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ABSTRAKT 
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ravské Budějovice. Hodnocení je provedeno formou energetického auditu a průkazu energe-
tické náročnosti. Budova je zhodnocena z hlediska energetického, ekonomického a environ-
mentálního. V rámci auditu byly navrhnuty a zhodnoceny úsporná opatření.  

ABSTRACKT 
The bachelor thesis deals with the assessment of the energy performance of the TJ So-

kol Moravské Budějovice building. The assessment has been realized by the method of energy 
audit and energy performance certificate. The building has been assessed based on the ener-
getic, economic and environmental aspect. As a part of the audit economy measures have 
been drafted and evaluated. 
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ÚVOD 
 Tématem bakalářské práce je Energetický audit objektu pro vzdělávání. Cílem je na-
vrhnout úsporná opatření, která pomohou snížit náklady na provoz budovy. K výpočtům byl 
použit software Stavební fyzika: Energie 2010 a 2013.  

 Teoretická část práce se zabývá metodikou výpočtu energetického auditu dle předloh 
příslušných norem, zákonů a vyhlášek.  

 V části B jsou popsány energetické potřeby a toky v budově. Je zde uveden přehled 
konstrukčního řešení objektu, tepelně-technické vlastnosti objektu, výpočet součinitelů pro-
stupu tepla a energetické systémy v budově. Dále je zde popsáno standardní užívání budovy, 
její energetická náročnost a návrhy pro snížení energetické náročnosti budovy. 

 V části C je vyhotoven energetický audit a Průkaz energetické náročnosti pro posuzo-
vanou budovu. 
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A. TEORETICKÁ ČÁST - VYBRANÉ VÝPOČETNÍ POSTUPY 
PRO VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 
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Teoretická část obsahuje vzorce a postupy výpočtů pro vyhotovení Energetického audi-
tu a Průkazu energetické náročnosti. Výpočty pro Energetické hodnocení budov se v České 
republice řídí normou ČSN EN ISO 13790. Tato norma má svou předlohu v normě EN ISO 
13790. Norma popisuje výpočtové metody a postupy pro dané případy. Energetický audit se 
v České republice vyhotovuje podle vyhlášky č. 480/2012 o energetickém auditu a posudku. 
Podle vyhlášky č. 78/2013 o energetické náročnosti budov se vyhotovuje Průkaz energetické 
náročnosti. Výpočty tepelných ztrát distribuce tepla řeší vyhláška č. 193/2007. V teoretické 
části budu popisovat výpočet energetické náročnosti budovy, kterou se zabývám v částech B a 
C. 

A.1 Výpočty prováděné podle ČSN EN ISO 13790 

A.1.1 Základní typy výpočtových metod podle ČSN EN ISO 13790: 
 

Kvazistacionární  metody: sestavují tepelnou bilanci pro dostatečně dlouhý časový interval, 
metoda umožňuje zahrnout do výpočtu dynamické vlivy empiricky stanoveným faktorem vyu-
žitelnosti zisků nebo ztrát. 

Dynamické metody: Sestavují tepelnou bilanci pro krátký časový krok (jedna hodina) a zahr-
nují teplo akumulované v hmotě budovy a uvolňované z ní. 

Norma ČSN EN ISO 13790 zahrnuje tři typy metod: 

a) Měsíční kvazistacionární výpočtovou metodu s možností použití pro sezón-
ní metodu 

b) Jednoduchou hodinovou dynamickou výpočtovou metodu 
c) Výpočtové postupy pro podrobné (například hodinové) dynamické simu-

lační metody 

A.1.2 Výpočtové zóny 
 Norma umožňuje objekt rozdělit do více výpočtových zón. Hranice zóny budovy zahr-
nuje všechny stavební prvky oddělující klimatizovaný prostor nebo uvažované prostory od ven-
kovního prostředí od přiléhajících zón, budov nebo neklimatizovaných prostor. 

 Rozdělení zón:  
a) budova může být modelována jako jedna zóna 
b) budova může být rozdělena do několika zón, bez započtení tepel-

ného propojení mezi zónami 
c) budova může být rozdělena do několika zón, se započtením tepel-

ného propojení mezi zónami 

A.1.3 Potřeba energie na vytápění (7.2.1.1) 
 Pro každou zónu budovy a každou délku výpočtu (měsíc nebo sezóna) se potřeba ener-
gie na vytápění budovy QH,nd za podmínek nepřerušovaného vytápění vypočte jako: 



 

14 
 

QH,nd = QN,nd,cont= QH,ht – ηH,gnQH,gn 

QH,nd,cont  je potřeba energie budovy na nepřerušované vytápění, předpokládaná 
vyšší nebo rovna nule, vyjádřená v megajoulech 

QH,ht je celkové množství přeneseného tepla v režimu vytápění určené 
v souladu s 7.2.1.3, vyjádřené v megajoulech 

QH,gn jsou celkové tepelné zisky v režimu vytápění určené v souladu s 7.2.1.3, 
vyjádřené v megajoulech 

ηH,gn je bezrozměrný faktor využitelnosti tepelných zisků určený v souladu 
s 12.2.1 

Při přerušovaném vytápění se potřeba energie vypočítá podle QH,nd,interm 13.2.2. 

QH,nd= QH,nd,interm 

A.1.4 Celkové množství přeneseného tepla a tepelné zisky (7.2.1.3) 
Pro každou zónu budovy a každou délku výpočtu (měsíc, sezóna) se celkové množství 

přeneseného tepla Qht stanoví jako: 

Qht= Qtr + Qve  

Qtr je celkové množství přeneseného tepla prostupem v počítané podle 
kapitoly 8, vyjádřené v megajoulech 

Qve je celkové množství přeneseného tepla větráním vypočítané podle ka-
pitoly 9, vyjádřené v megajoulech 

Celkové tepelné zisky zóny budovy Qgn za danou dobu výpočtu se vypočte jako: 

Qgn = Qint + Qsol 

Qint  je součet vnitřních tepelných zisků za dané období vypočtený podle 
kapitoly 10, vyjádřené v megajoulech 

Qsol je součet solárních tepelných zisků za dané období vypočtený podle 
kapitoly 11, vyjádřené v megajoulech 

 

A.1.5 Sezónní metoda – pevně stanovená délka období vytápění 
(7.2.1.4) 

 Pro výpočet teplených ztrát a zisků je nutné stanovit délku otopného období. Pevně 
stanovená délka souvisí s parametry, které určují velikost faktoru využitelnosti tepelných zisků 
(12.2.1). Tato délka může být určena na národní úrovni. 
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A.1.6 Celkové množství přeneseného tepla prostupem zóny budovy 
(8.2) 
Při výpočtu po měsících nebo sezónním výpočtu se celkové množství přeneseného tep-

la prostupem Qtr, vyjádřené v megajoulech, vypočte pro každý měsíc nebo sezónu a pro kaž-
dou z-tou zónu podle rovnice: 

Qtr = Htr,adj(θint,set,H – θe)t 

Htr,adj je celkový měrný tepelný tok prostupem tepla přepočtený pro teplotní 
rozdíl mezi vnitřním a venkovním prostředím (pokud je to nezbytné) 
určený v souladu s 8.3, vyjádřený ve wattech na Kelvin 

Θint,set,H je požadovaná teplota v zóně budovy při režimu vytápění určená 
v souladu s kapitolou 13, vyjádřená ve stupních Celsia 

Θe je teplota venkovního prostředí určená v souladu s přílohou F, vyjádře-
ná ve stupních Celsia 

t je délka kroku výpočtu určená v souladu s přílohou F, vyjádřená v me-
gasekundách 

A.1.7 Měrné tepelné toky prostupem tepla (8.3) 
Hodnota celkového měrného tepelného toku prostupem tepla Htr,adj, vyjádřená ve wat-

tech na Kelvin, se vypočte v souladu s ISO 13789 z následující rovnice: 

Htr,adj = HD + Hg + HU + HA 

HD je měrný tepelný tok prostupem tepla do venkovního prostředí, vyjád-
řený ve wattech na Kelvin 

Hg je ustálený měrný tepelný tok prostupem tepla zeminou, vyjádřený ve 
wattech na Kelvin 

HU je měrný tepelný tok prostupem tepla přes neklimatizované prostory, 
vyjádřený ve wattech na Kelvin 

HA je měrný tepelný tok prostupem tepla do přiléhající budovy, vyjádřený 
ve wattech na Kelvin 

HX obecné zastupující HD, Hg, HU, nebo HA je složeno ze tří částí (viz ISO 13789) 

HX = btr,x [ΣiAiUi + ΣkIkΨk + Σjχj] 

Ai je plocha i-tého prvku obvodového pláště v metrech čtverečných 
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Ui je součinitel prostupu tepla i-tého prvku obvodového pláště vyjádřený 
ve wattech na metr čtverečný a Kelvin 

Ik je délka k-tého lineárního tepelného mostu vyjádřená v metrech 

Ψk je lineární činitel prostupu tepla k-tého tepelného mostu vyjádřený ve 
wattech na metr a Kelvin 

χj je bodový činitel prostupu tepla j-tého tepelného mostu vyjádřený ve 
wattech na Kelvin 

btr,x je teplotní korekční činitel, s hodnotou btr,x ≠ 1, jestliže se teplota na 
druhé straně konstrukčního prvku liší od teploty venkovního prostředí, 
například při příčce do přiléhajícího klimatizovaného nebo neklimatizo-
vaného prostoru, nebo v případě podlahy na zemině, hodnota se určí 
v souladu s 8.3.2. 

A.1.8 Celkové množství přeneseného tepla větráním zóny budovy – se-
zónní a měsíční metoda (9.2) 
Při výpočtu po měsících nebo při sezónním výpočtu se celkové množství přeneseného 

tepla větráním Qve, vyjádřené v megajoulech, vypočte pro každý měsíc nebo sezónu a pro kaž-
dou z-tou zónu podle rovnice: 

Qve = Hve,adj(θint,set,H – θe)t 

Hve,adj je celkový měrný tepelný tok větráním přepočtený pro teplotní rozdíl 
mezi vnitřním a venkovním prostředím (pokud je to nezbytné), určený 
v souladu s 9.3, vyjádřený ve wattech na Kelvin 

Θint,set,H je požadovaná teplota v zóně budovy při režimu vytápění, určená 
v souladu s kapitolou 13, vyjádřená ve stupních Celsia 

Θe je teplota venkovního prostředí určená v souladu s přílohou F, vyjádře-
ná ve stupních Celsia 

t je délka kroku výpočtu určená v souladu s přílohou F, vyjádřená v me-
gasekundách 

A.1.9 Měrné tepelné toky větráním (9.3) 
Hodnota celkového měrného tepelného toku větráním Hve,adj, vyjádřená ve wattech na 

Kelvin, se vypočte podle rovnice: 

 Hve,adj = ρa ca (Σk bve,k qve,k,mn) 

ρaca je objemová tepelná kapacita vzduchu vyjádřená v joulech na metr 
krychlový a Kelvin = 1 200 J/(m3K) 
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qve,k,mn je časový průměr k-tého objemového toku vzduchu vyjádřený v met-
rech krychlových za sekundu 

bve,k je teplotní korekční činitel pro k-tý objemový tok vzduchu, s hodnotou 
bve,k ≠ 1, jestliže se teplota přiváděného vzduchu θsup liší od teploty 
venkovního prostředí, například při předehřevu, předchlazení nebo 
zpětném získávání tepla, hodnota se určí v souladu s 9.3.3 

 Časový průměr k-tého prvku objemového toku vzduchu qve,k,mn, vyjádřený v metrech 
krychlových za sekundu, se vypočte podle rovnice: 

qve,kmn = fve,t,kqve,k 

qve,k je k-tý objemový tok vzduchu určený v souladu s příslušnou normou 
uvedenou v příloze A, vyjádřený v metrech krychlových za sekundu 

fve,t,k  je časový podíl provozu k-tého prvku objemového toku vzduchu vy-
počtený jako část z počtu hodin za den (celý den: fve,t,k = 1), určený ze 
stejného zdroje jako qve,k 

A.1.10 Celkové vnitřní tepelné zisky (10.2) 
U měsíční a sezónní metody jsou tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla v uvažované zó-

ně budovy pro uvažovaný měsíc nebo sezónu Qint, vyjádřené v megajoulech, vypočteny podle: 

Qint = (Σkφint,mn,k)t + [Σl(1-btr,l)φint,mn,u,l]t 

btr,l je korekční činitel pro přiléhající neklimatizovaný prostor s vnitřním 
zdrojem tepla / definovaný v ISO 13789 

φint,mn,k je časově zprůměrovaný tepelný tok z vnitřního zdroje tepla k určený 
v souladu s 10.3, vyjádřený ve wattech 

φint,mn,u,l je časově zprůměrovaný tepelný tok z vnitřního zdroje tepla l v přiléha-
jícím neklimatizovaném prostoru určený v souladu s 10.3, vyjádřený ve 
wattech 

t délka uvažovaného měsíce nebo sezóny podle přílohy F, vyjádřená 
v megasekundách 

A.1.11 Teplo uvolňované ze systémů vytápění, chlazení a větrání 
nebo do nich pohlcované (10.4.5) 
Vnitřní tepelný tok v důsledku zpětně využitelných ztrát z nebo do systémů vytápění, 

chlazení a větrání vyjádřený ve wattech, je součet tří prvků podle rovnice: 

φint,HVAC = φint,H + φint,C + φint,V 
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φint,H je vnitřní tepelný tok v důsledku zpětně využitelných ztrát ze systému 
(systémů) vytápění, vyjádřený ve wattech 

φint,C je vnitřní tepelný tok v důsledku zpětně využitelných ztrát ze systému 
(systémů) chlazení, vyjádřený ve wattech 

φint,V je vnitřní tepelný tok v důsledku zpětně využitelných ztrát ze systému 
(systémů) větrání, vyjádřený ve wattech 

A.1.12 Celkové solární teplené zisky (11.2) 
U měsíční a sezónní metody se součet tepelných zisků ze solárních zdrojů v uvažované 

zóně budovy pro uvažovaný měsíc nebo období Qsol, vyjádřený v megajoulech 

Qsol = (Σkφsol,mn,k)t + [Σl(1-btr,l)φsol,mn.l]t 

btr,l je korekční činitel pro přiléhající neklimatizovaný prostor s vnitřním 
zdrojem tepla l, definovaný s ISO 13789 

φsol,mn,k je časově zprůměrovaný tepelný tok ze solárního zdroje tepla k stano-
vený v souladu s 10.3, vyjádřený ve wattech 

φsol,mn,u,l je časově zprůměrovaný tepelný tok ze solárního zdroje tepla l v přilé-
hajícím neklimatizovaném prostoru stanovený v souladu s bodem 10.3, 
vyjádřený ve wattech 

t je délka uvažovaného měsíce nebo období v souladu s přílohou F, vyjá-
dřená v megasekundách 

A.1.13 Tepelný tok solárními zisky stavebními prvky (11.3.2) 
Solární tepelný tok přes k-tý prvek φsol,k, vyjádřený ve wattech, je dán rovnicí: 

 φsol,k = Fsh,ob,kAsol,kIsol,k – Fr,kφr,k 

Fsh,ob,k je korekční činitel stínění na externí překážky pro solární účinnou sběr-
nou plochu prvku k, stanovený v souladu s 11.4.4 

Asol,k je účinná sběrná plocha prvku k s danou orientací a úhlem sklonu 
v uvažované zóně nebo prostoru stanovená v souladu s 11.3.3 (zaskle-
ní), 11.3.4 (neprůhledné stavení prvky) a přílohou E (zvláštní prvky), vy-
jádřená v metrech čtverečných 

Isol,k je sluneční ozáření, průměrná energie slunečního záření za časový krok 
výpočtu na metr čtverečný sběrné plochy povrchu prvku k s danou ori-
entací a úhlem sklonu, stanovené v souladu s přílohou F, vyjádřené ve 
wattech na metr čtverečný 
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Fr,k je faktor osálání mezi daným stavebním prvkem a oblohou definovaný 
podle 11.4.6 

φr,k je přídavný teplený tok v důsledku sálání mezi oblohou a prvkem k sta-
novený podle 11.3.5, vyjádřený ve wattech 

A.1.14 Účinná solární sběrná plocha zasklených prvků (10.3.3) 
Účinná solární sběrná plocha proskleného prvku obálky (např. okna) Asol vyjádřená 

v metrech čtverečných, je dána rovnicí: 

Asol = Fsh,glggl(1 – FF)Aw,p 

Fsh,gl je korekční činitel stínění pro pohyblivá stínicí zařízení stanovený 
v souladu s 11.4.3 

ggl je celková propustnost sluneční energie průhlednými částmi prvku sta-
novená v souladu s 11.4.2 

FF je podíl plochy rámu, podíl pohledové plochy rámu k celkové pohledo-
vé ploše zaskleného prvku stanovený v souladu s 11.4.5 

AW,p je celková pohledová plocha zaskleného prvku (např. plocha okna) vy-
jádřená v metrech čtverečných 

A.1.15 Účinná solární sběrná plocha neprůhledných prvků 
(11.3.4) 
Čisté solární tepelné zisky neprůhlednými prvky bez transparentní izolace během ob-

dobí vytápění mohou být jen malou částí z celkových solárních teplených zisků a jsou částečně 
kompenzovány radiačními ztrátami budovy proti jasné obloze. U tmavých a špatně izolovaných 
povrchů nebo rozsáhlých ploch otočených k obloze se ovšem mohou solární tepelné zisky přes 
neprůhledné prvky stát důležitými.  

Pro letní chlazení nebo výpočty tepelné pohody v létě by neměly být solární teplené 
zisky přes neprůhledné části budovy podceňovány. Jestliže se ovšem očekává, že ztráty sáláním 
budou významné, může být tepelná ztráta prostupem tepla současně zvýšená, což je vyjádřeno 
korekčním faktorem vlivu solárních tepelných zisků. Solárním tepelným ziskům neprůhlednými 
prvky s transparentní izolací se věnuje příloha H.2. 

Asol = αS,c x Rse x Uc x Ac 

ΑS,c je bezrozměrná pohltivost slunečního záření neprůhledných prvků zís-
kaná z vhodných národních zdrojů 

Rse je teplený odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu neprůhledné 
části stanovený v souladu s ISO 6946, vyjádřený v metrech čtverečných 
a Kelvin na watt 
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Uc je součinitel prostupu tepla neprůhledné části stanovený v souladu 
s ISO 6946, vyjádřený ve wattech na metr čtverečný a Kelvin 

Ac je pohledová plocha neprůhledné části, vyjádřená v metrech čtvereč-
ných 

 Jestliže daný stavební prvek obsahuje vrstvu, která je (např. přirozeně) větraná ven-
kovním vzduchem a součinitel prostupu tepla U je vypočten za předpokladu, že teplený odpor 
mezi větranou vrstvou a venkovním prostředím je zanedbán, bude prostup tepla s využitím 
vztahu nadhodnocen. K zabránění takového nadhodnocení by měla být ve vztahu uvažována 
upravená hodnota součinitele prostupu tepla U, která větranou dutinu uvažuje jako fyzikální 
mechanismus, jenž odstraní část vzniklého tepla. 

A.1.16 Sálání vůči obloze (11.3.5) 
Přídavný teplený tok v důsledku sálání vůči obloze pro určitou část obálky budovy φr, 

vyjádřený ve wattech, je dán rovnicí: 

φr = Rse x Uc x Ac x hr x ∆θer 

Rse je teplený odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu prvku stanove-
ný v souladu s ISO 6946, vyjádřený v metrech čtverečných a Kelvin na 
watt 

Uc je součinitel prostupu tepla prvku stanovený v souladu s ISO 6946, vy-
jádřený ve wattech na metr čtverečný a Kelvin 

Ac je pohledová plocha prvku vyjádřená v metrech čtverečných 

hr je součinitel přestupu tepla sáláním na vnější straně stanovený v sou-
ladu s 11.4.6, vyjádřený ve wattech na metr čtverečný a Kelvin 

∆θer je průměrný rozdíl venkovní teploty vzduchu a zdánlivé teploty oblohy 
stanovený v souladu s 11.4.6, vyjádřený ve stupních Celsia 

 V závislosti na použití může být na národní úrovni alternativně rozhodnuto uvažovat 
přídavný tepelný tok v důsledku sálání k obloze jako přídavný prostup tepla, použitím venkovní 
operativní teploty místo teploty vzduchu. 

A.1.17 Propustnost sluneční energie prosklených prvků (11.4.2) 
Celková propustnost sluneční energie ggl v 11.3.3 je vlastně časově zprůměrovaný podíl 

energie procházející průhledným prvkem k energii na prvek dopadající. 

Pro okna a jiné prosklené prvky s nerozptylujícím zasklením se propustnost sluneční 
energie pro záření dopadající kolmo k povrchu gn vypočte v souladu s příslušnou normou na 
optické vlastnosti dvojnásobného a vícenásobného zasklení, jak je uvedeno v příloze A. 
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Protože je časově zprůměrovaná hodnota celkové propustnosti solárního záření poně-
kud nižší než gn, je používán korekční činitel FW, podle rovnice: 

 ggl = FW ggl,n 

 FW  je korekční činitel pro nerozptylující zasklení 

Pokud chybí národní hodnoty, je hodnota korekčního činitele FW = 0,9 

Pro okna nebo jiné prosklené prvky obálky budovy s rozptylujícím zasklením nebo prv-
ky solárního stínění může propustnost sluneční energie pro záření dopadající kolmo k zasklení 
(normová hodnota) gn významně podcenit časově zprůměrovanou hodnotu propustnosti slu-
neční energie. 

Časově zprůměrovaná hodnota celkové propustnosti sluneční energie je vypočtena ja-
ko vážený součet podle rovnice: 

ggl = agl ggl,alt + (1 – agl)ggl,dif 

agl je váhový faktor reprezentující pozici okna (orientaci, sklon), podnebí a 
období v roce 

ggl,alt je propustnost sluneční energie pro sluneční záření z daného úhlu výš-
ky Slunce altgl vyjadřující pozici okna (orientaci, sklon), podnebí a ob-
dobí v roce 

ggl,dif je propustnost sluneční energie pro izotopické difúzní sluneční záření 
[1] 

A.2 Výpočet doby návratnosti investice a emisí podle vyhlášky 
číslo 480/2012 

A.2.1 Ekonomické hodnocení 

Prostá doba návratnosti: 
 

 푇 =  

 IN  jsou investiční výdaje projektu 

CF jsou roční přínosy projektu (cash flow, změna peněžních toků po reali-
zaci projektu) 

Reálná doba návratnosti: 
 Doba splácení investice při uvažování diskontní sazby Tsd se vypočte z podmínky: 

 ∑ 퐶퐹 (1 + 푟) − 퐼푁 = 0 
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CFt jsou roční přínosy projektu (změna peněžních toků po realizaci projek-
tu) 

 r  diskont, alternativní náklad kapitálu 

 (1 + r) –t  odúročitel 

Čistá současná hodnota (NPV): 
 푁푃푉 = ∑ 퐶퐹푡(1 + 푟)−푡 − 퐼푁푇ž

푡=1  

 Tž  je doba životnosti (hodnocení) projektu 

Vnitřní výnosové procento (IRR) 
 Hodnota IRR se vypočte z podmínky: 

 ∑ 퐶퐹 (1 + 퐼푅푅) − 퐼푁 = 0ž  

A.2.2 Ekologické vyhodnocení 
Způsob ekologického vyhodnocení se provádí vždy metodou globálního hodnocení. 

V případě požadavku zadavatele je možné provést také ekologické vyhodnocení metodou lo-
kálního hodnocení. 

Lokální hodnocení: 
 Je prováděno výhradně na bázi změn produkce znečišťujících látek ze zdrojů situova-
ných v lokalitě obce, ve které je umístěn předmět vyhodnocení. 

Globální hodnocení: 
 Je prováděno na bázi celospolečenského pohledu. Při změně dodávek energie, která je 
vyráběna v jiném místě, jsou do výpočtu zahrnuty emisní faktory vycházející buď z konkrétních, 
nebo průměrných údajů o produkovaných znečišťujících látkách. 

Při určování globálních hodnot emisí se spotřebované množství energií přenásobí fak-
torem neobnovitelné primární energie. [2] 

A.3 Stanovení součinitele prostupu tepla pro rozvody tepla podle 
vyhlášky číslo 193/2007  

 

 푈 =
∗ ∗ ∗ ∗

 

 U  je součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky 

 D  je vnitřní průměr trubky 

 d  je vnější průměr trubky 
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 diz  je vnější průměr izolace 

 αiz  je součinitel přestupu tepla na povrchu izolace 

 αi  je součinitel přestupu tepla na vnitřní straně trubky 

 λiz  je součinitel tepelné vodivosti teplené izolace 

 λtr  je součinitel tepelné vodivosti materiálu trubky 

 te  teplota okolního vzduchu 

 tiz  povrchová teplota tepelné izolace [3] 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST  
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B.1 Analýza energetických potřeb a toků budovy 

B.1.1 Stavební řešení budovy 

Konstrukční systém budovy: 
 Budova je tvořena z cihel plných pálených, které jsou spojovány vápeno-cementovou 
maltou. Nosná část stropních konstrukcí jsou dřevěné trámy. Střešní konstrukce je sedlová 
z pálených tašek.  

Obvodový plášť: 
 Obvodový plášť je tvořen z cihel plných pálených o tloušťce 800, 750, 650 a 600 mm. 
Stěny jsou z vnitřní strany opatřeny omítkou, z vnější strany se nachází dvouvrstvá fasáda. Žád-
ná obvodová stěna není zateplena. 

Stropní konstrukce: 
 Stropní konstrukce mají dřevěnou nosnou část a obsahují většinou podbití s omítkou a 
záklop. Stropy nad jevištěm a kinosálem jsou zatepleny. 

Strop nad tělocvičnou a hernou stolního tenisu:  
 Škvára (zalitá betonem)   40 mm 
 Prkna     25 mm 
 Trámy     200 mm 
 Prkna     15 mm 
 Prach s omítkou   20 mm 

Strop nad ubytovnou a kanceláří: 
 Cihla     40 mm 
 Hlína +písek    100 mm 
 Prkna     25 mm 
 Trámy     200 mm 
 Prkna     15 mm 
 Prach s omítkou   20 mm 

Strop nad kinosálem: 
 Tepelná izolace    150 mm 
 Betonová mazanina   10 mm 
 Záklop     40 mm 
 Trámy+vzduchová mezera  200 mm 
 Podbití     15 mm 
 Omítka     30 mm 
 Rám     220 mm 
 Podbití     25 mm 
 Omítka     15 mm 

Strop nad jevištěm: 
 Tepelná izolace    150 mm 
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 Podbití     25 mm 

Strop nad bytem: 
 Cementový potěr   20 mm 
 Škvárobeton    40 mm 
 Záklop     30 mm 
 Trámy     200 mm 
 Podbití      20 mm 
 Rákos, omítka    20 mm 

Strop nad restaurací Eden: 
 Betonová mazanina   80 mm 
 Dřevěný záklop svrchní   30 mm 
 Trámy     240 mm 
 Dřevěný záklop spodní   30 mm 
 Omítka     20 mm 

Strop mezi 1 NP a 2 NP: 
 Dlažba     10 mm 
 Betonové mazivo   60 mm 
 Škvárový zásyp    200 mm 
 Betonová stropnice   20 mm 
 Omítka     10 mm 
 

 

Obrázek B-1: Strop nad ubytovnou a kanceláři 
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Podlahy: 
 Nášlapné vrstvy jsou tvořeny z parket, PVC a dlažby. Skladba vrstev pod nášlapnou 
vrstvou tvoří podkladový beton a štěrkový podsyp. V tělocvičně je podlaha tvořena z parket a 
podkladového roštu. 

Střešní konstrukce: 
 Budova je zastřešena klasickou sedlovou střechou z pálených keramických tašek. Nos-
nou část střešní konstrukce tvoří klasický krov. Střecha není nijak zateplena. Pod střešní kryti-
nou se nachází pouze parozábrana. 

Výplně otvorů: 
 Budova je osazena dvojitými dřevěnými okny z původní výstavby. Vstupní dveře do 
budovy jsou dřevěné. U restauračního zařízení a do suterénu jsou dveře ocelové prosklené. 

B.1.2 Tepelně technické vlastnosti obálkových konstrukcí 

Obvodový plášť: 
Obvodový plášť je tvořen z cihel plných pálených o tloušťce 800, 750, 650 a 600 mm. 

Žádná obvodová stěna není zateplena. 

Součinitele prostupu tepla u obvodových stěn: 
 Cihla plná pálena tl. 800 mm     0,84 W/m2K 
 Cihla plná pálena tl. 750 mm     0,89 W/m2K 
 Cihla plná pálena tl. 650 mm     1,00 W/m2K 
 Cihla plná pálena tl. 600 mm     1,07 W/m2K 

Podlahové konstrukce: 
Nášlapné vrstvy jsou tvořeny z parket, PVC a dlažby. Skladba vrstev pod nášlapnou 

vrstvou tvoří podkladový beton a štěrkový podsyp. V tělocvičně je podlaha tvořena z parket a 
podkladového roštu. 

