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ABSTRAKT 
Tato práce je zaměřena na řešení energetického auditu občanské stavby dle platné legislativy. 

Účelem energetického auditu je zhodnotit stávající budovu a její energetické hospodářství a 

navrhnou minimálně dvě varianty úsporných opatření. Provádí se ekonomické a ekologické 

hodnocení předmětu auditu a navržených variant. 
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PREFACE 
This master thesis is focused on energy audit of a civil building in regards of the state legislati-

on. The purpose of this energy audit is to compare energy properties of this civil building and 

also to design at least two variations of energy savíng solutions. These solutions are designed 

regarding an economic and ecological focus of the audit and the variations of energy savings. 
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ÚVOD 
Jako objekt jsem si vybrala občanskou stavbu cca 40 let starou. Jedná se o budovu původně 

postavenou jako mateřská škola a zdravotní středisko. V posledních 10 letech byly dodatečně 

vybudovány byty a to na stávající střešní konstrukci. Zaujalo mne téma řešení stávajícího ob-

jektu za účelem snížení nákladů na provozování budovy. Základní body, kterými jsem se zabý-

vala:  

• popis stávajících stavebních konstrukcí a stávajícího energetického hospodářství 

• návrh stavebních a technických opatření za účelem úspor 

• Výběr nejvhodnější varianty 
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A.  TEORETICKÁ ČÁST- ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV  
Energetické hodnocení budovy se stalo nedílnou součástí dokumentace. Využití má jak pro 

laickou veřejnost a uživatele, jako ukazatel spotřeby energií daného objektu, tak pro energetic-

ké specialisty jako podklad pro návrh úsporných opaření pomocí různých stavebních a technic-

kých řešení. 

A.1 Legislativa 
Česká republika je součástí EU. Proto se pro nás stala směrodatná směrnice Evropského parla-

mentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19.5.2010 o energetické náročnosti budov, která nahrazuje 

stávající legislativu z roku 2002.  

A.1.1 Směrnice 20-20-20 
Cílem této směrnice je do roku 2020 realizovat tři hlavní opatření 

• Snížit celkové emise skleníkových plynů o 20% oproti roku 1990 

• Redukce celkové spotřeby energií o 20% 

• Dosáhnout 20%podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie 

A.1.2 Aktuální legislativa v ČR 
• Zákon č. 318/2012 Sb. Platný od 19.7.2012 kterým se mění zákon č.406/2000 Sb. O 

hospodaření s energií je implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/31/EU do českého právního řádu 

• Vyhláška č. 480/2012 Sb. O energetickém auditu a posudku, která nahrazuje vyhlášku 

č. 213/2001 Sb 

A.1.2.1 Zákon č. 318/2012 Sb 
• Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie 

- Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů 

• Snižování energetické náročnosti budov 

- Průkaz energetické náročnosti  

• Energetický audit 

- Energetický posudek 

• Energetický specialista 

- Odborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkušování energetických specialistů 

- Vydávání a zrušení oprávnění a zápis energetického specialisty do seznamu ener-

getických specialistů 

- Seznam energetických specialistů 

- Osoba oprávněná provádět instalaci odborných zařízení využívajících energii z ob-

novitelných zdrojů 

- Odborné proškolení a průběžné proškolení osob oprávněných provést ins  talaci 
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- Vydání a zrušení oprávnění a zápis osoby oprávněné provést instalazi do seznamu 

oprávněných osob, které mohou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících 

obnovitelné zdroje 

- Seznam oprávněných osob 

• Přestupky 

A.1.2.2 Vyhláška č. 480/2012 Sb. 
• Předmět úpravy 

Tato vyhláška stanoví 

a) rozsah energetického auditu a energetického posudku, 

b) obsah energetického auditu a způsob zpracování a  

c) obsah energetického posudku a způsob jeho zpracování  

 

• Rozsah energetického auditu 

• Obsah energetického auditu  

• Způsob zpracování jednotlivých částí energetického auditu 

• Návrhy opatření a jejich varianty 

• Obsah energetického posudku 

• Způsob zpracování jednotlivých částí energetického posudku a jeho rozsah 

• Přechodná ustanovení 

• Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se: 

1. Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického au-

ditu. 

2. Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají 

podrobnosti náležitostí energetického auditu. 

• Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.  

A.1.3 Průkaz energetické náročnosti budovy 
1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen: 

 
a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě no-

vých budov nebo při větších změnách dokončených budov, 
b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 

2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 
s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2, 

c)  zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy  
1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015, 
2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017, 
3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 

2019,  
d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a 

předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle práv-
ního předpisu jiného členského státu Unie, 
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e)  u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit 
zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově podle pro-
váděcího právního předpisu, 

f)  předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci. 
 
(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni  
 

a) zajistit zpracování průkazu 
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 
2. při pronájmu budovy, 
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy, 

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii  
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavře-

ním smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy, 
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením 

smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy, 
c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii  

1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní 
smlouvy, 

2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní 
smlouvy,  

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních 
a reklamních materiálech při  

1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy. 

 
(3) Vlastník jednotky je povinen 
 

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii  
1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jed-

notky, 
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících 

se nájmu jednotky, 
b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii  

1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy, 
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy, 

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních 
a reklamních materiálech při  

1. prodeji jednotky,  
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky. 

 
(4) Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokonče-
né budovy, pro kterou byl zpracován, a musí 
 

a) být zpracován pouze 
1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo  
2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie pokud je oprávněna k výkonu 

uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; minis-
terstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a), 

b) být součástí dokumentace při prokazování dodržení technických požadavků na stavby, 
c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a b) obsahovat 

energetický posudek, 
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d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně. 
 
(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 
písm. a), c), d) a e). 
 
(6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví 
prováděcí právní předpis. 
 
(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstav-
ce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie 
pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost 
podle odstavce 3 písm. c). 
 
(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy 
včetně jednotky.                                                                                                          [1] 
 

 
Obr. A-1 Grafická úprava PENB       

[8] 

A.1.4 Energetický audit  
(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hos-
podářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit 
v případě, že  
 

a) budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu ener-
gie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená 
prováděcím právním předpisem, 
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b) u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou nároč-
nost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f). 

 
(2) Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického 
hospodářství, pro které byl zpracován, a musí 
 

a) být zpracován pouze  
1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo 
2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu 

uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; minis-
terstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a), 

b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně. 
 

(3) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo 
energetického hospodářství v případě, že pro ně nastala povinnost zpracovat audit podle od-
stavce 1, jsou 
 

a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci, 
b) splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického auditu ve lhůtě stanove-

né v rozhodnutí Státní energetické inspekce v případě, že se jedná o organizační složky 
státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace, 

c) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle odstavce 2 písm. 
a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti 
podle právního předpisu jiného členského státu Unie. 
 

(4) Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na 
 

a) stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu elektřiny a tepelné 
energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpoví-
dá požadavkům na účinnost užití energie podle prováděcího právního předpisu, 

b) dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům 
stanoveným prováděcím právním předpisem. 

 
(5) Obsah a způsob zpracování energetického auditu a jeho rozsah stanoví prováděcí právní 
předpis.                                                                                                                                        [1] 
 
 

A.1.5 Energetický posudek 
(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hos-
podářství zajistí energetický posudek pro 
 

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů 
dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy 
se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW; energetický posudek 
je součástí průkazu podle § 7a odst. 4 písm. c), 
 

b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s 
celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace 
stavby podle zvláštního právního předpisu4), 14) pro budování nového zdroje energie 
nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných, 
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c) posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s cel-

kovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace 
stavby podle zvláštního právního předpisu4), 14) pro budování nového zdroje energie 
nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetic-
kého hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový 
elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na 
celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW, 

 
d) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti bu-

dov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo 
využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a 
tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostřed-
ků 
nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových 
plynů, 

 
e) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písme-

ne d). 
 
(2) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hos-
podářství může na základě vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek také pro 
 
 

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů 
dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy 
se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW; v případě, že je ener-
getický posudek zpracován, je součástí průkazu, 

 
b) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně do-

končené budovy v případě, že je energetický posudek zpracován, je součástí průkazu, 
 

c) podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze 
spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo 
kombinované výroby elektřiny a tepla, 
 

d) vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,  
 

e) posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku 
teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c). 

 
(3) Energetický posudek musí 
 

a) být zpracován pouze  
1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo 
2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu 

uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; minis-
terstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a), 
 

b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně. 
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(4) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo 
energetického hospodářství jsou 
 

a) oznámit ministerstvu zpracování energetického posudku osobou podle odstavce 3 
písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této 
činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie, 

b) na vyžádání předložit energetický posudek ministerstvu nebo Státní energetické in-
spekci. 

 
(5) Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah 
stanoví prováděcí právní předpis.“.                                                                                              [1] 

A.2 Využití termodiagnostiky při hodnocení budov 

A.2.1 Úvod 
Termodiagnostika je nedestruktivní metoda pro stanovení povrchních teplot na předmětech, 

konstrukcích, živočiších apod. Využívá měření intenzity infračerveného záření (dále IČ záření, 

někdy se také používá „IR“ z anglického „infra red“), které uvedené subjekty vyzařují. Pro tyto 

účely se používají snímací zařízení IČ záření, mezi které patří bodové bezkontaktní teploměry, 

liniové bezkontaktní skenery a termografické systémy s plošnými snímači. Z cenových důvodů 

převažují bodové teploměry, ale z hlediska stanovení rozložení povrchových teplot jsou nejúči-

nější plošné termografické systémy.  

Termografické kamery neměří povrchové teplo, ale výsledná povrchová teplota je dopočítává-

na na základě několika parametrů. 

Výsledkem práce s termografickou kamerou je obvykle termogram (termovizní snímek nebo 

tepelný obraz), což je obrázek, ve kterém je barvám přiřazena určitá teplota. V termografice se 

používají různé termografické palety.  

