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1 ÚVOD 

 

 Název tématu mé diplomové práce „Občanská stavba“ již v sobě zahrnuje odpověď 

k jakému účelu má tato stavba sloužit. Jelikož je katastrální území řešeného objektu 

v majetku obce Dlouhá Loučka (okr. Olomouc), nabízí se otázka, jak využít tuto volnou 

parcelu ku prospěchu hlavně občanům této obce s případnou vizí do budoucna. 

 

 Jako rodák této obce jsem seznámen s místními poměry v souvislosti se stávajícím 

obecním úřadem obce, který z hlediska kapacity nevyhovuje současnému provozu a 

potřebám zastupitelstva obce. Dalším problémem v obci je zvyšující se poptávka po 

vhodných kancelářských prostor při narůstajícím počtu místních firem. 

 

 Místní firmy a menší podnikatelé v obci jsou navíc spjaty se zastupitelstvem dobrými 

vztahy při realizaci zdejších zakázek, z tohoto důvodu by rádi uvítali možnost využití 

nových kancelářských prostor sloužících výhradně k administrativním účelům. 

 

 Z těchto výše uvedených faktů se zrodila hlavní myšlenka pro vznik této práce, a to 

navrhnout občanskou stavbu v podobě administrativní budovy, která bude navržena 

dispozičně jako kancelářské prostory.  

 

 Rozsah z hlediska architektonicko-stavebního řešení bude zohledněn na základě 

maximální využitelnosti řešeného katastrálního území s primární podmínkou alespoň 

jednoho podlaží budovy sloužící pro vedení a zastupitelstvo obce. Ostatní podlaží 

budovy budou sloužit k pronájmu kancelářských prostor místním firmám, případně 

dalším subjektům se souhlasem vedení obce. 

 

 Vize návrhu s myšlenkou do budoucna pro další generace zahrnuje množství 

aspektů, hlavní aspekt této práce spočívá v zaměření se na energetickou náročnost 

budovy, která je velice aktuálním tématem pro nastávající, resp. současnou výstavbu. 
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2 CÍLE PRÁCE A METODIKA ŘEŠENÍ PRÁCE 

2.1  Cíle práce  

 Cílem této práce je navrhnout vícepodlažní administrativní budovu dle současných 

platných norem na tepelnou ochranu budov dle ČSN 73 0540. Od 1.ledna 2020 platí 

požadavek na výstavbu NZEB (Nearly zero - energy buildings), vycházející z evropské 

směrnice 2010/31/EU, která vyžaduje, aby projekty novostaveb byly budovami s téměř 

nulovou spotřebou energie [1]. 

 Budova s téměř nulovou spotřebou energie je taková budova, která disponuje 

nízkou energetickou náročností a její spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta 

obnovitelnými zdroji [1]. 

 Tato práce je zaměřena na tuto problematiku týkající se energetické náročnosti 

(dále jen EN) budov a spotřebou energií. Algoritmus a hlavní myšlenka práce je analýza 

navržené novostavby v rámci EN a následná její optimalizace v podobě hledání 

možných řešení a variant, která budou mít společný jmenovatel ve snížení EN dle 

směrnice EP. 

 Mezi širší aspekty práce patří environmentální hodnocení budovy, kde je cílem 

snižování spotřeby provozní primární energie, emise škodlivých plynů a obecné zvýšení 

kvality života v budovách. 

 Výstupem práce budou jednotlivé varianty řešení návrhu budovy a jejich vzájemné 

srovnání. Každá varianta bude mít své charakteristické znaky pro eliminaci EN z  

hlediska stavebního řešení pomocí výpočtů ze softwaru ENERGIE 2020, který se 

zabývá energetikou. Součástí výstupu budou energetické průkazy, štítky a protokoly 

jednotlivých variant, které budou obrazem energetického chování budovy a zároveň 

podkladem pro stavebníka před realizací stavby. 
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2.2  Metodika řešení práce 

Práce je rozčleněna do tří hlavních kapitol:  

 TEORETICKÁ ČÁST 

 PROJEKTOVÁ ČÁST 

 VÝPOČTOVÁ ČÁST 

 

 Teoretická část se zabývá rozborem všech faktorů a vlivů na energetickou 

náročnost budov. Slouží k nasbírání veškerých poznatků pro pochopení souvislostí celé 

problematiky v návaznosti na vhodnou analýzu variant řešení. 

