 

  

Obrázek 18: Model systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 [7] 
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3. Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu 

energetického auditu 

 

3.1 Vyhodnocení účinnosti užití energie 

Uvažované hodnoty pro výpočet: 

Účinnost sdílení / distribuce otopné soustavy:   88 % / 87 % 

 

3.2 Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budovy 

Porovnání vypočítaných součinitelů prostupu tepla s požadovanými a doporučenými 

hodnotami dle ČSN 73 0540-2:2011.  

 

Typ konstrukce 
Vypočítaná 
hodnota U 
[W/m2K] 

UN,20 
[W/m2K

] 

Urec,20 

[W/m2K] 
Posouzení 

Stěna obvodová tl. 300 mm 1,34 0,30 0,25 NEVYHOVUJE 

Stěna v místě OT tl. 200 mm 1,76 0,30 0,25 NEVYHOVUJE 

Stěna obvodová tl. 300 mm + plynosilikát 0,84 0,30 0,25 NEVYHOVUJE 

Stěna v místě OT tl. 200 mm + plynosilikát 1,00 0,30 0,25 NEVYHOVUJE 

Stěna obvodová tl. 300 mm do zeminy 1,25 0,45 0,30 NEVYHOVUJE 

Stěna k nevytápěnému suterénu tl 300 
mm 

1,29 0,60 0,40 NEVYHOVUJE 

Stěna k nevytápěnému suterénu tl 200 
mm 

1,61 0,60 0,40 NEVYHOVUJE 

Podlaha nad suterénem 1,12 0,60 0,40 NEVYHOVUJE 

Podlaha na zemině 3,68 0,45 0,30 NEVYHOVUJE 

Střešní konstrukce 0,85 0,24 0,16 NEVYHOVUJE 

Okna původní 2,40 1,50 1,20 NEVYHOVUJE 

Okna vyměněná 1,30 1,50 1,20 
VYHOVUJE na 
požadovanou 

hodnotu 

Vstupní dveře 4,70 1,70 1,20 NEVYHOVUJE 

 

3.3 Vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření s energií 

Pro bytový dům není zaveden management hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 – 

systém managementu hospodaření energií – požadavky s návodem na použití z ledna 2012. 
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3.4 Celková energetická bilance 

ř. Ukazatel 
Energie Náklady 

GJ MWh tis. Kč 

1 Vstupy paliv a energie 1526,50 424,03 885,37 

2 Změna zásob paliv - - - 

3 Spotřeba paliv a energie 1526,50 424,03 885,37 

4 Prodej energie cizím - - - 

5 Konečná spotřeba paliv a energie  1526,50 424,03 885,37 

6 
Ztráty ve vlastním zdroji a 
rozvodech energie 

- - - 

7 Spotřeba energie na vytápění  1251,70 347,69 725,99 

8 Spotřeba energie na chlazení - - - 

9 
Spotřeba energie na přípravu teplé 
vody 

227,00 63,06 131,66 

10 Spotřeba energie na větrání - - - 

11 
Spotřeba energie na úpravu 
vlhkosti 

- - - 

12 Spotřeba energie na osvětlení 47,80 13,28 52,05 

13 
Spotřeba energie na technologické 
a ostatní procesy 

- - - 

 
 

4. Návrhy jednotlivých opatření ke zvýšení účinnosti užití 

energie 

4.1 Opatření č. 1 

Název: Zateplení obvodového pláště budovy 

Popis: Doporučuji zateplení obvodového pláště budovy tepelnou izolací EPS 70 F tloušťky 

160 mm a tloušťky 40 mm v části fasády, která byla v minulosti dodatečně zateplena, tak by 

došlo ke sjednocení fasády.  

 

Typ konstrukce 

Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

Posouzení Původní 
stav 

Nový 
stav 

Požadovaná 
hodnota 

Doporučená 
hodnota 

Stěna tl. 300 mm 1,34 0,23 0,30 0,25 
Vyhovuje na 

Urec 

Stěna tl. 200 mm 1,76 0,24 0,30 0,25 
Vyhovuje na 

Urec 

Stěna tl. 300 mm + 
plynosilikát 

0,84 0,46 0,30 0,25 Nevyhovuje 

Stěna tl. 200 mm + 
plynosilikát 

1,00 0,51 0,30 0,25 Nevyhovuje 
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Realizací tohoto opatření dojde k úspoře 432,80 GJ ročně v ceně 251 024 Kč při předpokládaných 

investičních nákladech 1 678 240 Kč. Celková plocha fasády činí 1330,0 m2. Při výpočtech byla 

uvažována cena 1 600 Kč/m2 pro zateplení tepelnou izolací EPS 70 F tloušťky 160 mm a 400 

Kč/m2 pro zateplení tepelnou izolací EPS 70 F tloušťky 40 mm. 