A.2.2 Teorie přenosu tepla 
Termodinamická teplota (absolutní teplota) T [K] je fizykální stavová veličina, která vyjadřuje 

stav termodynamické rovnováhy tělesa. Pro účely termodiagnostiky se jedná o jednu z nejdů-

ležitějších veličin. Přenos tepla prostředím probíhá: 

• Vedením; 

• Prouděním; 

• Zářením; 

A.2.2.1 Přenos tepla vedením (kondukcí) 
Probíhá v hmotě nebo tekutině v klidu a teplo se při něm přenáší z teplejšího do chladnějšího 

místa. Částice hmoty se přitom nepřemisťují, ale pouze zvyšují svoji střední kinetickou energii a 

srážkami předávají energii sousedním částicím hmoty a nižší střední kinetickou energií. 

Schopnost látky vést teplo je charakterizována součinitelem tepelné vodivosti λ ([W/(m.K)], což 

je jeden ze základních parametrů vstupující do velkého množství tepelnětechnických výpočtů. 
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Při termodynamice stavem je potřeba právě zohlednit rozdílný součinitel tepelné vodivosti 

různých stavebních materiálů. 

A.2.2.2 Přenos tepla prouděním (konvekcí) 
Probíhá pouze v kapalinách a plynech a dochází při něm k přenosu částic o různých teplotách. 

Proudění může být vyvoláno rozdílem hustot nebo vnějšími vlivy jako jsou vítr nebo ventilátor. 

A.2.2.3 Přenos tepla zářením (radiací) 
Pro přenos tepla zářením není zapotřebí hmotné prostředí (probíhá i ve vakuu). Každá hmota, 

jejíž teplota je vyšší než teplota absolutní nuly (0 K, tj. -273,15 °C), emituje do prostoru energii 

ve formě elektromagnetického záření, které je na základě úmluvy rozděleno dle vlnové délky 

na různá pásma. Pro celé pásmo elektromagnetického záření platí stejné zákony.  

Termografie využívá část IČ pásma, které se nachází mezi viditelným a mikrovlnným tářením. 

Ze strany viditelného záření je omezena vlnovou délkou cca 0,75 μm a ze strany mikrovlnného 

záření vlnovou délkou cca 1 000 μm. IČ pásmo se nejvíc rozděluje na 5 oblastí (v některé litera-

tuře pouze na 4), opět dle vlnové délky: 

 

 
Obr. A-2 Elektromagnetické spektru 

[7] 

• IČ záření blízké s vlnovou délkou cca 0,75 – 1,4 µm 
(NIR = Near Wave IR) 

• IČ záření krátké vlnové délky cca 1,4 – 3,0 µm 
(SWIR = Short Wave IR) 

• IČ záření střední vlnové délky cca 3,0 – 5,5 µm 
(MWIR = Medium Wave IR) 

• IČ záření dlouhé vlnové délky cca 7,5 – 15,0 µm  
(LWIR = Long Wave IR) 

• IČ záření velmi dlouhé vlnové délky cca 15,0 – 1 000 µm 
(FIR = Far IR) 
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A.2.3 Teorie Termografie 

A.2.3.1  Emisivita, propustnost, pohltivost, odrazivost 
U měřených objektů je důležitý jejich zářivý tok Pe [J/s] definovaný jako množství zářivé energie 

procházející určitou plochou za jednotku času. Intenzita vyzařování Me [J/(s.m2) = W/m2] je 

potom výkon vyzářený plochou do celého poloprostoru. Pokud objekt ozáříme zářivým tokem 

Me, bude část záření stejné vlnové délky λ objektem propuštěna, část pohlcena a část odraže-

na. Tyto vlastnosti jsou charakterizované součiniteli: 

• propustnosti  τλ = P τ / Pe [-]; 

• odrazivosti αλ = Pα / Pe [-]; 
• pohltivosti ρλ = Pρ / Pe [-]; 

Současně platí zákon zachování energií: 

P = P τ + Pα = τλ . Pe + αλ. Pe + ρλ. Pe [J/s] 

ze kterého plyne první Kirchhoffův zákon pro záření: 

τλ + αλ + ρλ = 1 

Každé těleso s teplotou vyšší než okolí vyzařuje (emituje) do okolí tepelnou energii, čimž do-

chází k snižování jeho teploty. Množství vyzářené (emitované) energie je závislé na součinitelu 

emisivity který je definován jako poměr intenzity vyzařování reálného tělesa k intenzitě vyza-

řování absolutně černého tělesa se stejnou plochou (viz dále). Každé těleso s teplotou nižší než 

okolí tuto tělesem vyzářenou tepelnou energii pohlcuje a jeho teplota se zvyšuje. Pro uvedení 

tělesa do termodynamické rovnováhy je potřeba vyzářené teplo do tělesa dodat vnějším zdro-

jem. Pro dvě tělesa v termodynamické rovnováze platí druhý Kirchhoffův zákon pro záření 

αλ = ελ 

který říká, že těleso je tak dokonalým zářičem, jak dovede záření pohlcovat, tz. těleso pohlcuje 

nejvíce to záření spektra, které také nejvíce vyzařuje. Součinitel emisivity povrchové úpravy 

materiálu (emisivita) je jeden z nejdůležitějších parametrů termografie. 

Absolutně černá tělesa mají τ = 0 a ρ = 0 a platí α = 1 nebo ε = 1 

Tento vztah platí pro všechny vlnové délky. Reálná černá tělesa mají vždy α<1 (α→1). Model 

absolutně černého tělesa si lze představit jako dutinový zářič /obr. 2.03/. Záření vstupující do 

dutiny se opakovanými odrazy o stěny zcela pohltí, a pokud se v dutině udržuje konstantní 

teplota, má záření vystupující z otvoru vlastnosti záření emitovaného absolutně černým těle-

sem s teplotou rovnající se teplotě stěn dutiny. Intenzita vyzařování absolutně černého tělesa 

je závislá pouze na jeho absolutní teplotě.  

Opakem absolutně černého tělesa je těleso absolutně odrazivé (dokonalé zrcadlo) na všech 

vlnových délkách. Mezi absolutně černými a absolutně odrazivými tělesy se nachází tělesa še-

dá. 
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 Emisivita závisí na mnoha faktorech. Mezi nejdůležitější patří: 

• Vlnová délka záření – (spektrální závislost): při stanovení povrchové teploty tělesa 

termografickým systémem pracujícím v krátkovlnné IČ oblasti můžeme obdržet odliš-

nou povrchovou teplotu než při použití termografického systému pracujícího v dlou-

hovlnné oblasti při uvážení stejné emisivity. 

• Teplota tělesa  - neexistuje jednotlivá závislost emisivity na vlnové délce a teplotě 

• Směr vyzařování – se zvyšujícím se úhlem odrazu záření od normály k povrchu se emi-

sivita mění. U většiny běžných stavebních materiálů je emisivita konstantní cca ho úh-

lu odrazu 50°. U černých a šedých těles není emisivita směrově závislá.  

• Barva povrchové úpravy – neexistuje jednotlivá závislost emisivity na vlnové délce a 

barvě povrchu. Například dlouhovlnné záření IČ je na barvě povrchu nezávislé. 

• Struktura povrchu – hladší povrchy mají obecně nižší emisivitu než hrubší povrchy. 

Např. neopracované dřevo má v dlouhovlnné oblasti velice vysokou emisivitu blížící se 

1, ale při jeho ohoblování se emisivita sníží. 

• Stav povrchu – např. materiál v suchém stavu může mít jinou emisivitu než povrchově 

vlhký materiál. 

• Typ materiálu – např. kovy, nekovy, silikáty, sklo apod. 

A.2.3.2 Zdánlivě „odražená“ teplota 
Termín „zdánlivě odražená teplota“ Todr je doslovným překladem anglického termínu „replec-

ted apparent temperature“. Technicky tento termín není správný, protože teplota se nemůže 

odrážet, ale je běžně používán v odborné literatuře. Někde se používá termín „teplota pozadí“. 

Prakticky se jedná o teplotu objektů, které se mohou v měřeném povrchu tepelně „odrážet“ 

při zohlednění zákona dopadu a odrazu. Jak již bylo řečeno, závisí množství odražené energie 

na emisivitě. Se snižující se emisivitou měřeného povrchu se tak zvyšuje vliv odražené teploty 

na stanovení výsledné povrchové teploty. 

A.2.3.3  Atmosféra 
Při termodiagnostice je potřeba atmosféru vždy zohlednit, protože není v celém IČ pásmu pro-

pustná. Vyskytují se v ní oblasti, které jsou pro IČ záření zcela nepropustné a oblasti s částeč-

nou nebo úplnou propustností, tzv. atmosférická okna. V oblastech, kde je atmosféra nepro-

pustná, se obvykle vyskytují molekuly vody (voda je pro IČ záření nepropustná). Jedna z těch to 

oblastí se vyskytuje mezi vlnovými délkami 5,5 až 7,5 µm. Atmosferické okno je mezi vlnovými 

délkami 7,5 až 15,0 µm, což je v oblasti dlouhovlnného IČ záření (LWIR), ve kterém pra-
cuje většina v současnosti používaných termokamer pro stavební praxi. 

Při dešti, mlze nebo sněžení se ale snižuje propustnost také této oblasti. Tím se snižu-
je intenzita záření, kterou zachytí termokamera a to vede ke stanovení nižších povr-
chových teplot, než jsou skutečné. Pro eliminaci tohoto jevu umožňují některé termo-
grafické systémy zadávání součinitele propustnosti atmosféry (SYMBOL!!!!) nebo se pro-

pustnost odpočítává na základě relativní vlhkosti vzduchu a vzdálenosti mezi snímaným objek-

tem a kamerou. 
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Atmosféra ale také může intenzitu záření zvyšovat, což vede ke stanovení vyšších povrchových 

teplot, než jsou skutečné. To je způsobeno tím, že se v atmosféře vyskytují částice, které mají 

podobné vlastnosti jako tělesa a samy mohou vyzařovat (odrážet) energii. Některé termogra-

fické systémy umožňují eliminovat tento vliv zadáním teploty atmosféry. 