Součinitele prostupu tepla podlahy: 
Podlaha v tělocvičně       0,93 W/m2K 
Podlaha s dlažbou      1,43 W/m2K 
Podlaha s PVC       1,34 W/m2K 
Podlaha v tělocvičně (u suterénu)    1,34 W/m2K  

Střešní konstrukce:  
Budova je zastřešena klasickou sedlovou střechou z pálených keramických tašek. Nos-

nou část střešní konstrukce tvoří klasický krov. Střecha není nijak zateplena. Pod střešní kryti-
nou se nachází pouze parozábrana.  

Součinitel prostu tepla stropu: 
 Strop tl. 300 mm      0,59 W/m2K   
 Strop tl. 400 mm      0,56 W/m2K 
 Strop nad kinosálem      0,15 W/m2K 
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 Strop nad jevištěm      0,29 W/m2K 
 Strop nad bytem      0,62 W/m2K 
 Strop nad restaurací Eden     0,53 W/m2K 
 Strop mezi 1 NP a 2 NP      1,59 W/m2K 

Součinitele prostupu tepla u oken a dveří: 
Budova je osazena dvojitými dřevěnými okny z původní výstavby. Vstupní dveře do bu-

dovy jsou dřevěné. U restauračního zařízení a do suterénu jsou dveře ocelové prosklené. 

Dvojitá špaletová okna      2,35 W/m2K  
Domovní dřevěné dveře plné     2,3   W/m2K       
Ocelové dveře prosklené     4,6   W/m2K 
 

 

Obrázek B-2: Dvojitá špaletová okna venkovní pohled 

Výpočty součinitelů prostupu tepla: 
Výpočet součinitelů prostupů tepla pro obvodové stěny: 
Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Obvodová 
stěna 

800mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,04 1,018 0,841 2 cihla plná pálená 0,750 0,780 0,962 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,25 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Obvodová 
stěna 

750mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,04 0,954 0,889 2 cihla plná pálená 0,700 0,780 0,897 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,25 W/m2K 
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Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Obvodová 
stěna 

650mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,04 0,826 1,004 2 cihla plná pálená 0,600 0,780 0,769 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,25 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Obvodová 
stěna 

600mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,04 0,762 1,073 2 cihla plná pálená 0,550 0,780 0,705 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,25 W/m2K 

 

Výpočet součinitelů prostupu tepla pro podlahové konstrukce: 
Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Podlaha v 
tělocvičně 

1 prarkety 0,010 0,180 0,056 

0,17 0,00 0,901 0,934 

2 trámek 0,060 0,180 0,333 

3 beton 0,100 1,230 0,081 

4 štěrkový podsyp 0,250 0,580 0,431 

5 rostlá zemina       

Un20=0,45 W/m2K         Urec20=0,30 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Podlaha v 
tělocvičně 
nad sute-

rénem 

1 prarkety 0,010 0,180 0,056 

0,17 0,00 0,574 1,344 
2 trámek 0,060 0,180 0,333 

3 beton 0,200 1,230 0,163 

4 omítka 0,020 0,880 0,023 

Un20=0,45 W/m2K         Urec20=0,30 W/m2K 

 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Podlaha s 
PVC 

1 PVC 0,005 0,160 0,031 

0,17 0,00 0,576 1,340 

2 cemnetový potěr 0,080 1,230 0,065 

3 asfaltový nátěr       

4 podkladový beton 0,060 1,230 0,049 

5 štěrk 0,250 0,580 0,431 

Un20=0,45 W/m2K         Urec20=0,30 W/m2K 
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Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Podlaha s 
dlažbou 

1 dlažba 0,015 1,010 0,015 

0,17 0,00 0,527 1,434 
2 beton 0,100 1,230 0,081 

3 štěrkový podsyp 0,250 0,580 0,431 

5 rostlá zemina       

Un20=0,45 W/m2K         Urec20=0,30 W/m2K 

 

Výpočet součinitelů prostupů tepla pro střešní konstrukce: 
Konstruk-

ce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi 
(m2K/W) 

RSe 
(m2K/W) 

ΣR 
(m2K/W) U (W/m2K 

Strop nad 
kinosálem 

1 omítka 0,015 0,880 0,017 

0,10 0,04 6,390 0,153 

2 podbití 0,025 0,180 0,139 

3 rám 0,220 0,160 1,375 

4 omítka 0,030 0,880 0,034 

5 podbití 0,015 0,180 0,083 

6 trámy+vzduchová meze-
ra 0,200 0,160 1,250 

7 záklop 0,040 0,180 0,222 

8 betonová mazanina  0,010 1,230 0,008 

9 tepelná izolace  0,150 0,046 3,261 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Strop nad 
jevištěm 

1 podbití 0,025 0,180 0,139 
0,10 0,04 3,400 0,283 

2 tepelná izolace  0,150 0,046 3,261 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 
  

Konstruk-
ce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi 

(m2K/W) 
RSe 

(m2K/W) 
ΣR 

(m2K/W) U (W/m2K 

Strop 
300mm 

1 palach s omítkou 0,020 0,880 0,023 

0,10 0,04 1,550 0,592 

2 prkna 0,015 0,180 0,083 

3 trámy+vzduchová meze-
ra 0,200 0,160 1,250 

4 prkna 0,025 0,180 0,139 

5 škvára (zalitá betonem) 0,040 0,730 0,055 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 
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Konstruk-
ce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi 

(m2K/W) 
RSe 

(m2K/W) 
ΣR 

(m2K/W) U (W/m2K 

Strop 
400mm 

1 palach s omítkou 0,020 0,880 0,023 

0,10 0,04 1,651 0,558 

2 prkna 0,015 0,180 0,083 

3 trámy+vzduchová meze-
ra 0,200 0,160 1,250 

4 prkna 0,025 0,180 0,139 

5 Hlína+písek 0,100 0,950 0,105 

6 Cihla 0,040 0,780 0,051 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Strop nad 
bytem 

1 rákos, omítka 0,020 0,880 0,023 

0,10 0,04 1,483 0,616 

2 podbytí 0,020 0,180 0,111 

3 trámy 0,200 0,180 1,111 

4 záklop 0,030 0,180 0,167 

5 škvárobeton 0,040 0,730 0,055 

6 cementový potěr 0,020 1,230 0,016 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Strop nad 
restaurací 

Eden 

1 omítka 0,020 0,880 0,023 

0,10 0,04 1,754 0,528 

2 dřevěný záklop spodní 0,030 0,180 0,167 

3 trámy 0,240 0,180 1,333 

4 dřevěný záklop svrchní 0,030 0,180 0,167 

5 betonová mazanina 0,080 1,230 0,065 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 
 

B.1.3 Specifikace energetických systémů budovy 

Rozdělení úseků na vytápění a vzduchotechniky 
S0-01: Šatna, sociální zařízení, posilovna a herna pro stolní tenis 
S0-02: Velký sál 
S0-03: Malý sál 
S0-04: Kinosál  
S0-05: Kanceláře a ubytovna, restaurace Eden 
S0-06:Restaurace Sport 

Vytápění: 
 Vytápění celého objektu je decentralizované a rozdělené do příslušných sekcí. 
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SO - 01  
Tato sekce slouží k vytápění herny pro stolní tenis, sociálních zařízení, posilovny, uby-

tovny a šatny. Jako zdroj tepla slouží Plynový teplovodní kotel ADIGAS S25/2 IONO (16-27kw) 
Turbo, v počtu dvou kusů. 

SO - 02 
 V této části se vytápí pouze tělocvična. Tělocvičnu vytápí tři plynové sálavé panely 
Black Heat BH25UT. Tyto panely jsou umístěny podél východní obvodové stěny a pokrývají 
celou plochu sálu tělocvičny. Pro vytápění galerie a přísálí se zde také nachází teplovodní vytá-
pění, které je zajišťováno plynovým kotlem PAVIGLAS S 40/2 IONO (42/29kW) turbo, v počtu 
dvou kusů. Teplovodní vytápění není za běžného užívání v provozu. 

SO - 03 
 Tato část obsahuje jeviště, chodbu a šatnu 2. Zázemí jeviště je vytápěno plynovým 
sálavým panelem BH 25-UT, který je umístěn na západní obvodové zdi. Zdroj tepla pro ostatní 
prostory slouží plynový kotel ADIGAS SB 20/2 IONO (21,5 kW) turbo. 

SO - 04  
 V této části se nachází pouze kinosál. Jako zdroj tepla souží plynový kotel NUOVA 
S 14/1 IONO turbo. V sálu je nainstalována pro vytápění vzduchotechnika MTP 65 o průtoku 
5100 m3/h. 

SO - 05 
 Zde se nachází kanceláře a restaurace Eden. Zdroj tepla je plynový kotel ADIGLAS SB 
20/2 IONO turbo   

SO – 06 
Tato část obsahuje restaurační zařízení. Vytápění v restauraci je zajištěno plynovým 

kotlem Imergas mini eolo 24 3 E. 
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Obrázek B-3: kotle ADIGAS S25/2 IONO (16-27kW) Turbo 

Vzduchotechnika 
V prostorách SO-01, SO-03 se nachází vzduchotechnické teplovzdušné soupravy GEKO-

4. Vzduchotechnické zařízení zajišťuje jednonásobnou výměnu vzduchu za hodinu. V prostoru 
SO-02 se nachází vzduchotechnické teplovzdušné soupravy GECO-6. Vzduchotechnické zařízení 
zajišťuje jednonásobnou výměnu vzduchu za hodinu. Prostor kinosálu je vytápěn vzduchotech-
nikou MTP 65 o průtoku 5100 m3/h. 

 

Příprava teplé vody: 
Příprava teplé vody je zajišťována plynovým zásobníkovým ohřívačem LAG/120 CSE 

TURBO, který je umístěn v kuchyni a napojen na stávající rozvody TUV. Tento zdroj teplé vody 
slouží k přípravě vody pro sociální zařízení v sekci SO-01. V sekci SO-03 je zásobník teplé vody 
připojen ke kotli ADIGAS SB 20/2 IONO (21,5kW) turbo. Příprava teplé vody v ubytovně (SO-05) 
je zajištěna plynovým průtokovým ohřívačem vody Mora 37l, 17kW. V restauraci Sport je pří-
prava teplé vody zajištěna ohřevem teplé vody v zásobníku. 
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Obrázek B-4: Zásobníkový ohřívač LAG/120CSE TURBO 

Osvětlovací soustava: 
Budova je vybavena různými druhy svítidel. Ve větších prostorech jsou halogenové zá-

řiče nebo zářivková svítidla. Menší prostory jsou osvětleny běžnými žárovkovými svítidly. Op-
tický systém svítidel se zdá vyhovující, poskytuje dostatečné osvětlení, pro které je určen.    

Počty svítidel v objektu 
Část objektu Zářivky Žárovky Halogen Bodovky 

SO-01 78 19 12 
SO-02 19 24 
SO-03 42 27 
SO-04 4 77 6 
SO-05 26 29 
SO-06 16 42 13 

Tabulka B-1: Počty svítidel v objektu 

B.2 Energetické hodnocení budovy 

B.2.1 Standardizované užívání budovy 
Sokolský areál můžeme rozdělit do třech částí: sportovní, kulturní a restaurační. Spor-

tovní část obsahuje tělocvičnu, hernu pro stolní tenis, šatny, posilovnu, menší tělocvičnu a 
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sociální zařízení. Využívání této části je šest dní v týdnu pro sportovní vyžití občanů a školní 
výuku přilehlé školy. Kulturní částí je myšlen kinosál. Kinosál je využíván sporadicky, 2-3 krát do 
roka, za účelem přednášky nebo prezentace. Restaurační část obsahuje dvě hospody: Sport a 
Eden. Obě tyto hospody jsou v provozu celý týden s výjimkou jednoho dne.  

B.2.2 Spotřeba energie  
Elektrická energie:    
E.ON Energie, s.r.o.  
Vrbenská 2771/2b 
6370 01 České Budějovice 

Rok MWh Kč/rok 
2010 66,598 358915 
2011 67,210 362214 
2012 66,445 358091 
Tabulka B-2: Spotřeba elektrické energie 

Zemní plyn:  
RWE 
Horní náměstí 3561/14 
669 02 Znojmo 

Rok kWh Kč/rok 
2010 340 356 415 234 
2011 360 389 387 779 
2012 354 272 444 257 
Tabulka B-3: Spotřeba zemního plynu 

B.2.3 Návrhy úsporných opatření 
Efektivita úsporných opatření bude znázorněna pomocí grafů měrné spotřeby energie 

budovy a měrné ztráty jednotlivých konstrukcí (jako referenční zónu jsem zvolil velký sál). 
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Navrhuji zateplení obvodových stěn tepelnou izolací z
λ=0,039 W/mK). Tepeln

Navrhuji zateplení obvodových stěn tepelnou izolací z
λ=0,039 W/mK). Tepelné mosty 

Navrhuji zateplení obvodových stěn tepelnou izolací z
é mosty 

 

 

Navrhuji zateplení obvodových stěn tepelnou izolací z polystyrenu EPS 70F
é mosty 

 

 

polystyrenu EPS 70F
é mosty okolo oken 

polystyrenu EPS 70F
okolo oken 

polystyrenu EPS 70F
okolo oken 

polystyrenu EPS 70F
okolo oken 

polystyrenu EPS 70F
okolo oken budou zatepleny 

polystyrenu EPS 70F
budou zatepleny 

polystyrenu EPS 70F 
budou zatepleny 

 o tl. 160 
budou zatepleny 

o tl. 160 
budou zatepleny 
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o tl. 160 
budou zatepleny 

36 

o tl. 160 
budou zatepleny 
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Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro obvodové stěny: 
Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Obvodová 
stěna 

600mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,04 4,870 0,198 

2 cihla plná pálená 0,550 0,780 0,705 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

4 tepelná izolace EPS 70F 0,160 0,039 4,103 

5 fasádní omítka 0,005 0,880 0,006 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,25 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Obvodová 
stěna 

650mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,04 4,934 0,196 

2 cihla plná pálená 0,600 0,780 0,769 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

4 tepelná izolace EPS 70F 0,160 0,039 4,103 

5 fasádní omítka 0,005 0,880 0,006 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,25 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Obvodová 
stěna 

750mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,04 5,063 0,191 

2 cihla plná pálená 0,700 0,780 0,897 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

4 tepelná izolace EPS 70F 0,160 0,039 4,103 

5 fasádní omítka  0,005 0,880 0,006 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,25 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Obvodová 
stěna 

800mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,04 5,127 0,189 

2 cihla plná pálená 0,750 0,780 0,962 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

4 teplená izolace EPS 70F 0,160 0,039 4,103 

5 fasádní omítka 0,005 0,880 0,006 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,25 W/m2K 

 

 

 

 
 

 



 

 

Vliv opatření na úsporu energie:
 

Obrázek 

Investice: 1
Úspora
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 1

B.2.3.2

ti λ=0,039 W/mK
lace bude 140 mm.

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
Konstru

300mm

 

 

 

 

Vliv opatření na úsporu energie:

Obrázek 

Investice: 1
Úspora
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 1

B.2.3.2

ti λ=0,039 W/mK
lace bude 140 mm.

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
Konstru

ce

Strop 
300mm

Vliv opatření na úsporu energie:

Obrázek B

Investice: 1
Úspora: 
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 1

B.2.3.2

ti λ=0,039 W/mK
lace bude 140 mm.

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
Konstruk-

ce 

Strop 
300mm 

Vliv opatření na úsporu energie:

B-7: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Investice: 1
: 434,751

Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 1

B.2.3.2 Zateplení stropních konstrukcí
Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (

ti λ=0,039 W/mK
lace bude 140 mm.

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
č.v.

1

2

3

4

5

6

Vliv opatření na úsporu energie:

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Investice: 1 878 240 Kč
434,751

Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 1

Zateplení stropních konstrukcí
Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (

ti λ=0,039 W/mK
lace bude 140 mm.

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
č.v. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Vliv opatření na úsporu energie:

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

878 240 Kč
434,751 

Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 1

Zateplení stropních konstrukcí
Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (

ti λ=0,039 W/mK
lace bude 140 mm.

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:

trámy+vzduchová mez

škvára (zalitá betonem)

Vliv opatření na úsporu energie:

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

878 240 Kč
 GJ tj. cca 

Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 1

Zateplení stropních konstrukcí
Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (

ti λ=0,039 W/mK). Zateplení se provede u všech
lace bude 140 mm. 

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:

palach s omít

trámy+vzduchová mez

škvára (zalitá betonem)

minerální vlna 

Vliv opatření na úsporu energie:

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

878 240 Kč 
GJ tj. cca 

Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 1

Zateplení stropních konstrukcí
Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (

). Zateplení se provede u všech
 

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
materiál

palach s omít

prkna

trámy+vzduchová mez
ra

prkna

škvára (zalitá betonem)

minerální vlna 

Vliv opatření na úsporu energie:

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

 
GJ tj. cca 

Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 1

Zateplení stropních konstrukcí
Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (

). Zateplení se provede u všech

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
materiál

palach s omít

prkna 

trámy+vzduchová mez
ra 

prkna 

škvára (zalitá betonem)

minerální vlna 

Vliv opatření na úsporu energie:

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

GJ tj. cca 142 743
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 1

Zateplení stropních konstrukcí
Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (

). Zateplení se provede u všech

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
materiál 

palach s omítkou

 

trámy+vzduchová mez

 

škvára (zalitá betonem)

minerální vlna  

Vliv opatření na úsporu energie:

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

142 743
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 1 878 240/142 743= 13,16 roků

Zateplení stropních konstrukcí
Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (

). Zateplení se provede u všech

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:

kou 

trámy+vzduchová meze-

škvára (zalitá betonem) 

 

Vliv opatření na úsporu energie:

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

142 743 
878 240/142 743= 13,16 roků

Zateplení stropních konstrukcí
Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (

). Zateplení se provede u všech

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
d (m)

0,020

0,015

e- 0,200

0,025

 0,040

0,140

Un20

Vliv opatření na úsporu energie: 

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

 Kč/rok
878 240/142 743= 13,16 roků

Zateplení stropních konstrukcí
Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (

). Zateplení se provede u všech

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
d (m)

0,020

0,015

0,200

0,025

0,040

0,140

n20=0,30 W/m

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Kč/rok
878 240/142 743= 13,16 roků

Zateplení stropních konstrukcí
Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (

). Zateplení se provede u všech

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
d (m) λ (W/mK)

0,020 

0,015 

0,200 

0,025 

0,040 

0,140 

,30 W/m

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Kč/rok 
878 240/142 743= 13,16 roků

Zateplení stropních konstrukcí
Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (

). Zateplení se provede u všech

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
λ (W/mK)

0,880

0,180

0,160

0,180

0,730

0,039

,30 W/m2

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

878 240/142 743= 13,16 roků

Zateplení stropních konstrukcí
Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (

). Zateplení se provede u všech

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
λ (W/mK) 

0,880 

0,180 

0,160 

0,180 

0,730 

0,039 

2K         U

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

878 240/142 743= 13,16 roků

Zateplení stropních konstrukcí 
Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (

). Zateplení se provede u všech stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka iz

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
 R (m

K         U

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

878 240/142 743= 13,16 roků

Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (
stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka iz

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
R (m2K/W)

0,023

0,083

1,250

0,139

0,055

3,590

K         Urec20=0,20 W/m

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci 

878 240/142 743= 13,16 roků

Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (
stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka iz

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
K/W) 

0,023 

0,083 

1,250 

0,139 

0,055 

3,590 

=0,20 W/m

878 240/142 743= 13,16 roků

Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (
stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka iz

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
 (m

=0,20 W/m

878 240/142 743= 13,16 roků 

Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (
stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka iz

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
RSi

(m2K/W)

0,10

=0,20 W/m2K

 

Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (
stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka iz

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
Si 

K/W) 

0,10 

K 

Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (
stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka iz

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:

 

Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (součinitel teplené vodivo
stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka iz

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce:
R

(m2

0,04

součinitel teplené vodivo
stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka iz

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce: 
RSe 
2K/W)

0,04 

součinitel teplené vodivo
stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka iz

K/W) 

 

součinitel teplené vodivo
stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka iz

(m

5,139

součinitel teplené vodivo
stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka iz

ΣR 
(m2K/W)

5,139

součinitel teplené vodivo
stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka iz

ΣR 
K/W) 

5,139 

součinitel teplené vodivo
stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka iz

U (W/m

součinitel teplené vodivo
stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka iz

U (W/m

0,189

38

součinitel teplené vodivos-
stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka izo-

U (W/m2K

0,189 

38 

 

s-
o-

K 
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Konstruk-
ce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi 

(m2K/W) 
RSe 

(m2K/W) 
ΣR 

(m2K/W) U (W/m2K 

Strop 
400mm 

1 palach s omítkou 0,020 0,880 0,023 

0,10 0,04 5,241 0,186 

2 prkna 0,015 0,180 0,083 

3 trámy+vzduchová meze-
ra 0,200 0,160 1,250 

4 prkna 0,025 0,180 0,139 

5 Hlína+písek 0,100 0,950 0,105 

6 Cihla 0,040 0,780 0,051 

7 minerální vlna 0,140 0,039 3,590 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 

 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Strop nad 
bytem 

1 rákos, omítka 0,020 0,880 0,023 

0,10 0,04 5,072 0,192 

2 podbytí 0,020 0,180 0,111 

3 trámy 0,200 0,180 1,111 

4 záklop 0,030 0,180 0,167 

5 škvárobeton 0,040 0,730 0,055 

6 cementový potěr 0,020 1,230 0,016 

7 minerální vlna 0,140 0,039 3,590 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 

 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Strop nad 
restaurací 

Eden 

1 omítka 0,020 0,880 0,023 

0,10 0,04 5,344 0,182 

2 dřevěný záklop spodní 0,030 0,180 0,167 

3 trámy 0,240 0,180 1,333 

4 dřevěný záklop svrchní 0,030 0,180 0,167 

5 betonová mazanina 0,080 1,230 0,065 

6 minerální vlna 0,140 0,039 3,590 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 

 



 

 

Vliv opatření na úsporu energie

Obrázek 

 

Investice: 754 865 Kč
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 865/
 

B.2.3.3

tepla u celého okna bude U
budou mít deklarovaný součinitel prostupu tep

Vliv opatření na úsporu energie

Obrázek 

Vliv opatření na úsporu energie

Obrázek 

Investice: 754 865 Kč
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 865/

B.2.3.3

tepla u celého okna bude U
budou mít deklarovaný součinitel prostupu tep

Vliv opatření na úsporu energie

Obrázek 

Vliv opatření na úsporu energie

Obrázek B

Investice: 754 865 Kč
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 865/

B.2.3.3

tepla u celého okna bude U
budou mít deklarovaný součinitel prostupu tep

Vliv opatření na úsporu energie

Obrázek B

Vliv opatření na úsporu energie

B-8: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Investice: 754 865 Kč
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 865/

B.2.3.3 Výměna oken a dveří
Okna budou vyměněná za plastová okna s

tepla u celého okna bude U
budou mít deklarovaný součinitel prostupu tep

Vliv opatření na úsporu energie

B-9: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Vliv opatření na úsporu energie

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Investice: 754 865 Kč
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 865/

Výměna oken a dveří
Okna budou vyměněná za plastová okna s

tepla u celého okna bude U
budou mít deklarovaný součinitel prostupu tep

Vliv opatření na úsporu energie

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Vliv opatření na úsporu energie

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Investice: 754 865 Kč
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 865/

Výměna oken a dveří
Okna budou vyměněná za plastová okna s

tepla u celého okna bude U
budou mít deklarovaný součinitel prostupu tep

Vliv opatření na úsporu energie

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Vliv opatření na úsporu energie

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Investice: 754 865 Kč
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 865/

Výměna oken a dveří
Okna budou vyměněná za plastová okna s

tepla u celého okna bude U
budou mít deklarovaný součinitel prostupu tep

Vliv opatření na úsporu energie

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Vliv opatření na úsporu energie

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Investice: 754 865 Kč 
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 865/

Výměna oken a dveří
Okna budou vyměněná za plastová okna s

tepla u celého okna bude U
budou mít deklarovaný součinitel prostupu tep

Vliv opatření na úsporu energie

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Vliv opatření na úsporu energie

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
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Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 865/

Výměna oken a dveří
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získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
ních zisků.
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B.2.3.4 Montáž termostatických hlavic
Hlavicemi se opatří veškerá otopná tělesa v

získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
ních zisků. Uvažo

Vliv opatření na úsporu energie:
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Celkový vliv opatření:

Obrázek 

Tabulka 

 

 
 
 
 
 
 

Celkový vliv opatření:

brázek 

Tabulka 

Parametr
Investiční výdaje projektu
Změna nákladů na energie
Změna ostatních provozních nákladů
-změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
-změna ostatních provozních nákladů
-změna nákladů na emise a odpady
Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)
Přínosy projektu celkem
Doba hodnocení
Roční 
Diskont
Ts
Tsd
NPV
IRR

Celkový vliv opatření:

brázek B

Tabulka B

Parametr
Investiční výdaje projektu
Změna nákladů na energie
Změna ostatních provozních nákladů
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
změna ostatních provozních nákladů
změna nákladů na emise a odpady

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)
Přínosy projektu celkem
Doba hodnocení
Roční 
Diskont
Ts- prostá doba návratnosti
Tsd- 
NPV-
IRR-vnitřní výnosové procento

Celkový vliv opatření:

B-11

B-4: Ekon

Parametr
Investiční výdaje projektu
Změna nákladů na energie
Změna ostatních provozních nákladů
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
změna ostatních provozních nákladů
změna nákladů na emise a odpady

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)
Přínosy projektu celkem
Doba hodnocení
Roční růst cen energie
Diskont 

prostá doba návratnosti
 reálná doby návratnosti
-čistá součastná hodnota
vnitřní výnosové procento

Celkový vliv opatření:

11:Celkové měrné potřeby energie před a po realizaci

: Ekon

Parametr 
Investiční výdaje projektu
Změna nákladů na energie
Změna ostatních provozních nákladů
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
změna ostatních provozních nákladů
změna nákladů na emise a odpady

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)
Přínosy projektu celkem
Doba hodnocení

růst cen energie
 

prostá doba návratnosti
reálná doby návratnosti
čistá součastná hodnota

vnitřní výnosové procento

Celkový vliv opatření:

:Celkové měrné potřeby energie před a po realizaci

: Ekonomické zhodnocení úsporných opatření

Investiční výdaje projektu
Změna nákladů na energie
Změna ostatních provozních nákladů
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
změna ostatních provozních nákladů
změna nákladů na emise a odpady

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)
Přínosy projektu celkem
Doba hodnocení

růst cen energie

prostá doba návratnosti
reálná doby návratnosti
čistá součastná hodnota

vnitřní výnosové procento

Celkový vliv opatření:

:Celkové měrné potřeby energie před a po realizaci

omické zhodnocení úsporných opatření

Investiční výdaje projektu
Změna nákladů na energie
Změna ostatních provozních nákladů
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
změna ostatních provozních nákladů
změna nákladů na emise a odpady

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)
Přínosy projektu celkem
Doba hodnocení 

růst cen energie

prostá doba návratnosti
reálná doby návratnosti
čistá součastná hodnota

vnitřní výnosové procento

Celkový vliv opatření:

:Celkové měrné potřeby energie před a po realizaci

omické zhodnocení úsporných opatření

Investiční výdaje projektu
Změna nákladů na energie
Změna ostatních provozních nákladů
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
změna ostatních provozních nákladů
změna nákladů na emise a odpady

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)
Přínosy projektu celkem

 
růst cen energie

prostá doba návratnosti
reálná doby návratnosti
čistá součastná hodnota

vnitřní výnosové procento

Celkový vliv opatření: 

:Celkové měrné potřeby energie před a po realizaci

omické zhodnocení úsporných opatření

Investiční výdaje projektu
Změna nákladů na energie
Změna ostatních provozních nákladů
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
změna ostatních provozních nákladů
změna nákladů na emise a odpady

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)
Přínosy projektu celkem

růst cen energie 

prostá doba návratnosti
reálná doby návratnosti
čistá součastná hodnota

vnitřní výnosové procento

:Celkové měrné potřeby energie před a po realizaci

omické zhodnocení úsporných opatření

Investiční výdaje projektu 
Změna nákladů na energie
Změna ostatních provozních nákladů
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
změna ostatních provozních nákladů
změna nákladů na emise a odpady

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)
Přínosy projektu celkem 

 

prostá doba návratnosti
reálná doby návratnosti
čistá součastná hodnota

vnitřní výnosové procento

:Celkové měrné potřeby energie před a po realizaci

omické zhodnocení úsporných opatření

 
Změna nákladů na energie 
Změna ostatních provozních nákladů
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
změna ostatních provozních nákladů
změna nákladů na emise a odpady

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)

prostá doba návratnosti 
reálná doby návratnosti 
čistá součastná hodnota

vnitřní výnosové procento

:Celkové měrné potřeby energie před a po realizaci

omické zhodnocení úsporných opatření

Změna ostatních provozních nákladů
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
změna ostatních provozních nákladů
změna nákladů na emise a odpady

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)

 
čistá součastná hodnota 

vnitřní výnosové procento 

:Celkové měrné potřeby energie před a po realizaci

omické zhodnocení úsporných opatření

Změna ostatních provozních nákladů
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
změna ostatních provozních nákladů
změna nákladů na emise a odpady

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)

:Celkové měrné potřeby energie před a po realizaci

omické zhodnocení úsporných opatření

Změna ostatních provozních nákladů 
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
změna ostatních provozních nákladů 
změna nákladů na emise a odpady 

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)

:Celkové měrné potřeby energie před a po realizaci

omické zhodnocení úsporných opatření

 
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)

 

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)

:Celkové měrné potřeby energie před a po realizaci

omické zhodnocení úsporných opatření 

změna osobních nákladů (mzdy, pojistné) 

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)

:Celkové měrné potřeby energie před a po realizaci

 

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady)

:Celkové měrné potřeby energie před a po realizaci 

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady) 

 

 

Jednotka
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
roky
%
%
roky
roky
tis. Kč
%

Jednotka
Kč 
Kč 
Kč 
Kč 
Kč 
Kč 
Kč 
Kč 
roky
% 
% 
roky
roky
tis. Kč
% 

Jednotka

roky 

roky 
roky 
tis. Kč 

Jednotka 

 

 Varianta I.
3 078
-205 582
0 
0 
0 
0 
0 
205 582
20 
3 
3 
13 
16 
913,023
6 

Varianta I.
078 

205 582

205 582
 

 
 

913,023

Varianta I.
 860

205 582 

205 582 

913,023 

Varianta I. 
860 
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C. PROJEKT – ENERGETICKÝ AUDIT A ENERGETICKÝ 
PRŮKAZ BUDOVY  
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ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY TJ SOKOL MORAVSKÉ 
BUDĚJOVICE 

Zadavatel auditu:  
Firma Audit s.r.o. 
Veveří 331/92, Brno 602 00 
 IČO: 85465378 
DIČ: CZ45859865 

Odpovědný zástupce:  
Ing. Petr Horák Ph.D 
Tel.:   54114-7948 
Fax:   +420 5 4114 7922 
E-mail:   horak.p@fce.vutbr.cz 
 
Zpracovatel auditu:   
Jan Ešpandr 
Datum narození: 22.2.1991 
Oprávnění k výkonu auditorské činnosti: xxx 
Datum vypracování:  25.5.2014 
Tel.:   +420 607 673 907 
E-mail:   espandr.jan@seznam.cz 
 

 

Obrázek C-1: Východní pohled na tělocvičnu 
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C.1 Identifikační údaje 

Provozovatel předmětu Energetického auditu: 
Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice 
Tovačovského sady 80 
676 02 Moravské Budějovice 
IČO: 433 71 698 
DIČ: není plátce DPH 

Odpovědný zástupce:  
Jan Švaříček 
Tel.:   +420 602 603 664 
E-mail:   jan.svaricek@gmail.com 

Údaje o předmětu energetického auditu: 
Jedná se o budovu Sokolu Moravské Budějovice, která se nachází v katastrálním území 

Moravské Budějovice, na parcele st. 364/3. Budova je ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol 
Moravské Budějovice, Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice.  