 

 Projektová část spočívá v návrhu projektové dokumentace dvoupodlažní 

administrativní budovy v takovém rozsahu, aby byla dostačující ke zpracování 

energetického průkazu, resp. štítku a dále pro následnou analýzu EN. 

 

 Výpočtová část navazuje na teoretickou a projektovou část. Jejím úkolem je využít 

poznatky z části teoretické a použít projektovou část k výpočtům EN. Postupnou 

analýzou pak dojít k jednotlivým variantám řešení, které povedou k optimalizaci 

objektu v rámci zatřídění energetických standardů z pohledu celkové potřeby energie 

budovy. 

 

Metodika práce chronologicky v bodech: 

 získání teoretických poznatků o energetickém chování budov 

 návrh dokumentace dvoupodlažní administrativní budovy 

 posouzení EN této budovy a její zatřídění do energetického standardu 

 optimalizace budovy v podobě vytvoření variant vedoucích ke snížení EN 

 vyhodnocení variant a jejich zhodnocení 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1  Energetická náročnost budov 

 Energetická náročnost budovy kvantifikuje veškeré energie spotřebované při 

standardizovaném provozu budovu – jedná se o energii na vytápění, přípravu teplé 

vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. 

Požadavky na energetickou náročnost jsou stanoveny ve vyhlášce č. 78/2013 Sb. 

 Požadavky EN budovy stanovují tzv. ukazatelé EN budovy. Jsou to: 

 celková primární energie za rok 

 neobnovitelná primární energie za rok 

 celková dodaná energie za rok 

 dílčí dodané energie pro technické systémy 

 průměrný součinitel prostupu tepla 

 součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici [2] 

 Hodnoty těchto ukazatelů pak udávají to, zda jsou plněny požadavky na 

energetickou náročnost budovy. Zároveň se hodnoty ukazatelů porovnávají s 

referenčními hodnotami (stanovené pro referenční budovu). Vyhodnocení požadavků 

EN je stanoveno formou průkazu EN budovy. V případě novostaveb se jedná o splnění 

ze tří následujících požadavků: 

 neobnovitelné primární energie za rok 

 celkové dodané energie za rok 

 průměrného součinitele prostupu tepla 

 

 Každý z těchto ukazatelů je znázorněn v grafické části průkazu. V tomto 

znázornění je pak zařazení do tzv. klasifikačních tříd A až G, přičemž G je nejhorší. 

V případě novostaveb nesmí být umístěny níže, než v klasifikační třídě C. Pokud by 

zařazení bylo ve třídě D, výstavba by neměla být povolena. 
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3.2 Definice NZEB 

  Obecná definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) dle naší 

vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov říká, že: 

Požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou splněny, pokud hodnoty 

ukazatelů EN hodnocené budovy nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů EN pro 

referenční budovu [3]. 

Jedná se o tyto ukazatele: 

 Uem … průměrný součinitel prostupu tepla [W/m
2
∙K] 

 Qd … dodaná energie [kWh/(m
2
∙rok)] 

 Qp … primární neobnovitelná energie [kWh/(m
2
∙rok)] 

 Konkrétní  požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla Uem  je definován jako  

0,7 x Uem referenční budovy. Zjednodušeně řečeno nás zajímají hodnoty součinitele 

prostupu tepla na úrovni požadovaných, které jsou sníženy o 30%. Tímto snížením se 

blížíme k hodnotám doporučeným. 

 

   Obrázek 1: Snížení redukčního činitele součinitele prostupu tepla [3]. 
 

 Dalším konkrétním požadavkem je množství neobnovitelé primární energie za rok, 

která říká, že snížení má být o 10% oproti referenční budově. 