A.2.4 Metody termografických měření  
Ve stavebnictví se používají dvě základní metody měření: 

• Absolutní měření povrchových teplot; 

• srovnávací termografie (kvantitativní, kvalitativní) 

Při měření z exteriéru se obvykle používá druhá metodika. Při měření v interiéru se používají 

obě metodiky.  

• Absolutní měření povrchových teplot 

Složí k přesnému stanovení povrchových teplot. V praxi je tato metodika velice náročná, proto-

že přesnost stanovení absolutních povrchových teplot ve velké míře závisí na přesnosti stano-

vení dalších parametrů a použité termografické technice. Při nepřesném určení jednoho nebo 

více parametrů se tak do výsledné povrchové teploty může vnést chyba obsahující řádově jed-

notek až stovek procent. 

Pro stanovení absolutních povrchových teplot lze doporučit pořízení více termogramů stejného 

místa z různých úhlů pohledu. Lze tak významně eliminovat vliv „odrazů“ okolních konstrukcí. 

Někdy se hůře odhaduje úhel dopadu a odrazu IČ záření a v konstrukci se tak mohou „odrážet“ 

objekty, které měřící osoba ze svého úhlu pohledu nevidí. 

• Srovnávací termografie 

Při srovnávací termografii se porovnávají povrchové teploty (vizuálně dle barvy nebo povrcho-

vé teploty) na jednom nebo více termogramech pořízených za stejných nebo různých podmí-

nek. Ve stavebnictví se jedná o nejčastěji používanou metodu. Srovnávací termografie se dělí 

na kvalitativní a kvantitativní. 

Kvalitativní termografie 

Při kvalitativní termografii se porovnávají: 

• povrchové teploty na jednom termogramu 

• termogramy stejné konstrukce pořízené při obdobných podmínkách ale s odstupem 

času 

• termogramy stejné konstrukce pořízené při různých podmínkách  

• termogramy stejné konstrukce pořízené za stejných podmínek  

Vždy se pouze porovnává rozložení povrchových teplot na sledovaných místech jednoho nebo 

více termogramů. Nezajímají nás absolutní hodnoty. Na základě porovnání lze pouze stanovit 
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přítomnost anomálií v teplotním poli, ale nelze stanovit jejich závažnost – zda se jedná o vlast-

nost nebo vadu. Pro stanovení závažnosti je potřeba použít kvalitní termografii.  

Kvantitativní termografie  

Při kvantitativní termografii se na termogramech stanovují povrchové teploty s určitou mírou 

nejistoty, závisející na použitém termografickém systému a přesnosti stanovení termografic-

kých parametrů. V některých případech mohou být stanovené povrchové teploty se zohledně-

ním všech vlivů a nejistot měření výrazně nižší než povrchové teploty požadované dle ČSN 75 

0540-2 [24] a v tom případě lze považovat danou konstrukci za vadnou. Velice často jsou ale 

diagnostikovány povrchové teploty, na základě kterých nelze přesně určit vadu. V tom případě 

je nutné uvést výpočtové posouzení. Termodiagnostika je tak pouze podpůrný prostředek a 

rozhodující se výpočtové posouzení.  

A.2.5 Termografie v terénu 
Při termografii v terénu je potřeba správně manipulovat s termografickou technikou (zaostřit a 

nastavit snímač) a sledovat a zaznamenávat klimatické podmínky (teplota a vlhkost vzduchu, 

vítr, oblačnost a popřípadě i atmosferický tlak). 

A.2.5.1 Klimatické podmínky při měření 
Základním předpokladem pro diagnostiku povrchových teplot na objektech a konstrukcích je 

dostatečný rozdíl teplot vzduchu mezi prostory, které konstrukce odděluje. Přičemž rozdíl tep-

lot nesmí být okamžitý, ale musí být dosažený a udržovaný v dostatečné době před měřením. 

O době udržování rozhodují především technický stav a tepelnětechnické vlastnosti konstruk-

ce, především měrná tepelná kapacita.  

Dalším předpokladem pro správné stanovení a interpretaci povrchových teplot, je minimaliza-

ce nežádoucích ozáření měřených konstrukcí měřenými zdroji infračerveného záření. Mezi 

největší takové zdroje patří slunce. Již po několika sekundách vystavení povrchu konstrukce 

slunečnímu záření dochází k významným změnám povrchových teplot. Sluneční záření částeč-

ně prostupuje také přes zamraženou oblohu, a proto se termografie provádí ráno před výcho-

dem slunce.  

Pokud se při měření z exteriéru může v měřené konstrukci odrážet obloha, je pro měření nej-

vhodnější rovnoměrně zatažená, u které je stanovení její teploty snadnější. Jasná obloha je 

velice studená (<-40 °C) a z důvodů měřícího rozsahu nesmí být některými termografickými 

systémy její teplota stanovitelná. Vystavení konstrukce sálavému působení jasné oblohy po 

delší časové období může vést k tomu, že stanovená povrchová teplota je nižší než teplota 

vzduchu při měření. Velký pozor je třeba dát na stanovení teploty polojasné oblohy, kde lze 

doporučit kontrolu i vícekrát během měření.  

A.2.5.2 Aklimatizace kamery 
I když většina v současnosti používaných stavebních kamer používá tepelně stabilizované de-

tektory, je důležité kameru před měřením aklimatizovat. Čím je větší rozdíl teplot mezi dvěma 
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prostředími, v nichž byla kamera uložena, nebo bylo s kamerou manipulováno, tím je nutná 

delší doba aklimatizace (např. mezi teplotou v automobilu a exteriérem nebo exteriérem a 

interiérem). 

A.2.5.3 Zaostření nastavení snímače 
Pro správné nastavení povrchových teplot z termogramů je třeba, aby byly pořízeny tzv. „srov-

nanou“ kamerou (s nastaveným snímačem) a aby byly správně zaostřené. 

Při pochybném zaostření prochází přes optický systém kamery IČ záření, ale jeho maximální 

intenzita nedopadne na detektor, což vede ke stanovení chybné povrchové teploty.  

A.2.5.4 Volba barevné palety 
Ve stavebnictví se u termogramů obvykle používá barevná paleta „rain“ (duha) a její různé 

varianty nebo „iron“ (železo). Lze se ale setkat i s dalšími paletami.  

Lidské oko je velice citlivý orgán a u různých jedinců se vnímání barev může lišit. Volba správné 

barevné palety tak může mít zásadní vliv na správné zaostření u termografických systémů 

s manuálním ostřením. Někdy může být vhodné pořizovat termogramy v jedné barevné paletě 

a ty následně převádět ve vyhodnocovacím programu na jednu z obvykle používaných palet. 

[4]  
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A.2.6 Příklady z praxe: 
V této části se budu věnovat termogramům budov, které jsem sama pořídila v zimě 2014-2015. 

Termogramy byly pořízeny termokamerou Fluke Ti45.  

 

Obr. A-3 Fluke Ti45  

[ ]  

 

A.2.6.1 Příklady budov bez tepelné izolace  
• Jedná se o zemědělskou budovu využívanou k chovu domácích zvířat. Stáří objektu cca 

120 let, stav je původní bez zásadnější stavební úpravy. Obvodové zdivo je CPP o tl. 

0,75m. 

Na snímku je dobře patrné poškození zemní vlhkostí. 

 
Obr. A-4 Stáj 
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• Rodinný dům cca 120 let starý, obvodové stěny jsou CPP tl. 0,75m, okna jsou stará dvo-

jitá.  

Okno vlevo je nevytápěná místnost – sedlovna, Místnost vpravo je vytápěna na 20 °C. 

Na termogramu je patrný značný tepelný tok z vytápěné místnosti podlahou do obvo-

dové zdi, překladem a značný únik tepla špatně těsnícím oknem. 

 
Obr. A-5 Starý rodinný dům 

 

• Nově postavený RD, v době snímání ještě nezateplen. Obvodové zdivo plynosilikátové 

tvárnice. Otvorové výplně by měly splňovat požadavky normy.  

Na snímku jsou patrné tepelné mosty v místě věnce a vchodových dveří. 

 

 
Obr. A-6 Čelní pohled 
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Obr. A-7 Viditelný věnec a překlady 

A.2.6.2 Příklady budov zateplených kontaktním fasádním systémem 
• Rodinný dům starý 25 let, zdivo je z keramických dutinových tvárnic tl.0,375 m nově 

zatepleno EPS tl. ,01m. Okenní výplně jsou nové, izolační trojsklo. 

Je patrné kvalitně provedené zateplení objektu, tepelný most je viditelný na balkonové 

konstrukci a nezateplených dveřích.  

 

 
Obr. A-8 Balkon jako tepelný most  

 
Obr. A-9 Nevyhovující vchodové dveře 
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• Novostavba RD, zateplená fasáda a použité nekvalitní otvorové výplně. 

 
Obr. A-10 Nekvalitní nové otvorové výplně 

• Velmi dobře tepelně řešená novostavba, okna jsou izolační čtyřskla. 

 
Obr. A-11Rovnoměrně zaizolovaný plášť 

 
Obr. A-12 Odra oblohy ve kvalitně provedeném okně, izolační čtyřsklo 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
Byla provedena na základě projektové dokumentace dodané objednavatelem. Ta byla značně 

neúplná a bylo třeba upravit některé skutečnosti po osobní prohlídce budovy. Zpracování nové 

projektové dokumentace není předmětem energetického audiu, proto jsem se jí v této práci 

nezabývala.   