 

Opatření č. 1 
Původní stav Nový stav 

GJ/rok Kč/rok GJ/rok Kč/rok 

Investice - 1 678 240 

Teplo – vytápění 1 251,70 725 986,00 818,90 474 962,00 

Teplo – teplá voda 227,00 131 660,00 227,00 131 660,00 

Elektrická energie 47,80 52 048,89 47,80 52 048,89 

Celková energetická náročnost 1 526,50 909 694,89 1 093,70 658 670,89 

Úspora energie – vytápění - - 432,80 251 024,00 

Úspora energie – teplá voda - - - - 

Úspora elektrické energie - - - - 

Celková úspora  432,80 251 024,00 
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4.2 Opatření č. 2 

Název: Zateplení střešní konstrukce 

Popis: Doporučuji zateplení střešní konstrukce tepelnou izolací EPS 100 S tloušťky 280 mm.  

 

Typ konstrukce 

Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

Posouzení Původní 
stav 

Nový 
stav 

Požadovaná 
hodnota 

Doporučená 
hodnota 

Střešní konstrukce 0,85 0,16 0,16 0,24 
Vyhovuje na 

Urec 

 
Realizací tohoto opatření dojde k úspoře 159,80 GJ ročně v ceně 92 684 Kč při předpokládaných 

investičních nákladech 1 325 400 Kč. Celková plocha střešní konstrukce činí 662,7 m2. Při 

výpočtech byla uvažována cena 2000 Kč/m2 pro zateplení tepelnou izolací EPS 100 S tloušťky 

280 mm. 

 

Opatření č. 2 
Původní stav Nový stav 

GJ/rok Kč/rok GJ/rok Kč/rok 

Investice - 1 325 400 

Teplo – vytápění 1 251,70 725 986,00 1 091,90 633 302,00 

Teplo – teplá voda 227,00 131 660,00 227,00 131 660,00 

Elektrická energie 47,80 52 048,89 47,80 52 048,89 

Celková energetická náročnost 1 526,50 909 694,89 1 366,70 817 010,89 

Úspora energie – vytápění - - 159,80 92 684,00 

Úspora energie – teplá voda - - - - 

Úspora elektrické energie - - - - 

Celková úspora  159,80 92 684,00 
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4.3 Opatření č. 3 

Název: Zateplení podlahy nad suterénem 

Popis: Doporučuji zateplení podlahy nad suterénem ze strany suterénu tepelnou izolací 

EPS 70 S tloušťky 70 mm.  

 

Typ konstrukce 

Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

Posouzení Původní 
stav 

Nový 
stav 

Požadovaná 
hodnota 

Doporučená 
hodnota 

Podlaha nad suterénem 1,12 0,39 0,40 0,60 
Vyhovuje na 

Urec 

 
Realizací tohoto opatření dojde k úspoře 62,70 GJ ročně v ceně 36 366 Kč při předpokládaných 

investičních nákladech 407 470 Kč. Celková plocha podlahy nad suterénem činí 582,1 m2. Při 

výpočtech byla uvažována cena 700 Kč/m2 pro zateplení tepelnou izolací EPS 70 S tloušťky 

70 mm. 

 

Opatření č. 3 
Původní stav Nový stav 

GJ/rok Kč/rok GJ/rok Kč/rok 

Investice - 407 470 

Teplo – vytápění 1 251,70 725 986,00 1 189,00 689 620,00 

Teplo – teplá voda 227,00 131 660,00 227,00 131 660,00 

Elektrická energie 47,80 52 048,89 47,80 52 048,89 

Celková energetická náročnost 1 526,50 909 694,89 1 463,80 873 328,89 

Úspora energie – vytápění - - 62,70 36 366,00 

Úspora energie – teplá voda - - - - 

Úspora elektrické energie - - - - 

Celková úspora  62,70 36 366,00 
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4.4 Opatření č. 4 

Název: Výměna výplní otvorů 

Popis: Doporučuji výměnu původních výplní otvorů za plastové s izolačními dvojskly. 

 

Typ konstrukce 

Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

Posouzení Původní 
stav 

Nový 
stav 

Požadovaná 
hodnota 

Doporučená 
hodnota 

Okna 2,40 1,10 1,20 1,50 
Vyhovuje na 

Urec 

Dveře 
4,70 1,20 1,20 1,70 

Vyhovuje na 
Urec 

  
Realizací tohoto opatření dojde k úspoře 194,90 GJ ročně v ceně 113 042 Kč při předpokládaných 

investičních nákladech 2 143 260 Kč. Celková plocha výplní otvorů činí 476,28 m2. Při výpočtech 

byla uvažována cena 4 500 Kč/m2 výplně otvorů. 