 

 

   Obrázek 2: Snížení hodnoty NPE stanovené pro referenční budovu [3]. 
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3.3  Klasifikace dle měrné potřeby tepla na vytápění 

 Zatřídění budov dle měrné potřeby tepla na vytápění je nejčastějším používanou 

klasifikací pro energetické standardy budov. V souvislosti s vyhláškou o NZEB, tak jak 

ho definovala ČR, je od skutečné nuly poměrně daleko. Budova s téměř nulovou 

spotřebou energie totiž dosahuje měrné potřeby tepla na vytápění v rozsahu přibližně od 

30 do 70 kWh/m
2
, což v klasifikaci odpovídá výstavbě běžných nízkoenergetických 

budov. 

 

 

   Obrázek 3: Klasifikace staveb dle měrné potřeby tepla na vytápění [4]. 

  

  Měrná potřeba tepla na vytápění je veličina, která charakterizuje tepelně-izolační 

vlastnosti budovy bez ohledu na účinnost topného systému a zdroje tepla. Vyjadřuje 

množství tepla, které je vztaženo na jednotku plochy v kWh/(m
2
∙rok). Zjednodušeně 

řečeno, jde o energetický výstup z objektu, který vychází z tepelných ztrát. Nedá se 

ovlivnit tepelnými zisky ani vhodným systémem vytápění. 
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3.4 Klasifikace dle celkové potřeby energie pro jednotlivé ES 

 

 V následujícím grafu je uvedena orientační měrná potřeba tepla na vytápění, 

přípravu teplé vody, osvětlení a pomocné energie. Absolutní hodnota požadavku pro 

novostavbu a NZEB odpovídající měrné potřebě tepla na vytápění referenční budovy 

může nabývat v závislosti na tvaru budovy, míře prosklení fasád a jejich orientaci velmi 

rozdílných hodnot, proto je graficky uvedeno jejich běžné rozpětí. 

 

Graf 1: Porovnání celkové potřeby energie RD pro jednotlivé energetické 

standardy  [5]. 

 

 

 Budova s téměř nulovou spotřebou vychází z metodiky hodnocení pro 

novostavby. Přestože je v názvu NZEB uvedena „téměř nulová spotřeba“, z čehož si 

každý odvodí hodnoty blízké nule, odpovídá současné nastavení požadavků 

zjednodušeně kategorii B s měrnou potřebou tepla na vytápění v rozsahu  přibližně 30–

70 kWh/m
2
 za rok. U malých jednopodlažních objektů může tento požadavek činit i 

více než 80 kWh/m
2
 za rok. 
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3.5 Zásady pro návrh nízkoenergetických  budov 

 

 Základem správného návrhu je vyváženost všech složek ovlivňujících 

energetickou bilanci budovy. Dosažením nízké potřeby tepla na vytápění, díky 

vhodnému koncepčnímu stavebnímu řešení. Dále je zapotřebí uplatnit soustavy 

využívající v různé míře obnovitelných zdrojů energie. Důležité je také environmentální 

hledisko v souladu celého životního cyklu budovy. 

 

Konkrétní požadavky a faktory ovlivňující EN budov: 

 Splnit alespoň doporučené normové hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN  

73 0540 a roční měrnou potřebu tepla na vytápění Epa nepřesahující 50 

kWh/(m
2
∙a). 

 Vhodná orientace vůči světovým stranám-ideální situování je u severní a  

 východní hranice parcely tak, aby jižní a případně západní průčelí bylo  

 přístupno a vystaveno solárním ziskům. 

 Nejkompaktnější jednoduchý tvar budovy, bez zbytečných výstupků a co 

 nejmenší povrch pláště vůči obestavěnému objemu(objemový faktor A/V). 

 Střecha je optimální plochá, případně pultová, nelze–li jinak, tak sedlová. 

 Dispozice je tepelně zónovaná ve vztahu ke světovým stranám. Obytné místnosti 

 Jsou orientovány na osluněné strany. Mokré provozy jsou soustředěny nad sebou 

 pokud možno na jednu stoupačku. 

 Ochlazovaná obálka budovy musí být vybavena dostatečnou vrstvou tepelné 

 izolace s eliminací obvyklých tepelných mostů 

 Důležitý je podíl oken k ochlazované obálce budovy. Plochou oken neplýtváme 

 a redukujeme otevíravé části s přihlédnutí k čistitelnosti oken. 

 Celková neprůvzdušnost by neměla přesáhnout hodnotu n50 < 1,0 h
-1

. 