Cíle energetického auditu: 
Cílem energetického auditu je zjištění celkové energetické náročnosti budovy, nalezení 

možných úspor, zvýšení tepelně technických vlastností objektu, které povedou ke snížení ná-
kladů na provoz budovy. Energetický audit obsahuje varianty úsporných opatření, které jsou 
energeticky, ekonomicky a environmentálně zhodnoceny. 

Energetický audit je zpracován v souladu s vyhláškou č. 480/2013 Sb. o energetických 
auditech a o energetických posudkách, zákonem 318/2013 o hospodaření s energiemi.  
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C.2 Popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu 

 

Obrázek C-2: Západní pohled na budovu 

C.2.1 Charakteristika hlavních činností předmětu energetického audi-
tu 
Budova a její okolí je primárně určena pro sportovní využití a činnosti s tím spojené. 

V budově se nachází tělocvična, posilovna, herna pro stolní tenis, ubytovna, dvě restaurační 
zařízení, kino a menší tělocvična vytvořená z jevištního prostoru bývalého divadla. Budova 
svými rozměry a rozvržením připomíná písmeno U. V ohraničeném prostoru se nachází teniso-
vé kurty a asfaltové hřiště. Původní stavba byla dokončena ve 30. letech 20. století. Během 
doby se prováděly úpravy týkající se sociálních zařízení, vytápění a přestavby divadla na kino. 
Předmětem energetického auditu je zjištění nákladů na provoz budovy, nalezení oblastí pro 
úspory na provoz a zlepšení tepelně technických vlastností budovy. 

C.2.2 Popis technických zařízení, systémů a budov, které jsou předmě-
tem energetického auditu 
 

Konstrukční systém budovy: 
Budova je tvořena z cihel plných pálených, které jsou spojovány vápeno-cementovou 

maltou. Nosná část stropních konstrukcí jsou dřevěné trámy. Střešní konstrukce je sedlová 
z pálených tašek.  

Obvodový plášť: 
Obvodový plášť je tvořen z cihel plných pálených o tloušťce 800, 750, 650 a 600 mm. 

Stěny jsou z vnitřní strany opatřeny omítkou, z vnější strany se nachází dvouvrstvá fasáda. Žád-
ná obvodová stěna není zateplena. 
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Stropní konstrukce: 
Stropní konstrukce mají dřevěnou nosnou část a obsahují většinou podbití s omítkou a 

záklop. Stropy nad jevištěm a kinosálem jsou zatepleny. 

Strop nad tělocvičnou a hernou stolního tenisu:  
Škvára (zalitá betonem)   40 mm 
Prkna     25 mm 
Trámy     200 mm 
Prkna     15 mm 
Prach s omítkou   20 mm 

Strop nad ubytovnou a kanceláří: 
 Cihla     40 mm 
 Hlína +písek    100 mm 
 Prkna     25 mm 
 Trámy     200 mm 
 Prkna     15 mm 
 Prach s omítkou   20 mm 

Strop nad kinosálem: 
 Tepelná izolace    150 mm 
 Betonová mazanina   10 mm 
 Záklop     40 mm 
 Trámy+vzduchová mezera  200 mm 
 Podbití     15 mm 
 Omítka     30 mm 
 Rám     220 mm 
 Podbití     25 mm 
 Omítka     15 mm 

Strop nad jevištěm: 
 Tepelná izolace    150 mm 
 Podbití     25 mm 

Strop nad bytem: 
 Cementový potěr   20 mm 
 Škvárobeton    40 mm 
 Záklop     30 mm 
 Trámy     200 mm 
 Podbití      20 mm 
 Rákos, omítka    20 mm 

Strop nad restaurací Eden: 
 Betonová mazanina   80 mm 
 Dřevěný záklop svrchní   30 mm 
 Trámy     240 mm 
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 Dřevěný záklop spodní   30 mm 
 Omítka     20 mm 

Strop mezi 1 NP a 2 NP: 
 Dlažba     10 mm 
 Betonové mazivo   60 mm 
 Škvárový zásyp    200 mm 
 Betonová stropnice   20 mm 
 Omítka     10 mm 
 

 

Obrázek C-3: Strop nad tělocvičnou 

Rozdělení úseků na vytápění a vzduchotechniky 
S0-01: Šatna, záchody, posilovna a herna pro stolní tenis 
S0-02: Velký sál 
S0-03: Malý sál 
S0-04: Kinosál  
S0-05: Kanceláře a ubytovna, restaurace Eden 
S0-06:Restaurace Sport 

Vytápění: 
 Vytápění celého objektu je decentralizované a rozdělené do příslušných sekcí. 

SO - 01  
Tato sekce slouží k vytápění herny pro stolní tenis, sociálních zařízení, posilovny, uby-

tovny a šatny. Jako zdroj tepla slouží plynový teplovodní kotel ADIGAS S25/2 IONO (16-27kw) 
turbo, v počtu dvou kusů. 



 

 

SO 
 
Black Heat BH25UT. Tyto 
celou plochu sálu tělocvičny. Pro vytápění galerie a přísálí se zde také n
pění, které je zajišťováno plynovým kotlem PAVIGLAS S
dvou kusů. Teplovodní vytápění není za běžného užívání v

SO 
 
vým panelem
story slouží plynový kotel ADIGAS SB 20/2 IONO (21,5 kW) turbo.

SO 
 
S 14/1 IONO tur
5100 m

SO 
 
20/2 IONO turbo

SO 

kotlem Imergas mini eolo 24 3 E

Obrázek 

Vzduchotechnika

4. Vzduchotechnické zařízení zajišťuje jednonásobnou výměnu vzduchu za hodinu. V
SO
zajišťuje jednonásobnou výměnu vzduchu za hodinu. Prostor ki
nikou MTP 65 o průtoku 5100 m

SO - 02
 
Black Heat BH25UT. Tyto 
celou plochu sálu tělocvičny. Pro vytápění galerie a přísálí se zde také n
pění, které je zajišťováno plynovým kotlem PAVIGLAS S
dvou kusů. Teplovodní vytápění není za běžného užívání v

SO - 03
 
vým panelem
story slouží plynový kotel ADIGAS SB 20/2 IONO (21,5 kW) turbo.

SO - 04 
 

14/1 IONO tur
5100 m

SO - 05
 
20/2 IONO turbo

SO – 

kotlem Imergas mini eolo 24 3 E

Obrázek 

Vzduchotechnika

4. Vzduchotechnické zařízení zajišťuje jednonásobnou výměnu vzduchu za hodinu. V
SO-02 se nachází vzduchotechnické teplovzdušné soupravy GECO
zajišťuje jednonásobnou výměnu vzduchu za hodinu. Prostor ki
nikou MTP 65 o průtoku 5100 m

02 
 
Black Heat BH25UT. Tyto 
celou plochu sálu tělocvičny. Pro vytápění galerie a přísálí se zde také n
pění, které je zajišťováno plynovým kotlem PAVIGLAS S
dvou kusů. Teplovodní vytápění není za běžného užívání v

03 
 
vým panelem
story slouží plynový kotel ADIGAS SB 20/2 IONO (21,5 kW) turbo.

04  
 

14/1 IONO tur
5100 m3

05 
 
20/2 IONO turbo

 06 

kotlem Imergas mini eolo 24 3 E

Obrázek C

Vzduchotechnika

4. Vzduchotechnické zařízení zajišťuje jednonásobnou výměnu vzduchu za hodinu. V
02 se nachází vzduchotechnické teplovzdušné soupravy GECO

zajišťuje jednonásobnou výměnu vzduchu za hodinu. Prostor ki
nikou MTP 65 o průtoku 5100 m

 
 V této části se vytápí pouze tělocvična. Tělocvičnu v
Black Heat BH25UT. Tyto 
celou plochu sálu tělocvičny. Pro vytápění galerie a přísálí se zde také n
pění, které je zajišťováno plynovým kotlem PAVIGLAS S
dvou kusů. Teplovodní vytápění není za běžného užívání v

 
 Tato část vytápí jeviště, chodbu a šatnu 2. Zázemí jeviště je vytápěno
vým panelem
story slouží plynový kotel ADIGAS SB 20/2 IONO (21,5 kW) turbo.

 
 V této části se nachází pouze kinosál. Jako zdroj tepla souží plynový kotel N

14/1 IONO tur
3/h.

 
 Zde se nachází kanceláře a restaurace Eden. Zdroj tepla je plynový kotel ADIGLAS SB 
20/2 IONO turbo

 
Tato část obsahuje restaurační 

kotlem Imergas mini eolo 24 3 E

C-4:Sálavý zářič Heat BH25UT

Vzduchotechnika
V prostorách SO

4. Vzduchotechnické zařízení zajišťuje jednonásobnou výměnu vzduchu za hodinu. V
02 se nachází vzduchotechnické teplovzdušné soupravy GECO

zajišťuje jednonásobnou výměnu vzduchu za hodinu. Prostor ki
nikou MTP 65 o průtoku 5100 m

 

této části se vytápí pouze tělocvična. Tělocvičnu v
Black Heat BH25UT. Tyto 
celou plochu sálu tělocvičny. Pro vytápění galerie a přísálí se zde také n
pění, které je zajišťováno plynovým kotlem PAVIGLAS S
dvou kusů. Teplovodní vytápění není za běžného užívání v

Tato část vytápí jeviště, chodbu a šatnu 2. Zázemí jeviště je vytápěno
vým panelem 
story slouží plynový kotel ADIGAS SB 20/2 IONO (21,5 kW) turbo.
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Příprava teplé vody: 
Příprava teplé vody je zajišťována plynovým zásobníkovým ohřívačem LAG/120 CSE 

TURBO, který je umístěn v kuchyni a napojen na stávající rozvody TUV. Tento zdroj teplé vody 
slouží k přípravě vody pro sociální zařízení v sekci SO-01. V sekci SO-03 je zásobník teplé vody 
připojen ke kotli ADIGAS SB 20/2 IONO (21,5kW) turbo. Příprava teplé vody v ubytovně (SO-05) 
je zajištěna plynovým průtokovým ohřívačem vody Mora 37l, 17kW. V restauraci Sport je pří-
prava teplé vody zajištěna ohřevem teplé vody v zásobníku. 

C.2.3 Situační plán 
Místo:       Moravské Budějovice, číslo parcely st. 364/3 
Průměrná venkovní teplota v otopném období:  3,1 oC 
Venkovní výpočtová teplota v otopném období: -15 oC 
Počet dní v otopném období:    263 
Nadmořská výška:    465 m. n. m.  

 

Obrázek C-5: Letecká mapa pohled na budovu 
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Obrázek C-6: Obecná mapa Moravských Budějovic 
 
 
 
 

 

Obrázek C-7: Pohled na jižní stěnu objektu 
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C.2.4 Energetické vstupy za poslední 3 roky 

Spotřeba energie: 
Vstupy paliv a 
energie 

Jednotka Množství Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet na 
MWh 

Roční náklady 
v tis. Kč 

Elektřina MWh 66,751  66,751 359,740 
Teplo GJ 0    
Zemní plyn MWh 350,938  350,938 414,430 
Jiné plyny MWh 0    
Hnědé uhlí t 0    
Černé uhlí t 0    
Koks t 0    
Jiná pevná 
paliva 

t 0    

TTO t 0    
LTO t 0    
Nafta t 0    
Druhotné 
zdroje  

GJ 0    

Obnovitelné 
zdroje 

GJ/MWh 0    

Jiná paliva GJ 0    
Celkem vstupy a paliv a energie   
Tměna stavu zásob paliv (inventarizace)   
Celkem spotřeba paliv a energie 417,689 774,17 

Tabulka C-1: Vstupy paliv a energie 

Elektrická energie:    
E.ON Energie, s.r.o.  
Vrbenská 2771/2b 
6370 01 České Budějovice 

Rok MWh Kč/rok 
2010 66,598 358915 
2011 67,210 362214 
2012 66,445 358091 

Tabulka C-2: Spotřeba elektrické energie 

Zemní plyn:  
RWE 
Horní náměstí 3561/14 
669 02 Znojmo 
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Rok kWh Kč/rok 
2010 340 356 415 234 
2011 360 389 387 779 
2012 354 272 444 257 

Tabulka C-3: Spotřeba zemního plynu 

C.2.5 Vlastní zdroje energie 
 

Budova nemá žádný vlastní zdroj tepla nebo energie 

ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota 
1 Instalovaný elektrický výkon celkem (MW) 0 
2 Instalovaný tepelný výkon celkem (MW) 0 
3 Výroba elektřiny (MWh) 0 
4 Prodej elektřiny (MWh) 0 
5 Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny (MWh) 0 
6 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny (GJ/r) 0 
7 Výroba tepla (GJ/r) 0 
8 Dodávka tepla (GJ/r) 0 
9 Prodej tepla (GJ/r) 0 

10 Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla (GJ/r) 0 
11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla (GJ/r) 0 
12 Spotřeba energie v palivu cekem (GJ/r) 0 

Tabulka C-4: Vlastní zdroje energie 

C.2.6 Rozvody energie: 
S0-01: Šatna, sociální zařízení, posilovna a herna pro stolní tenis 
S0-02: Tělocvična  
S0-03: Zázemí jeviště, šatna2 
S0-04: Kinosál  
S0-05: Kanceláře, ubytovna a restaurační zařízení Eden 
S0-06: Restaurační zařízení Sport 

Rozvody 
SO - 01  
 Rozvody mají teplotní spád 90/70 oC se spodním rozvodem. Vedení je dvoutrubkové. 
Regulace teploty je prováděna třícestnými směšovacími ventily. Teplá voda je vedena 
v ocelových trubkách. Izolace typu TUBEX tl. 15 mm je umístěna na vedení v nevytápěných 
prostorech. 

SO - 02 
 Rozvody mají teplotní spád 90/70 oC se spodním rozvodem. Vedení je dvoutrubkové. 
Regulace teploty je prováděna třícestnými směšovacími ventily. Teplá voda je vedena 
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v ocelových trubkách. Izolace typu TUBEX tl. 15 mm je umístěna na vedení v nevytápěných 
prostorech. 

SO - 03 
 Rozvody mají teplotní spád 90/70 oC se spodním rozvodem. Vedení je dvoutrubkové. 
Teplá voda je vedena v ocelových trubkách. Potrubí není izolováno. 

SO - 04  
 Rozvody mají teplotní spád 90/70 oC se spodním rozvodem. Vedení je dvoutrubkové. 
Teplá voda je vedena v ocelových trubkách. Potrubí není izolováno. 

SO - 05 
 Rozvody mají teplotní spád 90/70 oC se spodním rozvodem. Vedení je dvoutrubkové. 
Teplá voda je vedena v ocelových trubkách. Potrubí není izolováno. 

SO - 06 
 Rozvody mají teplotní spád 90/70 oC se spodním rozvodem. Vedení je dvoutrubkové. 
Teplá voda je vedena v ocelových trubkách. Potrubí není izolováno. 

 

Obrázek C-8: Rozdělovač sběrač v kotelně 

Otopná plocha: 
SO - 01  
 Otopné plochy jsou litinové článkové radiátory, které jsou vybaveny dvouregulačními 
ventily Coterm V80. 
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SO - 02 
 Otopné plochy jsou litinové článkové radiátory, které jsou vybaveny dvouregulačními 
ventily Coterm V80. 

SO - 03 
 Otopné plochy jsou litinové článkové radiátory doplněné o litinové článkové radiátory 
KALOR. Radiátory jsou vybaveny regulačními ventily Coterm V80. 

SO - 04  
 Otopné plochy jsou deskové radiátory RADIK-KLASIK, vybaveny radiátorovými ventily 
Coterm a regulačním šroubením REGULUX-N.  

SO - 05 
 Otopné plochy jsou deskové radiátory RADIK-KLASIK, vybaveny radiátorovými ventily 
Coterm a regulačním šroubením REGULUX-N. 

SO - 06 
 Otopné plochy jsou deskové radiátory RADIK-KLASIK, vybaveny radiátorovými ventily 
Coterm a regulačním šroubením REGULUX-N.  

 

Obrázek C-9: Otopné těleso Coterm V80 

Systém měření a regulace: 
 Regulace teploty je prováděna třícestnými směšovacími ventily. Přetlak v systému je 
kontrolován a v případě jeho překročení jsou kotle uvedeny do stavu poruchy. 



 

56 
 

Osvětlovací soustava:  
 Budova je vybavena různými druhy svítidel. Ve větších prostorech jsou halogenové 
zářiče nebo zářivková svítidla. Menší prostory jsou osvětleny běžnými žárovkovými svítidly. 
Optický systém svítidel se zdá vyhovující, poskytuje dostatečné osvětlení, pro které je určen.    

Počty svítidel v objektu 
Část objektu Zářivky Žárovky Halogen Bodovky 
SO-01 78 19 12   
SO-02   19 24   
SO-03 42 27     
SO-04 4 77 6   
SO-05 26 29     
SO-06 16 42   13 

Tabulka C-5: Počty svítidel v objektu 

Elektroinstalace:  
 V této kapitole je vycházeno pouze z ohledání během prohlídky objektu. Projektová 
dokumentace nebyla dána k dispozici. Stará pojistková skříň s keramickými pojistkami byla 
nahrazena novou. 

C.2.7 Významné spotřebiče energie 
V objektu se nenachází žádné významné spotřebiče energie. 

 

Obrázek C-10: Vnitřní prostor tělocvičny 

C.2.8 Tepelně technické vlastnosti budovy 
Obvodový plášť: 

Obvodový plášť je tvořen z cihel plných pálených o tloušťce 800, 750, 650 a 600 mm. 
Žádná obvodová stěna není zateplena. 
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Součinitele prostupu tepla u obvodových stěn: 
 Cihla plná pálena tl. 800 mm     0,84 W/m2K 
 Cihla plná pálena tl. 750 mm     0,89 W/m2K 
 Cihla plná pálena tl. 650 mm     1,00 W/m2K 
 Cihla plná pálena tl. 600 mm     1,07 W/m2K 

Podlahové konstrukce: 
Nášlapné vrstvy jsou tvořeny z parket, PVC a dlažby. Skladba vrstev pod nášlapnou 

vrstvou tvoří podkladový beton a štěrkový podsyp. V tělocvičně je podlaha tvořena z parket a 
podkladového roštu. 

Součinitele prostupu tepla podlahy: 
Podlaha v tělocvičně       0,93 W/m2K 
Podlaha s dlažbou      1,43 W/m2K 
Podlaha s PVC       1,34 W/m2K 
Podlaha v tělocvičně (u suterénu)    1,34 W/m2K  

Střešní kostrukce:  
Budova je zastřešena klasickou sedlovou střechou z pálených keramických tašek. Nos-

nou část střešní konstrukce tvoří klasický krov. Střecha není nijak zateplena. Pod střešní kryti-
nou se nachází pouze parozábrana. Stropní konstrukce jsou v každé zóně jiné. 

Součinitel prostu tepla stropu: 
 Strop tl. 300 mm      0,59 W/m2K   
 Strop tl. 400 mm      0,56 W/m2K 
 Strop nad kinosálem      0,15 W/m2K 
 Strop nad jevištěm      0,29 W/m2K 
 Strop nad bytem      0,62 W/m2K 
 Strop nad restaurací Eden     0,53 W/m2K 
 Strop mezi 1 NP a 2 NP      1,59 W/m2K 

Vnitřní stěny: 
Jsou tvořeny z cihel plných pálených o tloušťkách: 800, 750, 650, 600, 450, 300 a 100 

mm. 

Součinitel prostupu tepla vnitřních stěn: 
Cihla plná pálena tl. 800 mm     0,78 W/m2K 

 Cihla plná pálena tl. 750 mm     0,82 W/m2K 
 Cihla plná pálena tl. 650 mm     0,92 W/m2K 
 Cihla plná pálena tl. 600 mm     0,98 W/m2K 
 Cihla plná pálena tl. 450 mm     1,21 W/m2K 
 Cihla plná pálena tl. 300 mm     1,57 W/m2K  
 Cihla plná pálena tl. 100 mm     2,60 W/m2K 
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Výplně otvorů: 
Budova je osazena dvojitými dřevěnými okny z původní výstavby. Vstupní dveře do bu-

dovy jsou dřevěné. U restauračního zařízení a do suterénu jsou dveře ocelové prosklené. 

 

Obrázek C-11: Okna dvojitá špaletová 

Součinitele prostupu tepla u oken a dveří: 
Dvojitá špaletová okna      2,35 W/m2K  
Domovní dřevěné dveře plné     2,3   W/m2K       
Ocelové dveře prosklené     4,6   W/m2K 

Výpočet součinitelů prostupu tepla u stávajících skladeb konstrukcí: 
Obvodové stěny: 
Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Obvodová 
stěna 

800mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,04 1,018 0,841 2 cihla plná pálená 0,750 0,780 0,962 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,25 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Obvodová 
stěna 

750mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,04 0,954 0,889 2 cihla plná pálená 0,700 0,780 0,897 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,25 W/m2K 
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Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Obvodová 
stěna 

650mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,04 0,826 1,004 2 cihla plná pálená 0,600 0,780 0,769 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,25 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Obvodová 
stěna 

600mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,04 0,762 1,073 2 cihla plná pálená 0,550 0,780 0,705 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,25 W/m2K 

 

Vnitřní stěny: 
Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Vnitřní 
stěna 

800mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,13 1,018 0,782 2 cihla plná pálená 0,750 0,780 0,962 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

Un20=2,70 W/m2K         Urec20=1,80 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Vnitřní 
stěna 

750mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,13 0,954 0,824 2 cihla plná pálená 0,700 0,780 0,897 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

Un20=2,70 W/m2K         Urec20=1,80 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Vnitřní 
stěna 

650mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,13 0,826 0,921 2 cihla plná pálená 0,600 0,780 0,769 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

Un20=2,70 W/m2K         Urec20=1,80 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Vnitřní 
stěna 

600mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,13 0,762 0,979 2 cihla plná pálená 0,550 0,780 0,705 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

Un20=2,70 W/m2K         Urec20=1,80 W/m2K 
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Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Vnitřní 
stěna 

450mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,13 0,570 1,205 2 cihla plná pálená 0,400 0,780 0,513 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

Un20=2,70 W/m2K         Urec20=1,80 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Vnitřní 
stěna 

300mm 

1 omítka  0,025 0,880 0,028 

0,13 0,13 0,377 1,569 2 cihla plná pálená 0,250 0,780 0,321 

3 omítka  0,025 0,880 0,028 

Un20=2,70 W/m2K         Urec20=1,80 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Vnitřní 
stěna 

100mm 

1 omítka  0,013 0,880 0,014 

0,13 0,13 0,125 2,600 2 cihla plná pálená 0,075 0,780 0,096 

3 omítka  0,013 0,880 0,014 

Un20=2,70 W/m2K         Urec20=1,80 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Vnitřní 
stěna v 

kině 
1 dřevotřísková deska 0,020 0,180 0,111 0,13 0,13 0,111 2,695 

Un20=2,70 W/m2K         Urec20=1,80 W/m2K 

 

Stropní konstrukce: 
Konstruk-

ce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi 
(m2K/W) 

RSe 
(m2K/W) 

ΣR 
(m2K/W) U (W/m2K 

Strop nad 
kinosálem 

1 omítka 0,015 0,880 0,017 

0,10 0,04 6,390 0,153 

2 podbití 0,025 0,180 0,139 

3 rám 0,220 0,160 1,375 

4 omítka 0,030 0,880 0,034 

5 podbití 0,015 0,180 0,083 

6 trámy+vzduchová meze-
ra 0,200 0,160 1,250 

7 záklop 0,040 0,180 0,222 

8 betonová mazanina  0,010 1,230 0,008 

9 tepelná izolace  0,150 0,046 3,261 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Strop nad 
jevištěm 

1 podbití 0,025 0,180 0,139 
0,10 0,04 3,400 0,283 

2 tepelná izolace  0,150 0,046 3,261 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 
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Konstruk-
ce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi 

(m2K/W) 
RSe 

(m2K/W) 
ΣR 

(m2K/W) U (W/m2K 

Strop 
300mm 

1 palach s omítkou 0,020 0,880 0,023 

0,10 0,04 1,550 0,592 

2 prkna 0,015 0,180 0,083 

3 trámy+vzduchová meze-
ra 0,200 0,160 1,250 

4 prkna 0,025 0,180 0,139 

5 škvára (zalitá betonem) 0,040 0,730 0,055 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 
 

Konstruk-
ce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi 

(m2K/W) 
RSe 

(m2K/W) 
ΣR 

(m2K/W) U (W/m2K 

Strop 
400mm 

1 palach s omítkou 0,020 0,880 0,023 

0,10 0,04 1,651 0,558 

2 prkna 0,015 0,180 0,083 

3 trámy+vzduchová meze-
ra 0,200 0,160 1,250 

4 prkna 0,025 0,180 0,139 

5 Hlína+písek 0,100 0,950 0,105 

6 Cihla 0,040 0,780 0,051 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Strop nad 
bytem 

1 rákos, omítka 0,020 0,880 0,023 

0,10 0,04 1,483 0,616 

2 podbytí 0,020 0,180 0,111 

3 trámy 0,200 0,180 1,111 

4 záklop 0,030 0,180 0,167 

5 škvárobeton 0,040 0,730 0,055 

6 cementový potěr 0,020 1,230 0,016 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Strop nad 
restaurací 

Eden 

1 omítka 0,020 0,880 0,023 

0,10 0,04 1,754 0,528 

2 dřevěný záklop spodní 0,030 0,180 0,167 

3 trámy 0,240 0,180 1,333 

4 dřevěný záklop svrchní 0,030 0,180 0,167 

5 betonová mazanina 0,080 1,230 0,065 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 
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Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Strop mezi 
1 NP a 2 

NP 

1 dlažba 0,010 1,010 0,010 

0,10 0,17 0,360 1,587 

2 betonové mazivo 0,060 1,230 0,049 

3 škvárový zásyp 0,200 0,730 0,274 

4 betonová stropnice 0,020 1,230 0,016 

5 Omítka 0,010 0,880 0,011 

Un20=2,20 W/m2K         Urec20=1,45 W/m2K 
 

Konstrukce podlahy: 
Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Podlaha v 
tělocvičně 

1 prarkety 0,010 0,180 0,056 

0,17 0,00 0,901 0,934 

2 trámek 0,060 0,180 0,333 

3 beton 0,100 1,230 0,081 

4 štěrkový podsyp 0,250 0,580 0,431 

5 rostlá zemina       

Un20=0,45 W/m2K         Urec20=0,30 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Podlaha v 
tělocvičně 
nad sute-

rénem 

1 prarkety 0,010 0,180 0,056 

0,17 0,00 0,574 1,344 
2 trámek 0,060 0,180 0,333 

3 beton 0,200 1,230 0,163 

4 omítka 0,020 0,880 0,023 

Un20=0,45 W/m2K         Urec20=0,30 W/m2K 

 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Podlaha s 
PVC 

1 PVC 0,005 0,160 0,031 

0,17 0,00 0,576 1,340 

2 cemnetový potěr 0,080 1,230 0,065 

3 asfaltový nátěr       

4 podkladový beton 0,060 1,230 0,049 

5 štěrk 0,250 0,580 0,431 

Un20=0,45 W/m2K         Urec20=0,30 W/m2K 
 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Podlaha s 
dlažbou 

1 dlažba 0,015 1,010 0,015 

0,17 0,00 0,527 1,434 
2 beton 0,100 1,230 0,081 

3 štěrkový podsyp 0,250 0,580 0,431 

5 rostlá zemina       

Un20=0,45 W/m2K         Urec20=0,30 W/m2K 
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Výpočet součinitelů prostupu tepla u vedení tepla 

DN Tl. Izolace 
(mm) Materiál Součinitel prostupu tepla 

U (W/m2K) 
Ztráty prostupem na 1 m 

(W/m) 
Součinitel prostupu tepla 

požadovaný (W/m2K) 

50 15 ocel 0,51 33,1 0,27 => NEVYHOVUJE 

40 15 ocel 0,429 27,9 0,27 => NEVYHOVUJE 

32 15 ocel 0,389 25,3 0,18 => NEVYHOVUJE 

25 15 ocel 0,33 21,4 0,18 => NEVYHOVUJE 

20 15 ocel 0,282 16,9 0,18 => NEVYHOVUJE 

 

C.2.9 Systém managementu hospodaření s energiemi dle ČSN EN ISO 
50001 

Budova nemá žádný management hospodaření s energiemi. 