 

Opatření č. 4 
Původní stav Nový stav 

GJ/rok Kč/rok GJ/rok Kč/rok 

Investice - 2 143 260 

Teplo – vytápění 1 251,70 725 986,00 1 056,80 612 944,00 

Teplo – teplá voda 227,00 131 660,00 227,00 131 660,00 

Elektrická energie 47,80 52 048,89 47,80 52 048,89 

Celková energetická náročnost 1 526,50 909 694,89 1 331,60 796 652,89 

Úspora energie – vytápění - - 194,90 113 042,00 

Úspora energie – teplá voda - - - - 

Úspora elektrické energie - - - - 

Celková úspora  194,90 113 042,00 
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4.5 Opatření č. 5 

Název: Výměna osvětlení společných prostor 

Popis: Doporučuji výměnu původních žárovek za žárovky úsporné a instalaci snímačů pohybu. 

 

Realizací tohoto opatření dojde k úspoře 0,40 GJ ročně v ceně 791,78 Kč při předpokládaných 

investičních nákladech 9 600 Kč. Celkový počet vyměněných světel je 16. Při výpočtech byla 

uvažována cena 600 Kč za kus. 

 

Opatření č. 5 
Původní stav Nový stav 

GJ/rok Kč/rok GJ/rok Kč/rok 

Investice - 9 600 

Teplo – vytápění 1 251,70 725 986,00 1 252,40 726 392,00 

Teplo – teplá voda 227,00 131 660,00 227,00 131 660,00 

Elektrická energie 47,80 52 048,89 46,70 50 851,11 

Celková energetická náročnost 1 526,50 909 694,89 1 526,10 908 903,11 

Úspora energie – vytápění - - -0,70 -406,00 

Úspora energie – teplá voda - - - - 

Úspora elektrické energie - - 1,10 1 197,78 

Celková úspora  0,40 791,78 

 

 
 

4.6 Další možné možnosti navrhovaných opatření 

Jako další možná navrhovaná opatření se nabízí instalace tepelného čerpadla, fotovoltaických a 

solárních panelů. Vzhledem k velikosti objektu, uspořádání jednotlivých částí, dispozici a vedení 

rozvodů není technicky ani ekonomicky vhodné instalovat zmíněná zařízení. 
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4.7 Přehled navrhovaných opatření 

V následující tabulce je uveden přehled navrhovaných opatření, náklady na jejich 

realizaci, úspora energie v GJ, úspora financí a prostá doba návratnosti jednotlivých opatření. 

Vhodnou kombinací těchto opatření budou navrhnuty varianty úsporných opatření. 

 

  
Investice 

[Kč] 

Úspora 
energie 
[GJ/rok] 

Úspora 
financí 

[Kč/rok] 

Prostá doba 
návratnosti 

[rok] 

Opatření č. 1 1 678 240 432,80 251 024 6,7 

Opatření č. 2 1 325 400 159,80 92 684 14,3 

Opatření č. 3 407 470 62,70 36 366 11,2 

Opatření č. 4 2 143 260 194,90 113 042 19,0 

Opatření č. 5 9 600 0,40 792 12,1 
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5. Návrh variant úsporných opatření 

5.1 Varianta č. 1 

Varianta č. 1 je tvořena: 

Opatření č. 1 – zateplení obvodových stěn 

Opatření č. 3 – zateplení podlahy nad suterénem 

Opatření č. 5 – výměna osvětlení společných prostor 

 

Varianta č. 1 
Původní stav Nový stav 

GJ/rok Kč/rok GJ/rok Kč/rok 

Investice - 2 095 310 

Teplo – vytápění 1 251,70 725 986 758,50 439 930 

Teplo – teplá voda 227,00 131 660 227,00 131 660 

Elektrická energie 47,80 52 049 46,70 50 851 

Celková energetická náročnost 1 526,50 909 695 1 032,20 622 441 

Úspora energie – vytápění - - 493,20 286 056 

Úspora energie – teplá voda - - - - 

Úspora elektrické energie - - 1,10 1 198 

Celková úspora  494,30 287 254 
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5.2 Varianta č. 2 

Varianta č. 2 je tvořena: 
Opatření č. 1 – zateplení obvodových stěn 

Opatření č. 2 – zateplení střešní konstrukce 

Opatření č. 3 – zateplení podlahy nad suterénem 

Opatření č. 4 – výměna výplní otvorů 

Opatření č. 5 – výměna osvětlení společných prostor 

 