 Větrání zajistit systémem nuceného větrání se zpětným získáváním 

 odpadního tepla-tzv.rekuperace. 

 Volba zdroje energie v souvislosti se snížením neobnovitelné primární energie            

            [2].       
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3.6 Požadavky na jednotlivé konstrukce 

 

 Rozhodující veličinou, která charakterizuje obálku budovy je součinitel prostupu 

tepla obálky budovy Uem. V následující tabulce je znázorněno srovnání hodnot U dílčích 

konstrukcí splňující různé hodnoty činitele fR. 

 

 

Tabulka 1: Srovnání hodnot U dílčích konstrukcí [5]. 

 V prvním sloupečku tabulky jsou uvedeny hodnoty UN,20 požadované normou 

ČSN 730540-2. Pokud budou hodnoty UN,20 splněny,bude právě splněna 

hodnota fR = 1,0. Jednotlivé hodnoty U a přirážka na tepelné vazby, při kterých bude 

splněn požadavek na obálku budovy s téměř nulovou spotřebou tepla, potom uvádí 

druhý sloupeček. 

  Třetí sloupeček pak uvádí hodnoty doporučené normou ČSN 730540-2, Urec,20. 

Ze srovnání druhého a třetího sloupečku je zřejmé, že v případě stavebních konstrukcí 

jsou hodnoty U, při kterých bude splněn požadavek na obálku pro téměř nulovou 

budovu, prakticky totožné s hodnotami doporučenými. V případě výplní otvorů pak toto 

neplatí a je třeba použít výplně s lepšími parametry. Ve většině případů lze tedy říci, 

že obálka téměř nulové budovy znamená použití doporučených hodnot konstrukcí 

a oken s trojskly. Další sloupečky vpravo potom uvádí hodnoty U, při kterých bude mít 

redukční činitel fR hodnoty postupně 0,6 až 0,4. V požadavcích na obálku budovy 

tedy není standard téměř nulové budovy nikterak přísným, či progresivním 

řešením [6].  
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3.7 Definice důležitých pojmů EN 

ENERGONOSITEL - hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické 

práce nebo tepla nebo na ovládání chemických nebo fyzikálních procesů. 

POTŘEBNÁ ENERGIE – energie, kterou je nutné dodat technickým systémům 

budovy pro zajištění požadované kvality vnitřního prostředí budovy bez zahrnutí 

účinností technických systémů. 

DODANÁ ENERGIE - energie dodaná do budovy přes systémovou hranici, potřebná k 

zajištění typického užívání. 

PRIMÁRNÍ ENERGIE – energie, která neprošla žádným procesem přeměny; celková 

primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární energie. 

FAKTOR PRIMÁRNÍ ENERGIE - koeficient, kterým se násobí složky dodané 

energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství celkové 

primární energie. 

FAKTOR NEOBNOVITELNÉ PRIMÁRNÍ ENERGIE - koeficient, kterým se 

násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího 

množství neobnovitelné primární energie. 

ENERGETICKÝ PRŮKAZ - průkaz energetické náročnosti budovy vypovídá o 

potřebě energie. Výpočet zahrnuje pouze energie potřebné na vytápění, větrání, 

chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení, tedy energie nutné k provozu 

domu. Není zde zahrnuta potřeba související s provozem objektu, jako používání 

elektrotechniky, kuchyňských spotřebičů. 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK - energetický štítek obálky budovy udává detailnější 

informace o konstrukcích. Dozvíme se, kterou konstrukcí utíká nejvíce tepla a kterou je 

potřeba případně zateplit. Závěrem tohoto výpočtu je opět přehledné grafické hodnocení 

celého objektu, kde je objekt klasifikován třídou.  