C.3 Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického audi-
tu 

C.3.1 Vyhodnocení účinnosti užití energie ve zdrojích energie 
V budově se nevyskytují žádné problémy v nefunkčnosti zdrojů energie. Vysoká potře-

ba energie na vytápění je zapříčiněna nevyhovujícími tepelně technickými vlastnostmi budovy. 

 

C.3.2 Vyhodnocení účinnosti užití energie v rozvodech tepla 
 Rozvody tepla jsou izolovány 15 mm tepelné izolace, a to v částech, kde je potrubí ve-
dené suterénem. Tloušťka tepelné izolace neodpovídá požadované hodnotě na součinitel pro-
stupu tepla. Potrubí je jinak v dobrém stavu. 

Výpočty součinitelů prostupu tepla pro rozvody energie: 

DN 
Tl. 

Izolace 
(mm) 

Materiál 
Součinitel prostu-

pu tepla U 
(W/m2K) 

Ztráty prostu-
pem na 1 m 

(W/m) 

Délka potrubí 
(m) Ztráta (W) 

Součinitel prostupu 
tepla požadovaný 

(W/m2K) 

50 15 ocel 0,51 33,1 11 364,1 0,27 => NEVYHOVUJE 

40 15 ocel 0,429 27,9 26 725,4 0,27 => NEVYHOVUJE 

32 15 ocel 0,389 25,3 48 1214,4 0,18 => NEVYHOVUJE 

25 15 ocel 0,33 21,4 38 813,2 0,18 => NEVYHOVUJE 

20 15 ocel 0,282 16,9 22 371,8 0,18 => NEVYHOVUJE 

Celková ztráta 3488,9   

 
 

C.3.3 Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavební konstrukce 
budovy 
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Obvodové stěny: 
Obvodové stěny jsou vyhotoveny z cihel plných pálených. Zdi mají tloušťky 800mm, 

750mm, 650mm a 600mm. Žádná z obvodových stěn není opatřena tepelnou izolací. 

Obvodová stěna tl. 800 mm: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   0,841 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 0,30 => Nevyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 0,25 => Nevyhovuje 

Obvodová stěna tl. 750 mm: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   0,889 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 0,30 => Nevyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 0,25 => Nevyhovuje 

Obvodová stěna tl. 650 mm: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   1,004 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 0,30 => Nevyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 0,25 => Nevyhovuje 

Obvodová stěna tl. 600 mm: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   1,073 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 0,30 => Nevyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 0,25 => Nevyhovuje 

Stropní konstrukce: 
Stropy jsou tvořeny z trámu a opatřeny záklopem, kromě stropů nad kinosálem a jeviš-

těm neprošly rekonstrukcí a nejsou zatepleny. Stropy nad kinosálem a jevištěm jsou opatřeny 
skelnou vatou o tloušťce 150 mm. 

Strop tl. 300 mm: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   0,592 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 0,30 => Nevyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 0,20 => Nevyhovuje 

Strop tl. 400 mm: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   0,558 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 0,30 => Nevyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 0,20 => Nevyhovuje 

Strop nad kinosálem: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   0,153 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 0,30 => Vyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 0,20 => Vyhovuje 

Strop nad jevištěm: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   0,283 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 0,30 => Vyhovuje 
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 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 0,20 => Nevyhovuje 

Strop nad bytem: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   0,616 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 0,30 => Nevyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 0,20 => Nevyhovuje 

Strop nad restaurací Eden: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   0,528 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 0,30 => Nevyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 0,20 => Nevyhovuje 

Podlahové konstrukce: 
U podlah jsou nášlapné vrstvy tvořeny parketami, PVC, nebo dlažbou. Žádná skladba 

podlahy není opatřena tepelnou izolací. 

Podlaha v tělocvičně: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   0,934 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 0,45 => Nevyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 0,30 => Nevyhovuje 

Podlaha s dlažbou: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   1,434 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 0,45 => Nevyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 0,30 => Nevyhovuje 

Podlaha s PVC: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   1,340 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 0,45 => Nevyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 0,30 => Nevyhovuje 

Podlaha v tělocvičně nad suterénem: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   1,344 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 0,45 => Nevyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 0,30 => Nevyhovuje 

Výplně otvorů: 
Okna v budově jsou všechna dvojitá špaletová a nebyla měněna. Dveře v budově jsou 

dřevěné nebo ocelové. 

Okna dvojitá špaletová: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   2,35 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 1,50 => Nevyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 1,20 => Nevyhovuje 

Dveře dřevěné: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   2,30 
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 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 1,70 => Nevyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 1,20 => Nevyhovuje 

Dveře ocelové: 
 Součinitel prostupu tepla U (W/m2K):   4,60 
 Požadovaný součinitel prostupu tepla UN,20 (W/m2K): 1,70 => Nevyhovuje 
 Doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (W/m2K): 1,20 => Nevyhovuje 

Závěr: 
Na požadavky normy ČSN 70 0540-2:2011 vyhoví pouze stropy nad kinosálem a jeviš-

těm. Strop nad kinosálem vyhoví i na doporučené hodnoty. Zbylé konstrukce nevyhovují na 
požadavky ČSN 73 0540-2:2011. 

C.3.4 Vyhodnocení systému managementu hospodaření s energií 
 Budova nemá žádný systém managementu hospodaření s energií. 

C.3.5 Celková energetická bilance 
Ř. Ukazatel Energie Náklady 

(GJ) (MWh) (tis. Kč) 
1 Vstupy paliv a energie 1504,387 417,885 771,794 
2 Změna zásob paliv 0 0 0 
3 Spotřeba paliv a energie (ř.1+ř.2) 1504,387 417,885 771,794 
4 Prodej energie cizím 0 0 0 
5 Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3-ř.4) 1504,387 417,885 771,794 
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5)    
7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 1208,25 335,625 396,038 
8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) 0 0 0 
9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5) 56,364 15,657 18,475 
10 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0 0 0 
11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0 0 0 
12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 233,416 64,838 349,430 
13 Spotřeba energie na technologické a ostatní proce-

sy 
4,937 1,371 7,386 

Tabulka C-6: Cleková energetická bilance 
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C.4.2 Zateplení stropních konstrukcí 
Je navrženo zateplení stropů minerální vatou Isover DOMO (součinitel teplené vodivos-

ti λ=0,039 W/mK). Zateplení se provede u všech stropů kromě kinosálu a jeviště. Tloušťka izo-
lace bude 140 mm. 

Výpočet upraveného součinitele prostupu tepla pro stropní konstrukce: 
Konstruk-

ce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi 
(m2K/W) 

RSe 
(m2K/W) 

ΣR 
(m2K/W) U (W/m2K 

Strop 
300mm 

1 palach s omítkou 0,020 0,880 0,023 

0,10 0,04 5,139 0,189 

2 prkna 0,015 0,180 0,083 

3 trámy+vzduchová meze-
ra 0,200 0,160 1,250 

4 prkna 0,025 0,180 0,139 

5 škvára (zalitá betonem) 0,040 0,730 0,055 

6 minerální vlna  0,140 0,039 3,590 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 

 

Konstruk-
ce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi 

(m2K/W) 
RSe 

(m2K/W) 
ΣR 

(m2K/W) U (W/m2K 

Strop 
400mm 

1 palach s omítkou 0,020 0,880 0,023 

0,10 0,04 5,241 0,186 

2 prkna 0,015 0,180 0,083 

3 trámy+vzduchová meze-
ra 0,200 0,160 1,250 

4 prkna 0,025 0,180 0,139 

5 Hlína+písek 0,100 0,950 0,105 

6 Cihla 0,040 0,780 0,051 

7 minerální vlna 0,140 0,039 3,590 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 

 

Konstrukce č.v. materiál d (m) λ (W/mK) R (m2K/W) RSi (m2K/W) RSe (m2K/W) ΣR (m2K/W) U (W/m2K 

Strop nad 
bytem 

1 rákos, omítka 0,020 0,880 0,023 

0,10 0,04 5,072 0,192 

2 podbytí 0,020 0,180 0,111 

3 trámy 0,200 0,180 1,111 

4 záklop 0,030 0,180 0,167 

5 škvárobeton 0,040 0,730 0,055 

6 cementový potěr 0,020 1,230 0,016 

7 minerální vlna 0,140 0,039 3,590 

Un20=0,30 W/m2K         Urec20=0,20 W/m2K 

 

 

 

 



 

 

Konstrukce

Strop nad 
restaurací 

 

Vliv opatření na úsporu energie
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Investice: 754 865 Kč
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 
 

C.4.3

tepla u celého okna bude U
budou mít deklarovaný součinitel prostupu
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Investice: 754 865 Kč
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 

C.4.3
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budou mít deklarovaný součinitel prostupu

Konstrukce

Strop nad 
restaurací 

Eden 

Vliv opatření na úsporu energie

Obrázek C

Investice: 754 865 Kč
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 

C.4.3 

tepla u celého okna bude U
budou mít deklarovaný součinitel prostupu

Konstrukce č.v.

Strop nad 
restaurací 

1

2

3

4

5

6

Vliv opatření na úsporu energie

C-14

Investice: 754 865 Kč
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 

 Výměna oken a dveří
Okna budou vyměněná za plastová okna s

tepla u celého okna bude U
budou mít deklarovaný součinitel prostupu

č.v. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Vliv opatření na úsporu energie

14: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Investice: 754 865 Kč
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 

Výměna oken a dveří
Okna budou vyměněná za plastová okna s

tepla u celého okna bude U
budou mít deklarovaný součinitel prostupu

dřevěný záklop spodní

dřevěný záklop svrchní

betonová mazanina

Vliv opatření na úsporu energie

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Investice: 754 865 Kč
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 

Výměna oken a dveří
Okna budou vyměněná za plastová okna s

tepla u celého okna bude U
budou mít deklarovaný součinitel prostupu

materiál

dřevěný záklop spodní

dřevěný záklop svrchní

betonová mazanina

minerální vlna

Vliv opatření na úsporu energie

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Investice: 754 865 Kč
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 

Výměna oken a dveří
Okna budou vyměněná za plastová okna s

tepla u celého okna bude U
budou mít deklarovaný součinitel prostupu

materiál

omítka

dřevěný záklop spodní

trámy

dřevěný záklop svrchní

betonová mazanina

minerální vlna

Vliv opatření na úsporu energie

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Investice: 754 865 Kč 
Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 

Výměna oken a dveří
Okna budou vyměněná za plastová okna s

tepla u celého okna bude U
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minerální vlna

Vliv opatření na úsporu energie

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 

Výměna oken a dveří
Okna budou vyměněná za plastová okna s

tepla u celého okna bude U
budou mít deklarovaný součinitel prostupu
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: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 

Výměna oken a dveří
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W= 1,0 W/m
budou mít deklarovaný součinitel prostupu

d (m)
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Vliv opatření na úsporu energie

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 754 865/45 049= 16,76 roků

Výměna oken a dveří
Okna budou vyměněná za plastová okna s

= 1,0 W/m
budou mít deklarovaný součinitel prostupu

d (m) 
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0,240 
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Vliv opatření na úsporu energie 

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok
865/45 049= 16,76 roků

Výměna oken a dveří 
Okna budou vyměněná za plastová okna s

= 1,0 W/m
budou mít deklarovaný součinitel prostupu

 λ (W/mK)

 

 

 

 

 

 

=0,30 W/m

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Úspora: 137,206 GJ tj. cca 45 049 Kč/rok 
865/45 049= 16,76 roků

Okna budou vyměněná za plastová okna s
= 1,0 W/m2K. 

budou mít deklarovaný součinitel prostupu

λ (W/mK)

0,880

0,180

0,180

0,180

1,230

0,039

=0,30 W/m2

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

 
865/45 049= 16,76 roků

Okna budou vyměněná za plastová okna s
K. Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

budou mít deklarovaný součinitel prostupu tepla 

λ (W/mK) 

0,880 

0,180 

0,180 

0,180 

1,230 

0,039 

2K         U

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

865/45 049= 16,76 roků

Okna budou vyměněná za plastová okna s
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 
tepla 

 R (m

K         U

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

865/45 049= 16,76 roků

Okna budou vyměněná za plastová okna s
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 
tepla U

R (m2K/W)

0,023

0,167

1,333

0,167

0,065

3,590

K         Urec20=0,20 

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

865/45 049= 16,76 roků

Okna budou vyměněná za plastová okna s dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

UW= 1,

K/W) 

0,023 

0,167 

1,333 

0,167 

0,065 

3,590 

=0,20 

: Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci 

865/45 049= 16,76 roků

dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

= 1,2

 RSi

=0,20 W/m

 

865/45 049= 16,76 roků 

dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

2 W/m

Si (m2

0,10

W/m2K

 

dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

W/m

2K/W)

0,10 

K 

dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

W/m2K.

K/W) R

dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

. 

RSe (m

0,04

dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

(m2K/W)

0,04 

dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

K/W) 

 

dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

ΣR (m

5,344

dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

ΣR (m2K/W)

5,344

dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

K/W)

5,344 

dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

K/W) U (W/m

dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

U (W/m

0,182

dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

70

U (W/m2K

,182 

dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 

70 

K 

 

dvojsklem. Deklarovaný součinitel prostupu 
Budou také vyměněny všechny vstupní dveře, které 
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Úspora: 101,284 GJ tj. cca 33 255 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts
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ních zisků.
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Obrázek C

Investice: 374
Úspora: 101,284 GJ tj. cca 33 255 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts

C.4.4 

získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
ních zisků.
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Investice: 374
Úspora: 101,284 GJ tj. cca 33 255 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts

 Montáž termostatických hlavic
Hlavicemi se opatří veškerá otopná tělesa v

získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
ních zisků. U
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15:Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Investice: 374 
Úspora: 101,284 GJ tj. cca 33 255 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts

Montáž termostatických hlavic
Hlavicemi se opatří veškerá otopná tělesa v

získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
Uvažovan

Vliv opatření na úsporu energie

16:Porovnání stávajícího stavu s Variantou I.

Vliv opatření na úsporu energie

Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

 755 Kč
Úspora: 101,284 GJ tj. cca 33 255 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts

Montáž termostatických hlavic
Hlavicemi se opatří veškerá otopná tělesa v

získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
važovan

Vliv opatření na úsporu energie

:Porovnání stávajícího stavu s Variantou I.

Vliv opatření na úsporu energie

Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

755 Kč
Úspora: 101,284 GJ tj. cca 33 255 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts

Montáž termostatických hlavic
Hlavicemi se opatří veškerá otopná tělesa v

získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
važovan

Vliv opatření na úsporu energie

:Porovnání stávajícího stavu s Variantou I.

Vliv opatření na úsporu energie

Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

755 Kč 
Úspora: 101,284 GJ tj. cca 33 255 Kč/rok
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf=374

Montáž termostatických hlavic
Hlavicemi se opatří veškerá otopná tělesa v

získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
važovaná úspora při realizaci je 5%.

Vliv opatření na úsporu energie

:Porovnání stávajícího stavu s Variantou I.

Vliv opatření na úsporu energie

Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Úspora: 101,284 GJ tj. cca 33 255 Kč/rok
=IN/Cf=374

Montáž termostatických hlavic
Hlavicemi se opatří veškerá otopná tělesa v

získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
úspora při realizaci je 5%.

Vliv opatření na úsporu energie

:Porovnání stávajícího stavu s Variantou I.

Vliv opatření na úsporu energie

Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Úspora: 101,284 GJ tj. cca 33 255 Kč/rok
=IN/Cf=374

Montáž termostatických hlavic
Hlavicemi se opatří veškerá otopná tělesa v

získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
úspora při realizaci je 5%.

Vliv opatření na úsporu energie

:Porovnání stávajícího stavu s Variantou I.

Vliv opatření na úsporu energie

Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Úspora: 101,284 GJ tj. cca 33 255 Kč/rok
=IN/Cf=374

Montáž termostatických hlavic
Hlavicemi se opatří veškerá otopná tělesa v

získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
úspora při realizaci je 5%.

Vliv opatření na úsporu energie

:Porovnání stávajícího stavu s Variantou I.

Vliv opatření na úsporu energie

Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Úspora: 101,284 GJ tj. cca 33 255 Kč/rok
=IN/Cf=374 755/33 255= 11,27 roků

Montáž termostatických hlavic
Hlavicemi se opatří veškerá otopná tělesa v

získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
úspora při realizaci je 5%.

Vliv opatření na úsporu energie

:Porovnání stávajícího stavu s Variantou I.

Vliv opatření na úsporu energie 

Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Úspora: 101,284 GJ tj. cca 33 255 Kč/rok
755/33 255= 11,27 roků

Montáž termostatických hlavic
Hlavicemi se opatří veškerá otopná tělesa v

získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
úspora při realizaci je 5%.

Vliv opatření na úsporu energie 

:Porovnání stávajícího stavu s Variantou I.

Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

Úspora: 101,284 GJ tj. cca 33 255 Kč/rok 
755/33 255= 11,27 roků

Montáž termostatických hlavic
Hlavicemi se opatří veškerá otopná tělesa v

získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
úspora při realizaci je 5%.

:Porovnání stávajícího stavu s Variantou I.

Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

 
755/33 255= 11,27 roků

Montáž termostatických hlavic
Hlavicemi se opatří veškerá otopná tělesa v

získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
úspora při realizaci je 5%.

:Porovnání stávajícího stavu s Variantou I.

Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci

755/33 255= 11,27 roků

Montáž termostatických hlavic
Hlavicemi se opatří veškerá otopná tělesa v

získáme vyšší účinnost otopné soustavy. Hlavice umožňují efektivnější využití solárních a vnit
úspora při realizaci je 5%.

:Porovnání stávajícího stavu s Variantou I. 

Porovnání měrných tepelných ztrát před a po realizaci
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Investice: 71 000 Kč 
Úspora: 44,851 GJ tj. cca 14 637 Kč/rok 
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 71 000/14 637= 4,85 roků 

C.4.5 Izolace rozvodů tepla 
 

Rozvody budou izolovány izolací z kamenné vlny deklarovaný součinitel tepelné vodi-
vosti je λ=0,039 W/mK. Izolace zajistí snížení tepelných ztrát v rozvodech. Nutno izolovat i ar-
matury na potrubí. 

Výpočet součinitelů prostupu tepla pro rozvody energií – po úpravě: 

DN 
Tl. 

Izolace 
(mm) 

Materiál 
Součinitel prostu-

pu tepla U 
(W/m2K) 

Ztráty prostu-
pem na 1 m 

(W/m) 

Délka potrubí 
(m) Ztráta (W) 

Součinitel prostupu 
tepla požadovaný 

(W/m2K) 

50 60 ocel 0,212 13,8 11 151,8 0,27 => VYHOVUJE 

40 60 ocel 0,187 12,2 26 317,2 0,27 => VYHOVUJE 

32 60 ocel 0,174 11,3 48 542,4 0,18 => VYHOVUJE 

25 50 ocel 0,168 10,9 38 414,2 0,18 => VYHOVUJE 

20 40 ocel 0,164 10,7 22 235,4 0,18 => VYHOVUJE 

Celková ztráta 1661   

 
Investice: 14 890 Kč 
Úspora: 38,377 GJ tj. cca 12 600 Kč/rok 
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 14 890/12 600 =  1,18 roků 

Návratnost tohoto opatření je pouze teoretická, protože většina potrubí se nachází na 
nevyužívané větvi otopné soustavy. Vypočet je zde pouze pro případ opětovného využívání 
této větve. 

C.4.6 Návrh solárních kolektorů pro přípravu teplé vody 
Na střechu budou umístěny solární kolektory pro přípravu teplé vody. Všechny kolek-

tory je možné umístit s orientací na jih ve sklonu 45o. Kolektory budou rozděleny do 3 částí. Pro 
restauraci Eden, restauraci Sport a pro potřeby Sokola. 

Restaurace Eden: Celková plocha kolektorů je 7,12 m2. Soustava bude také doplněna o solár-
ní zásobník o objemu 474 l opatřený tepelnou izolací. 
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Obrázek C-17: Využití solárních panelů v průběhu roku 

Investice: 88 681 Kč 
Úspora: 11,854 GJ tj. cca 3 892 Kč/rok 
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 88 681 /3 892=  22,79 roků 
 
Restaurace Sport: Celková plocha kolektorů je 3,56 m2. Soustava bude také doplněna o so-
lární zásobník o objemu 181 l opatřený tepelnou izolací. 
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Obrázek C-18: Využití solárních panelů v průběhu roku 

Investice: 49 269 Kč 
Úspora: 6,111 GJ tj. cca 2 006 Kč/rok 
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 49 269/ 2 006= 24,56 roků 
 
Pro potřeby sokola: Celková plocha kolektorů je 14,24 m2. Soustava bude také doplněna o 
solární zásobník o objemu 780 l opatřený tepelnou izolací. 
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Obrázek C-19: Využití solárních panelů v průběhu roku 

Investice: 157 728 Kč 
Úspora: 24,825 GJ tj. cca 8 151 Kč/rok 
Prostá návratnost: Ts=IN/Cf= 157 728 / 8 151= 19,35 roků 

C.5 Varianty úsporných opatření 
Uspořádání úsporných opatření do variant je rozděleno v tabulce.   

Opatření Varianta 
I. II. 

Zateplení obvodových stěn x x 
Zateplení stropů x x 
Výměna oken a dveří x x 
Montáž termostatických hlavic x x 
Izolace rozvodů tepla  x 
Solární panely pro potřebu sokola  x 
Solární panely pro restauraci Eden  x 
Solární panely pro restauraci Sport  x 

Tabulka C-7: Varianty úsporných opatření 
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Přehled investic pro jednotlivá opatření 
Opatření Varianta 

I. II. 
Zateplení obvodových stěn 1 878 240 Kč 1 878 240 Kč 
Zateplení stropů 754 865 Kč 754 865 Kč 
Výměna oken a dveří 374 755 Kč 374 755 Kč 
Montáž termostatických hlavic 71 000 Kč 71 000 Kč 
Izolace rozvodů tepla  14 890 Kč 
Solární panely pro potřebu sokola  157 728 Kč 
Solární panely pro restaurace Eden  88 681 Kč 
Solární panely pro restauraci Sport  49 269 Kč 
Celkem 3 078 860 Kč 3 389 428 Kč 

Tabulka C-8: Investice pro jednotlivé varianty 

  

Ř. Varianta I.  Před realizací Po realizaci 
(GJ) (tis. Kč) (GJ) (tis. Kč) 

1 Vstupy paliv a energie 1504,387 771,794 878,843 566,212 
2 Změna zásob paliv 0 0   
3 Spotřeba paliv a energie (ř.1+ř.2) 1504,387 771,794 878,843 566,212 
4 Prodej energie cizím 0 0   
5 Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3-ř.4) 1504,387 771,794 878,843 566,212 
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech ener-

gie (z ř.5) 
    

7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 1208,25 396,038 584,620 191,625 
8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) 0 0   
9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z 

ř.5) 
56,364 18,475 56,364 18,506 

10 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0 0 0 0 
11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0 0 0 0 
12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 233,416 349,430 233,416 349,430 
13 Spotřeba energie na technologické a ostatní 

procesy 
4,937 7,388 4,443 6,651 

Tabulka C-9: Úspora varianty I. 

Varianta I. uspoří 26,6% nákladů na energie. 
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Ř. Varianta II.  Před realizací Po realizaci 
(GJ) (tis. Kč) (GJ) (tis. Kč) 

1 Vstupy paliv a energie 1504,387 771,794 835,091 553,431 
2 Změna zásob paliv 0 0   
3 Spotřeba paliv a energie (ř.1+ř.2) 1504,387 771,794 835,091 553,431 
4 Prodej energie cizím 0 0   
5 Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3-ř.4) 1504,387 771,794 835,091 553,431 
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech ener-

gie (z ř.5) 
    

7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 1208,25 396,038 584,620 191,625 
8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) 0 0   
9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z 

ř.5) 
56,364 18,475 11,279 3,730 

10 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) 0 0 0 0 
11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0 0 0 0 
12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 233,416 349,430 233,416 349,430 
13 Spotřeba energie na technologické a ostatní 

procesy 
4,937 7,388 5,776 8,646 

Tabulka C-10: Úspora varianty II. 

Varianta II. uspoří 28,3 % nákladů na energie. 
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C.6 Ekonomické vyhodnocení  
V ekonomickém hodnocení je vypočtena prostá návratnost (Ts), reálná doba návratnosti 

(Tsd), čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR). Při výpočtu jsem uvažoval 
diskontní sazbu ve výši 3% a životnost konstrukce 20 let. 

Financování projektu: 
Projekt bude financován z vlastních zdrojů nebo z úvěru. 