Varianta č. 2 
Původní stav Nový stav 

GJ/rok Kč/rok GJ/rok Kč/rok 

Investice - 5 563 970 

Teplo – vytápění 1 251,70 725 986 376,60 218 428 

Teplo – teplá voda 227,00 131 660 227,00 131 660 

Elektrická energie 47,80 52 049 46,70 50 851 

Celková energetická náročnost 1 526,50 909 695 650,30 400 939 

Úspora energie – vytápění - - 875,10 507 558 

Úspora energie – teplá voda - - - - 

Úspora elektrické energie - - 1,10 1 198 

Celková úspora  876,20 508 756 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

5.3 Porovnání navržených variant 

  
Původní stav Varianta č. 1 Varianta č. 2 

GJ/rok Kč/rok GJ/rok Kč/rok GJ/rok Kč/rok 

Investice - 0 0 

Teplo – vytápění 1 251,70 725 986 758,50 439 930 376,60 218 428 

Teplo – teplá voda 227,00 131 660 227,00 131 660 227,00 131 660 

Elektrická energie 47,80 52 049 46,70 50 851 46,70 50 851 

Celková energetická náročnost 1 526,50 909 695 1 032,20 622 441 650,30 400 939 

Úspora energie – vytápění - - 493,20 286 056 875,10 507 558 

Úspora energie – teplá voda - - - - - - 

Úspora elektrické energie - - 1,10 1 198 1,10 1 198 

Celková úspora  494,30 287 254 876,20 508 756 

 

5.4 Ekonomické vyhodnocení navržených variant 

Ekonomické vyhodnocení se provádí podle vyhlášky č. 309/2016 Sb. s tím, že hlavním 

rozhodovacím kritériem pro výběr optimální varianty je kritérium čistá současná hodnota (NPV), 

doplňujícími kritérii pro informaci zadavateli je kritérium vnitřní výnosové procento (IRR) a 

kritérium reálná doba návratnosti (Tsd). 

 

Parametr Jednotka Varianta č. 1 Varianta č. 2 

Přínosy projektu celkem Kč 287 254 508 756 

z toho tržby za teplo a 
elektřinu 

Kč 287 254 508 756 

Investiční výdaje projektu 
celkem 

Kč 2 095 310 5 563 970 

z toho:       

náklady na přípravu projektu Kč - - 

náklady na technologická 
zařízení a stavbu 

Kč - - 

náklady na přípojky Kč - - 

Provozní náklady celkem Kč/rok - - 

z toho:       

náklady na energii Kč/rok - - 

náklady na opravu a údržbu Kč/rok - - 

osobní náklady (mzdy, 
pojistné) 

Kč/rok - - 

ostatní provozní náklady Kč/rok - - 

náklady na emise a odpady Kč/rok - - 

Doba hodnocení roky 20 20 

Diskont % 2 2 

NPV tis. Kč 2 601,7 2 754,9 

Tsd roky 8,7 14,6 

IRR % 5,2 3,1 
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Obě navrhované varianty mají čistou současnou hodnotu větší než nula, jsou obě ekonomicky 

výhodné. Čistou současnou hodnotu má mírně vyšší navrhovaná varianta č. 2. Vyšší vnitřní 

výnosové procento má varianta č. 1. 

 

5.5 Ekologické vyhodnocení navržených variant 

Dle vyhlášky č. 309/2016 Sb. se ekologické vyhodnocení provádí na základě změny emisí 

znečišťujících látek za současného stavu a po realizaci navrhovaných variant. 

 

Parametr 

Výchozí 
stav 

Varianta č. 
1 

Rozdíl 
Varianta č. 

2 
Rozdíl 

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

Tuhé  znečišťující látky  
(TZL) 

0,00613 0,00423 0,00189 0,00278 0,00335 

PM10 0,00604 0,00415 0,00189 0,00270 0,00334 

PM2,5 0,00582 0,00397 0,00185 0,00254 0,00328 

SO2 0,03317 0,02557 0,00760 0,01989 0,01328 

NOx 0,02940 0,02193 0,00747 0,01629 0,01311 

NH3 - - - - - 

VOC 0,00041 0,00029 0,00013 0,00019 0,00023 

CO2 264,78720 178,48545 86,30175 111,77881 153,00839 
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Z uvedených grafů vyplývá, že obě navržené varianty jsou šetrnější k životnímu prostředí. 

Varianta č. 2 se z ekologického hlediska jeví jako nejvýhodnější. 