 



22 
 

4 PROJEKTOVÁ ČÁST 

4.1   

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby 

 Občanská stavba 

Místo stavby 

 Kraj: Olomoucký 

 Obec: Dlouhá Loučka [501476] 

 Katastrální území: Dolní Dlouhá Loučka [626449]  

 Parcelní číslo: 1745/1; 1744/1; 1744/2; 1747 

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Obchodní firma, nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

 Obec Dlouhá Loučka 

 1. máje 116 

 783 86 

 Dlouhá Loučka 

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

 Jméno, příjmení, adresa sídla (právnická osoba) 

 Bc. Miroslav Krestýn 

 Jiráskova 679 

 Uničov 783 91 
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A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a, základní informace o rozhodnutích, nebo opatřeních, na jejichž základě 

byla stavba povolena (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného 

inspektora, datu vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí, nebo opatření) 

 V rámci řešení diplomové práce nebylo zahájeno žádné řešení se stavebním 

úřadem. 

b, základní informace o dokumentaci 

 Diplomová práce je zpracována jako rozšířená dokumentace pro stavební 

povolení. 

c, další podklady 

 Snímek z katastrální mapy. 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním úřadu ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhláška 

268/2009 sb. Ve znění vyhlášky č. 20/2012, vyhláška 398/2009 Sb. A další platné 

zákony, vyhlášky, nařízení vlády ČR a české technické normy. 

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a, rozsah řešeného území 

 Celkový rozsah řešeného území je 6815 m
2
. Objekt budovy se nachází na 

severní části parcely. 

b, údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 Stavba se nenachází na území chráněném podle jiných právních předpisů. 

c, údaje odtokových poměrech 

 Dotčené území je rovinaté a stávající odtokové poměry nejsou navrženou 

stavební úpravou zásadně dotčeny. V rámci projektu je řešeno odvlhčení objektu a 

odvedení povrchových vod z okolí stavby a ze střechy objektu, Z nových zpevněných 

ploch jsou dešťové vody svedeny do okolních travnatých ploch a přilehlého pole. 

d, údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí, nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 Dle územního plánu obce Dlouhá Loučka stavba spadá dle urbanistické 

koncepce do občanského vybavení a tento účel ji bude zachován. 
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e, údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo veřejnoprávní smlouvou 

územního rozhodnutí  a nebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a 

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby; údaje o jejím 

souladu s územně plánovací dokumentací 

 Stavba nijak nemění svůj charakter ani rozsah. 

f, údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Územní rozhodnutí ani územní souhlas nebyl vydán. 

g, údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 V rámci diplomové práce nebyly dotazovány dotčené orgány, Obecné 

požadavky na výstavbu jsou splněny v návaznosti na druh stavby. Jedná se  novostavbu 

se splněním podmínek v souladu NZEB. 

h, seznam výjimek a úlevových řešení 

 V rámci diplomové práce nejsou řešeny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i, seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Nejsou uvažovány žádné související a podmiňující investice. 

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ 

a, nová stavba, nebo změna dokončené stavby  

 Jedná se o novostavbu objektu občanské vybavenosti v obci Dlouhá Loučka. 

Objekt je řešen jako dvoupodlažní administrativní budova sloužící výhradně jako 

kancelářské prostory. V projektu je dále realizováno zpevnění ploch kolem objektu a 

ostatních ploch, které jsou využity jako stání pro automobily. 

b, účel užívání stavby 

 Jedná se o novostavbu objektu občanské vybavenosti, která bude sloužit obci 

Dlouhá Loučka jako nové kancelářské prostory obecního úřadu. První nadzemní podlaží 

bude využívat jen samotná obec, druhé podlaží bude využito k pronájmu kancelářských 

prostor místním firmám a podnikatelům. 

c, trvalá, nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 
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d, údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

 Stavba nepodléhá žádnému režimu ochrany, ani se nenachází v ochranném 

pásmu nemovité kulturní památky. 

e, údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Stavba je řešena jako bezbariérová s ohledem na možnost vybudování varianty o 

čtyřech podlaží (viz. výpočetní varianta č. 4 – Příloha F.04). Přístup je umožněn pomocí 

výtahu, který je umístěn naproti recepci ihned po hlavním vstupu do budovy. 

f, údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

 Není řešeno v rámci diplomové práce. 

g, seznam výjimek a úlevových řešení 

 Žádné výjimky ani úlevová opatření nejsou uvažována. 

h, navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků 

apod.) 