Parametr Jednotka Varianta I. Varianta II. 
Investiční výdaje projektu Kč 3 078 860 3 389 428 
Změna nákladů na energie Kč -205 582 -218 363 
Změna ostatních provozních nákladů Kč 0 0 
-změna osobních nákladů (mzdy, pojistné) Kč 0 0 
-změna ostatních provozních nákladů Kč 0 0 
-změna nákladů na emise a odpady Kč 0 0 
Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady) Kč 0 0 
Přínosy projektu celkem Kč 205 582 218 363 
Doba hodnocení roky 20 20 
Roční růst cen energie % 3 3 
Diskont % 3 3 
Ts- prostá doba návratnosti roky 13 13 
Tsd- reálná doby návratnosti roky 16 16 
NPV-čistá součastná hodnota tis. Kč 913,023 850,630 
IRR-vnitřní výnosové procento % 6 5 

Tabulka C-11: Ekonomické zhodnocení obou variant 

C.7 Ekologické vyhodnocení 
Pro výpočet ekologického hodnocení bylo využito nařízení vlády č. 352/2002 (tuhé zne-

čišťující látky, SO2, NOX, CO) a vyhláška č. 480/2012 (CO2). Při globálním hodnocení byly vstupní 
hodnoty vynásobeny Faktorem neobnovitelné primární energie (zemní plyn = 1,1; elektřina = 
3,0)    

Lokální hodnocení: 
Znečišťující látka Výchozí látka Varianta I. Rozdíl Varianta II. Rozdíl 

kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 
Tuhé znečišťující látky 25,53 25,11 0,42 25,23 0,30 
SO2 124,01 123,75 0,26 124,45 -0,44 
NOX 161,17 131,93 29,24 130,60 30,57 
CO 37,69 31,83 5,86 31,59 6,1 
CO2 151 012 112 746 38 266 110 675 40 337 

Tabulka C-12: Ekologické hodnocení-lokální 
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Tabulka C-13: Porovnání variant podle produkovaných emisí bez CO2 - lokální hodnocení 

  

 

Tabulka C-14: Porovnání variant podle produkce CO2 - lokální hodnocení 
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Globální hodnocení: 
Znečišťující látka Výchozí látka Varianta I. Rozdíl Varianta II. Rozdíl 

kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 
Tuhé znečišťující látky 75,26 71,33 3,93 75,09 0,17 
SO2 372,03 354,4 17,63 373,34 -1,31 
NOX 377,05 330,18 46,87 344,13 32,92 
CO 91,78 81,63 10,15 85,25 6,53 
CO2 313 297 270 899 42 398 269 443 43 854 

Tabulka C-15: Ekologické hodnocení-globální 

 

Tabulka C-16: Porovnání variant podle produkovaných emisí bez CO2 - globální hodnocení 
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Tabulka C-17: Porovnání variant podle produkce CO2 

C.8 Výběr optimální varianty 

C.8.1 Vyhodnocení stávající úrovně energetické náročnosti 
Objekt má nedostatečné tepelně technické vlastnosti. Zvláště pak v obvodových stě-

nách, stropu, podlahy a výplně otvorů. Izolace rozvodů tepla je nedostatečná, ale vzhledem 
k necentrálnímu vytápění a nevyužívání větve, která je vedená v suterénu, nezpůsobuje tak 
vysoké ztráty. 

C.8.2 Volba optimální varianty 
Úsporná opatření byla poskládána do dvou variant. Varianty přináší úsporu nákladů na 

provoz 26,4% a 28,3%. 

Varianta I. zahrnuje:  Zateplení fasády 
   Zateplení stropu 
   Výměna výplní otvorů 
   Montáž termostatických hlavic  
 

Po zrealizování varianty I. dojde k uspoření 625,544 GJ/rok (205 582 Kč). Úspora činí 
26,4% původních nákladů na provoz. 

Nutná investice činí 3 078 860 Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 13 let, re-
álná návratnost (Tsd) 16 let, vnitřní výnosové riziko (IRR) činí 6%. 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Stávající stav Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

kg
/ro

k

Porovnání variant podle produkce CO2

CO2



 

 

vodnímu stavu.

Varianta II. zahrnuje:
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zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.
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Venkovní výpočtová teplota:
Průměrná venkovní teplota v

otopné sezóně:

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

Varianta II. zahrnuje:

 
 
 
 
 
 
 

Po zrealizování varianty 
,3% původních nákladů na provoz.

Nutná investice činí 
álná návratnost (Tsd) 1

ekologického poh
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

: Porovnání Varianty I. s Variantou II.

Referenční podmínky
Výpočty byly zhotoveny pro referenční podmínky:

 
Venkovní výpočtová teplota:
Průměrná venkovní teplota v

otopné sezóně:

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

Varianta II. zahrnuje:Zateplení fasády

 Zateplení stropu
 Výměna výplní otvorů
 Montáž termostatických ventilů
 Izolace rozvodů tepla
 Solární panely pro potřeby sokola
 Solární panely pro restauraci Eden
 Solární panely pro restauraci Sport

Po zrealizování varianty 
,3% původních nákladů na provoz.

Nutná investice činí 
álná návratnost (Tsd) 16 let, vnitřní výnosové riziko (IRR) činí 5%.

ekologického poh
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

: Porovnání Varianty I. s Variantou II.

Referenční podmínky
Výpočty byly zhotoveny pro referenční podmínky:

  
Venkovní výpočtová teplota:
Průměrná venkovní teplota v

otopné sezóně:

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

Zateplení fasády

ateplení stropu
Výměna výplní otvorů
Montáž termostatických ventilů
Izolace rozvodů tepla
Solární panely pro potřeby sokola
Solární panely pro restauraci Eden
Solární panely pro restauraci Sport

Po zrealizování varianty 
,3% původních nákladů na provoz.

Nutná investice činí 3
let, vnitřní výnosové riziko (IRR) činí 5%.

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

: Porovnání Varianty I. s Variantou II.

Referenční podmínky
Výpočty byly zhotoveny pro referenční podmínky:

 
Venkovní výpočtová teplota: 
Průměrná venkovní teplota v

otopné sezóně: 

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

Zateplení fasády

ateplení stropu
Výměna výplní otvorů
Montáž termostatických ventilů
Izolace rozvodů tepla
Solární panely pro potřeby sokola
Solární panely pro restauraci Eden
Solární panely pro restauraci Sport

Po zrealizování varianty 
,3% původních nákladů na provoz.

3 389
let, vnitřní výnosové riziko (IRR) činí 5%.

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

: Porovnání Varianty I. s Variantou II.

Referenční podmínky
Výpočty byly zhotoveny pro referenční podmínky:

  
  

Průměrná venkovní teplota v otopném období:
  

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

Zateplení fasády

ateplení stropu
Výměna výplní otvorů
Montáž termostatických ventilů
Izolace rozvodů tepla
Solární panely pro potřeby sokola
Solární panely pro restauraci Eden
Solární panely pro restauraci Sport

Po zrealizování varianty II. dojde k
,3% původních nákladů na provoz.

389 428
let, vnitřní výnosové riziko (IRR) činí 5%.

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

: Porovnání Varianty I. s Variantou II.

Referenční podmínky
Výpočty byly zhotoveny pro referenční podmínky:

 
 

otopném období:
 

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

Zateplení fasády

ateplení stropu
Výměna výplní otvorů
Montáž termostatických ventilů
Izolace rozvodů tepla
Solární panely pro potřeby sokola
Solární panely pro restauraci Eden
Solární panely pro restauraci Sport

I. dojde k
,3% původních nákladů na provoz. 

428
let, vnitřní výnosové riziko (IRR) činí 5%.

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

: Porovnání Varianty I. s Variantou II.

Referenční podmínky 
Výpočty byly zhotoveny pro referenční podmínky:

 
 

otopném období:
 

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

Zateplení fasády 

ateplení stropu 
Výměna výplní otvorů
Montáž termostatických ventilů
Izolace rozvodů tepla
Solární panely pro potřeby sokola
Solární panely pro restauraci Eden
Solární panely pro restauraci Sport

I. dojde k
 

428 Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1
let, vnitřní výnosové riziko (IRR) činí 5%.

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

: Porovnání Varianty I. s Variantou II. 

 
Výpočty byly zhotoveny pro referenční podmínky:

  
  

otopném období:
  

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

 

 
Výměna výplní otvorů
Montáž termostatických ventilů
Izolace rozvodů tepla
Solární panely pro potřeby sokola
Solární panely pro restauraci Eden
Solární panely pro restauraci Sport

I. dojde k uspoř

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1
let, vnitřní výnosové riziko (IRR) činí 5%.

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

 

Výpočty byly zhotoveny pro referenční podmínky:
 
 

otopném období:
 

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

Výměna výplní otvorů 
Montáž termostatických ventilů
Izolace rozvodů tepla 
Solární panely pro potřeby sokola
Solární panely pro restauraci Eden
Solární panely pro restauraci Sport

uspoř

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1
let, vnitřní výnosové riziko (IRR) činí 5%.

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

Výpočty byly zhotoveny pro referenční podmínky:
 
 

otopném období:
 

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

 
Montáž termostatických ventilů

Solární panely pro potřeby sokola
Solární panely pro restauraci Eden
Solární panely pro restauraci Sport

uspoření 

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1
let, vnitřní výnosové riziko (IRR) činí 5%.

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

Výpočty byly zhotoveny pro referenční podmínky: 
  
  

otopném období:  
  

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

Montáž termostatických ventilů

Solární panely pro potřeby sokola
Solární panely pro restauraci Eden
Solární panely pro restauraci Sport

ení 

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1
let, vnitřní výnosové riziko (IRR) činí 5%.

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

 
 
 
 
 

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

Montáž termostatických ventilů 

Solární panely pro potřeby sokola
Solární panely pro restauraci Eden
Solární panely pro restauraci Sport

ení 669,296 

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1
let, vnitřní výnosové riziko (IRR) činí 5%.

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

 Třebíč
 -
 3,1°C
 263

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

 

Solární panely pro potřeby sokola 
Solární panely pro restauraci Eden 
Solární panely pro restauraci Sport 

669,296 

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1
let, vnitřní výnosové riziko (IRR) činí 5%.

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

Třebíč
-15°C
3,1°C
263

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

 
 

669,296 

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1
let, vnitřní výnosové riziko (IRR) činí 5%.

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

Třebíč 
15°C 

3,1°C 
263 

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

669,296 GJ/rok (

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1
let, vnitřní výnosové riziko (IRR) činí 5%. 

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

 
 
 

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

GJ/rok (

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1
 

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů.

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

GJ/rok (218 364

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 
zapříčiněno využitím elektrické energie na provoz solárních kolektorů. 

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

218 364

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 

 

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

218 364

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

218 364 Kč). Úspora činí 

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

Kč). Úspora činí 

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

Kč). Úspora činí 

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 1

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

Kč). Úspora činí 

Kč. Při této variantě je prostá návratnost (Ts) 13 let, r

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p

Kč). Úspora činí 

let, r

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti p
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 

82

ekologického pohledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti pů-

Kč). Úspora činí 

let, re-

ledu dojde ke snížení zátěže u všech hodnocených látek oproti pů-
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 

82 

ů-

Kč). Úspora činí 

e-

ů-
vodnímu stavu. Ekologická zátěž je mírně zvýšená (u některých látek) oproti variantě I. Což je 

 



 

83 
 

Pro výpočet nebyly dodány některé vstupní hodnoty spotřeb energií. Tyto spotřeby byly 
odhadnuty z podobnosti zbylých úseků. Odhadnuta byla také spotřeba vody. 

C.8.4 Doporučení energetického specialisty 
K realizaci doporučuji první variantu. Investice do této varianty je 3 078 860 Kč a roční 

úspora 205 582 Kč. Dojde také ke snížení produkce emisí. Varianta II. by sice přinášela větší 
úsporu, ale návratnost solárních panelů se pohybuje kolem 20 let. V případě dotace na solární 
systém by do varianty I. patřily i solární systémy. Návratnost investice do izolací rozvodů tepla 
za současného stavu není reálná.  

Doporučená varianta obsahuje: 
Zateplení fasády kontaktní tepelnou izolací z polystyrenu, z důvodů příznivější ceny 

oproti minerální vlně. Tloušťka tepelné izolace činí 160 mm a deklarovaný součinitel teplené 
vodivosti je λ=0,039 W/mK. Tepelná izolace bude typu Isover EPS 70F. Špalety budou zatepleny 
izolací tl. 40 mm stejného typu a vlastností.  

Zateplení stropu bude provedeno tepelnou izolací z minerální vlny o tl. 140 mm, typu 
Isover DOMO deklarovaný součinitel teplené vodivosti je λ=0,039 W/mK. Zatepleny budou 
všechny stropní konstrukce kromě stropů v kinosále a nad jevištěm. 

V budově budou vyměněny veškeré výplně otvorů. Stará špaletová okna budou vymě-
něna za nové dvouplášťové. Nová okna by měla mít deklarovaný součinitel prostupu tepla UW= 
1,0 W/m2K. Dveře budou vyměněny za nové plastové s deklarovaným součinitelem UW= 1,2 
W/m2K. 

Montáž termostatických ventilů umožňuje vyšší efektivitu při distribuci tepla. Uvažo-
vaný zisk při distribuci je 5%. 



 

 

Obrázek 

Tabulka 

 

Obrázek 

Tabulka 

Parametr
Investiční výdaje projektu
Změna nákladů na energie
Změna ostatních provozních nákladů
-změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
-změna ostatních provozních nákladů
-změna nákladů na emise a odpady
Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odp
Přínosy projektu celkem
Doba hodnocení
Roční růst cen energie
Diskont
Ts
Tsd
NPV
IRR

Obrázek C

Tabulka C

Parametr
Investiční výdaje projektu
Změna nákladů na energie
Změna ostatních provozních nákladů
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
změna ostatních provozních nákladů
změna nákladů na emise a odpady

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odp
Přínosy projektu celkem
Doba hodnocení
Roční růst cen energie
Diskont
Ts- prostá doba návratnosti
Tsd- 
NPV-
IRR-vnitřní výnosové pro

C-21

C-18: Ekonomické zhodnocení doporučené varianty

Parametr
Investiční výdaje projektu
Změna nákladů na energie
Změna ostatních provozních nákladů
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
změna ostatních provozních nákladů
změna nákladů na emise a odpady

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odp
Přínosy projektu celkem
Doba hodnocení
Roční růst cen energie
Diskont 

prostá doba návratnosti
 reálná doby návratnosti
-čistá součastná hodnota
vnitřní výnosové pro

21: Měsíční potřeby energie dodané do budovy pro Variantu I.

: Ekonomické zhodnocení doporučené varianty

Parametr 
Investiční výdaje projektu
Změna nákladů na energie
Změna ostatních provozních nákladů
změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
změna ostatních provozních nákladů
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ZÁVĚR: 
V teoretické části je vypracovaná rešerše z normy ČSN EN ISO 17 390, vyhlášky 

480/2012 a vyhlášky 193/2007. Tato rešerše rozebírá výpočet tepelných ztrát, ekonomického 
hodnocení, ekologického hodnocení a výpočet součinitele prostupu tepla pro potrubí, při pro-
vádění energetického auditu. 

V částech B a C jsou provedeny výpočty k provedení energetického auditu. V auditu je 
vyhodnocen stávající stav objektu a jsou navržena úsporná opatření. Úsporná opatření jsou 
vyhodnocena z hlediska energetického, ekonomického a ekologického. V závěru je doporučena 
varianta pro realizaci. 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A PODKLADOVÝCH 
MATERIÁLŮ: 
-ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Praha: Úřad pro technickou nor-
malizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011 
-ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové veličiny. Praha: Úřad pro technic-
kou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011 
-ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. Praha: Úřad pro technic-
kou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011 
-Česká republika. Vyhláška č. 480/2012 o energetickém auditu a energetickém posudku 
-Česká republika. Vyhláška č. 78/2013 o energetické náročnosti budov 
-Česká republika. Vyhláška č. 193/2007 podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 
energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
-Zákon 318/2012 o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
-ČSN EN ISO 13 790 Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a 
chlazení 
-www.tzb-info.cz 
-www.rwe.cz 
-www.eon.cz 
-Svoboda software, Energie 2010, Energie 2013 
-Excel Bilance solárních termických systémů pro potřeby programu Nová zelená úsporám 2013 
SFŽP, Ing. Bořivoj Šourek Ph.D a Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D (2013) 
-Excel Výpočet emisí  podle  nařízení vlády č.353/2002 
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[1]  ČSN EN ISO 13 790. Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytá-

pění a chlazení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnic-
tví, 2009.  
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SEZNAM ZKRATEK: 
IČO – identifikační číslo osoby 

Kč – Koruna česká 

tl. - Tloušťka 

tis. – tisíce 

GJ – Gigajoule 

mm – milimetry 

tj. – to je  
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P. SEZNAM PŘÍLOH: 

P.1 Původní stav 
 
 
 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
 A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 
 
 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 
 
 Energie 2010 
 
 
 Název úlohy:  Sokol                                                                                                                                                 
 Zpracovatel:  Honza                                                                                                                                                  
 Zakázka:                                                                                                                                                         
 Datum:  24.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Počet zón v objektu:  6 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  137,0  72,0  72,0  90,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  205,0  119,0  119,0  158,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  281,0  187,0  187,0  299,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  295,0  241,0  241,0  418,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  212,0  328,0  313,0  313,0  569,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  223,0  306,0  313,0  313,0  576,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  227,0  335,0  338,0  338,0  619,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  187,0  335,0  292,0  292,0  518,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  288,0  205,0  205,0  346,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  263,0  144,0  144,0  234,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  130,0  68,0  68,0  104,0 
 12. měsíc  31  -1,1 C  43,0  112,0  54,0  54,0  72,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  54,0  112,0  112,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  86,0  173,0  173,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  126,0  245,0  245,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  158,0  281,0  281,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  202,0  202,0  338,0  338,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  209,0  209,0  320,0  320,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  212,0  212,0  353,0  353,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  184,0  184,0  331,0  331,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  133,0  259,0  259,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  90,0  220,0  220,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  50,0  108,0  108,0 
 12. měsíc  31  -1,1 C  43,0  43,0  90,0  90,0 
 
 
 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : 
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 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  hospoda Eden                                                                                                                                          
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  2466,43 m3 / 326,86 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  3534 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 11,0+10,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 60+10 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
   · příkon osvětlení: 3304,0 W (využito 2500,0 h/rok) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · spotřebu nouzového osvětlení: 6,0 kWh/(m2.a) 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  11704,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 70,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  94,0 % / 90,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  plynový kotel (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  40,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 
 
 

 Název zdroje tepla:  plynový kotel (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  95,0 % 
 

 Příkon čerpadel distribuce TV:  30,0 W 
 Příkon regulace:  0,0 W 
 Účinnost distribuce teplé vody:  80,0 % 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  1849,823 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  75,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,0 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  314,470 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 1                               120,66  1,030  1,00  0,300 
 2                               12,42  1,030  1,00  0,300 
 3                               134,5  1,030  1,00  0,300 
 strop                           326,68  0,560  0,69  0,300 
 okno 6                          0,72  2,350  1,00  1,500 
 okno 5                          2,14  2,350  1,00  1,500 
 okno 4                          5,4  2,350  1,00  1,500 
 okno 3                          3,24  2,350  1,00  1,500 
 okno 2                          2,88  2,350  1,00  1,500 
 okno 1                          8,64  2,350  1,00  1,500 
 Dveře                           4,32  2,350  1,00  1,700 
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 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  466,086 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 1 : 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                        
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  326,68 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  91,9 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,7 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,75 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,361 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  118,023 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 90,057 do 351,757 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  138,026 / 58,142 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  118,023 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 90,057 do 351,757 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 okno 6                          0,72  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
 okno 5                          2,14  0,85  0,7  1,0  1,0  Sever 
 okno 4                          5,4  0,85  0,7  1,0  1,0  Sever 
 okno 3                          3,24  0,85  0,7  1,0  1,0  Sever 
 okno 2                          2,88  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
 okno 1                          8,64  0,85  0,7  1,0  1,0  Jih 
 Dveře                           4,32  0,0  0,7  1,0  1,0  Jih 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  1084,4  1674,3  2388,0  2741,6  3344,8  3306,5 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  3511,9  3192,4  2495,5  2014,0  1021,2  870,5 
 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 2 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  šatny posilka pinpongárna                                                                                                    
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  1742,24 m3 / 230,76 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  2174 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 9,0+4,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 50+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
   · příkon osvětlení: 1856,0 W (využito 4000,0 h/rok) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · spotřebu nouzového osvětlení: 6,0 kWh/(m2.a) 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  25029,84 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 149,7 m3 
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   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  94,0 % / 90,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  plynový kotel (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  40,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 
 
 

 Název zdroje tepla:  plynový kotel (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  95,0 % 
 

 Příkon čerpadel distribuce TV:  30,0 W 
 Příkon regulace:  0,0 W 
 Účinnost distribuce teplé vody:  80,0 % 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  1306,68 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  75,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  1,0 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,0 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  444,271 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 1                               207,9  0,840  1,00  0,300 
 2                               47,14  1,000  1,00  0,300 
 4                               98,03  0,840  0,50  0,300 
 strop                           230,76  0,590  0,69  0,300 
 okno 4                          12,67  2,350  1,00  1,500 
 okno 3                          5,46  2,350  1,00  1,500 
 okno 2                          4,62  2,350  1,00  1,500 
 okno 1                          14,28  2,350  1,00  1,500 
 Dveře                           4,6  2,350  1,00  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  454,726 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 2 : 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                        
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  41,51 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  13,8 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  nevytápěný nebo částečně vytápěný suterén 
 Tloušťka suterénní stěny:  0,8 m 
 Tepelný odpor podlahy nad suterénem:  0,7 m2K/W 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  1,14 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních stěn:  0,84 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  0,1 m 
 Výška horní hrany podlahy nad terénem:  0,0 m 
 Násobnost výměny vzduchu v suterénu:  0,3 1/h 
 Objem vzduchu v suterénu:  124,53 m3 
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 Plocha vytápěné části suterénu:  0,0 m2 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,39 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  16,184 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -32,712 do 34,139 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  19,081 / 10,264 W/K 
  
  

     2. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  podlaha 1                                                                                                                        
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  189,25 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  41,1 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,7 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,75 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,315 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  59,705 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -218,62 do 161,904 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  79,96 / 26,003 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  75,889 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -251,332 do 196,043 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 okno 4                          12,67  0,85  0,7  1,0  1,0  Jih 
 okno 3                          5,46  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 okno 2                          4,62  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 okno 1                          14,28  0,75  0,7  1,0  1,0  Jih 
 Dveře                           4,6  0,0  0,7  1,0  1,0  Jih 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  2242,7  3416,6  4812,2  5293,2  6128,4  5830,7 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  6358,1  6109,8  5004,1  4336,5  2126,4  1807,2 
 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 3 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  velký sál                                                                                                                                             
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  4544,5 m3 / 630,87 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  6481 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 9,0+4,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 60+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
   · příkon osvětlení: 5000,0 W (využito 4000,0 h/rok) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · spotřebu nouzového osvětlení: 6,0 kWh/(m2.a) 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
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 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 94,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  sálavé zářiče (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 3 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  3408,375 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  75,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,0 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  579,424 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 3 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 2                               226,13  1,000  1,00  0,300 
 3                               188,13  1,000  1,00  0,300 
 strop                           630,87  0,590  0,69  0,300 
 okno 3                          20,02  2,350  1,00  1,500 
 okno 2                          18,48  2,350  1,00  1,500 
 okno 1                          44,96  2,350  1,00  1,500 
 okno 4                          3,62  2,350  1,00  1,500 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  875,709 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 3 : 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                        
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  485,32 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  37,05 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,7 m 
 Tepelný odpor podlahy:  1,07 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,153 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  74,136 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -371,629 do 237,817 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  182,022 / 20,158 W/K 
  
  

     2. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                        
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  145,55 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  31,35 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  nevytápěný nebo částečně vytápěný suterén 
 Tloušťka suterénní stěny:  0,7 m 
 Tepelný odpor podlahy nad suterénem:  0,75 m2K/W 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  1,14 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních stěn:  0,84 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  0,1 m 
 Výška horní hrany podlahy nad terénem:  0,0 m 
 Násobnost výměny vzduchu v suterénu:  0,3 1/h 
 Objem vzduchu v suterénu:  436,5 m3 
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 Plocha vytápěné části suterénu:  145,55 m2 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,289 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  42,944 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -167,992 do 120,398 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  54,767 / 17,402 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  117,079 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -539,621 do 358,215 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 3 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 okno 3                          20,02  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 okno 2                          18,48  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 okno 1                          44,96  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
 okno 4                          3,62  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  3357,2  5548,7  8719,4  11237,3  14594,4  14594,4 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  15760,1  13615,3  9558,7  6714,4  3170,7  2517,9 
 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 4 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  malý sál                                                                                                                                              
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  1539,75 m3 / 203,94 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  13,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  2458 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 9,0+4,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 60+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
   · příkon osvětlení: 2500,0 W (využito 4000,0 h/rok) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · spotřebu nouzového osvětlení: 6,0 kWh/(m2.a) 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 94,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  sálavý zářič (podíl 99,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  plynový kotel (podíl 1,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  40,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 4 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  1154,813 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  75,0 % 
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 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,0 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  196,318 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 4 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 1                               73,26  0,840  1,00  0,300 
 2                               107,23  0,840  1,00  0,300 
 5                               8,14  0,920  1,00  0,300 
 strop 1                         119,9  0,210  0,69  0,300 
 strop 2                         84,04  0,590  0,69  0,300 
 okno 4                          5,72  2,350  1,00  1,500 
 okno 3                          5,46  2,350  1,00  1,500 
 okno 2                          3,78  2,350  1,00  1,500 
 okno 1                          4,62  2,350  1,00  1,500 
 Dveře                           2,31  2,350  1,00  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  262,128 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 4 : 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                        
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  119,9 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  0,93 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,8 m 
 Tepelný odpor podlahy:  1,08 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,027 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  3,233 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -71,544 do 72,53 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  44,033 / 0,493 W/K 
  
  

     2. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  84,04 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  9,8 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  nevytápěný nebo částečně vytápěný suterén 
 Tloušťka suterénní stěny:  0,8 m 
 Tepelný odpor podlahy nad suterénem:  0,7 m2K/W 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  1,14 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních stěn:  0,84 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  0,1 m 
 Výška horní hrany podlahy nad terénem:  0,0 m 
 Násobnost výměny vzduchu v suterénu:  0,3 1/h 
 Objem vzduchu v suterénu:  252,12 m3 
 Plocha vytápěné části suterénu:  0,0 m2 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,33 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  27,698 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -295,618 do 327,321 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  38,35 / 15,852 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  30,931 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -367,162 do 399,851 W/K 
  

 
 



 

120 
 

 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 4 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 okno 4                          5,72  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 okno 3                          5,46  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 okno 2                          3,78  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
 okno 1                          4,62  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 Dveře                           2,31  0,0  0,7  1,0  1,0  Západ 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  754,9  1247,7  1960,7  2526,9  3281,8  3281,8 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  3544,0  3061,6  2149,4  1509,9  713,0  566,2 
 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 5 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  kino                                                                                                                                                  
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  2715,36 m3 / 359,65 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  5,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  1870 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 25,0+2,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 20+10 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
   · příkon osvětlení: 0,0 W (využito 4000,0 h/rok) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · spotřebu nouzového osvětlení: 6,0 kWh/(m2.a) 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  94,0 % / 90,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  vzduchotechnika (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  40,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 5 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  2036,52 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  75,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,0 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  346,208 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 5 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 2                               174,21  0,840  1,00  0,300 
 3                               219,78  1,070  1,00  0,300 
 strop                           359,65  0,150  0,69  0,300 
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 okno 1                          1,62  2,350  1,00  1,500 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  422,532 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 5 : 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                        
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  359,65 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  66,0 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,8 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,7 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,287 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  103,194 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -34,809 do 101,914 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  151,956 / 41,756 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  103,194 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -34,809 do 101,914 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 5 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 okno 1                          1,62  0,85  0,7  1,0  1,0  Sever 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  46,8  74,6  109,3  137,1  183,9  193,5 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  196,9  162,2  115,4  78,1  43,4  37,3 
 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 6 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  hospoda Sport                                                                                                                
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  604,56 m3 / 201,52 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  2943 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 11,0+10,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 60+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
   · příkon osvětlení: 3836,0 W (využito 2500,0 h/rok) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · spotřebu nouzového osvětlení: 6,0 kWh/(m2.a) 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  6102,8 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 36,5 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
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 Účinnost sdílení/distribuce:  94,0 % / 90,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  plynový kotel (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  40,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 
 
 

 Název zdroje tepla:  plynový kotel (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  95,0 % 
 

 Příkon čerpadel distribuce TV:  30,0 W 
 Příkon regulace:  0,0 W 
 Účinnost distribuce teplé vody:  80,0 % 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 6 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  453,42 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  75,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,0 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  77,081 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 6 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 1                               151,73  1,000  1,00  0,300 
 2                               60,28  1,000  1,00  0,300 
 3                               154,87  1,000  1,00  0,300 
 strop                           201,52  0,560  0,69  0,300 
 okno 6                          2,06  2,350  1,00  1,500 
 okno 5                          6,27  2,350  1,00  1,500 
 okno 4                          8,45  2,350  1,00  1,500 
 okno 3                          6,12  2,350  1,00  1,500 
 okno 2                          9,24  2,350  1,00  1,500 
 okno 1                          10,2  2,350  1,00  1,500 
 Dveře                           3,3  2,350  1,00  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  551,997 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 6 : 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  201,52 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  56,5 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,7 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,75 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,361 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  72,683 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 55,432 do 216,862 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  85,145 / 35,746 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  72,683 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 55,432 do 216,862 W/K 
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 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 6 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 okno 6                          2,06  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
 okno 5                          6,27  0,85  0,7  1,0  1,0  Sever 
 okno 4                          8,45  0,85  0,7  1,0  1,0  Jih 
 okno 3                          6,12  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
 okno 2                          9,24  0,85  0,7  1,0  1,0  Sever 
 okno 1                          10,2  0,85  0,7  1,0  1,0  Jih 
 Dveře                           3,3  0,0  0,7  1,0  1,0  Jih 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  2132,0  3282,7  4671,7  5313,8  6407,3  6278,9 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  6711,3  6177,5  4878,6  4004,6  2011,3  1712,1 
 
 
 HODNOCENÍ ROZHRANÍ MEZI ZÓNAMI: 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  Souč.prostupu [W/m2K]  Rozhraní zón 
 stěna                           48,47  0,820  3 - 6 
 dveře                           5,89  2,300  3 - 6 
 stěna                           64,81  1,570  1 - 5 
 dveře                           6,16  2,300  1 - 5 
 u schodiste                     7,55  0,650  4 - 5 
 u jevistě                       85,3  2,690  4 - 5 
 dveře                           2,94  2,300  4 - 5 
 tlusta stena                    140,0  1,210  3 - 4 
 tenka                           23,78  2,600  3 - 4 
 dveře                           10,21  2,300  3 - 4 
 galerie                         35,1  1,200  2 - 3 
 hala                            99,74  0,780  2 - 3 
 dveře                           10,12  2,300  2 - 3 
 
 Objemový tok vzduchu mezi zónami 3 a 6:  0,0 m3/s 
 Propustnost zeminou mezi zónami 3 a 6:  0,0 W/K 
 Objemový tok vzduchu mezi zónami 1 a 5:  0,0 m3/s 
 Propustnost zeminou mezi zónami 1 a 5:  0,0 W/K 
 Objemový tok vzduchu mezi zónami 4 a 5:  0,0 m3/s 
 Propustnost zeminou mezi zónami 4 a 5:  0,0 W/K 
 Objemový tok vzduchu mezi zónami 3 a 4:  0,0 m3/s 
 Propustnost zeminou mezi zónami 3 a 4:  0,0 W/K 
 Objemový tok vzduchu mezi zónami 2 a 3:  0,0 m3/s 
 Propustnost zeminou mezi zónami 2 a 3:  0,0 W/K 
 
 Rozhraní  Ht [W/K]  Hv [W/K]  H [W/K] 
 1 a 5  115,920  0,000  115,920 
 2 a 3  143,193  0,000  143,193 
 3 a 4  254,711  0,000  254,711 
 3 a 6  53,292  0,000  53,292 
 4 a 5  241,127  0,000  241,127 
  

 Vysvětlivky:  Ht je měrný tok prostupem tepla mezi i-tou a j-tou zónou, 
  Hv je měrný tok výměnou vzduchu mezi i-tou a j-tou zónou, 
  H je výsledný měrný tok mezi i-tou a j-tou zónou. 
 