 

5.6 Upravená roční energetická bilance navržených variant 

ř. Ukazatel 

Původní stav Varianta č. 1 Varianta č. 2 

Energie Náklady Energie Náklady Energie Náklady 

GJ MWh tis. Kč GJ MWh tis. Kč GJ MWh tis. Kč 

1 
Vstupy paliv a 
energie 

1526,50 424,03 885,37 985,50 273,75 571,59 603,60 167,67 350,09 

2 Změna zásob paliv - - - - - - - - - 

3 
Spotřeba paliv a 
energie 

1526,50 424,03 885,37 985,50 273,75 571,59 603,60 167,67 350,09 

4 
Prodej energie 
cizím 

- - - - - - - - - 

5 
Konečná spotřeba 
paliv a energie  

1526,50 424,03 885,37 985,50 273,75 571,59 603,60 167,67 350,09 

6 
Ztráty ve vlastním 
zdroji a rozvodech 
energie 

- - - - - - - - - 

7 
Spotřeba energie 
na vytápění  

1251,70 347,69 725,99 758,50 210,69 439,93 376,60 104,61 218,43 

8 
Spotřeba energie 
na chlazení 

- - - - - - - - - 

9 
Spotřeba energie 
na přípravu teplé 
vody 

227,00 63,06 131,66 227,00 63,06 131,66 227,00 63,06 131,66 

10 
Spotřeba energie 
na větrání 

- - - - - - - - - 

11 
Spotřeba energie 
na úpravu vlhkosti 

- - - - - - - - - 

12 
Spotřeba energie 
na osvětlení 

47,80 13,28 52,05 46,70 12,97 50,85 46,70 12,97 50,85 

13 
Spotřeba energie 
na technologické a 
ostatní procesy 

- - - - - - - - - 
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6. Výběr optimální varianty 

Na základě ekonomického a ekologického vyhodnocení energetický auditor doporučuje 

realizaci varianty č. 2.  Při realizaci varianty č. 2 se ročně uspoří 876,20 GJ. Tato úspora 

představuje cca 508 tisíc korun. Investice pro variantu opatření č. 2 činí 5 563 970 Kč. Jedná se o 

variantu s delší dobou návratnosti, ovšem komplexnost řešení je mnohem větší než u varianty č. 

1. Z ekologického hlediska dojde při realizaci varianty č. 2 k poměrně vysokému snížení emisí 

znečisťujících látek. 

 

7. Doporučení energetického specialisty oprávněného 

zpracovávat energetický audit 

7.1 Popis optimální varianty 

Na základě ekonomického a ekologického hodnocení doporučuje zpracovatel energetického 

auditu realizaci varianty č. 2, ve které jsou zahrnuty následující opatření: 

Opatření č. 1 – zateplení obvodových stěn 

Opatření č. 2 – zateplení střešní konstrukce 

Opatření č. 3 – zateplení podlahy nad suterénem 

Opatření č. 4 – výměna výplní otvorů 

Opatření č. 5 – výměna osvětlení společných prostor 

 

7.2 Roční úspory energie v MWh/rok po realizaci optimální varianty 

Varianta č. 2 
Původní stav Nový stav 

GJ/rok Kč/rok GJ/rok Kč/rok 

Investice - 5 563 970 

Teplo – vytápění 1 251,70 725 986 376,60 218 428 

Teplo – teplá voda 227,00 131 660 227,00 131 660 

Elektrická energie 47,80 52 049 46,70 50 851 

Celková energetická náročnost 1 526,50 909 695 650,30 400 939 

Úspora energie – vytápění - - 875,10 507 558 

Úspora energie – teplá voda - - - - 

Úspora elektrické energie - - 1,10 1 198 

Celková úspora  876,20 508 756 

 

7.3 Náklady v tisících Kč na realizaci optimální varianty 

Náklady na realizaci varianty č. 2 činí 5 563,97 tis. Kč.  
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7.4 Upravená energetická bilance pro optimální variantu 