Plošné o objemové údaje: 

 Zastavěná plocha: 625,05 m
2
 

 Obestavěný prostor: 4501,7 m
3
 

 Užitná plocha: 1250,5 m
2
 

Obsazenost objektu: 

 Osoby užívající objekt jako provozní uživatelé: 23 osob 

Parkovací stání: 

 Venkovní parkovací stání je navrženo pro 13 vozidel, z toho 1 stání pro osoby 

ZTP. 

i, základní bilance stavby, potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třida 

energetické náročnosti budov apod. 
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Spotřeba vody, zásobování energiemi, emise: 

 viz. přílohy F (jednotlivé varianty) 

Zásobování plynem: 

 Plyn dostupný v dané lokalitě. 

Odpady: 

 Provoz objektu bude produkovat komunální odpad, který bude ukládán do 

popelnice u objektu a bude pravidelně vyvážen na skládku. 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

 Dešťová voda bude svedena do vsakovacího zařízení v jižní části objektu. Při 

realizaci stavby bude snaha o akumulační nádrž pro zavlažování okolní zeleně. 

Třída energetické náročnosti: 

 viz. přílohy F (jednotlivé varianty) 

j, základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

 Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců. Výstavba není členěna na etapy. 

k, orientační náklady stavby 

 V rámci diplomové práce není řešena ekonomická stránka v souvislosti 

s výstavbou. Stavebník bude mít k dispozici 4 varianty návrhu s různou energetickou 

náročností, podle nichž se bude rozhodovat pro realizaci stavby. Návratnost investice je 

spojena s pronájmem kancelářských prostor pro ostatní subjekty.  

A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

 Stavba je členěna na následující objekty: 

 SO01 – Občanská stavba 

 SO02 – Zpevněné plochy 
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4.2 Navržené konstrukce – „standard“ 

 Jednotlivé konstrukce tvořící obálku budovy jsou navrženy podle kritérií ČSN 

730540-2 (2011). Konstrukce „standard“ slouží jako výchozí stav pro výpočet 

energetické náročnosti budovy. Ve výpočtové části jsou použity ve VARIANTĚ č.1 

(příloha F.01). 

Obvodová stěna – „standard“:  

 

Součinitel prostupu tepla U= 0,212 W/m
2
∙K   (viz. příloha D.1.2.01). 

Jednoplášťová plochá střecha – „standard“: 
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Součinitel prostupu tepla U= 0,150 W/m
2
∙K   (viz. příloha D.1.2.01). 

Podlaha na zemině – „standard“: 

 

Součinitel prostupu tepla U= 0,270 W/m
2
∙K   (viz. příloha D.1.2.01). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



29 
 

4.3 Navržené konstrukce – „pasiv“ 

 Jednotlivé konstrukce tvořící obálku budovy jsou navrženy podle kritérií ČSN 

730540-2 (2011). Konstrukce „pasiv“ jsou použity pro výpočet energetické náročnosti 

budovy ve VARIANTÁCH č.2,č.3,č.4 (příloha F.01). 

Obvodová stěna – „pasiv“:  

 

Součinitel prostupu tepla U= 0,142 W/m
2
∙K   (viz. příloha D.1.2.01). 

 

Jednoplášťová plochá střecha – „pasiv“: 
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Součinitel prostupu tepla U= 0,128 W/m
2
∙K   (viz. příloha D.1.2.01). 

 

Podlaha na zemině – „pasiv“: 

 

 

Součinitel prostupu tepla U= 0,174 W/m
2
∙K   (viz. příloha D.1.2.01). 
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5 VÝPOČTOVÁ ČÁST  

5.1 Popis jednotlivých variant 

 V této kapitole je popis jednotlivých variant z hlediska vstupních 

charakteristik, ze kterých je vyhodnocena celková energetická náročnost 

budovy. Výstupem jsou průkazy energetické náročnosti budovy a 

energetické štítky obálky budovy vyhotovené podle zákona č.406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti 

budovy. 