 
 
 PARAMETRY PŘERUŠOVANÉHO VYTÁPĚNÍ: 
 
 Číslo zóny:  1 
 Podíl z celkové délky periody:  50,0 % 
 Délka otopné přestávky:  12,0 h 
 Typ otopné přestávky:  bez dodávky tepla 
 Typ zátopu:  optimalizovaný 
 Zvýšení výkonu během zátopu o:  0,1 % 
 Vnitřní tepelná kapacita:  30,9 MJ/K 
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 Měrný tok Hic:  9502,2 W/K 
 Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden):  18,1 C 
 
 
 
 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 
 
 Název zóny:  hospoda Eden                                                                                                                                          
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  314,470 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  560,914 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  118,023 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  993,406 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,12:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,13:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.4   H,14:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.5   H,15:  115,920 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.6   H,16:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  61,683  10,929  1,084  12,013  0,989  100,0  49,801 
 2  51,383  9,185  1,674  10,860  0,987  100,0  40,668 
 3  47,778  9,579  2,388  11,967  0,980  100,0  36,054 
 4  34,636  8,753  2,742  11,494  0,961  100,0  23,595 
 5  23,804  8,622  3,345  11,967  0,904  100,0  12,991 
 6  15,612  8,208  3,306  11,515  0,805  100,0  6,345 
 7  12,536  8,482  3,512  11,994  0,711  100,0  4,013 
 8  13,735  8,622  3,192  11,815  0,751  100,0  4,862 
 9  22,108  8,807  2,495  11,302  0,900  100,0  11,937 
 10  34,832  9,551  2,014  11,565  0,960  100,0  23,725 
 11  46,468  9,814  1,021  10,835  0,983  100,0  35,819 
 12  57,128  10,872  0,871  11,743  0,987  100,0  45,532 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  295,343 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  67,430  ---  ---  1,283  4,750  0,147  73,611 
 2  55,065  ---  ---  1,283  3,528  0,133  60,009 
 3  48,817  ---  ---  1,283  3,250  0,147  53,497 
 4  31,947  ---  ---  1,283  2,571  0,143  35,944 
 5  17,590  ---  ---  1,283  2,188  0,147  21,208 
 6  8,591  ---  ---  1,283  1,966  0,143  11,983 
 7  5,434  ---  ---  1,283  2,031  0,147  8,896 
 8  6,584  ---  ---  1,283  2,188  0,147  10,202 
 9  16,163  ---  ---  1,283  2,631  0,143  20,220 
 10  32,123  ---  ---  1,283  3,219  0,147  36,773 
 11  48,499  ---  ---  1,283  3,750  0,143  53,675 
 12  61,649  ---  ---  1,283  4,688  0,147  67,768 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
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 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  453,786 GJ 
  
 
 
 PARAMETRY PŘERUŠOVANÉHO VYTÁPĚNÍ: 
 
 Číslo zóny:  2 
 Podíl z celkové délky periody:  50,0 % 
 Délka otopné přestávky:  12,0 h 
 Typ otopné přestávky:  bez dodávky tepla 
 Typ zátopu:  optimalizovaný 
 Zvýšení výkonu během zátopu o:  0,1 % 
 Vnitřní tepelná kapacita:  31,5 MJ/K 
 Měrný tok Hic:  9690,2 W/K 
 Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden):  13,5 C 
 
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 : 
 
 Název zóny:  šatny posilka pinpongárna                                                                                                                             
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  444,271 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  540,348 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  75,889 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  1060,509 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,21:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,23:  143,193 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.4   H,24:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.5   H,25:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.6   H,26:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  47,930  7,084  2,243  9,326  0,973  100,0  38,858 
 2  38,556  5,807  3,417  9,224  0,960  100,0  29,700 
 3  32,724  5,920  4,812  10,732  0,930  100,0  22,739 
 4  18,983  5,284  5,293  10,577  0,839  100,0  10,106 
 5  6,506  5,096  6,128  11,225  0,476  29,2  1,169 
 6  ---  4,814  5,831  10,645  ---  0,0  --- 
 7  ---  4,975  6,358  11,333  ---  0,0  --- 
 8  ---  5,096  6,110  11,206  ---  0,0  --- 
 9  5,282  5,331  5,004  10,335  0,432  16,3  0,815 
 10  18,567  5,896  4,337  10,233  0,841  100,0  9,957 
 11  31,922  6,198  2,126  8,325  0,953  100,0  23,988 
 12  42,949  7,035  1,807  8,842  0,970  100,0  34,375 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  171,707 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  52,614  ---  ---  2,745  4,094  0,147  59,600 
 2  40,214  ---  ---  2,745  3,041  0,133  46,132 
 3  30,788  ---  ---  2,745  2,801  0,147  36,481 
 4  13,684  ---  ---  2,745  2,215  0,143  18,786 
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 5  1,583  ---  ---  2,745  1,885  0,072  6,284 
 6  ---  ---  ---  2,745  1,694  0,039  4,478 
 7  ---  ---  ---  2,745  1,751  0,040  4,535 
 8  ---  ---  ---  2,745  1,885  0,040  4,670 
 9  1,103  ---  ---  2,745  2,268  0,056  6,171 
 10  13,481  ---  ---  2,745  2,774  0,147  19,147 
 11  32,479  ---  ---  2,745  3,232  0,143  38,598 
 12  46,544  ---  ---  2,745  4,040  0,147  53,475 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  298,357 GJ 
  
 
 
 PARAMETRY PŘERUŠOVANÉHO VYTÁPĚNÍ: 
 
 Číslo zóny:  3 
 Podíl z celkové délky periody:  50,0 % 
 Délka otopné přestávky:  12,0 h 
 Typ otopné přestávky:  bez dodávky tepla 
 Typ zátopu:  optimalizovaný 
 Zvýšení výkonu během zátopu o:  0,1 % 
 Vnitřní tepelná kapacita:  63,9 MJ/K 
 Měrný tok Hic:  19658,8 W/K 
 Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden):  13,5 C 
 
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 3 : 
 
 Název zóny:  velký sál                                                                                                                                             
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  579,424 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  1052,016 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  117,079 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  1748,519 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,31:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,32:  143,193 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.4   H,34:  254,711 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.5   H,35:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.6   H,36:  53,292 W/K 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  79,285  20,763  3,357  24,120  0,974  100,0  55,781 
 2  63,869  17,157  5,549  22,706  0,963  100,0  42,004 
 3  54,425  17,621  8,719  26,341  0,926  100,0  30,031 
 4  31,929  15,849  11,237  27,087  0,789  79,3  10,547 
 5  11,563  15,396  14,594  29,990  0,386  0,0  --- 
 6  ---  14,583  14,594  29,177  ---  0,0  --- 
 7  ---  15,069  15,760  30,829  ---  0,0  --- 
 8  ---  15,396  13,615  29,011  ---  0,0  --- 
 9  9,530  15,976  9,559  25,535  0,373  0,0  --- 
 10  31,279  17,556  6,714  24,270  0,817  80,6  11,452 
 11  53,084  18,320  3,171  21,490  0,950  100,0  32,674 
 12  71,141  20,632  2,518  23,150  0,970  100,0  48,688 
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 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  231,179 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  69,362  ---  ---  ---  11,054  ---  80,416 
 2  52,230  ---  ---  ---  8,211  ---  60,441 
 3  37,343  ---  ---  ---  7,563  ---  44,906 
 4  13,115  ---  ---  ---  5,982  ---  19,097 
 5  ---  ---  ---  ---  5,091  ---  5,091 
 6  ---  ---  ---  ---  4,575  ---  4,575 
 7  ---  ---  ---  ---  4,727  ---  4,727 
 8  ---  ---  ---  ---  5,091  ---  5,091 
 9  ---  ---  ---  ---  6,123  ---  6,123 
 10  14,240  ---  ---  ---  7,491  ---  21,731 
 11  40,629  ---  ---  ---  8,727  ---  49,356 
 12  60,542  ---  ---  ---  10,909  ---  71,451 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  373,004 GJ 
  
 
 
 PARAMETRY PŘERUŠOVANÉHO VYTÁPĚNÍ: 
 
 Číslo zóny:  4 
 Podíl z celkové délky periody:  50,0 % 
 Délka otopné přestávky:  12,0 h 
 Typ otopné přestávky:  bez dodávky tepla 
 Typ zátopu:  optimalizovaný 
 Zvýšení výkonu během zátopu o:  0,1 % 
 Vnitřní tepelná kapacita:  23,8 MJ/K 
 Měrný tok Hic:  8586,0 W/K 
 Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden):  11,7 C 
 
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 4 : 
 
 Název zóny:  malý sál                                                                                                                                              
 Vnitřní teplota (zima/léto):  13,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  196,318 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  323,968 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  30,931 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  551,218 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,41:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,42:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,43:  254,711 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.5   H,45:  241,127 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.6   H,46:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  26,049  8,190  0,755  8,945  0,967  100,0  17,399 
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 2  21,039  6,645  1,248  7,892  0,959  100,0  13,467 
 3  18,056  6,708  1,961  8,669  0,929  100,0  10,001 
 4  10,805  5,924  2,527  8,451  0,818  93,8  3,891 
 5  4,275  5,658  3,282  8,940  0,478  0,0  --- 
 6  ---  5,326  3,282  8,608  ---  0,0  --- 
 7  ---  5,503  3,544  9,047  ---  0,0  --- 
 8  ---  5,658  3,062  8,719  ---  0,0  --- 
 9  ---  5,983  2,149  8,133  ---  0,0  --- 
 10  10,614  6,677  1,510  8,187  0,822  89,3  3,884 
 11  17,607  7,089  0,713  7,802  0,941  100,0  10,269 
 12  23,431  8,129  0,566  8,695  0,960  100,0  15,081 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  73,992 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  21,635  ---  ---  ---  5,216  0,107  26,958 
 2  16,746  ---  ---  ---  3,874  0,097  20,717 
 3  12,435  ---  ---  ---  3,569  0,107  16,112 
 4  4,838  ---  ---  ---  2,823  0,097  7,758 
 5  ---  ---  ---  ---  2,402  ---  2,402 
 6  ---  ---  ---  ---  2,159  ---  2,159 
 7  ---  ---  ---  ---  2,231  ---  2,231 
 8  ---  ---  ---  ---  2,402  ---  2,402 
 9  ---  ---  ---  ---  2,889  ---  2,889 
 10  4,830  ---  ---  ---  3,535  0,096  8,460 
 11  12,769  ---  ---  ---  4,118  0,104  16,991 
 12  18,752  ---  ---  ---  5,147  0,107  24,007 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  133,086 GJ 
  
 
 
 PARAMETRY PŘERUŠOVANÉHO VYTÁPĚNÍ: 
 
 Číslo zóny:  5 
 Podíl z celkové délky periody:  50,0 % 
 Délka otopné přestávky:  20,0 h 
 Typ otopné přestávky:  bez dodávky tepla 
 Typ zátopu:  optimalizovaný 
 Zvýšení výkonu během zátopu o:  0,1 % 
 Vnitřní tepelná kapacita:  154,6 MJ/K 
 Měrný tok Hic:  11893,6 W/K 
 Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden):  4,6 C 
 
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 5 : 
 
 Název zóny:  kino                                                                                                                                                  
 Vnitřní teplota (zima/léto):  5,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  346,208 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  534,023 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  103,194 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
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 Výsledný měrný tok H:  983,426 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,51:  115,920 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,52:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,53:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.4   H,54:  241,127 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.6   H,56:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  9,009  5,009  0,047  5,056  0,909  100,0  4,411 
 2  3,785  4,524  0,075  4,599  0,670  50,0  0,706 
 3  ---  5,009  0,109  5,118  ---  0,0  --- 
 4  ---  4,848  0,137  4,985  ---  0,0  --- 
 5  ---  5,009  0,184  5,193  ---  0,0  --- 
 6  ---  4,848  0,193  5,041  ---  0,0  --- 
 7  ---  5,009  0,197  5,206  ---  0,0  --- 
 8  ---  5,009  0,162  5,171  ---  0,0  --- 
 9  ---  4,848  0,115  4,963  ---  0,0  --- 
 10  ---  5,009  0,078  5,087  ---  0,0  --- 
 11  ---  4,848  0,043  4,891  ---  0,0  --- 
 12  4,432  5,009  0,037  5,046  0,696  50,0  0,921 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  6,037 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  5,972  ---  ---  ---  ---  0,107  6,079 
 2  0,956  ---  ---  ---  ---  0,048  1,004 
 3  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 4  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 5  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 9  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 10  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 11  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 12  1,247  ---  ---  ---  ---  0,054  1,300 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  8,384 GJ 
  
 
 
 PARAMETRY PŘERUŠOVANÉHO VYTÁPĚNÍ: 
 
 Číslo zóny:  6 
 Podíl z celkové délky periody:  50,0 % 
 Délka otopné přestávky:  12,0 h 
 Typ otopné přestávky:  bez dodávky tepla 
 Typ zátopu:  optimalizovaný 
 Zvýšení výkonu během zátopu o:  0,1 % 
 Vnitřní tepelná kapacita:  27,2 MJ/K 
 Měrný tok Hic:  8383,8 W/K 
 Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden):  18,1 C 
 
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 6 : 
 
 Název zóny:  hospoda Sport                                                                                                                
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
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 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  77,081 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  633,552 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  72,683 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  783,317 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,61:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,62:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,63:  53,292 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.4   H,64:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.5   H,65:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  45,963  9,429  2,132  11,561  0,967  100,0  34,785 
 2  38,052  7,792  3,283  11,074  0,956  100,0  27,467 
 3  34,845  8,002  4,672  12,674  0,932  100,0  23,027 
 4  24,447  7,198  5,314  12,512  0,877  100,0  13,475 
 5  15,677  6,992  6,407  13,399  0,739  100,0  5,769 
 6  9,236  6,623  6,279  12,902  0,562  57,0  1,986 
 7  6,668  6,843  6,711  13,555  0,492  0,0  --- 
 8  7,627  6,992  6,178  13,169  0,483  17,8  1,265 
 9  14,430  7,255  4,879  12,134  0,744  100,0  5,402 
 10  24,495  7,973  4,005  11,977  0,886  100,0  13,889 
 11  33,907  8,319  2,011  10,331  0,951  100,0  24,079 
 12  42,321  9,369  1,712  11,081  0,964  100,0  31,638 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  182,782 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  47,099  ---  ---  0,669  5,019  0,098  52,885 
 2  37,190  ---  ---  0,669  3,728  0,089  41,676 
 3  31,178  ---  ---  0,669  3,434  0,098  35,379 
 4  18,245  ---  ---  0,669  2,716  0,095  21,725 
 5  7,812  ---  ---  0,669  2,311  0,098  10,890 
 6  2,689  ---  ---  0,669  2,077  0,071  5,506 
 7  ---  ---  ---  0,669  2,146  0,040  2,856 
 8  1,713  ---  ---  0,669  2,311  0,050  4,743 
 9  7,314  ---  ---  0,669  2,780  0,095  10,858 
 10  18,805  ---  ---  0,669  3,401  0,098  22,973 
 11  32,602  ---  ---  0,669  3,962  0,095  37,328 
 12  42,838  ---  ---  0,669  4,953  0,098  48,558 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  295,377 GJ 
  
 
 
 
 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : 
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,45 m2/m3 
  
 Rozložení měrných tepelných toků 
  

 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
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 1  Celkový měrný tok H:  993,406  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  314,470  31,7 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  118,023  11,9 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  94,828  9,5 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  466,086  46,9 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  275,607  27,7 % 
  Střecha:  126,229  12,7 % 
  Podlaha:  118,023  11,9 % 
  Otvorová výplň:  64,249  6,5 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 
 
  

 2  Celkový měrný tok H:  1060,509  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  444,271  41,9 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  75,889  7,2 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  85,622  8,1 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  454,726  42,9 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  262,949  24,8 % 
  Střecha:  93,942  8,9 % 
  Podlaha:  75,889  7,2 % 
  Otvorová výplň:  97,835  9,2 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 
 
  

 3  Celkový měrný tok H:  1748,519  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  579,424  33,1 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  117,079  6,7 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  176,307  10,1 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  875,709  50,1 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  414,260  23,7 % 
  Střecha:  256,827  14,7 % 
  Podlaha:  117,079  6,7 % 
  Otvorová výplň:  204,622  11,7 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 
 
  

 4  Celkový měrný tok H:  551,218  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  196,318  35,6 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  30,931  5,6 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  61,840  11,2 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  262,128  47,6 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  159,100  28,9 % 
  Střecha:  51,586  9,4 % 
  Podlaha:  30,931  5,6 % 
  Otvorová výplň:  51,442  9,3 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 
 
  

 5  Celkový měrný tok H:  983,426  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  346,208  35,2 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  103,194  10,5 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  111,491  11,3 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  422,532  43,0 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
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  Obvodová stěna:  381,501  38,8 % 
  Střecha:  37,224  3,8 % 
  Podlaha:  103,194  10,5 % 
  Otvorová výplň:  3,807  0,4 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 
 
  

 6  Celkový měrný tok H:  783,317  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  77,081  9,8 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  72,683  9,3 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  81,556  10,4 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  551,997  70,5 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  366,880  46,8 % 
  Střecha:  77,867  9,9 % 
  Podlaha:  72,683  9,3 % 
  Otvorová výplň:  107,249  13,7 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 
 
 
 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  

 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  6120,394 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   13612,8 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,45 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  33,0 kWh/m3,a 
 

 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
  

 Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht:  4162,6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  6116,4 m2 
  

 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,31 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,68 W/m2K 
  
   
 
  

 Potřeba tepla na vytápění budovy 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  269,918  61,404  9,618  71,022  0,970  100,0  201,035 
 2  216,683  51,110  15,245  66,355  0,944  91,7  154,013 
 3  187,828  52,839  22,661  75,501  0,874  83,3  121,852 
 4  120,800  47,854  27,250  75,104  0,788  78,8  61,614 
 5  61,825  46,773  33,941  80,714  0,519  38,2  19,929 
 6  24,847  44,401  33,486  77,887  0,212  26,2  8,331 
 7  19,204  45,881  36,082  81,963  0,185  16,7  4,013 
 8  21,361  46,773  32,319  79,092  0,193  19,6  6,127 
 9  51,350  48,200  24,202  72,401  0,458  36,0  18,154 
 10  119,786  52,661  18,657  71,318  0,798  78,3  62,906 
 11  182,988  54,588  9,086  63,674  0,882  83,3  126,829 
 12  241,401  61,047  7,511  68,558  0,951  91,7  176,235 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  961,039 GJ  266,955 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  13612,8 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  1953,6 m2 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  19,6 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  137 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   2944. 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 
 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  188 kWh/(m2.a) 
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 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  264,111  ---  ---  4,697  30,133  0,607  299,548 
 2  202,401  ---  ---  4,697  22,382  0,500  229,980 
 3  160,561  ---  ---  4,697  20,617  0,500  186,375 
 4  81,829  ---  ---  4,697  16,307  0,477  103,310 
 5  26,984  ---  ---  4,697  13,877  0,317  45,875 
 6  11,280  ---  ---  4,697  12,470  0,252  28,699 
 7  5,434  ---  ---  4,697  12,886  0,228  23,245 
 8  8,296  ---  ---  4,697  13,877  0,238  27,108 
 9  24,581  ---  ---  4,697  16,691  0,293  46,262 
 10  83,480  ---  ---  4,697  20,419  0,488  109,084 
 11  166,978  ---  ---  4,697  23,789  0,484  195,948 
 12  231,573  ---  ---  4,697  29,737  0,553  266,559 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  1267,507 GJ  352,085 MWh  180 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  3,518 GJ  0,977 MWh  1 kWh/m2 
 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  1271,025 GJ  353,062 MWh  181 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Energetická náročnost chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  

 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  

 Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  56,364 GJ  15,657 MWh  8 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  1,419 GJ  0,394 MWh  0 kWh/m2 
 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  57,783 GJ  16,051 MWh  8 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  233,186 GJ  64,774 MWh  33 kWh/m2 
 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  233,186 GJ  64,774 MWh  33 kWh/m2 
  

 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e:  ---  ---  --- 
 z toho se v budově využije:  ---  ---  --- 
 (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) 
  

 Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 
 Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 
 Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  --- 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  1561,993 GJ  433,887 MWh  222 kWh/m2 
  
  
  
 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 
  

 Celková roční dodaná energie:  433887 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  13612,8 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  1953,6 m2 
  

 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  31,9 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  222 kWh/(m2,a) 
  

 Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. 
 
 
 
 STOP, Energie 2010 
 
 

P.2 Varianta I. 
 
 
 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
 A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
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 podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 
 
 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 
 
 Energie 2010 
 
 
 Název úlohy:  Sokol                                                                                                                                                 
 Zpracovatel:  Honza                                                                                                                                                  
 Zakázka:                                                                                                                                                         
 Datum:  24.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Počet zón v objektu:  6 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  137,0  72,0  72,0  90,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  205,0  119,0  119,0  158,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  281,0  187,0  187,0  299,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  295,0  241,0  241,0  418,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  212,0  328,0  313,0  313,0  569,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  223,0  306,0  313,0  313,0  576,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  227,0  335,0  338,0  338,0  619,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  187,0  335,0  292,0  292,0  518,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  288,0  205,0  205,0  346,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  263,0  144,0  144,0  234,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  130,0  68,0  68,0  104,0 
 12. měsíc  31  -1,1 C  43,0  112,0  54,0  54,0  72,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  54,0  112,0  112,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  86,0  173,0  173,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  126,0  245,0  245,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  158,0  281,0  281,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  202,0  202,0  338,0  338,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  209,0  209,0  320,0  320,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  212,0  212,0  353,0  353,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  184,0  184,0  331,0  331,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  133,0  259,0  259,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  90,0  220,0  220,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  50,0  108,0  108,0 
 12. měsíc  31  -1,1 C  43,0  43,0  90,0  90,0 
 
 
 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  hospoda Eden                                                                                                                 
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  2466,43 m3 / 326,86 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  3534 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 11,0+10,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
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   · časový podíl produkce: 60+10 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
   · příkon osvětlení: 3304,0 W (využito 2500,0 h/rok) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · spotřebu nouzového osvětlení: 6,0 kWh/(m2.a) 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  11704,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 70,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  99,0 % / 90,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  plynový kotel (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  40,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 
 
 

 Název zdroje tepla:  plynový kotel (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  95,0 % 
 

 Příkon čerpadel distribuce TV:  30,0 W 
 Příkon regulace:  0,0 W 
 Účinnost distribuce teplé vody:  80,0 % 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  1849,823 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  75,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,0 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  314,470 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 1                               120,66  0,198  1,00  0,300 
 2                               12,42  0,198  1,00  0,300 
 3                               134,5  0,198  1,00  0,300 
 strop                           326,68  0,187  0,69  0,300 
 okno 6                          0,72  1,000  1,00  1,500 
 okno 5                          2,14  1,000  1,00  1,500 
 okno 4                          5,4  1,000  1,00  1,500 
 okno 3                          3,24  1,000  1,00  1,500 
 okno 2                          2,88  1,000  1,00  1,500 
 okno 1                          8,64  1,000  1,00  1,500 
 Dveře                           4,32  1,200  1,00  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  123,336 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 1 : 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                        
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  326,68 m2 
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 Exponovaný obvod podlahy:  91,9 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,7 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,75 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,361 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  118,023 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 90,057 do 351,757 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  138,026 / 58,142 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  118,023 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 90,057 do 351,757 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 okno 6                          0,72  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
 okno 5                          2,14  0,85  0,7  1,0  1,0  Sever 
 okno 4                          5,4  0,85  0,7  1,0  1,0  Sever 
 okno 3                          3,24  0,85  0,7  1,0  1,0  Sever 
 okno 2                          2,88  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
 okno 1                          8,64  0,85  0,7  1,0  1,0  Jih 
 Dveře                           4,32  0,0  0,7  1,0  1,0  Jih 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  1084,4  1674,3  2388,0  2741,6  3344,8  3306,5 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  3511,9  3192,4  2495,5  2014,0  1021,2  870,5 
 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 2 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  šatny posilka pinpongárna                                                                                                    
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  1742,24 m3 / 230,76 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  2174 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 9,0+4,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 50+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
   · příkon osvětlení: 1856,0 W (využito 4000,0 h/rok) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · spotřebu nouzového osvětlení: 6,0 kWh/(m2.a) 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  25029,84 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 149,7 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  99,0 % / 90,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  plynový kotel (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  40,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
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 Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 
 
 

 Název zdroje tepla:  plynový kotel (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  95,0 % 
 

 Příkon čerpadel distribuce TV:  30,0 W 
 Příkon regulace:  0,0 W 
 Účinnost distribuce teplé vody:  80,0 % 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  1306,68 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  75,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  1,0 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,0 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  444,271 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 1                               207,9  0,189  1,00  0,300 
 2                               47,14  0,196  1,00  0,300 
 4                               98,03  0,189  0,50  0,300 
 strop                           230,76  0,189  0,69  0,300 
 okno 4                          12,67  1,000  1,00  1,500 
 okno 3                          5,46  1,000  1,00  1,500 
 okno 2                          4,62  1,000  1,00  1,500 
 okno 1                          14,28  1,000  1,00  1,500 
 Dveře                           4,6  1,200  1,00  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  130,442 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 2 : 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                        
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  41,51 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  13,8 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  nevytápěný nebo částečně vytápěný suterén 
 Tloušťka suterénní stěny:  0,8 m 
 Tepelný odpor podlahy nad suterénem:  0,7 m2K/W 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  1,14 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních stěn:  0,84 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  0,1 m 
 Výška horní hrany podlahy nad terénem:  0,0 m 
 Násobnost výměny vzduchu v suterénu:  0,3 1/h 
 Objem vzduchu v suterénu:  124,53 m3 
 Plocha vytápěné části suterénu:  0,0 m2 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,39 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  16,184 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -32,712 do 34,139 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  19,081 / 10,264 W/K 
  
  