B.1 Analýza spotřeby energie posuzovaného energetického hos-

podářství 
V této části jsem se snažila o co nejpřesnější namodelování dané budovy v programu Energie 

2015. Cílem bylo namodelovat budovu tak, aby výstup stávajícího stavu se co nejvíce přiblížil 

hodnotám na fakturách za energie. Proto v modelu nejsou vždy použity normové hodnoty veli-

čin, ale je přihlédnuto k reálnému provoznímu užívání budovy. V modelu byly též použity prů-

měrné teploty pro každý měsíc platné pro lokalitu Uherské hradiště, získané z databáze ČHMU. 

Výstup výchozího stavu se stal základním kamenem, od kterého se odvíjí další výpočty úspor-

ných opatření. Plochy konstrukcí byly získány z výkresových podkladů poskytnutých Obecním  

úřadem Blatnice pod Sv. Ant. a dodatečnou osobní prohlídkou objektu. Údaje o spotřebě ener-

gií byly získány z faktur za roky 2012, 2013, 2014. Součinitele prostupu tepla U jsem určila 

s přihlédnutím ke stáří konstrukce, jak byly obvyklé v době zabudování do konstrukce. Dále 

jsem provedla snímání termokamerou za účelem posouzení výskytu tepelných mostů a kritic-

kých úniků tepla z budovy. 

B.1.1 Výchozí stav 
Jedná se o budovu, která neprošla žádnou významnou rekonstrukcí. V posledních 10 letech 

byla provedena střešní nástavba obecních bytu a vybudováno schodiště sloužící jako přístup 

k těmto bytům. Při této stavební úpravě byla opravena fasáda budovy, ovšem bez dodatečné 

izolace obvodového pláště. 

B.1.1.1 Stávající stav obalových konstrukcí 
Neprůsvitné konstrukce 

Tab. B-1 výpočty U pro stávající konstrukce 

Stěna obvodová 1 

Skladba konstrukce d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]  

Omítka 0,020 0,880 0,023 
CP 0,375 0,800 0,469 
Omítka 0,020 0,880 0,023 
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 1,462 

 

Stěna obvodová 2 

Skladba konstrukce d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]  
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Omítka 0,020 0,880 0,023 
Zdivo Porotherm 0,375 0,132 2,841 
Omítka 0,020 0,880 0,023 
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 0,327 

 

Stěna k zemině  

Skladba konstrukce d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]  

Hydroizolace 0,002 0,200 0,010 
CP 0,375 0,800 0,469 
Omítka 0,020 0,880 0,023 
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 1,584 

 

Střecha plochá  

Skladba konstrukce d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]  

Omítka 0,020 0,800 0,025 
ŽB kce 0,200 1,230 0,163 
Tepelná izolace 0,200 0,050 4,000 
Hydroizolace 0,005 0,830 0,006 
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 0,231 

 

Strop k nevytápěné půdě 

Skladba konstrukce d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]  

Omítka 0,020 0,800 0,025 
ŽB kce 0,200 1,230 0,163 
Tepelná izolace 0,150 0,050 3,000 
Omítka 0,020 0,800 0,025 
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 0,293 

 

Podlaha na zemině 

Skladba konstrukce d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]  

Dlažba 0,020 0,960 0,021 
Betonová mazanina 0,150 0,876 0,171 
Souč. prostupu tepla U [W/m2K] 2,762 

 

Podlaha nad nevytápěným prostorem 

Skladba konstrukce d [m] λ [W/mK] R [m2K/W]  

Keramická dlažba 0,080 1,010 0,079 
ŽB kce 0,200 1,230 0,163 
Omítka 0,020 0,800 0,025 
Souč. prostupu tepla U [W/m2K] 1,648 
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Tab. B-2 Stávající otvorové výplně 

Výplně otvorů U [W/m2K] 

Okna s izolačním dvojsklem 1,50 
Dveře s izolačním dvojsklem 1,70 
Okna zdvojená 3,30 
Dveře dřevěné s jedním sklem 4,00 
Dveře kovové s jedním sklem 6,00 
Dveře balkonové zdvojené 3,30 
Vrata kovová 6,00 

 

B.1.1.2 Termodiagnostika budovy 
V roce 2014 jsem provedla snímkování budovy termokamerou za účelem zjištění stavu prove-

dení detailů a tepelných mostů a jejich případné zohlednění ve výpočtu. 

• Stav obvodového pláště 

Ze snímků je patrné že novější bytová nástavba má lepší tepelně-izolační vlastnosti.  

 

 
Obrázek B-1 Rozdíl mezi Stěnou 1 (stará kce) a Stěnou 2 (nová nástavba) 

 

• Stav výplní otvorů 

Staré výplně otvorů jsou ve velmi špatném stavu, prakticky vůbec netěsní.  
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Obrázek B-2 Kovová vrata a kovové dveře s jedním sklem – velké tepelné ztráty 

 

 

 
Obrázek B-3 Stará dvojitá okna dřevěné dveře s jedním sklem 

 

 

• Tepelné mosty 

Dále jsou zde dobře vidět tepelné mosty v místě styku balkonu s obvodovou stěnou.  
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Obrázek B-4 Spojení balkonu a obvodové zdi 

Na snímcích je patrné, že ve staré části budova není příliš dobře tepelně řešena, proto jsem 

v Zóně 1 a 2 zvolila vliv tepelných vazeb 0,1 a v Zóně 3 kde je vliv tepelných mostů již omezen 

jsem zvolila vliv tepelných vazeb 0,05. 

B.1.1.3 Spotřeba energií 
Objednatelem byly dodány spotřeby elektřiny, plynu a vody formou faktur za určité období. 

Tyto faktury zahrnují Zónu 1 – Mateřskou školku a Zónu 2 – Zdravotní středisko. Zóna 3 – Byty 

jsou připojeny na samostatných čítacích zařízeních a spotřeba je fakturována přímo nájemní-

kům. Z toho důvodu nebylo možné dodat přesné stavy spotřeby. Proto je ve výpočtu Zóna Byty  

zpracována pomocí normou doporučených běžných hodnot. Plyn a elektřina jsou dodávány 

firmou Bohemia Energi. Cena plynu je 1,2699 Kč za kWh, cena elektřiny je 5,1232 Kč za KWh.  

Výpočet celkových spotřeb energií byl proveden pomocí programu Energie 2015, kde jsem 

nejdříve nasimulovala Zónu 1 a 2 tak, aby bylo co nejpřesněji dosaženo stejných spotřeb jako 

spotřeb na fakturách za rok 2014 dodaných objednatelem. Zónu 3 jsem zadala jako typovou 

pro bytovou budovu. Při výpočtu byla použita stavební dokumentace dodaná zadavatelem, 

proto jsem při modelování budovy řešila hlavně její užívání a stavební konstrukce 

z dokumentace jsem brala jako neměnné. 

Jako výchozí stav jsem zavedla simulaci rok před plánovanou realizací, tj. 2014. K tomuto roku 

jsou vztaženy i průměrné měsíční teploty, se kterými jsem pracovala. 
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B.1.1.4 Spotřeba vody  
Spotřeba vody byla známa opět jen pro Zóny 1 a 2, proto jsem ji pro Zónu 3 navýšila o hodnotu 

udávanou ve vyhlášce č. 120/2011 Sb. . Cena zahrnuje vodné 20,87 Kč/m3 a stočné 12,17 

Kč/m3. 

 

Graf B-1 Roční spotřeba vody pro celou budovu 

B.1.1.5 Výpočet Stávajícího stavu budovy 
Výpočet byl proveden v programu Energie 2015. Protokol o výpočtu je zařazen v Přílohách, 

jako  Energie Stávající stav.  
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B.1.2 Nový stav 
Výpočet nového stavu popisuje postupnou tvorbu dílčích opatření, ze kterých byly následně 

vytvořeny 3úsporné varianty. 

U některých opatření není výstupem protokol o výpočtu, ale je dílčím krokem při výpočtu toho-

to opatření. Ne všechny typy opatření jsou realizovatelné v programu Energie 2015. 

B.1.3 Opatření č. 1 Výměna nevyhovujících otvorových výplní 
Byly navrženy nové otvorové výplně takové, aby byly splněny požadavky normy.  

Tab. B-3 Nové otvorové výplně 

Název konstrukce 
Součinitel pro-
stupu tepla U 

[W.m-2.K-1]  

Požadovaný  UN   

[W.m-2.K-1] 

Doporučený      
Urec                   

[W.m-2.K-1] 

Vyhovující dle 
ČSN 730540-2 

(2011)  

Okna s iz. dvojsklem 1,50 1,50 1,20 ano 
Dveře s iz. dvojsklem 1,70 1,70 1,20 ano 
Dveře balkonové nové 1,50 1,70 1,20 ano 
Vrata kovová 6,00 1,70 1,20 ne 

 

Vrata kovová nejsou zahrnuty ve výměně, nachází se v kotelně a z protipožárních důvodů je 

neměníme.  

Vstupním stavem pro výpočet v programu Energie 2015 byla stávající nezateplená budova bez 

dalších opatření.  

B.1.3.1 Opatření č. 3 Izolace obvodového pláště 
Toto opatření řeší nevyhovující součinitele tepla u stávajících neprůsvitných konstrukcí. Návrh 

je proveden tak aby bylo dosaženo alespoň požadovaných součinitelů u řešených konstrukcí. 

Výchozí stav pro výpočet v programu Energie 2015 byl stávající stav budovy bez dalších opat-

ření.  

 

Tab. B-4 Zateplené neprůsvitné kce 

Název konstrukce 
Tl. EPS 
izolace 

[m] 

λ 
[W/mK] 

Nový součini-
tel prostupu 

tepla U [W.m-

2.K-1]  

Požadovaný 
UN  [W.m-2.K-1] 

Vyhovující dle 
ČSN 730540-2 

(2011)  

Stěna obvodová 1 0,100 0,035 0,28 0,30 ano 

Stěna obvodová 2 0,100 0,035 0,17 0,30 ano 

Podlaha nad nevyt. prostorem 0,060 0,035 0,43 0,45 ano 
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B.1.3.2 Opatření č. 3 Instalace termostatických ventilů s hlavicemi. 
Pro Z1 a Z2 navrhuji instalaci termostatických ventilů s hlavicemi, za účelem úspory na vytápě-

ní. Předpokládaná úspora je 10% z celkové spotřeby plynu na vytápění. Tento údaj byl dodán 

odbornou firmou po prohlídce objektu. V ceně je započítán materiál i práce na výměnách. 