Varianta č. 1: 

Geometrické charakteristiky: 

Objem budovy:  4501,7 m
3
 

Celková plocha obálky budovy: 2015,2 m
2
  

Objemový faktor tvaru budovy: 0,45 m
2
/m

3
 

Energonositele: 

Kusové dřevo, dřevní štěpka 

Elektřina 

Zemní plyn 

Obálka budovy: 

Obvodová stěna - „standard“: 0,212 W/m
2
∙K 

Jednoplášťová plochá střecha – „standard“: 0,150 W/m
2
∙K 

Podlaha na zemině – „standard“: 0,270 W/m
2
∙K 
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Výplně otvorů: okna: 0,920 W/m
2
∙K 

  dveře: 0,950 W/m
2
∙K 

Technické systémy budovy: viz příloha G.01- TECHNICKÉ LISTY 

Vytápění:   zdrojem tepla je kotel na tuhá paliva 

    (energonositelem je kusové dřevo a štěpka)  

   

Chlazení:   zdrojem chladu je klimatizace 

    (energonositelem je elektřina) 

Příprava teplé vody: zdrojem pro přípravu teplé vody je kotel na tuhá  

    paliva a plynový kotel 

    (energonositelem je kusové dřevo, štěpka a plyn) 

Osvětlení:   osvětlovací soustava 

    (energonositelem je elektřina) 

Varianta č.2: 

Geometrické charakteristiky: 

Objem budovy:  4501,7 m
3
 

Celková plocha obálky budovy: 2015,2 m
2
  

Objemový faktor tvaru budovy: 0,45 m
2
/m

3
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Energonositele: 

Kusové dřevo, dřevní štěpka 

Účinná SZTE s podílem OZE nad 80% 

Elektřina 

Zemní plyn 

Obálka budovy: 

Obvodová stěna - „pasiv“: 0,142 W/m
2
∙K 

Jednoplášťová plochá střecha – „pasiv“: 0,128 W/m
2
∙K 

Podlaha na zemině – „pasiv“: 0,174 W/m
2
∙K 

Výplně otvorů: okna: 0,700 W/m
2
∙K 

  dveře: 0,810 W/m
2
∙K 

Technické systémy budovy: viz příloha G.01- TECHNICKÉ LISTY 

Vytápění:   zdrojem tepla je kotel na tuhá paliva, využití  

    SZTE pasivní  rekuperací 

    (energonositelem je dřevo, štěpka a SZTE)  

  

Chlazení:   zdrojem chladu je pasivní rekuperace s využití  

    chladící jednotky 

    (energonositelem je elektřina) 

Příprava teplé vody: zdrojem pro přípravu teplé vody je kotel na tuhá  

    paliva a plynový kotel 

    (energonositelem je kusové dřevo, štěpka a plyn) 
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Osvětlení:   osvětlovací soustava 

    (energonositelem je elektřina) 

Varianta č.3: 

Geometrické charakteristiky: 

Objem budovy:  4501,7 m
3
 

Celková plocha obálky budovy: 2015,2 m
2
  

Objemový faktor tvaru budovy: 0,45 m
2
/m

3
 

Energonositele: 

Kusové dřevo, dřevní štěpka 

Účinná SZTE s podílem OZE nad 80% 

Energie z okolního prostředí 

Elektřina 

Zemní plyn 

Obálka budovy: 

Obvodová stěna - „pasiv“: 0,142 W/m
2
∙K 

Jednoplášťová plochá střecha – „pasiv“: 0,128 W/m
2
∙K 

Podlaha na zemině – „pasiv“: 0,174 W/m
2
∙K 

Výplně otvorů: okna: 0,700 W/m
2
∙K 

  dveře: 0,810 W/m
2
∙K 
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Technické systémy budovy: viz příloha G.01- TECHNICKÉ LISTY 

Vytápění:   zdrojem tepla je kotel na tuhá paliva, využití  

    SZTE aktivní rekuperací s použitím tepelného 

    geotermálního čerpadla země/voda 

    (energonositelem  je dřevo, štěpka, SZTE, energie 

             z okolního prostředí)    

Chlazení:   zdrojem chladu je aktivní rekuperace s využití  

    chladící jednotky 

    (energonositelem je elektřina) 

Příprava teplé vody: zdrojem pro přípravu teplé vody je tepelné  

    čerpadlo a plynový kotel 

    (energonositelem je energie z prostředí a plyn) 

Osvětlení:   osvětlovací soustava 

    (energonositelem je elektřina) 

Varianta č.4: 

Varianta č.4 má stejné vstupní charakteristiky jako varianta č.3. Liší se  

pouze geometrií stavby (uvažovány 4 nadzemní podlaží). 