     2. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  podlaha 1                                                                                                                                             
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  189,25 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  41,1 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
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 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,7 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,75 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,315 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  59,705 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -218,62 do 161,904 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  79,96 / 26,003 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  75,889 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -251,332 do 196,043 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 okno 4                          12,67  0,85  0,7  1,0  1,0  Jih 
 okno 3                          5,46  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 okno 2                          4,62  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 okno 1                          14,28  0,75  0,7  1,0  1,0  Jih 
 Dveře                           4,6  0,0  0,7  1,0  1,0  Jih 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  2242,7  3416,6  4812,2  5293,2  6128,4  5830,7 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  6358,1  6109,8  5004,1  4336,5  2126,4  1807,2 
 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 3 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  velký sál                                                                                                                                             
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  4544,5 m3 / 630,87 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  6481 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 9,0+4,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 60+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
   · příkon osvětlení: 5000,0 W (využito 4000,0 h/rok) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · spotřebu nouzového osvětlení: 6,0 kWh/(m2.a) 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 94,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  sálavé zářiče (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  0,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 3 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  3408,375 m3 
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 Podíl vzduchu z objemu zóny:  75,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,0 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  579,424 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 3 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 2                               226,13  0,196  1,00  0,300 
 3                               188,13  0,196  1,00  0,300 
 strop                           630,87  0,189  0,69  0,300 
 okno 3                          20,02  1,000  1,00  1,500 
 okno 2                          18,48  1,000  1,00  1,500 
 okno 1                          44,96  1,000  1,00  1,500 
 okno 4                          3,62  1,000  1,00  1,500 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  250,540 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 3 : 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                        
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  485,32 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  37,05 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,7 m 
 Tepelný odpor podlahy:  1,07 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,153 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  74,136 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -371,629 do 237,817 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  182,022 / 20,158 W/K 
  
  

     2. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                        
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  145,55 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  31,35 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  nevytápěný nebo částečně vytápěný suterén 
 Tloušťka suterénní stěny:  0,7 m 
 Tepelný odpor podlahy nad suterénem:  0,75 m2K/W 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  1,14 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních stěn:  0,84 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  0,1 m 
 Výška horní hrany podlahy nad terénem:  0,0 m 
 Násobnost výměny vzduchu v suterénu:  0,3 1/h 
 Objem vzduchu v suterénu:  436,5 m3 
 Plocha vytápěné části suterénu:  145,55 m2 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,289 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  42,944 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -167,992 do 120,398 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  54,767 / 17,402 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  117,079 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -539,621 do 358,215 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 3 : 
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 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 okno 3                          20,02  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 okno 2                          18,48  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 okno 1                          44,96  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
 okno 4                          3,62  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  3357,2  5548,7  8719,4  11237,3  14594,4  14594,4 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  15760,1  13615,3  9558,7  6714,4  3170,7  2517,9 
 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 4 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  malý sál                                                                                                                                              
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  1539,75 m3 / 203,94 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  13,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  2458 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 9,0+4,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 60+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
   · příkon osvětlení: 2500,0 W (využito 4000,0 h/rok) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · spotřebu nouzového osvětlení: 6,0 kWh/(m2.a) 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 94,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  sálavý zářič (podíl 99,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  plynový kotel (podíl 1,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  40,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 4 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  1154,813 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  75,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,0 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  196,318 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 4 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 1                               73,26  0,189  1,00  0,300 
 2                               107,23  0,189  1,00  0,300 
 5                               8,14  0,196  1,00  0,300 
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 strop 1                         119,9  0,210  0,69  0,300 
 strop 2                         84,04  0,189  0,69  0,300 
 okno 4                          5,72  1,000  1,00  1,500 
 okno 3                          5,46  1,000  1,00  1,500 
 okno 2                          3,78  1,000  1,00  1,500 
 okno 1                          4,62  1,000  1,00  1,500 
 Dveře                           2,31  1,200  1,00  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  86,393 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 4 : 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                        
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  119,9 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  0,93 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,8 m 
 Tepelný odpor podlahy:  1,08 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,027 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  3,233 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -71,544 do 72,53 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  44,033 / 0,493 W/K 
  
  

     2. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                        
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  84,04 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  9,8 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  nevytápěný nebo částečně vytápěný suterén 
 Tloušťka suterénní stěny:  0,8 m 
 Tepelný odpor podlahy nad suterénem:  0,7 m2K/W 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  1,14 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních stěn:  0,84 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  0,1 m 
 Výška horní hrany podlahy nad terénem:  0,0 m 
 Násobnost výměny vzduchu v suterénu:  0,3 1/h 
 Objem vzduchu v suterénu:  252,12 m3 
 Plocha vytápěné části suterénu:  0,0 m2 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,33 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  27,698 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -295,618 do 327,321 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  38,35 / 15,852 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  30,931 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -367,162 do 399,851 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 4 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 okno 4                          5,72  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 okno 3                          5,46  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 okno 2                          3,78  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
 okno 1                          4,62  0,85  0,7  1,0  1,0  Západ 
 Dveře                           2,31  0,0  0,7  1,0  1,0  Západ 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  754,9  1247,7  1960,7  2526,9  3281,8  3281,8 
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 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  3544,0  3061,6  2149,4  1509,9  713,0  566,2 
 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 5 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  kino                                                                                                                                                  
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  2715,36 m3 / 359,65 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  5,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  1870 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 25,0+2,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 20+10 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
   · příkon osvětlení: 0,0 W (využito 4000,0 h/rok) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · spotřebu nouzového osvětlení: 6,0 kWh/(m2.a) 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 0,0 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  99,0 % / 90,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  vzduchotechnika (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  40,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 5 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  2036,52 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  75,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,0 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  346,208 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 5 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 2                               174,21  0,184  1,00  0,300 
 3                               219,78  0,198  1,00  0,300 
 strop                           359,65  0,150  0,69  0,300 
 okno 1                          1,62  1,000  1,00  1,500 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  114,415 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 5 : 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                        
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
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 Plocha podlahy:  359,65 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  66,0 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,8 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,7 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,287 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  103,194 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -34,809 do 101,914 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  151,956 / 41,756 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  103,194 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -34,809 do 101,914 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 5 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 okno 1                          1,62  0,85  0,7  1,0  1,0  Sever 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  46,8  74,6  109,3  137,1  183,9  193,5 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  196,9  162,2  115,4  78,1  43,4  37,3 
 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 6 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  hospoda Sport                                                                                                                
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  604,56 m3 / 201,52 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  260,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  2943 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 11,0+10,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 60+25 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: jen zisky 
   · příkon osvětlení: 3836,0 W (využito 2500,0 h/rok) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · spotřebu nouzového osvětlení: 6,0 kWh/(m2.a) 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  6102,8 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potřebu teplé vody: 36,5 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  99,0 % / 90,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  plynový kotel (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  40,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 
 
 

 Název zdroje tepla:  plynový kotel (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  95,0 % 
 

 Příkon čerpadel distribuce TV:  30,0 W 
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 Příkon regulace:  0,0 W 
 Účinnost distribuce teplé vody:  80,0 % 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 6 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  453,42 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  75,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,0 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  77,081 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 6 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 1                               151,73  0,189  1,00  0,300 
 2                               60,28  0,189  1,00  0,300 
 3                               154,87  0,189  1,00  0,300 
 strop                           201,52  0,186  0,69  0,300 
 okno 6                          2,06  1,000  1,00  1,500 
 okno 5                          6,27  1,000  1,00  1,500 
 okno 4                          8,45  1,000  1,00  1,500 
 okno 3                          6,12  1,000  1,00  1,500 
 okno 2                          9,24  1,000  1,00  1,500 
 okno 1                          10,2  1,000  1,00  1,500 
 Dveře                           3,3  1,200  1,00  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  141,501 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 6 : 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                        
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  201,52 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  56,5 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,7 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,75 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,361 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  72,683 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 55,432 do 216,862 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  85,145 / 35,746 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  72,683 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 55,432 do 216,862 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 6 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 okno 6                          2,06  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
 okno 5                          6,27  0,85  0,7  1,0  1,0  Sever 
 okno 4                          8,45  0,85  0,7  1,0  1,0  Jih 
 okno 3                          6,12  0,85  0,7  1,0  1,0  Východ 
 okno 2                          9,24  0,85  0,7  1,0  1,0  Sever 
 okno 1                          10,2  0,85  0,7  1,0  1,0  Jih 
 Dveře                           3,3  0,0  0,7  1,0  1,0  Jih 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
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 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  2132,0  3282,7  4671,7  5313,8  6407,3  6278,9 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  6711,3  6177,5  4878,6  4004,6  2011,3  1712,1 
 
 
 HODNOCENÍ ROZHRANÍ MEZI ZÓNAMI: 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  Souč.prostupu [W/m2K]  Rozhraní zón 
 stěna                           48,47  0,820  3 - 6 
 dveře                           5,89  2,300  3 - 6 
 stěna                           64,81  1,570  1 - 5 
 dveře                           6,16  2,300  1 - 5 
 u schodiste                     7,55  0,650  4 - 5 
 u jevistě                       85,3  2,690  4 - 5 
 dveře                           2,94  2,300  4 - 5 
 tlusta stena                    140,0  1,210  3 - 4 
 tenka                           23,78  2,600  3 - 4 
 dveře                           10,21  2,300  3 - 4 
 galerie                         35,1  1,200  2 - 3 
 hala                            99,74  0,780  2 - 3 
 dveře                           10,12  2,300  2 - 3 
 
 Objemový tok vzduchu mezi zónami 3 a 6:  0,0 m3/s 
 Propustnost zeminou mezi zónami 3 a 6:  0,0 W/K 
 Objemový tok vzduchu mezi zónami 1 a 5:  0,0 m3/s 
 Propustnost zeminou mezi zónami 1 a 5:  0,0 W/K 
 Objemový tok vzduchu mezi zónami 4 a 5:  0,0 m3/s 
 Propustnost zeminou mezi zónami 4 a 5:  0,0 W/K 
 Objemový tok vzduchu mezi zónami 3 a 4:  0,0 m3/s 
 Propustnost zeminou mezi zónami 3 a 4:  0,0 W/K 
 Objemový tok vzduchu mezi zónami 2 a 3:  0,0 m3/s 
 Propustnost zeminou mezi zónami 2 a 3:  0,0 W/K 
 
 Rozhraní  Ht [W/K]  Hv [W/K]  H [W/K] 
 1 a 5  115,920  0,000  115,920 
 2 a 3  143,193  0,000  143,193 
 3 a 4  254,711  0,000  254,711 
 3 a 6  53,292  0,000  53,292 
 4 a 5  241,127  0,000  241,127 
  

 Vysvětlivky:  Ht je měrný tok prostupem tepla mezi i-tou a j-tou zónou, 
  Hv je měrný tok výměnou vzduchu mezi i-tou a j-tou zónou, 
  H je výsledný měrný tok mezi i-tou a j-tou zónou. 
 
 
 
 PARAMETRY PŘERUŠOVANÉHO VYTÁPĚNÍ: 
 
 Číslo zóny:  1 
 Podíl z celkové délky periody:  50,0 % 
 Délka otopné přestávky:  12,0 h 
 Typ otopné přestávky:  bez dodávky tepla 
 Typ zátopu:  optimalizovaný 
 Zvýšení výkonu během zátopu o:  0,1 % 
 Vnitřní tepelná kapacita:  30,9 MJ/K 
 Měrný tok Hic:  9502,2 W/K 
 Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden):  18,1 C 
 
 
 
 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 
 
 Název zóny:  hospoda Eden                                                                                                                                          
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
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 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  314,470 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  218,164 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  118,023 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  650,657 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,12:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,13:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.4   H,14:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.5   H,15:  115,920 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.6   H,16:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  41,438  10,929  1,084  12,013  0,991  100,0  29,533 
 2  34,687  9,185  1,674  10,860  0,988  100,0  23,954 
 3  32,638  9,579  2,388  11,967  0,981  100,0  20,904 
 4  24,244  8,753  2,742  11,494  0,957  100,0  13,240 
 5  17,466  8,622  3,345  11,967  0,886  100,0  6,864 
 6  12,204  8,208  3,306  11,515  0,773  100,0  3,298 
 7  10,335  8,482  3,512  11,994  0,679  100,0  2,197 
 8  11,094  8,622  3,192  11,815  0,719  100,0  2,603 
 9  16,315  8,807  2,495  11,302  0,882  100,0  6,345 
 10  24,445  9,551  2,014  11,565  0,957  100,0  13,373 
 11  31,732  9,814  1,021  10,835  0,984  100,0  21,067 
 12  38,555  10,872  0,871  11,743  0,989  100,0  26,938 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  170,314 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  37,968  ---  ---  1,283  4,750  0,147  44,149 
 2  30,795  ---  ---  1,283  3,528  0,133  35,740 
 3  26,874  ---  ---  1,283  3,250  0,147  31,555 
 4  17,021  ---  ---  1,283  2,571  0,143  21,017 
 5  8,824  ---  ---  1,283  2,188  0,147  12,442 
 6  4,240  ---  ---  1,283  1,966  0,143  7,632 
 7  2,824  ---  ---  1,283  2,031  0,147  6,286 
 8  3,346  ---  ---  1,283  2,188  0,147  6,964 
 9  8,157  ---  ---  1,283  2,631  0,143  12,214 
 10  17,193  ---  ---  1,283  3,219  0,147  21,842 
 11  27,083  ---  ---  1,283  3,750  0,143  32,260 
 12  34,631  ---  ---  1,283  4,688  0,147  40,749 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  272,851 GJ 
  
 
 
 PARAMETRY PŘERUŠOVANÉHO VYTÁPĚNÍ: 
 
 Číslo zóny:  2 
 Podíl z celkové délky periody:  50,0 % 
 Délka otopné přestávky:  12,0 h 
 Typ otopné přestávky:  bez dodávky tepla 
 Typ zátopu:  optimalizovaný 
 Zvýšení výkonu během zátopu o:  0,1 % 
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 Vnitřní tepelná kapacita:  31,5 MJ/K 
 Měrný tok Hic:  9690,2 W/K 
 Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden):  13,5 C 
 
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 : 
 
 Název zóny:  šatny posilka pinpongárna                                                                                                    
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  444,271 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  216,064 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  75,889 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  736,224 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,21:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,23:  143,193 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.4   H,24:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.5   H,25:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.6   H,26:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  32,940  7,084  2,243  9,326  0,971  100,0  23,881 
 2  26,520  5,807  3,417  9,224  0,955  100,0  17,711 
 3  22,564  5,920  4,812  10,732  0,915  100,0  12,748 
 4  13,180  5,284  5,293  10,577  0,789  86,8  4,839 
 5  4,674  5,096  6,128  11,225  0,416  0,0  --- 
 6  ---  4,814  5,831  10,645  ---  0,0  --- 
 7  ---  4,975  6,358  11,333  ---  0,0  --- 
 8  ---  5,096  6,110  11,206  ---  0,0  --- 
 9  3,831  5,331  5,004  10,335  0,371  0,0  --- 
 10  12,904  5,896  4,337  10,233  0,792  81,4  4,801 
 11  22,009  6,198  2,126  8,325  0,946  100,0  14,135 
 12  29,541  7,035  1,807  8,842  0,967  100,0  20,987 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  99,103 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  30,702  ---  ---  2,745  4,094  0,147  37,687 
 2  22,770  ---  ---  2,745  3,041  0,133  28,688 
 3  16,389  ---  ---  2,745  2,801  0,147  22,082 
 4  6,221  ---  ---  2,745  2,215  0,129  11,310 
 5  ---  ---  ---  2,745  1,885  0,040  4,670 
 6  ---  ---  ---  2,745  1,694  0,039  4,478 
 7  ---  ---  ---  2,745  1,751  0,040  4,535 
 8  ---  ---  ---  2,745  1,885  0,040  4,670 
 9  ---  ---  ---  2,745  2,268  0,039  5,051 
 10  6,173  ---  ---  2,745  2,774  0,127  11,819 
 11  18,173  ---  ---  2,745  3,232  0,143  24,292 
 12  26,980  ---  ---  2,745  4,040  0,147  33,912 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  193,193 GJ 
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 PARAMETRY PŘERUŠOVANÉHO VYTÁPĚNÍ: 
 
 Číslo zóny:  3 
 Podíl z celkové délky periody:  50,0 % 
 Délka otopné přestávky:  12,0 h 
 Typ otopné přestávky:  bez dodávky tepla 
 Typ zátopu:  optimalizovaný 
 Zvýšení výkonu během zátopu o:  0,1 % 
 Vnitřní tepelná kapacita:  63,9 MJ/K 
 Měrný tok Hic:  19658,8 W/K 
 Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden):  13,5 C 
 
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 3 : 
 
 Název zóny:  velký sál                                                                                                                                    
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  579,424 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  426,847 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  117,079 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  1123,350 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,31:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,32:  143,193 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.4   H,34:  254,711 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.5   H,35:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.6   H,36:  53,292 W/K 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  50,385  20,763  3,357  24,120  0,968  100,0  27,040 
 2  40,667  17,157  5,549  22,706  0,949  100,0  19,118 
 3  34,837  17,621  8,719  26,341  0,885  100,0  11,521 
 4  20,743  15,849  11,237  27,087  0,672  41,9  2,530 
 5  8,031  15,396  14,594  29,990  0,268  0,0  --- 
 6  ---  14,583  14,594  29,177  ---  0,0  --- 
 7  ---  15,069  15,760  30,829  ---  0,0  --- 
 8  ---  15,396  13,615  29,011  ---  0,0  --- 
 9  6,734  15,976  9,559  25,535  0,264  0,0  --- 
 10  20,362  17,556  6,714  24,270  0,713  52,7  3,056 
 11  33,973  18,320  3,171  21,490  0,927  100,0  14,054 
 12  45,292  20,632  2,518  23,150  0,961  100,0  23,054 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  100,372 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  33,623  ---  ---  ---  11,054  ---  44,677 
 2  23,772  ---  ---  ---  8,211  ---  31,983 
 3  14,326  ---  ---  ---  7,563  ---  21,890 
 4  3,146  ---  ---  ---  5,982  ---  9,128 
 5  ---  ---  ---  ---  5,091  ---  5,091 
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 6  ---  ---  ---  ---  4,575  ---  4,575 
 7  ---  ---  ---  ---  4,727  ---  4,727 
 8  ---  ---  ---  ---  5,091  ---  5,091 
 9  ---  ---  ---  ---  6,123  ---  6,123 
 10  3,800  ---  ---  ---  7,491  ---  11,291 
 11  17,475  ---  ---  ---  8,727  ---  26,202 
 12  28,666  ---  ---  ---  10,909  ---  39,575 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  210,351 GJ 
  
 
 
 PARAMETRY PŘERUŠOVANÉHO VYTÁPĚNÍ: 
 
 Číslo zóny:  4 
 Podíl z celkové délky periody:  50,0 % 
 Délka otopné přestávky:  12,0 h 
 Typ otopné přestávky:  bez dodávky tepla 
 Typ zátopu:  optimalizovaný 
 Zvýšení výkonu během zátopu o:  0,1 % 
 Vnitřní tepelná kapacita:  23,8 MJ/K 
 Měrný tok Hic:  8586,0 W/K 
 Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden):  11,7 C 
 
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 4 : 
 
 Název zóny:  malý sál                                                                                                                                              
 Vnitřní teplota (zima/léto):  13,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  196,318 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  148,233 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  30,931 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  375,483 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,41:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,42:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,43:  254,711 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.5   H,45:  241,127 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.6   H,46:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  18,828  8,190  0,755  8,945  0,965  100,0  10,195 
 2  15,332  6,645  1,248  7,892  0,956  100,0  7,788 
 3  13,453  6,708  1,961  8,669  0,918  100,0  5,491 
 4  8,534  5,924  2,527  8,451  0,787  74,5  1,883 
 5  4,185  5,658  3,282  8,940  0,468  0,0  --- 
 6  ---  5,326  3,282  8,608  ---  0,0  --- 
 7  ---  5,503  3,544  9,047  ---  0,0  --- 
 8  ---  5,658  3,062  8,719  ---  0,0  --- 
 9  ---  5,983  2,149  8,133  ---  0,0  --- 
 10  8,448  6,677  1,510  8,187  0,795  74,5  1,940 
 11  13,109  7,089  0,713  7,802  0,934  100,0  5,824 
 12  17,067  8,129  0,566  8,695  0,957  100,0  8,745 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
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  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  41,864 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  12,677  ---  ---  ---  5,216  0,107  18,000 
 2  9,684  ---  ---  ---  3,874  0,097  13,655 
 3  6,828  ---  ---  ---  3,569  0,107  10,504 
 4  2,341  ---  ---  ---  2,823  0,077  5,241 
 5  ---  ---  ---  ---  2,402  ---  2,402 
 6  ---  ---  ---  ---  2,159  ---  2,159 
 7  ---  ---  ---  ---  2,231  ---  2,231 
 8  ---  ---  ---  ---  2,402  ---  2,402 
 9  ---  ---  ---  ---  2,889  ---  2,889 
 10  2,412  ---  ---  ---  3,535  0,080  6,026 
 11  7,241  ---  ---  ---  4,118  0,104  11,463 
 12  10,874  ---  ---  ---  5,147  0,107  16,128 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  93,101 GJ 
  
 
 
 PARAMETRY PŘERUŠOVANÉHO VYTÁPĚNÍ: 
 
 Číslo zóny:  5 
 Podíl z celkové délky periody:  50,0 % 
 Délka otopné přestávky:  20,0 h 
 Typ otopné přestávky:  bez dodávky tepla 
 Typ zátopu:  optimalizovaný 
 Zvýšení výkonu během zátopu o:  0,1 % 
 Vnitřní tepelná kapacita:  154,6 MJ/K 
 Měrný tok Hic:  11893,6 W/K 
 Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden):  4,6 C 
 
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 5 : 
 
 Název zóny:  kino                                                                                                                                                  
 Vnitřní teplota (zima/léto):  5,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  346,208 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  225,906 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  103,194 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  675,309 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,51:  115,920 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,52:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,53:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.4   H,54:  241,127 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.6   H,56:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  2,568  5,009  0,047  5,056  0,508  0,0  --- 
 2  ---  4,524  0,075  4,599  ---  0,0  --- 
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 3  ---  5,009  0,109  5,118  ---  0,0  --- 
 4  ---  4,848  0,137  4,985  ---  0,0  --- 
 5  ---  5,009  0,184  5,193  ---  0,0  --- 
 6  ---  4,848  0,193  5,041  ---  0,0  --- 
 7  ---  5,009  0,197  5,206  ---  0,0  --- 
 8  ---  5,009  0,162  5,171  ---  0,0  --- 
 9  ---  4,848  0,115  4,963  ---  0,0  --- 
 10  ---  5,009  0,078  5,087  ---  0,0  --- 
 11  ---  4,848  0,043  4,891  ---  0,0  --- 
 12  ---  5,009  0,037  5,046  ---  0,0  --- 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  --- 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 2  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 3  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 4  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 5  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 9  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 10  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 11  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 12  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  --- 
  
 
 
 PARAMETRY PŘERUŠOVANÉHO VYTÁPĚNÍ: 
 
 Číslo zóny:  6 
 Podíl z celkové délky periody:  50,0 % 
 Délka otopné přestávky:  12,0 h 
 Typ otopné přestávky:  bez dodávky tepla 
 Typ zátopu:  optimalizovaný 
 Zvýšení výkonu během zátopu o:  0,1 % 
 Vnitřní tepelná kapacita:  27,2 MJ/K 
 Měrný tok Hic:  8383,8 W/K 
 Vypočtená návrhová vnitřní teplota během otopné přestávky (pro leden):  18,1 C 
 
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 6 : 
 
 Název zóny:  hospoda Sport                                                                                                                
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  77,081 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  223,057 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  72,683 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  372,822 W/K 
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 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,61:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,62:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,63:  53,292 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.4   H,64:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.5   H,65:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  21,716  9,429  2,132  11,561  0,953  100,0  10,698 
 2  18,056  7,792  3,283  11,074  0,930  100,0  7,756 
 3  16,713  8,002  4,672  12,674  0,880  100,0  5,564 
 4  12,000  7,198  5,314  12,512  0,766  86,7  2,416 
 5  8,087  6,992  6,407  13,399  0,604  0,0  --- 
 6  5,155  6,623  6,279  12,902  0,400  0,0  --- 
 7  4,033  6,843  6,711  13,555  0,298  0,0  --- 
 8  4,464  6,992  6,178  13,169  0,339  0,0  --- 
 9  7,492  7,255  4,879  12,134  0,617  0,0  --- 
 10  12,055  7,973  4,005  11,977  0,785  93,9  2,656 
 11  16,257  8,319  2,011  10,331  0,922  100,0  6,733 
 12  20,077  9,369  1,712  11,081  0,948  100,0  9,577 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  45,400 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  13,754  ---  ---  0,669  5,019  0,098  19,540 
 2  9,971  ---  ---  0,669  3,728  0,089  14,457 
 3  7,153  ---  ---  0,669  3,434  0,098  11,354 
 4  3,106  ---  ---  0,669  2,716  0,087  6,578 
 5  ---  ---  ---  0,669  2,311  0,040  3,021 
 6  ---  ---  ---  0,669  2,077  0,039  2,785 
 7  ---  ---  ---  0,669  2,146  0,040  2,856 
 8  ---  ---  ---  0,669  2,311  0,040  3,021 
 9  ---  ---  ---  0,669  2,780  0,039  3,488 
 10  3,414  ---  ---  0,669  3,401  0,094  7,579 
 11  8,656  ---  ---  0,669  3,962  0,095  13,383 
 12  12,312  ---  ---  0,669  4,953  0,098  18,032 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  106,092 GJ 
  
 
 
 
 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : 
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,45 m2/m3 
  
 Rozložení měrných tepelných toků 
  

 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový měrný tok H:  650,657  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  314,470  48,3 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  118,023  18,1 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  94,828  14,6 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  123,336  19,0 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  52,981  8,1 % 
  Střecha:  42,152  6,5 % 
  Podlaha:  118,023  18,1 % 
  Otvorová výplň:  28,204  4,3 % 
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  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
  

 2  Celkový měrný tok H:  736,224  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  444,271  60,3 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  75,889  10,3 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  85,622  11,6 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  130,442  17,7 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  57,796  7,9 % 
  Střecha:  30,093  4,1 % 
  Podlaha:  75,889  10,3 % 
  Otvorová výplň:  42,552  5,8 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 
 
  

 3  Celkový měrný tok H:  1123,350  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  579,424  51,6 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  117,079  10,4 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  176,307  15,7 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  250,540  22,3 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  81,195  7,2 % 
  Střecha:  82,272  7,3 % 
  Podlaha:  117,079  10,4 % 
  Otvorová výplň:  87,073  7,8 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
  

 4  Celkový měrný tok H:  375,483  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  196,318  52,3 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  30,931  8,2 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  61,840  16,5 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  86,393  23,0 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  35,708  9,5 % 
  Střecha:  28,333  7,5 % 
  Podlaha:  30,931  8,2 % 
  Otvorová výplň:  22,352  6,0 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
  

 5  Celkový měrný tok H:  675,309  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  346,208  51,3 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  103,194  15,3 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  111,491  16,5 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  114,415  16,9 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  75,571  11,2 % 
  Střecha:  37,224  5,5 % 
  Podlaha:  103,194  15,3 % 
  Otvorová výplň:  1,620  0,2 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 
 
  

 6  Celkový měrný tok H:  372,822  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  77,081  20,7 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  72,683  19,5 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  81,556  21,9 % 
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  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  141,501  38,0 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  69,340  18,6 % 
  Střecha:  25,863  6,9 % 
  Podlaha:  72,683  19,5 % 
  Otvorová výplň:  46,298  12,4 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
 
 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  

 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  3933,844 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   13612,8 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,29 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  21,2 kWh/m3,a 
 

 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
  

 Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht:  1976,1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  6116,4 m2 
  

 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,31 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,32 W/m2K 
  
   
 
  

 Potřeba tepla na vytápění budovy 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  167,876  61,404  9,618  71,022  0,937  83,3  101,347 
 2  135,263  51,110  15,245  66,355  0,888  83,3  76,327 
 3  120,205  52,839  22,661  75,501  0,847  83,3  56,228 
 4  78,701  47,854  27,250  75,104  0,716  65,0  24,907 
 5  42,443  46,773  33,941  80,714  0,441  16,7  6,864 
 6  17,359  44,401  33,486  77,887  0,181  16,7  3,298 
 7  14,368  45,881  36,082  81,963  0,149  16,7  2,197 
 8  15,558  46,773  32,319  79,092  0,164  16,7  2,603 
 9  34,373  48,200  24,202  72,401  0,387  16,7  6,345 
 10  78,213  52,661  18,657  71,318  0,735  67,1  25,826 
 11  117,080  54,588  9,086  63,674  0,868  83,3  61,813 
 12  150,533  61,047  7,511  68,558  0,893  83,3  89,299 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  457,053 GJ  126,959 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  13612,8 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  1953,6 m2 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  9,3 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  65 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   2977. 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 
 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  100 kWh/(m2.a) 
  

 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  128,723  ---  ---  4,697  30,133  0,500  164,053 
 2  96,992  ---  ---  4,697  22,382  0,451  124,523 
 3  71,570  ---  ---  4,697  20,617  0,500  97,384 
 4  31,835  ---  ---  4,697  16,307  0,436  53,275 
 5  8,824  ---  ---  4,697  13,877  0,228  27,626 
 6  4,240  ---  ---  4,697  12,470  0,220  21,628 
 7  2,824  ---  ---  4,697  12,886  0,228  20,634 
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 8  3,346  ---  ---  4,697  13,877  0,228  22,148 
 9  8,157  ---  ---  4,697  16,691  0,220  29,765 
 10  32,991  ---  ---  4,697  20,419  0,449  58,556 
 11  78,629  ---  ---  4,697  23,789  0,484  107,599 
 12  113,464  ---  ---  4,697  29,737  0,500  148,397 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  581,596 GJ  161,554 MWh  83 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  3,024 GJ  0,840 MWh  0 kWh/m2 
 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  584,620 GJ  162,394 MWh  83 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Energetická náročnost chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  

 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  

 Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  56,364 GJ  15,657 MWh  8 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  1,419 GJ  0,394 MWh  0 kWh/m2 
 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  57,783 GJ  16,051 MWh  8 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  233,186 GJ  64,774 MWh  33 kWh/m2 
 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  233,186 GJ  64,774 MWh  33 kWh/m2 
  

 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e:  ---  ---  --- 
 z toho se v budově využije:  ---  ---  --- 
 (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) 
  

 Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 
 Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 
 Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  --- 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  875,589 GJ  243,219 MWh  124 kWh/m2 
  
  
  
 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 
  

 Celková roční dodaná energie:  243219 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  13612,8 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  1953,6 m2 
  

 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  17,9 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  124 kWh/(m2,a) 
  

 Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. 
 