Výpočet byl proveden na základě hodnot Stávajícího stavu budovy. 

 

Tab. B-5 Termostatické ventily s hlavicemi 

Počet ks Cena  kus/ Kč Celkem tis. Kč 

85 850 72,25   
 

B.1.3.3 Opatření č. 4 Návrh úsporného osvětlení 
V Z1 a Z2 navrhuji výměnu klasických žárovek za úsporné LED žárovky. Výpočet byl proveden 

na základě stávajícího stavu v programu Energie 2015. 

Tab. B-6 Instalace LED žárovek 

Počet ks Cena  kus/ Kč Celkem tis. Kč 

151 240 36,24 
   

B.1.3.4 Opatření č. 5 Nový tepelný zdroj a regulace systému pro celou budo-

vu 
Toto opatření je navrhováno na budovu s opatřením 1 a 2, tedy zateplená budova s vyměně-

nými otvorovými výplněmi. Velikost tepelného zdroje dle výpočtu vyšla 140 kW. Proto jsem 

navrhla kaskádu 3 plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 50kW. Dále byla navr-

žena další zařízení otopného systému, bez kterých by systém nebyl plně funkční. 

Ceny byly navrženy odbornou firmou po návštěvě objektu. 

Tab. B-7 Nové zařízení otopné soustavy 

Nové zařízení Počet ks Cena  kus/ Kč Celkem tis. Kč 

Nový plynový kotel 50kw 3 55000 165 

Rozdělovač/sběrač 1 15000 15 

Anuloid 1 7000 7 

Čerpadla 3 12000 36 

Ekvitermní regulace s kaskádní kartou 1 27000 27 

Rekonstrukce rozvodů 1 110000 110 

Stavební úpravy 1 7000 7 

Cena celkem 367 
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B.1.3.5 Opatření č. 6 Termický solární ohřev teplé vody 
Na přípravu TV navrhuji využít solární ohřev se zásobníkem. Na základě potřeby TV a diagramu 

využité energie jsem navrhla 8 panelů Logasol a 1,5m3 akumulační nádrž. Orientace panelů je 

na jih a jsou umístěny pod úhlem 45°. 

 

 
Graf B-2 Pokrytí potřeby tepla termickým solárním systémem 

 

 

Výpočet úspor energie byl proveden na Stávajícím stavu bez jiných opatření. Úspora energie 

byla vyjádřena jako rozdíl stávající potřeby energie na přípravu TV a využitelných zisků solární-

ho systému. Mnou navržený systém dodá do systému ročně 72% energie pozřebné pro přípra-

vu TV.
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Tab. B-8 Dimenzování solárních kolektorů 

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

počet dní 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31   

venkovní teplota tepm -1,3 -0,1 3,7 8,1 13,3 16,1 18 17,9 13,5 8,3 3,2 0,5   

QTVden [kWh/den] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40   

Qvytden [kWh/den] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

QTVměsíc [kWh/měsíc] 1240 1120 1240 1200 1240 1200 1240 1240 1200 1240 1200 1240   

Qvytměsíc [kWh/měsíc] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Měsíční potř. tepla [kWh/měs.] 1240 1120 1240 1200 1240 1200 1240 1240 1200 1240 1200 1240 14600 

Ht,den teor [kWh/m2] 4,54 5,81 7,17 7,99 8,68 8,98 8,76 8,04 7,28 6,04 4,76 3,94   

τr 0,18 0,31 0,38 0,39 0,48 0,53 0,56 0,53 0,5 0,37 0,23 0,12   

Ht,den,dif 45° sklon [kWh/m2] 0,37 0,56 0,8 1,12 1,39 1,54 1,51 1,29 0,97 0,67 0,44 0,34   

Ht,den [kWh/m2] 1,121 2,188 3,221 3,799 4,889 5,483 5,570 4,868 4,125 2,657 1,434 0,772   

Účinnost ηk 0,524 0,538 0,549 0,555 0,564 0,568 0,571 0,573 0,566 0,553 0,535 0,518   

Denní měrný tepelný zisk qk 0,587 1,176 1,768 2,109 2,755 3,114 3,182 2,787 2,335 1,470 0,767 0,400   

Ak 81,751 40,814 27,145 22,764 17,422 15,414 15,084 17,225 20,555 32,645 62,614 119,924   

počet kolektorů Pk 31,810 15,881 10,562 8,858 6,779 5,998 5,869 6,702 7,998 12,702 24,364 46,663   

Skutečná apeturní pl. 8 kolekto-
rů 

20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56   

Velikost zásobníku [m3] 1,6448   

Teoreticky využ. Zisk 
[kWh/měsíc] 

320,0 578,9 963,6 1112,0 1501,4 1642,3 1734,1 1518,6 1231,5 801,3 404,3 218,1   

využitelný zisk [kWh/měsíc] 320,0 578,9 963,6 1112,0 1240,0 1200,0 1240,0 1240,0 1200,0 801,3 404,3 218,1 10518,1 

solární pokrytí za rok v % 72,042   
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B.1.3.6 Návrh jednotlivých variant 
Navrhuji 3 varianty. Každá byla složena z několika opatření, jejichž úsporné působení se proje-

vilo v celkové energetické bilanci každé z nich. Přehled variant: 

• Varianta 1 

Tab. B-9 Opatření varianty 1 

č. Opatření 
Úspora 
[MWh] 

Rozdíl pro-
vozních ná-
kladů [Kč] 

3 Instalace termostatických ventilů 51,42 65 298 

4 Návrh úsporného osvětlení 25,76 126 728 

6 Termický solární ohřev teplé vody 10,64 47 584 

 

• Varianta 2 

Tab. B-10 Opatření varianty 2 

č. Opatření 
Úspora 
[MWh] 

Rozdíl pro-
vozních ná-
kladů [Kč] 

1 Výměna nevyhovujících otvorových výplní 75,82 96 288 

2 Izolace obvodového pláště 180,97 229 826 

5 Nový tepelný zdroj a regulace 108,98 138 400 

 

• Varinta 3 

Tab. B-11 Opatření varianty 3 

č. Opatření 
Úspora 
[MWh] 

Rozdíl pro-
vozních ná-
kladů [Kč] 

1 Výměna nevyhovujících otvorových výplní   75,82 96 288 

2 Izolace obvodového pláště   180,97 229 826 

3 Instalace termostatických ventilů   51,42 65 298 

4 Návrh úsporného osvětlení   25,76 126 728 

5 Nový tepelný zdroj a regulace   108,98 138 400 

6 Termický solární ohřev teplé vody   10,64 47 584 
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B.1.3.7 Ekonomické vyhodnocení 
 Bylo provedeno podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. 

 

 

• Investiční výdaje projektu 
Celková investice do zařízení, je to finanční částka investovaná na začátku doby život-
nosti projektu. 

• Roční růst cen 
Během doby užívání budovy se může měnit inflace a tím i ceny energií, které se vý-
znamně podílí na výsledném ekonomickém hodnocení projektu. Ve výpočtu počítáme 
že meziroční vzrůst ceny je 3%. 

• Doba hodnocení 
Doba, po kterou bude projekt provozován, tzn. dobu, po kterou bude hodnocena 
jeho ekonomická efektivnost. 

• Diskont 
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je tzv. alternativní náklad kapitálu, cena ušlé příležitosti. Je to výnos v procentech, kte-
rý je možné obdržet, pokud bude zamýšlená částka investována 
do jiného stejně rizikového projektu, nebo např. je-li uložena na účet. 

Pro vyhodnocení z ekonomického hlediska je důležité, aby doby návratnosti nepřesáhla 

20 let. Rozhodující pro ekonomické zhodnocení je IRR – vnitřní výnosové procento. Čím 

je vyšší, tím je daná varianta pro investora výhodnější. 

 

B.1.3.8 Ekologické hodnocení 
Hodnotíme všechny 3 varianty na produkci škodlivin a pevných látek. Z ekologického hlediska 

je nejpříznivější varianta s nejnižšími hodnotami. 
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C. ENERGETICKÝ AUDIT 
 

 

Energetický audit 

Občanské stavby     

 
 

Mateřská škola, zdravotní středisko, bytový dům  

Blatnice pod Svatým Antonínkem 

 

Datum vypracování: 15.1.2016 

Energetický specialista: Bc. Libuše Pijáčková 

Číslo oprávnění: --- 

Evidenční číslo:--
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C.1 Identifikační údaje 

C.1.1 Vlastník předmětu energetického auditu 
Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem 

Č.p. 28, 969 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 

IČ: 00284769  

C.1.2 Předmět energetického auditu 
Občanská stavba Mateřská škola, zdravotní středisko a bytový dům 

Č.p. 850 Blatnice pod Svatým Antonínkem 

696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 

C.2 Popis stávajícího stavu 

C.2.1.1 Charakteristika hlavních činností předmětu energetického auditu 
Jedná se o stavbu,která slouží jako mateřská škola, zdravotní středisko a bytový dům. 

C.2.1.2 Popis technických zařízení, systémů a budov které jsou předmětem 

energetického auditu 
Budova je rozdělena do tří zón. Zóna 1 Mateřská škola, Zóna 2 Zdravotní středisko a Zóna 3 

Byty. Zóna 1 a 2 jsou řešeny po stránce vytápění a přípravy TV společně. Zóna 3 byty je řešena 

po stránce energetické jako samostatné bytové jednotky. 