ř. Ukazatel 

Původní stav Varianta č. 2 

Energie Náklady Energie Náklady 

GJ MWh tis. Kč GJ MWh tis. Kč 

1 Vstupy paliv a energie 1526,50 424,03 885,37 603,60 167,67 350,09 

2 Změna zásob paliv - - - - - - 

3 Spotřeba paliv a energie 1526,50 424,03 885,37 603,60 167,67 350,09 

4 Prodej energie cizím - - - - - - 

5 
Konečná spotřeba paliv 
a energie  

1526,50 424,03 885,37 603,60 167,67 350,09 

6 
Ztráty ve vlastním zdroji 
a rozvodech energie 

- - - - - - 

7 
Spotřeba energie na 
vytápění  

1251,70 347,69 725,99 376,60 104,61 218,43 

8 
Spotřeba energie na 
chlazení 

- - - - - - 

9 
Spotřeba energie na 
přípravu teplé vody 

227,00 63,06 131,66 227,00 63,06 131,66 

10 
Spotřeba energie na 
větrání 

- - - - - - 

11 
Spotřeba energie na 
úpravu vlhkosti 

- - - - - - 

12 
Spotřeba energie na 
osvětlení 

47,80 13,28 52,05 46,70 12,97 50,85 

13 
Spotřeba energie na 
technologické a ostatní 
procesy 

- - - - - - 
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7.5 Ekonomické a ekologické vyjádření pro optimální variantu 

Parametr Jednotka Varianta č. 2 

Přínosy projektu celkem Kč 508 756 

z toho tržby za teplo a 
elektřinu 

Kč 508 756 

Investiční výdaje projektu 
celkem 

Kč 5 563 970 

z toho:     

náklady na přípravu projektu Kč - 

náklady na technologická 
zařízení a stavbu 

Kč - 

náklady na přípojky Kč - 

Provozní náklady celkem Kč/rok - 

z toho:     

náklady na energii Kč/rok - 

náklady na opravu a údržbu Kč/rok - 

osobní náklady (mzdy, 
pojistné) 

Kč/rok - 

ostatní provozní náklady Kč/rok - 

náklady na emise a odpady Kč/rok - 

Doba hodnocení roky 20 

Diskont % 2 

NPV tis. Kč 2 754,9 

Tsd roky 14,6 

IRR % 3,1 

 

Parametr 

Výchozí 
stav 

Varianta č. 
2 

Rozdíl 

t/rok t/rok t/rok 

Tuhé  znečišťující látky  
(TZL) 

0,00613 0,00278 0,00335 

PM10 0,00604 0,00270 0,00334 

PM2,5 0,00582 0,00254 0,00328 

SO2 0,03317 0,01989 0,01328 

NOx 0,02940 0,01629 0,01311 

NH3 - - - 

VOC 0,00041 0,00019 0,00023 

CO2 264,78720 111,77881 153,00839 

 
 

7.6 Návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření 

Není předmětem hodnocení. 
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8. Evidenční list energetického auditu 

Evidenční list energetického auditu 
podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 

předpisů 

                                    

  Evidenční číslo  xxxx               
                                    

1. Část - Identifikační údaje 

                                                

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

  Společenství vlastníků Charkovská 2,4,6   
                                                

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

  a) ulice     

b) 
č.p./č.
o.   c) část obce                         

  Charkovská     1257/6   Poruba                     

  d) obec     
e) 
PSČ   f) e-mail   

g) 
telefon           

  Ostrava     708 00         
                                                

  3. Identifikační číslo                                   

  6222226                                         
                                                

  
4. Údaje o statutárním 
orgánu                                   

  a) jméno     b) kontakt                         

        
                                                

  
5. Předmět energetického 
auditu                                   

  a) název                                   

  Bytový dům   

  b) adresa                                   

  Charkovská 1257/6, 1258/4, 1259/2   

  c) popis předmětu EA                                         

  

Bytový dům na ulici Charkovská č. 2, 4 , 6 v Ostravě byl postaven ve stavební soustavě T02B – 

T03B v roce 1963. Jedná se o bytový dům složený ze tří průchozích sekcí se 4 nadzemními 

podlažími a 1 podzemním podlažím. Hlavní vstupy do domu jsou na severozápadní straně. Vedlejší 

vstupy jsou z jihovýchodní strany. V podzemním podlaží jsou sklepní boxy, domovní vybavení a 

napojovací uzly sítí. V 1. NP až 4. NP jsou byty, celkem 36 bytových jednotek. K vertikální 

dopravě slouží dvouramenná schodiště. Jihovýchodní průčelí a štíty jsou členěny svislými pásy 

balkonů, severozápadní průčelí je hladké.   
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2. Část - Popis stávajícího stavu předmětu EA 

                                                

  
1. Charakteristika hlavních 
činností                                 

  

Objekt nemá vlastní zdroj tepla. Bytový dům je napojen na sekundární rozvody distributora tepla, 

firmy Veolia Energie ČR, a. s. Do domu je přiveden čtyřtrubkový rozvod – centrálně ekvitermně 

regulovaná topná větev ÚT a rozvod teplé vody s cirkulací. Centrální regulační zařízení je umístěno 

v předávací stanici distributora tepla. Ve strojovně v suterénu domu (č. 1257) je umístěn napojovací 

uzel. Teplá voda pro dům je připravována v předávací stanici distributora tepla – mimo objekt. V 

předávací stanici jsou umístěna i centrální cirkulační čerpadla TV.    
                                                