Geometrické charakteristiky: 

Objem budovy:  9003,4 m
3
 

Celková plocha obálky budovy: 2779,9 m
2
  

Objemový faktor tvaru budovy: 0,31 m
2
/m

3 

 



36 
 

5.2 Varianta č.1 

Energetický průkaz podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 

264/2020 Sb., o energetické náročnosti budovy (viz příloha F.01-VÝPOČTY). 
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Energetický štítek podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 

264/2020 Sb., o energetické náročnosti budovy (viz příloha F.01-VÝPOČTY). 
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5.3 Varianta č.2 

Energetický průkaz podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 

264/2020 Sb., o energetické náročnosti budovy (viz příloha F.02-VÝPOČTY). 
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Energetický štítek podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 

264/2020 Sb., o energetické náročnosti budovy (viz příloha F.02-VÝPOČTY). 
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5.4 Varianta č.3  

Energetický průkaz podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 

264/2020 Sb., o energetické náročnosti budovy (viz příloha F.03-VÝPOČTY). 
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Energetický štítek podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 

264/2020 Sb., o energetické náročnosti budovy (viz příloha F.03-VÝPOČTY). 
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5.5 Varianta č.4 

Energetický průkaz podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 

264/2020 Sb., o energetické náročnosti budovy (viz příloha F.04-VÝPOČTY). 
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Energetický štítek podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 

264/2020 Sb., o energetické náročnosti budovy (viz příloha F.04-VÝPOČTY). 
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5.6 Porovnání variant 

 Porovnání jednotlivých variant je zobrazeno přehledně v následující tabulce, 

která obsahuje hlavní charakteristiky budovy ovlivňující energetickou náročnost 

budovy. 

 

 Tabulka 2: Porovnání variant 

 Ze srovnávací tabulky vyplývá, že výchozí varianta č.1 splňuje požadavky 

Evropské směrnice pro NZEB, jelikož spadá do klasifikační třídy „C“. Dalším krokem 

optimalizace bylo zlepšení celkové obálky budovy s využitím pasivní rekuperace. Tato 

kombinace byla součástí analýzy ve variantě č.2, jejíž klasifikační třída spadá do 

klasifikační třídy „B“. 

 Další fází bylo využití varianty č.2 a k ní najít zdroje energie ideálně z okolního 

prostředí v nejbližším okolí objektu. Přírodní zdroje energie mají obrovský dosah na 

environmentální hledisko v souvislosti vlivu na životní prostředí. Touto kombinací byla 

výpočtem stanovena klasifikační třída varianty č.3  písmenem „A“. 

 Poslední fáze práce spočívala v experimentu, který zkoumá vliv objemového 

faktoru budovy na energetickou náročnost budovy. Výpočet vychází z předchozí 

varianty č.3 s tím rozdílem, že geometrie objektu je odlišná v počtu podlaží oproti 

předchozím variantám. Tato varianta č.4  v rámci výpočtu „uvažuje“ se čtyřpodlažním 

objektem. Tímto experimentem došlo ke snížení měrné potřeby tepla na vytápění a 

zatřídění je klasifikováno písmenem „A“. 
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6 ZÁVĚR 

 Tato specifická diplomová práce, která se zabývá energetickou náročností 

budovy mi umožnila proniknout do chování budov z hlediska vzájemné interakce mezi 

samotným návrhem objektu a provozním zatížením v podobě jednotlivých energií, které 

mají vliv na životní prostředí. 

  Z kapitoly č. 5.6 vyplývá, že pomocí výpočetních variant č.2, č.3 a č.4  vůči 

výchozí variantě č.1  byla dosažena optimalizace klasifikačních tříd energetického 

průkazu a štítku díky vhodnému návrhu všech faktorů a aspektů, které mají přímý vliv 

na energetickou náročnost budovy. 
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8 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

NZEB  Nearly zero – energy buildings 

EP  Evropský parlamanet 

ČR  Česká republika 

EN  Energetická náročnost 

ES  Energetický standard 

SZTE  Soustava zásobování tepelnou energií 

Uem  Průměrný součinitel prostupu tepla  

Qd  Dodaná energie 

Qd  Primární neobnovitelná energie 

fR  Redukční činitel 
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