• Vytápění 

Z1 a Z2 jsou vytápěny společně dvěma kotli Viadrus G100L o jednotlivém výkonu 85 

Kw. V systému není vyrovnávač hydraoulických tlaků. Otopná voda je dopravována 

pomocí čerpadla Sigma ocelovým potrubím, které je v kotelně izolováno minerální vl-

nou. Ve zbytku objektu je vedení bez tepelné izolace. Celý systém funguje jako jedna 

větev. V místnostech jsou osazena žebrová otopná tělesa bez termohlavic a většinou 

s nefunkčními ventily. Není zde žádná regulace závislá na vnitřním prostředí, jen ekvi-

termní regulace s jedním snímačem exteriérové teploty. Proto zde není možná žádná 

samočinná regulace a systém je manuálně regulován snížením či zvýšením teploty 

otopné vody. Je nutná obsluha. 
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Obr. C-1 Kotel Viadrus D100L 

 
Obr. C-2 Expanzní nádoba Reflex Thermopress N 300/6 

 
Obr. C-3 Rozdělovač 

 
Obr. C-4 Žebrové otopné těleso s nefunkčním ventilem 
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Z3 Byty jsou řešeny každý samostatně. Jedná se o 4 bytové jednotky.  Každá je vytápě-

na vlastním plynovým kondenzačním kotlem o výkonu 30kW. Rozvody otopné vody 

zde jsou neizolované z plastu. V bytech jsou podokenní otopná tělesa Radik opatřená 

termohlavicemi. 

• Příprava teplé vody 

V Z1 a Z2 je teplá voda připravována pomocí 4 elektrických bojlerů Dražice vyrobených 

před rokem 1995. 

 V Z1 jde o dva bojlery o objemu 50l a 80l. Tyto zásobují teplou vodou kuchyňky a umý-

várny. 

 
Obr. C-5 Bojler o objemu 50 l v kuchyňce 

V Z2 jsou dva bojlery o objemu 50l, slouží k dodávce teplé vody v ordinacích a zázemí 

pro pacienty. 

V Z3 je teplá voda připravována samostatně v každém bytě pomocí elektrických bojle-

rů vyrobených po roce 1995. 

• Elektrická energie 

Z1 a Z2 jsou řešeny jako jeden celek s jedním čítacím zařízením. 

Z3 je řešena jako každá bytová jednotka zvlášť. 
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C.2.1.3 Situační plán 

 
Obr. C-6 Situační plán 

C.2.2 Energetické vstupy za předchozí 3 roky 
 

Spotřeba energie za rok 2012 

Vstupy paliv a 
energie 

Jednotka Množství Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet na 
MWh 

Roční nákla-
dy v tis. Kč 

Elektřina MWh 33,172 3,6 33,172 169,945 

Zemní plyn MWh 480,329 34,050 480,329 610,013 

Celkem vstupy paliv a energie 513,501 779,958 

Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0 0 

celkem spotřeba paliv a energie 513,501 779,958 
 

Způsob spotřeby elektřiny Spotřeba 
v MWh 

Osvětlení a pomocná energie 28,405 

Ohřev teplé vody 3,873 
 

Spotřeba energie za rok 2013 

Vstupy paliv a 
energie 

Jednotka Množství Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet na 
MWh 

Roční nákla-
dy v tis. Kč 

Elektřina MWh 32,922 3,6 32,922 168,666 

Zemní plyn MWh 499,398 34,050 499,398 634,231 

Celkem vstupy paliv a energie 532,320 802,897 

Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0 0 

celkem spotřeba paliv a energie 532,320 802,897 
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Způsob spotřeby elektřiny Spotřeba 
v MWh 

Osvětlení a pomocná energie 28,971 

Ohřev teplé vody 3,951 
 

Spotřeba energie za rok 2014 

Vstupy paliv a 
energie 

Jednotka Množství Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet na 
MWh 

Roční nákla-
dy v tis. Kč 

Elektřina MWh 32,278 3,6 32,278 165,367 

Zemní plyn MWh 396,913 34,050 396,913 504,075 

Celkem vstupy paliv a energie 429,191 669,442 

Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0 0 

celkem spotřeba paliv a energie 429,191 669,442 
 

Způsob spotřeby elektřiny Spotřeba 
v MWh 

Osvětlení a pomocná energie 29,191 

Ohřev teplé vody 3,981 
 

Průměrná spotřeba energie za roky 2012, 2013, 2014 

  Vstupy paliv a 
energie 

Jednotka Množství Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet na 
MWh 

Roční nákla-
dy v tis. Kč 

Elektřina MWh 32,791 3,6 32,791 167,993 

Zemní plyn MWh 458,880 34,050 458,880 582,773 

Celkem vstupy paliv a energie 491,671 750,766 

Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0 0 

celkem spotřeba paliv a energie 491,671 750,766 
 

Způsob spotřeby elektřiny Spotřeba 
v MWh 

Osvětlení a pomocná energie 28,856 

Ohřev teplé vody 3,935 
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C.2.3 Vlastní zdroje energie 
V Z1 a Z2 jsou použity na výrobu tepla dva plynové kotle Vailant G100L o jmenovité výkonu 90 

kW. V Z3 je v každé bytové jednotce plynový kotel o výkonu do 30kW. Blíže nejsou specifiková-

ny.  

ř. Název ukazatele Jednotka Hodota 

1 Roční celková účinnost zdroje % 85 

2 Roční účinnost výroby elektrické energie %  -  

3 Roční účinnost výroby tepla % 85 

4 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ/MWh  -  

5 Spotřeba energie v palivu na výrobu teple GJ 1801,99 

6 Roční využití instalovaného elektrického výkonu hod  -  

7 Roční využití instalovaného tepelného výkonu hod 8760 
 

ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota 

1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW   

2 Instalovaný tepelný výkon celkem  MW 0,300 

3 Výroba elektřiny MWh  -  

4 Prodej elektřiny MWh  -  

5 Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny MWh  -  

6 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ/r  -  

7 Výroba tepla GJ/r 1801,987 

8 Dodávka tepla GJ/r 1801,987 

9 Prodej tepla GJ/r  -  

10 Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla GJ/r  -  

11 Spotřeba energie v paliv na výrobu tepla GJ/r 1801,987 

12 Spotřeba energie v palivu celkem GJ/r 1801,987 
 

C.2.4 Rozvody energie 

C.2.4.1 Studená a tepá voda 
Objekt je připojen přípojkou na obecní vodovodní řad. Voda je po objektu rozváděna ocelovým 

potrubím bez izolace až k místům spotřeby. Teplá voda je rozváděna v Z1 a Z2 v ocelových 

trubkách bez izolace. V Z3 je teplá voda vedena plastovým potrubím s tepelnou izolaci tl. 15 

mm. Není instalován o žádné měřicí zařízení. 

C.2.4.2 Otopná voda 
 Je rozváděna v Z1 a Z2 ocelovým neizolovaným potrubím. Z3 má novější plastové rozvody, 

také bez izolace. Nejsou instalovány žádná měřidla spotřeby energie. 
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Obr. C-7 Otopné těleso 

C.2.4.3 Rozvody elektrické energie 
Rozvody energie jsou provedeny v mědi. Měření jen formou elektroměrů. Ovládání osvětlení je 

manuální. 

C.2.4.4 Rozvody plynu 
Plyn je k budově přiveden vedením v zemi. Přípojka se nachází na hranici pozemku z ulice Strá-

ní. Vedení je provedeno ocelovými trubkami.  Do Z3 je plyn veden vzhůru po fasádě. Měření 

průtoku pomocí plynoměrů u každé bytové jednotky. 

 
Obr. C-8 Vedení plynu exterierem 

C.2.5 Významné spotřebiče energie 

C.2.5.1 Příprava TV – elektrické bojlery 
V objektu je užíváno celkem 8 bojlerů 

V Z1 1x 50l o příkonu 2kW, 1x 80l o příkonu 2kW 

VZ2 2x 50l o příkonu 2kW 

V Z3 4x 160l o příkonu 2kW 
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Regulace teploty pomocí termostatu, dle požadavků uživatele. Provoz je celoroční bez přeru-

šení. 

C.2.5.2 Osvětlení 
V Z1 a Z2 jsou používány klasické žárovky, většinou o 60w.  

 
Obr. C-9 Osvětlení ve školce 

V Z3 jsou použity úsporné zářivky. 

V celém objektu je řízení osvětlení jen manuální, nejsou zde žádná čidla pohybu ani časovače. 

C.2.6 Tepelně technické vlastnosti budovy 
Budova je tvořena starou původní částí a cca 10 let starou nástavbou. Z toho důvodu zde vy-

stupují jak staré konstrukce jejichž stav odpovídá době užívání a novější konstrukce kdy jsem 

určila hodnoty tepelných součinitelů s ohledem na dobu, kdy byly použity v konstrukci. Skladby 

konstrukcí jsou dle podkladů dodaných objednatelem. 

C.2.6.1 Stavební konstrukce 
 

Tab. C-1 Stávající neprůsvitné kce 

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

Stěna obvodová 1 1,46 

Stěna obvodová 2 0,33 

Stěna k zemině 1 1,58 

Střecha plochá 1 0,23 

Strop k nevyt. půdě 0,29 

Podlaha na zemině 2,76 

Podlaha nad nevyt. prostorem 1,65 
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Tab. C-2 Stávající otvorové výplně 

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

Okna s iz. dvojsklem 1,50 

Dveře s iz. dvojsklem 1,70 

Okna zdvojená 3,30 

Dveře s jedním sklem 4,00 

Dveře kov. s jedním sklem 5,65 

Dveře balkonové 3,30 

Vrata kovová 6,00 

 

C.2.6.2 Větrání 
Větrání ve všech zónách je přirozené. V Z1 a Z2 počítáme s nižší výměnou vzduchu než navrhu-

je norma a to 0,2. 