  2. Vlastní zdroje energie                                     
                                                

  a) zdroje tepla             
b) zdroje 
elektřiny                  

  počet 
- 

ks     počet         
- 

k
s     

                                                

  
instalovan
ý výkon 

- 
MW   

instalovaný 
výkon  

- 
MW   

                                                

  
roční 
výroba 

- 
MWh   

roční 
výroba       

- 
MW
h   

                                                

  

roční 
spotřeba 
paliva 

- 

MWh/r   

roční 
spotřeba 
paliva   

- MW
h/r    

                                                

  
c) kombinovaná výroba elektřiny a 
tepla     

d) druhy primárního 
zdroje energie         

  počet     
- 

ks   
druh 
OZE     

- 
    

                                                

  instal. výkon elektrický 
- 

MW 
druh 
DEZ     

- 
    

                                                

  instal. výkon tepelný 
- 

MW 
fosilní 
zdroje     

- 
    

                                                

  roční výroba elektřiny - MWh                     
                                                

  roční výroba tepla - MWh                             
                                                

  roční spotřeba paliva - MWh/r                             
                                                

  3. Spotřeba energie                                         

  

  

Příkon       

  
Energonosit
el     

Druh 
spotřeby 

Spotřeba 
energie      

                                                

  

Ztráty ve 
vlastních 
zdrojích a 
rozvodech 

- 

MW   

- 
MWh
/r 

- 
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  Vytápění 
- 

MW   347,69 

MWh
/r Teplo z CZT     

                                                

  Chlazení 
- 

MW   
- 

MWh
/r 

- 
    

                                                

  
Příprava 
TV 

- 
MW   63,06 

MWh
/r Teplo z CZT     

                                                

  Větrání 
- 

MW   
- 

MWh
/r 

- 
    

                                                

  
Úprava 
vlhkosti 

- 
MW   

- 
MWh
/r 

- 
    

                                                

  Osvětlení 
- 

MW   13,28 

MWh
/r Elektřina     

                      

  
Technolog
ie 

- 
MW   

- 
MWh
/r 

- 
    

                      

  Celkem 
- 

MW   
424,0

3 
MWh
/r 

Teplo z CZT, 

elektřina     
                                                

3.   Část – Doporučená varianta 
navrhovaných opatření                  

  1. Popis doporučených opatření 

  Doporučuji zateplení obvodového pláště budovy tepelnou izolací EPS 70 F tloušťky 160 mm a 

tloušťky 40 mm v části fasády, která byla v minulosti dodatečně zateplena, tak by došlo ke 

sjednocení fasády. Dále doporučuji zateplení střešní konstrukce tepelnou izolací EPS 100 s Tl. 280 

mm, zateplení podlahy nad suterénem, ze strany suterénu, tepelnou izolací EPS 70 S tloušťky 70 

mm, výměnu původních výplní otvorů za plastové s izolačními dvojskly, výměnu osvětlení 

společných prostor.   

  

  

  
                                                        

  2. Úspory energie a nákladů   
                                                        

  Spotřeba a náklady na energii - celkem                                 

      
Stávající 
stav       

Navrhova
ný stav           Úspory                 

  Energie 424,03 
MWh/
r 180,64 MWh/r     243,39 MWh/r     

                                              

  Náklady 909,695 
tis. 
Kč/r 400,939 

tis. 
Kč/r     508,756 tis. Kč/r     

                                              

  Spotřeba energie               

    Stávající stav 
Navrhovaný 
stav       Úspory                 

  

Ztráty ve 
vlastních 
zdrojích a 
rozvodech 

- 
MWh/
r 

- 
MW
h/r       

- 

MWh/r     
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  Vytápění 347,69 
MWh/
r 104,61 

MW
h/r       243,08 MWh/r     

                              

  Chlazení 
- 

MWh/
r 

- 
MW
h/r       

- 
MWh/r   

                              

  
Příprava 
TV 63,06 

MWh/
r 63,06 

MW
h/r       0 

MW
h/r       

                              

  Větrání 
- 

MWh/
r 

- 
MW
h/r       

- 
MW
h/r       

                              

  
Úprava 
vlhkosti 

- 
MWh/
r 

- 
MW
h/r       

- 
MW
h/r       

                              

  Osvětlení 13,28 
MWh/
r 12,97 

MW
h/r       0,31 

MW
h/r       

                              