 
 
 STOP, Energie 2010 
 
 

P.3 Varianta II. 
 
 
 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
 A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 
 
 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 
 
 Energie 2010 
 
 
 Název úlohy:  Sokol                                                                                                                                                 
 Zpracovatel:  Honza                                                                                                                                                  
 Zakázka:                                                                                                                                                         
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 Datum:  24.11.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Počet zón v objektu:  6 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  137,0  72,0  72,0  90,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  205,0  119,0  119,0  158,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  281,0  187,0  187,0  299,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  295,0  241,0  241,0  418,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  212,0  328,0  313,0  313,0  569,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  223,0  306,0  313,0  313,0  576,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  227,0  335,0  338,0  338,0  619,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  187,0  335,0  292,0  292,0  518,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  288,0  205,0  205,0  346,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  263,0  144,0  144,0  234,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  130,0  68,0  68,0  104,0 
 12. měsíc  31  -1,1 C  43,0  112,0  54,0  54,0  72,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  54,0  112,0  112,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  86,0  173,0  173,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  126,0  245,0  245,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  158,0  281,0  281,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  202,0  202,0  338,0  338,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  209,0  209,0  320,0  320,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  212,0  212,0  353,0  353,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  184,0  184,0  331,0  331,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  133,0  259,0  259,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  90,0  220,0  220,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  50,0  108,0  108,0 
 12. měsíc  31  -1,1 C  43,0  43,0  90,0  90,0 
 
 
 
 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 
 
 Název zóny:  hospoda Eden                                                                                                                                      
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  314,470 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  218,164 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  118,023 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  650,657 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,12:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,13:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.4   H,14:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.5   H,15:  115,920 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.6   H,16:  --- 
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 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  41,438  10,929  1,084  12,013  0,991  100,0  29,533 
 2  34,687  9,185  1,674  10,860  0,988  100,0  23,954 
 3  32,638  9,579  2,388  11,967  0,981  100,0  20,904 
 4  24,244  8,753  2,742  11,494  0,957  100,0  13,240 
 5  17,466  8,622  3,345  11,967  0,886  100,0  6,864 
 6  12,204  8,208  3,306  11,515  0,773  100,0  3,298 
 7  10,335  8,482  3,512  11,994  0,679  100,0  2,197 
 8  11,094  8,622  3,192  11,815  0,719  100,0  2,603 
 9  16,315  8,807  2,495  11,302  0,882  100,0  6,345 
 10  24,445  9,551  2,014  11,565  0,957  100,0  13,373 
 11  31,732  9,814  1,021  10,835  0,984  100,0  21,067 
 12  38,555  10,872  0,871  11,743  0,989  100,0  26,938 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  170,314 GJ 
 
 Produkce energie sol. systémy a kogenerací po měsících: 
 

 Měsíc  Q,SC,W[GJ]  Q,SC,ht[GJ]  Q,PV,el[GJ]  Q,CHP,el[GJ]  Q,r [GJ] 
 1  0,533  ---  ---  ---  --- 
 2  0,835  ---  ---  ---  --- 
 3  1,219  ---  ---  ---  --- 
 4  1,219  ---  ---  ---  --- 
 5  1,219  ---  ---  ---  --- 
 6  1,219  ---  ---  ---  --- 
 7  1,219  ---  ---  ---  --- 
 8  1,219  ---  ---  ---  --- 
 9  1,219  ---  ---  ---  --- 
 10  1,090  ---  ---  ---  --- 
 11  0,487  ---  ---  ---  --- 
 12  0,416  ---  ---  ---  --- 
  

 Vysvětlivky:  Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro přípravu TV, Q,SC,ht je produkce energie 
  solárními kolektory použitá pro vytápění, Q,PV,el je produkce elektřiny fotovoltaickými články, 
  Q,CHP,el je produkce elektřiny kogeneračními jednotkami a Q,r je zpětně získané teplo např. z odpadů. 
  
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  37,968  ---  ---  0,722  4,750  0,198  43,638 
 2  30,795  ---  ---  0,404  3,528  0,179  34,907 
 3  26,874  ---  ---  ---  3,250  0,193  30,317 
 4  17,021  ---  ---  ---  2,571  0,171  19,762 
 5  8,824  ---  ---  ---  2,188  0,165  11,177 
 6  4,240  ---  ---  ---  1,966  0,160  6,366 
 7  2,824  ---  ---  ---  2,031  0,163  5,018 
 8  3,346  ---  ---  ---  2,188  0,168  5,701 
 9  8,157  ---  ---  ---  2,631  0,179  10,967 
 10  17,193  ---  ---  0,136  3,219  0,198  20,745 
 11  27,083  ---  ---  0,770  3,750  0,192  31,795 
 12  34,631  ---  ---  0,846  4,688  0,198  40,362 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  260,756 GJ 
  
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 : 
 
 Název zóny:  šatny posilka pinpongárna                                                                                                    
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
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 Měrný tepelný tok větráním Hv:  444,271 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  216,064 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  75,889 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  736,224 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,21:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,23:  143,193 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.4   H,24:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.5   H,25:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.6   H,26:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  32,940  7,084  2,243  9,326  0,971  100,0  23,881 
 2  26,520  5,807  3,417  9,224  0,955  100,0  17,711 
 3  22,564  5,920  4,812  10,732  0,915  100,0  12,748 
 4  13,180  5,284  5,293  10,577  0,789  86,8  4,839 
 5  4,674  5,096  6,128  11,225  0,416  0,0  --- 
 6  ---  4,814  5,831  10,645  ---  0,0  --- 
 7  ---  4,975  6,358  11,333  ---  0,0  --- 
 8  ---  5,096  6,110  11,206  ---  0,0  --- 
 9  3,831  5,331  5,004  10,335  0,371  0,0  --- 
 10  12,904  5,896  4,337  10,233  0,792  81,4  4,801 
 11  22,009  6,198  2,126  8,325  0,946  100,0  14,135 
 12  29,541  7,035  1,807  8,842  0,967  100,0  20,987 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  99,103 GJ 
 
 Produkce energie sol. systémy a kogenerací po měsících: 
 

 Měsíc  Q,SC,W[GJ]  Q,SC,ht[GJ]  Q,PV,el[GJ]  Q,CHP,el[GJ]  Q,r [GJ] 
 1  1,053  ---  ---  ---  --- 
 2  1,649  ---  ---  ---  --- 
 3  2,541  ---  ---  ---  --- 
 4  2,607  ---  ---  ---  --- 
 5  2,607  ---  ---  ---  --- 
 6  2,607  ---  ---  ---  --- 
 7  2,607  ---  ---  ---  --- 
 8  2,607  ---  ---  ---  --- 
 9  2,607  ---  ---  ---  --- 
 10  2,153  ---  ---  ---  --- 
 11  0,963  ---  ---  ---  --- 
 12  0,821  ---  ---  ---  --- 
  

 Vysvětlivky:  Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro přípravu TV, Q,SC,ht je produkce energie 
  solárními kolektory použitá pro vytápění, Q,PV,el je produkce elektřiny fotovoltaickými články, 
  Q,CHP,el je produkce elektřiny kogeneračními jednotkami a Q,r je zpětně získané teplo např. z odpadů. 
  
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  30,702  ---  ---  1,636  4,094  0,198  36,629 
 2  22,770  ---  ---  1,008  3,041  0,179  26,998 
 3  16,389  ---  ---  0,070  2,801  0,198  19,458 
 4  6,221  ---  ---  ---  2,215  0,162  8,599 
 5  ---  ---  ---  ---  1,885  0,061  1,946 
 6  ---  ---  ---  ---  1,694  0,059  1,753 
 7  ---  ---  ---  ---  1,751  0,059  1,809 
 8  ---  ---  ---  ---  1,885  0,064  1,950 
 9  ---  ---  ---  ---  2,268  0,081  2,349 
 10  6,173  ---  ---  0,478  2,774  0,178  9,602 
 11  18,173  ---  ---  1,731  3,232  0,192  23,327 
 12  26,980  ---  ---  1,880  4,040  0,198  33,098 
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 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  167,518 GJ 
  
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 3 : 
 
 Název zóny:  velký sál                                                                                                                                             
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  579,424 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  426,847 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  117,079 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  1123,350 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,31:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,32:  143,193 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.4   H,34:  254,711 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.5   H,35:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.6   H,36:  53,292 W/K 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  50,385  20,763  3,357  24,120  0,968  100,0  27,040 
 2  40,667  17,157  5,549  22,706  0,949  100,0  19,118 
 3  34,837  17,621  8,719  26,341  0,885  100,0  11,521 
 4  20,743  15,849  11,237  27,087  0,672  41,9  2,530 
 5  8,031  15,396  14,594  29,990  0,268  0,0  --- 
 6  ---  14,583  14,594  29,177  ---  0,0  --- 
 7  ---  15,069  15,760  30,829  ---  0,0  --- 
 8  ---  15,396  13,615  29,011  ---  0,0  --- 
 9  6,734  15,976  9,559  25,535  0,264  0,0  --- 
 10  20,362  17,556  6,714  24,270  0,713  52,7  3,056 
 11  33,973  18,320  3,171  21,490  0,927  100,0  14,054 
 12  45,292  20,632  2,518  23,150  0,961  100,0  23,054 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  100,372 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  33,623  ---  ---  ---  11,054  ---  44,677 
 2  23,772  ---  ---  ---  8,211  ---  31,983 
 3  14,326  ---  ---  ---  7,563  ---  21,890 
 4  3,146  ---  ---  ---  5,982  ---  9,128 
 5  ---  ---  ---  ---  5,091  ---  5,091 
 6  ---  ---  ---  ---  4,575  ---  4,575 
 7  ---  ---  ---  ---  4,727  ---  4,727 
 8  ---  ---  ---  ---  5,091  ---  5,091 
 9  ---  ---  ---  ---  6,123  ---  6,123 
 10  3,800  ---  ---  ---  7,491  ---  11,291 
 11  17,475  ---  ---  ---  8,727  ---  26,202 
 12  28,666  ---  ---  ---  10,909  ---  39,575 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
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 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  210,351 GJ 
  
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 4 : 
 
 Název zóny:  malý sál                                                                                                                                              
 Vnitřní teplota (zima/léto):  13,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  196,318 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  148,233 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  30,931 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  375,483 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,41:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,42:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,43:  254,711 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.5   H,45:  241,127 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.6   H,46:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  18,828  8,190  0,755  8,945  0,965  100,0  10,195 
 2  15,332  6,645  1,248  7,892  0,956  100,0  7,788 
 3  13,453  6,708  1,961  8,669  0,918  100,0  5,491 
 4  8,534  5,924  2,527  8,451  0,787  74,5  1,883 
 5  4,185  5,658  3,282  8,940  0,468  0,0  --- 
 6  ---  5,326  3,282  8,608  ---  0,0  --- 
 7  ---  5,503  3,544  9,047  ---  0,0  --- 
 8  ---  5,658  3,062  8,719  ---  0,0  --- 
 9  ---  5,983  2,149  8,133  ---  0,0  --- 
 10  8,448  6,677  1,510  8,187  0,795  74,5  1,940 
 11  13,109  7,089  0,713  7,802  0,934  100,0  5,824 
 12  17,067  8,129  0,566  8,695  0,957  100,0  8,745 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  41,864 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  12,677  ---  ---  ---  5,216  0,107  18,000 
 2  9,684  ---  ---  ---  3,874  0,097  13,655 
 3  6,828  ---  ---  ---  3,569  0,107  10,504 
 4  2,341  ---  ---  ---  2,823  0,077  5,241 
 5  ---  ---  ---  ---  2,402  ---  2,402 
 6  ---  ---  ---  ---  2,159  ---  2,159 
 7  ---  ---  ---  ---  2,231  ---  2,231 
 8  ---  ---  ---  ---  2,402  ---  2,402 
 9  ---  ---  ---  ---  2,889  ---  2,889 
 10  2,412  ---  ---  ---  3,535  0,080  6,026 
 11  7,241  ---  ---  ---  4,118  0,104  11,463 
 12  10,874  ---  ---  ---  5,147  0,107  16,128 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  93,101 GJ 
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 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 5 : 
 
 Název zóny:  kino                                                                                                                                      
 Vnitřní teplota (zima/léto):  5,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  346,208 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  225,906 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  103,194 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  675,309 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,51:  115,920 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,52:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,53:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.4   H,54:  241,127 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.6   H,56:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  2,568  5,009  0,047  5,056  0,508  0,0  --- 
 2  ---  4,524  0,075  4,599  ---  0,0  --- 
 3  ---  5,009  0,109  5,118  ---  0,0  --- 
 4  ---  4,848  0,137  4,985  ---  0,0  --- 
 5  ---  5,009  0,184  5,193  ---  0,0  --- 
 6  ---  4,848  0,193  5,041  ---  0,0  --- 
 7  ---  5,009  0,197  5,206  ---  0,0  --- 
 8  ---  5,009  0,162  5,171  ---  0,0  --- 
 9  ---  4,848  0,115  4,963  ---  0,0  --- 
 10  ---  5,009  0,078  5,087  ---  0,0  --- 
 11  ---  4,848  0,043  4,891  ---  0,0  --- 
 12  ---  5,009  0,037  5,046  ---  0,0  --- 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  --- 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 2  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 3  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 4  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 5  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 9  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 10  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 11  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 12  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  --- 
  
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 6 : 
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 Název zóny:  hospoda Sport                                                                                                                
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  77,081 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  223,057 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  72,683 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  372,822 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,61:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,62:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.3   H,63:  53,292 W/K 
 Výsledný měrný tok do zóny č.4   H,64:  --- 
 Výsledný měrný tok do zóny č.5   H,65:  --- 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  21,716  9,429  2,132  11,561  0,953  100,0  10,698 
 2  18,056  7,792  3,283  11,074  0,930  100,0  7,756 
 3  16,713  8,002  4,672  12,674  0,880  100,0  5,564 
 4  12,000  7,198  5,314  12,512  0,766  86,7  2,416 
 5  8,087  6,992  6,407  13,399  0,604  0,0  --- 
 6  5,155  6,623  6,279  12,902  0,400  0,0  --- 
 7  4,033  6,843  6,711  13,555  0,298  0,0  --- 
 8  4,464  6,992  6,178  13,169  0,339  0,0  --- 
 9  7,492  7,255  4,879  12,134  0,617  0,0  --- 
 10  12,055  7,973  4,005  11,977  0,785  93,9  2,656 
 11  16,257  8,319  2,011  10,331  0,922  100,0  6,733 
 12  20,077  9,369  1,712  11,081  0,948  100,0  9,577 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  45,400 GJ 
 
 Produkce energie sol. systémy a kogenerací po měsících: 
 

 Měsíc  Q,SC,W[GJ]  Q,SC,ht[GJ]  Q,PV,el[GJ]  Q,CHP,el[GJ]  Q,r [GJ] 
 1  0,263  ---  ---  ---  --- 
 2  0,412  ---  ---  ---  --- 
 3  0,635  ---  ---  ---  --- 
 4  0,636  ---  ---  ---  --- 
 5  0,636  ---  ---  ---  --- 
 6  0,636  ---  ---  ---  --- 
 7  0,636  ---  ---  ---  --- 
 8  0,636  ---  ---  ---  --- 
 9  0,636  ---  ---  ---  --- 
 10  0,538  ---  ---  ---  --- 
 11  0,241  ---  ---  ---  --- 
 12  0,205  ---  ---  ---  --- 
  

 Vysvětlivky:  Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro přípravu TV, Q,SC,ht je produkce energie 
  solárními kolektory použitá pro vytápění, Q,PV,el je produkce elektřiny fotovoltaickými články, 
  Q,CHP,el je produkce elektřiny kogeneračními jednotkami a Q,r je zpětně získané teplo např. z odpadů. 
  
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  13,754  ---  ---  0,392  5,019  0,149  19,313 
 2  9,971  ---  ---  0,235  3,728  0,134  14,069 
 3  7,153  ---  ---  0,001  3,434  0,149  10,736 
 4  3,106  ---  ---  ---  2,716  0,119  5,941 
 5  ---  ---  ---  ---  2,311  0,060  2,371 
 6  ---  ---  ---  ---  2,077  0,058  2,135 
 7  ---  ---  ---  ---  2,146  0,058  2,204 
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 8  ---  ---  ---  ---  2,311  0,063  2,375 
 9  ---  ---  ---  ---  2,780  0,079  2,859 
 10  3,414  ---  ---  0,102  3,401  0,145  7,063 
 11  8,656  ---  ---  0,416  3,962  0,144  13,178 
 12  12,312  ---  ---  0,453  4,953  0,149  17,867 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  100,110 GJ 
  
 
 
 
 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : 
  

  
 Rozložení měrných tepelných toků 
  

 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový měrný tok H:  650,657  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  314,470  48,3 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  118,023  18,1 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  94,828  14,6 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  123,336  19,0 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  52,981  8,1 % 
  Střecha:  42,152  6,5 % 
  Podlaha:  118,023  18,1 % 
  Otvorová výplň:  28,204  4,3 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
  

 2  Celkový měrný tok H:  736,224  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  444,271  60,3 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  75,889  10,3 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  85,622  11,6 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  130,442  17,7 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  57,796  7,9 % 
  Střecha:  30,093  4,1 % 
  Podlaha:  75,889  10,3 % 
  Otvorová výplň:  42,552  5,8 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 
 
  

 3  Celkový měrný tok H:  1123,350  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  579,424  51,6 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  117,079  10,4 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  176,307  15,7 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  250,540  22,3 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  81,195  7,2 % 
  Střecha:  82,272  7,3 % 
  Podlaha:  117,079  10,4 % 
  Otvorová výplň:  87,073  7,8 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
  

 4  Celkový měrný tok H:  375,483  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  196,318  52,3 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  30,931  8,2 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
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  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  61,840  16,5 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  86,393  23,0 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  35,708  9,5 % 
  Střecha:  28,333  7,5 % 
  Podlaha:  30,931  8,2 % 
  Otvorová výplň:  22,352  6,0 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
  

 5  Celkový měrný tok H:  675,309  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  346,208  51,3 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  103,194  15,3 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  111,491  16,5 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  114,415  16,9 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  75,571  11,2 % 
  Střecha:  37,224  5,5 % 
  Podlaha:  103,194  15,3 % 
  Otvorová výplň:  1,620  0,2 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 
 
  

 6  Celkový měrný tok H:  372,822  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  77,081  20,7 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  72,683  19,5 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  81,556  21,9 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  141,501  38,0 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  69,340  18,6 % 
  Střecha:  25,863  6,9 % 
  Podlaha:  72,683  19,5 % 
  Otvorová výplň:  46,298  12,4 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
 
 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  

 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  3933,844 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   13612,8 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,29 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  21,2 kWh/m3,a 
 

 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
  

 Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht:  1976,1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  6116,4 m2 
  

 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,31 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,32 W/m2K 
  
   
 
  

 Potřeba tepla na vytápění budovy 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  167,876  61,404  9,618  71,022  0,937  83,3  101,347 
 2  135,263  51,110  15,245  66,355  0,888  83,3  76,327 
 3  120,205  52,839  22,661  75,501  0,847  83,3  56,228 
 4  78,701  47,854  27,250  75,104  0,716  65,0  24,907 
 5  42,443  46,773  33,941  80,714  0,441  16,7  6,864 
 6  17,359  44,401  33,486  77,887  0,181  16,7  3,298 
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 7  14,368  45,881  36,082  81,963  0,149  16,7  2,197 
 8  15,558  46,773  32,319  79,092  0,164  16,7  2,603 
 9  34,373  48,200  24,202  72,401  0,387  16,7  6,345 
 10  78,213  52,661  18,657  71,318  0,735  67,1  25,826 
 11  117,080  54,588  9,086  63,674  0,868  83,3  61,813 
 12  150,533  61,047  7,511  68,558  0,893  83,3  89,299 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  457,053 GJ  126,959 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  13612,8 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  1953,6 m2 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  9,3 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  65 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   2977. 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 
 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  100 kWh/(m2.a) 
  

 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Produkce energie sol. systémy a kogenerací v budově 
 

 Měsíc  Q,SC,W[GJ]  Q,SC,ht[GJ]  Q,PV,el[GJ]  Q,CHP,el[GJ]  Q,r [GJ] 
 1  1,850  ---  ---  ---  --- 
 2  2,897  ---  ---  ---  --- 
 3  4,395  ---  ---  ---  --- 
 4  4,462  ---  ---  ---  --- 
 5  4,462  ---  ---  ---  --- 
 6  4,462  ---  ---  ---  --- 
 7  4,462  ---  ---  ---  --- 
 8  4,462  ---  ---  ---  --- 
 9  4,462  ---  ---  ---  --- 
 10  3,782  ---  ---  ---  --- 
 11  1,691  ---  ---  ---  --- 
 12  1,443  ---  ---  ---  --- 
  

 Vysvětlivky:  Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro přípravu TV, Q,SC,ht je produkce energie 
  solárními kolektory použitá pro vytápění, Q,PV,el je produkce elektřiny fotovoltaickými články, 
  Q,CHP,el je produkce elektřiny kogeneračními jednotkami a Q,r je zpětně získané teplo např. z odpadů. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  128,723  ---  ---  2,749  30,133  0,652  162,257 
 2  96,992  ---  ---  1,648  22,382  0,589  121,611 
 3  71,570  ---  ---  0,070  20,617  0,646  92,904 
 4  31,835  ---  ---  ---  16,307  0,529  48,671 
 5  8,824  ---  ---  ---  13,877  0,286  22,987 
 6  4,240  ---  ---  ---  12,470  0,277  16,988 
 7  2,824  ---  ---  ---  12,886  0,279  15,989 
 8  3,346  ---  ---  ---  13,877  0,296  17,519 
 9  8,157  ---  ---  ---  16,691  0,339  25,186 
 10  32,991  ---  ---  0,716  20,419  0,601  54,727 
 11  78,629  ---  ---  2,917  23,789  0,631  105,966 
 12  113,464  ---  ---  3,178  29,737  0,652  147,030 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  581,596 GJ  161,554 MWh  83 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  3,024 GJ  0,840 MWh  0 kWh/m2 
 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  584,620 GJ  162,394 MWh  83 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Energetická náročnost chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  

 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  



 

166 
 

 Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  11,279 GJ  3,133 MWh  2 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  2,752 GJ  0,764 MWh  0 kWh/m2 
 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  14,031 GJ  3,897 MWh  2 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  233,186 GJ  64,774 MWh  33 kWh/m2 
 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  233,186 GJ  64,774 MWh  33 kWh/m2 
  

 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e:  -55,085 GJ  -15,301 MWh  -8 kWh/m2 
 z toho se v budově využije:  -42,831 GJ  -11,897 MWh  -6 kWh/m2 
 (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) 
  

 Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 
 Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 
 Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  --- 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  831,836 GJ  231,066 MWh  118 kWh/m2 
  
  
  
 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 
  

 Celková roční dodaná energie:  231066 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  13612,8 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  1953,6 m2 
  

 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  17,0 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  118 kWh/(m2,a) 
  

 Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. 
 
 
 
 STOP, Energie 2010 
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P.4 Přepočet na denostupně 
      Rok 2009 Rok 2010 Rok 2010 Průměr 

1 Fakturovaná spotřeba tepla 
na vytápění EF (GJ.rok-1) 1167,50 1239,65 1217,60 1208,25 

2 
Roční potřeba tepla na vytá-
pění stanovená denostupňo-
vou metodou pro normové 
klimatické podmínky EN (GJ.rok-1) 1271,03 1271,03 1271,03 1271,03 

3 
Fakturovaná roční potřeba 
tepla na vytápění  přepočtená 
na normový stav (normové 
denostupně) EP (GJ.rok-1) 1289,71 1141,54 1217,60 1216,28 54,74 4% 

4 

Rozdíl mezi fakturovanou 
spotřebou přepočtenou na 
normový stav a potřebou 
tepla stanovenou denostup-
ňovou metodou (EP - EN) 

GJ 18,68 -129,49 -53,43 

% 1,5 -10,2 -4,2 

            

6 Normový počet denostupňů 
DN d.K 3129,70 3129,70 3129,70 

7 Skutečný počet denostupňů 
D d.K 3 457,30 2 882,00 3 129,70 

8 Poměr denostupňů (D/DN) % 110% 92% 100% 

9 Průměrná vnitřní teplota tis °C 15,0 15,0 15,0 

10 Průměrná venkovní teplota tes °C 3,7 4,1 2,3 

11 Počet dnů vytápění d - 273 243 213 místo Brno 

12 Normový počet dnů vytápění 
dN   263 263 263 d 263 

13 Normová průměrná venkovní 
teplota tepN °C 3,10 3,10 3,10 tes       3,1 

Obrázek P-1: Přepočet na denostupně 



 

 

P.5

Obrázek 

Obrázek 

 
 

 

 

P.5 

Obrázek 

Obrázek 

 Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení

Obrázek P

Obrázek P

Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení

P-2: Výpočet globálního ekologického hodnocení

P-3: Výpočet lokálního ekologického hodnocení

Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení

: Výpočet globálního ekologického hodnocení

: Výpočet lokálního ekologického hodnocení

Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení

: Výpočet globálního ekologického hodnocení

: Výpočet lokálního ekologického hodnocení

Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení

: Výpočet globálního ekologického hodnocení

: Výpočet lokálního ekologického hodnocení

Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení

: Výpočet globálního ekologického hodnocení

: Výpočet lokálního ekologického hodnocení

Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení

: Výpočet globálního ekologického hodnocení

: Výpočet lokálního ekologického hodnocení

Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení

: Výpočet globálního ekologického hodnocení

: Výpočet lokálního ekologického hodnocení

Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení

: Výpočet globálního ekologického hodnocení

: Výpočet lokálního ekologického hodnocení

Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení

: Výpočet globálního ekologického hodnocení

: Výpočet lokálního ekologického hodnocení

Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení

: Výpočet globálního ekologického hodnocení

: Výpočet lokálního ekologického hodnocení

Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení

: Výpočet globálního ekologického hodnocení

: Výpočet lokálního ekologického hodnocení

Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení

: Výpočet globálního ekologického hodnocení

: Výpočet lokálního ekologického hodnocení

Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení

: Výpočet globálního ekologického hodnocení 

: Výpočet lokálního ekologického hodnocení 

Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení

 

Výpočet globálního a lokálního ekologického hodnoceníVýpočet globálního a lokálního ekologického hodnoceníVýpočet globálního a lokálního ekologického hodnoceníVýpočet globálního a lokálního ekologického hodnoceníVýpočet globálního a lokálního ekologického hodnoceníVýpočet globálního a lokálního ekologického hodnoceníVýpočet globálního a lokálního ekologického hodnoceníVýpočet globálního a lokálního ekologického hodnoceníVýpočet globálního a lokálního ekologického hodnoceníVýpočet globálního a lokálního ekologického hodnoceníVýpočet globálního a lokálního ekologického hodnoceníVýpočet globálního a lokálního ekologického hodnoceníVýpočet globálního a lokálního ekologického hodnocení 

168168168 

 

 