C.2.7 Systém managementu hospodaření s energií 
V budově nejsou realizována žádná technická nebo organizační opatření za účelem systémové-

ho nakládání s energiemi. O spotřebě energií ve stávajícím stavu vypovídají jen doložená data a 

stavy měřicích zařízení jako je plynoměr, elektroměr a vodoměr. 

C.3 Vyhodnocení stávajícího stavu  

C.3.1 Vyhodnocení účinnosti užití energie  

C.3.1.1 Ve zdrojích tepla  
V Z1 a Z2 jsou využívány dva plynové kotle Viadrus G100L o jmenovitém výkonu 90 kW a účin-

nosti 85%. Systém postrádá regulaci, proto není zajištěno aby nedocházelo k přetápění či ne-

dotápění. Regulace teploty je manuální, jde o systém vyžadující obsluhu. 

V Z3 je v každém bytu nainstalován plynový nízkoteplotní kotel s výkonem do 30kW  a účinnos-

tí 94% opatřený ekvitermní regulací s venkovním i vnitřním čidlem teploty. 

C.3.1.2 V rozvodech tepla 
V budově je použito teplovodní vytápění s nuceným oběhem, který zabezpečují čerpadla.   

Z1 a Z2 : Rozvody jsou ocelové, v kotelně izolovány minerální vlnou tl. 30 mm. V ostatních pro-

storách jsou neizolované, vedoucí k podokenním otopným tělesům bez termostatických hlavic. 

Obě zóny jsou spojeny v jeden otopný okruh a není zde žádná regulace 

Z3 : Rozvody jsou provedeny z plastových trubek. Podokenní desková tělesa jsou opatřena 

termohlavicemi a je zde ekvitermní regulace. 
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C.3.2 Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních kon-

strukcí 
Vyhodnocení konstrukcí bylo provedeno dle normy ČSN 73 0540-2:2011 pro převažující návr-

hové teploty 18°C – 22°C včetně 

Tab. C-3 Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla 

Popis konstrukce 
Součinitel prostupu tepla 

[W/(m2.K)] 

  
Požadované 

hodnoty  
Doporučené 

hodnoty 

Doporučené 
hodnoty pro 

pasivní budovy 

     UN,20  Urec,20  Upas,20 

Stěna vnější 0,30 
těžká: 0,25 

0,18 - 0,12 
lehká: 0,20 

Střecha strmá se sklonem nad 45° 0,30 0,20 0,18 - 0,12 

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 0,24 0,16 0,15 - 0,10 

Strop s podlahou nad venkovním prostorem        0,24 0,16 0,15 - 0,10 

Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez 
tepelné izolace) 0,30 0,20 0,15 - 0,10 

Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tep. izola-
ce)      0,30 

těžká: 0,25 
0,18 - 0,12 

lehká: 0,20 
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k 
zemině 0,45 0,30 0,22 - 0,15 

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému 
prostoru 0,60 0,40 0,30 - 0,20 

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperované-
mu prostoru 0,75 0,50 0,38 - 0,25 

Strop a stěna vnitřní z temperovaného prostoru k 
venkovnímu prostředí 0,75 0,50 0,38 - 0,25 

Podlaha a stěna z temperovaného prostoru přilehlá 
k zemině 0,85 0,60 0,45 - 0,30 

Stěna mezi sousedními budovami                     1,05 0,70 0,50 
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C 
včetně 1,05 0,70 

 
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C 
včetně 1,30 0,90 

 
          

   
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 
°C včetně 2,20 1,45 

 
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 
°C včetně 2,70 1,80 

 
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytá-
pěného prostoru do venkovního prostředí, kromě 
dveří 

1,50 1,2 0,80 - 0,60 

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného 
prostoru do venkovního prostředí 1,40 1,1 0,90 

Dveřní výplň otvorů z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí (včetně rámu) 1,70 1,2 0,90 

Výplň otvoru vedoucí z vytápěného k temperova-
nému prostoru 3,50 2,3 1,70 
Výplň otvoru vedoucí z temperovanému prostoru do 
venkovního prostředí 3,50 2,3 1,70 

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z 
temperovaného prostoru do venkovního prostředí 2,60 1,7 1,40 
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C.3.2.1 Neprůsvitné konstrukce 
 

Tab. C-4 Hodnocení Stávajících neprůsvitných kcí 

Název konstrukce 
Součinitel pro-
stupu tepla U 

[W.m-2.K-1]  

Požadovaný UN  

[W.m-2.K-1] 

Doporučený      
Urec                       

[W.m-2.K-1] 

Vyhovující dle 
ČSN 730540-2 

(2011)  

Stěna obvodová 1 1,46 0,30 0,25 ne 

Stěna obvodová 2 0,33 0,30 0,25 ne 

Stěna k zemině 1 1,58 0,45 0,30 ne 

Střecha plochá 1 0,23 0,24 0,16 ano 

Strop k nevyt. půdě 0,29 0,30 0,20 ano 

Podlaha na zemině 2,76 0,45 0,30 ne 

Podlaha nad nevyt. prostorem 1,65 0,60 0,40 ne 
 

 

 
Graf C-1 Tepelné ztráty stávajících neprůsvitných kcí v procentech 
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C.3.2.2 Otvorové výplně 
 

Tab. C-5 Hodnocení stávajících výplní otvorů 

Název konstrukce 
Součinitel pro-
stupu tepla U 

[W.m-2.K-1]  

Požadovaný  UN   

[W.m-2.K-1] 

Doporučený      
Urec                       

[W.m-2.K-1] 

Vyhovující dle 
ČSN 730540-2 

(2011)  

Okna s iz. dvojsklem 1,50 1,50 1,20 ano 
Dveře s iz. dvojsklem 1,70 1,70 1,20 ano 
Okna zdvojená 3,30 1,50 1,20 ne 
Dveře s jedním sklem 4,00 1,70 1,20 ne 
Dveře kov. s jedním sklem 5,65 1,70 1,20 ne 
Dveře balkonové 3,30 1,70 1,20 ne 
Vrata kovová 6,00 1,70 1,20 ne 

 

 

 
Graf C-2 Tepelné ztráty stávajících otvorových výplní v procentech 
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C.3.3 Celková energetická bilance 
 

Tab. C-6 Výchozí roční energetická bilance stávajícího stavu 

ř. Ukazatel 
Energie Náklady 

GJ MWh tis. Kč 

1 Vstup paliv a energie 1962,9 545,3 859,3 

2 Změna zásob paliv 0,0 0,0 0,0 

3 Spotřeba paliv a energie 1962,9 545,3 859,3 

4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 

5 Konečná spotřeba paliv a energie 1962,9 545,3 859,3 

6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie 6,2 1,7 1,7 

7 Spotřeba energie na vytápění 2288,7 635,8 635,8 

8 Spotřeba energie na chlazení 0,0 0,0 0,0 

9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody 237,9 66,1 66,1 

10 Spotřeba energie na větrání 0,0 0,0 0,0 

11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti 0,0 0,0 0,0 

12 Spotřeba energie na osvětlení 560,7 155,7 155,7 

13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 0,0 0,0 0,0 
 

C.4 Návrh opatření 
Opatření navrhuji za účelem snížení energetické náročnosti budovy. Konstrukce, které nesplňu-

jí požadavky ČSN 73 0540-02 ve znění platném od r. 2011 budou upraveny nebo nahrazeny tak 

aby byly splněny požadavky této normy. Dále budou navrhnuty opatření nestavební povahy a 

to zejména zaměřená na osvětlení, regulaci a účinnost celého systému. 

C.4.1  Opatření č. 1 Výměna nevyhovujících otvorových výplní 
Navrhuji výměnu nevyhovujících otvorových výplní za nové, vyhovující dle posouzení normou 

ČSN 73 0540-02.  

Tab. C-7 Typ opatření u nevyhovujících otvorových výplní 

Název konstrukce 
Součinitel pro-
stupu tepla U 

[W.m-2.K-1]  
Opatření 

Nový součinitel 
prostupu tepla U 

[W.m-2.K-1]  
Okna s iz. dvojsklem 1,50  -   -  

Dveře s iz. dvojsklem 1,70  -   -  

Okna zdvojená   3,30 Výměna 1,50 

Dveře s jedním sklem 4,00 Výměna 1,70 

Dveře kov. s jedním sklem 5,65 Výměna 1,70 

Dveře balkonové   3,30 Výměna 1,50 

Vrata kovová   6,00  -   -  
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Tab. C-8 Porovnání nových součinitelů prostupu tepla s požadavky normy 

Název konstrukce 
Součinitel pro-
stupu tepla U 

[W.m-2.K-1]  

Požadovaný  UN   

[W.m-2.K-1] 

Doporučený      
Urec                       

[W.m-2.K-1] 

Vyhovující dle 
ČSN 730540-2 

(2011)  

Okna s iz. dvojsklem 1,50 1,50 1,20 ano 
Dveře s iz. dvojsklem 1,70 1,70 1,20 ano 
Dveře balkonové nové 1,50 1,70 1,20 ano 
Vrata kovová 6,00 1,70 1,20 ne 

 

Vrata kovová jsou umístěna v kotelně, proto nenavrhuji výměnu za nová plastová. 

 

 

C.4.1.1 Roční úspory v MWh/rok a porovnání se stávajícím stavem 
 

Tab. C-9 Spotřeba energie před realizací a po realizaci 1. opatření  

Ukazatel 

Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Energie Náklady Energie Náklady 

MWh tis. Kč MWh tis. Kč 

Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 545,3 859,3 469,4 763,0 

Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 1,4 1,7 1,3 1,7 

Spotřeba energie na vytápění 500,6 635,8 424,8 539,5 

Spotřeba energie na přípravu teplé vody 12,9 66,1 12,9 66,1 

Spotřeba energie na osvětlení 30,4 155,7 30,4 155,7 
 

 

Tab. C-10 Celková úspora energie 1. Opatření 

Úspora 

Energie částka 

GJ MWh tis. Kč 

272,9 75,8 96,3 
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Graf C-3 Úsporné opatření č. 1 

C.4.1.2 Náklady na realizaci 
Ceny byly poskytnuty firmou Svět oken. 