  
Technolog
ie 

- 
MWh/
r 

- 
MW
h/r       

- 
MW
h/r       

                              

  3. Dosažená úspora energie podle jednotlivých energonositelů     

      Stávající stav 
Navrhovaný 
stav       Úspory                 

  Elektřina 13,28 MWh 12,97 
MW
h       0,31 

MW
h           

                                

  SZTE 410,75 MWh 167,67 
MW
h       243,08 

MW
h           

                                                        

  ZP 
- 

MWh 
- 

MW
h       

- 
MW
h           

                                                        

  TO 
- 

MWh 
- 

MW
h       

- 
MW
h           

                                                        

  Uhlí 
- 

MWh 
- 

MW
h       

- 
MW
h           

                                                        

  OZE 
- 

MWh 
- 

MW
h       

- 
MW
h           

                                                        

  DZE 
- 

MWh 
- 

MW
h       

- 
MW
h           

                                                      

  PHM 
- 

MWh 
- 

MW
h       

- 
MW
h           

                                                      

  Ostatní 
- 

MWh 
- 

MW
h       

- 
MW
h           
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4. Podíl z celkových investičních nákladů (%) 

                                      

    
Náklady při výrobě 
energie         

Náklady při distribuci 
energie                 

                              

  OZE 0           
Rozvody 
tepla 0                 

                                        

  KVET 0           Ostatní 0                 
                                                        

  Ostatní 0                                                 
                                                        

    
Náklady při 
spotřebě energie                                             

                                          

  

Budovy – 
úprava 
obálky 100   

Technologi
e 

- 
          

                                                    

  

Budovy – 
technické 
systémy 

- 
  

Ostatní - 
          

  

                                                      

5. Ekonomické hodnocení   
                                                        

  
doba 
hodnocení 20 

rok
ů     

diskontní 
míra 2 %                 

                                                        

  NPV 2754,9 
tis. 
Kč     

investiční 
náklady 5,564 

tis. 
Kč               

                                                      

  

reálná 
doba 
návratnost
i 

14,6 
rok
ů     cash flow 

508,756 
tis. 
Kč/r             

                                                      

  IRR 3,1 %                                             
                                                      

  
Rok 
realizace 2018                                               
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  6. Ekologické hodnocení                           
                                              

  Parametr 

Výchozí 
stav 

Variant
a I 

Rozdíl 
Variant

a II 
Rozdíl 

    

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

  
Tuhé znečišťující látky 
(TZL) 

0,00613 0,00423 0,00190 0,00278 0,00335 
    

  PM10 0,00604 0,00415 0,00189 0,0027 0,00334     

  PM2,5 0,00582 0,00397 0,00185 0,00254 0,00328     

  SO2 0,03317 0,02557 0,00760 0,01989 0,01328     

  NOX 0,0294 0,02193 0,00747 0,01629 0,01311     

  NH3 - - - - -     

  VOC 0,00041 0,00029 0,00012 0,00019 0,00022     

  CO2 264,787 178,485 86,301 111,778 153,008     

                                                        

4.   Část – Údaje o energetickém 
specialistovi                    
                                                        

  
1. Jméno (jména) a 

příjmení                         Titul   

  Tomáš Blažek         Bc.   

  
2. Číslo oprávnění v seznamu energ. 
specialistů         

3. Datum vydání 
oprávnění   

  xxxxx         01.01.2015   

  4. Podpis     5. Datum   

  

  

        12.01.2018   
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ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo zpracování analýzy spotřeby energie posuzovaného energetického 

hospodářství pro původní a nový stav. Práce se zabývá problematikou úsporných opatření dané 

budovy. Součástí práce je energetický audit v souladu s vyhláškou 480/2012 Sb. v platném znění. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 

% – procenta 

OS – otopná soustava 

UN,20 – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Urec,20 – doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 

Utbk – korekční činitel 

U – součinitel prostupu tepla 

Rse – součinitel přestupu tepla na vnější straně [m2K/W] 

Rsi – součinitel přestupu tepla na vnitřní straně [m2K/W] 

d – tloušťka 

λ – součinitel tepelné vodivosti 

Ht – měrná ztráta prostupem tepla 

PM10 – polétavý prach velikosti 10 mikrometrů 

PM2,5 – polétavý prach velikosti 2,5 mikrometru 

SO2 – oxid siřičitý 

NOX – oxidy dusíku 

NH3 – amoniak 

VOC – těkavá organická látka 

CO2 – oxid uhličitý 

IN – investice 

Tsd – reální doba návratnosti 

NPV – čistá současná hodnota 

IRR – vnitřní výnosové procento 
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