Název konstrukce 
Plocha A 

[m2] 
Cena opatření  

[Kč/m2] 
Cena [tis. Kč] 

Okna zdvojená 307,2 3500 1075,20 
Dveře s jedním sklem 5,96 4250 25,33 
Dveře kov. s jedním sklem 16,2 6300 102,06 
Dveře balkonové 15,66 3800 59,51 

Cena celkem 1262,10 
 

C.4.2 Opatření 2. Izolace obvodového pláště 
Navrhuji zateplení stávajícího obvodového pláště kontaktním systémem EPS tl. 100mm  aby byl 

splněn požadavek normy. Jedná se o Obvodovou stěnu 1, Obvodovou stěnu 2 a Podlahu nad 

nevytápěným prostorem. Podlaha bude zateplena EPS tl. 60mm.  

Tab. C-11 Zateplení obvodového pláště 

Název konstrukce 
Stávající součinitel 
prostupu tepla U 

[W.m-2.K-1]  

Tl. EPS 
izolace 

[m] 

λ 
[W/mK] 

Nový součinitel prostu-
pu tepla U [W.m-2.K-1]  

Stěna obvodová 1 1,46 0,100 0,035 0,28 

Stěna obvodová 2 0,33 0,100 0,035 0,17 

Podlaha nad nevyt. Prostorem 1,65 0,060 0,035 0,43 
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Tab. C-12 Porovnání nových součinitelů prostupu tepla s požadavky normy 

Název konstrukce 
Nový součinitel 
prostupu tepla 
U [W.m-2.K-1]  

Požadovaný UN  

[W.m-2.K-1] 

Doporučený      
Urec                       

[W.m-2.K-1] 

Vyhovující dle 
ČSN 730540-2 

(2011)  

Stěna obvodová 1 0,28 0,30 0,25 ano 

Stěna obvodová 2 0,17 0,30 0,25 ano 

Podlaha nad nevyt. Prostorem 0,43 0,45 0,40 ano 
  

C.4.2.1 Roční úspory v MWh/rok a porovnání se stávajícím stavem 

Tab. C-13 Spotřeba energie před realizací a po realizaci 2. opatření 

Ukazatel 

Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Energie Náklady Energie Náklady 

MWh tis. Kč MWh tis. Kč 

Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 545,3 859,3 364,3 629,5 

Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 1,4 1,7 1,2 1,5 

Spotřeba energie na vytápění 500,6 635,8 319,8 406,1 

Spotřeba energie na přípravu teplé vody 12,9 66,1 12,9 66,1 

Spotřeba energie na osvětlení 30,4 155,7 30,4 155,7 

Tab. C-14 celková úspora energie 2. Opatření 

Úspora 

Energie částka 

GJ MWh tis. Kč 

651,5 181,0 229,8 
 

 
Graf C-4 Úsporné opatření č. 2 
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C.4.2.2 Náklady na realizaci 
 

Tab. C-15 Náklady na realizaci kontaktního zateplovacího systému 

Název konstrukce 
Plocha A 

[m2] 
Cena opatře-
ní  [Kč/m2] 

Cena [tis. Kč] 

Stěna obvodová 1 1093,56 820 896,72 

Stěna obvodová 2 492,72 820 404,03 

Podlaha nad nevyt. Prostorem 241,66 530 128,08 

Náklady celkem   1428,83 
 

 

 

C.4.3 Opatření č. 3 Instalace termostatických ventilů s hlavicemi 
Toto opatření se týká Zóny 1 a Zóny 2. Nebereme v úvahu jiné opatření, hodnotím vliv tohoto 

opatření na stávající systém. Nejedná se o instalaci celkové regulace tohoto systému. 

Navrhuji instalaci termostatických ventilu s hlavicemi, aby bylo zabráněno přetápění či nedotá-

pění v prostorách které nejsou jinak regulovány.  

Hodnotu úspor jsem po konzultaci s odbornou firmou stanovila jako 10% z celkové spotřeby 

tepla na vytápění objektu. 

C.4.3.1 Roční úspory v MWh/rok a porovnání se stávajícím stavem 
 

Tab. C-16 Spotřeba energie před realizací a po realizaci 3. opatření 

Ukazatel 

Před realizací pro-
jektu 

Po realizaci projek-
tu 

Energie Náklady Energie Náklady 

MWh tis. Kč MWh tis. Kč 

Vstupy paliv a energie 545,3 859,3 493,8 794,0 

Změna zásob a paliv 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spotřeba paliv a energi 545,3 859,3 493,8 794,0 

Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 

Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 545,3 859,3 493,8 794,0 

Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 1,4 1,7 0,0 0,0 

Spotřeba energie na vytápění 500,6 635,8 450,5 572,2 

Spotřeba energie na přípravu teplé vody 12,9 66,1 12,9 66,1 

Spotřeba energie na osvětlení 30,4 155,7 30,4 155,7 
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Tab. C-17 Celková úspora energie 3. Opatření 

Úspora 

Energie částka 

GJ MWh tis. Kč 

185,1 51,4 65,3 
 

 

 

Graf C-5 Úsporné opatření č. 3 

C.4.3.2 Náklady na realizaci 
V ceně jednoho kusu je započítána cena termostatického ventilu, hlavice a instalace. 

Tab. C-18 Náklady na realizaci opatření č. 3 

Počet ks Cena  kus/ Kč Celkem tis. Kč 

85 850 72,25 

 

C.4.4 Opatření č. 4 Návrh úsporného osvětlení 
Toto opatření se týká Zóny 1 a Zóny 2. Nebereme v úvahu jiné opatření, hodnotím vliv  tohoto 

opatření na stávající systém.  

Jsou zde použity klasické žárovky, a proto navrhuji jejich kompletní výměnu za diodová svítidla. 

Při výběru konkrétních prvků je třeba brát ohled na potřebnou svítivost vzhledem k umístění a 

účelu.  

Navrhuji použítí úsporných LED žárovek o příkonu 9W a světelném toku 817lm v počtu 151 Ks. 
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C.4.4.1 Roční úspory v MWh/rok a porovnání se stávajícím stavem 
 

Tab. C-19 Spotřeba energie před realizací a po realizaci 4. opatření 

Ukazatel 

Před realizací pro-
jektu 

Po realizaci projek-
tu 

Energie Náklady Energie Náklady 

MWh tis. Kč MWh tis. Kč 

Vstupy paliv a energie 545,3 859,3 519,5 732,6 

Změna zásob a paliv 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spotřeba paliv a energi 545,3 859,3 519,5 732,6 

Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 

Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 545,3 859,3 519,5 732,6 

Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 1,4 1,7 0,0 0,0 

Spotřeba energie na vytápění 500,6 635,8 500,6 635,8 

Spotřeba energie na přípravu teplé vody 12,9 66,1 12,9 66,1 

Spotřeba energie na osvětlení 30,4 155,7 6,0 30,7 
 

Tab. C-20 Celková úspora energie 4. Opatření 

Úspora 

Energie částka 

MWh tis. Kč 

25,8 126,7 

Tab. C-21 Úsporné opatření č. 4 
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C.4.4.2 Náklady na realizaci 
V ceně realizace je započtena cena žárovek i jejich výměna. 

 

Tab. C-22 Náklady na realizaci opatření č. 4 

Počet ks Cena  kus/ Kč Celkem tis. Kč 

151 240 36,24 
 

  

 

C.4.5 Opatření č. 5 Nový tepelný zdroj a regulace systému pro celou 

budovu 
Toto opatření je navrhováno na zateplenou budovu s vyměněnými otvorovými výplněmi, které 

splňují normu ČSN 73 0540-02 ve znění platném od r. 2011. Jako vstupní hodnotu návrhu beru 

potřebu tepla pro vytápění pro celou budovu se stávajícími zdroji tepla. 

V opatření je zahrnuta výměna zdroje dimenzovaného na nové tepelné ztráty zateplené budo-

vy, s tím související výměna a doplnění vybavení otopné soustavy jako je nová rozdělovač a 

sběrač, vyrovnávač hydraulických tlaků, nová čerpadla, ventily atd. Dále je nedílnou součástí 

nový regulační systém navržený tak aby byla celá otopná soustava bezobslužná. 

 K vytápění by bylo potřeba zdroj o výkonu 140 kW. Proto jsem navrhla kaskádu tří kondenzač-

ních kotlů o jmenovitém výkonu 50 kW. Dále by bylo třeba rozdělit stávající otopnou soustavu 

na 3 samostatné větve a každou opatřit vlastním čerpadlem, ventily, měřicími zařízeními atd. 

Dalším velmi důležitým prvkem je nutnost instalace ekvitermní regulace s kaskádovou kartou. 

Tím dosáhneme nižší nutnosti obsluhy systému. 

C.4.5.1 Roční úspory v MWh/rok a porovnání se stávajícím stavem 
 

Tab. C-23 Spotřeba energie před realizací a po realizaci 5. opatření 

Ukazatel 

Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Energie Náklady Energie Náklady 

MWh tis. Kč MWh tis. Kč 

Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 279,0 521,2 170,0 382,8 

Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 1,0 1,3 0,5 0,7 

Spotřeba energie na vytápění 234,7 298,1 126,2 160,3 

Spotřeba energie na přípravu teplé vody 12,9 66,1 12,9 66,1 

Spotřeba energie na osvětlení 30,4 155,7 30,4 155,7 
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Tab. C-24 Celková úspora energie 5. Opatření 

Úspora 

Energie částka 

MWh tis. Kč 

109,0 138,4 

 

 

Graf C-6 Úsporné opatření č. 5 

 

 

 

C.4.5.2 Náklady na realizaci 
Ceny byly dodány odbornou firmou po prohlídce objektu. Nejsou zde zahrnuty náklady na pro-

jekční činnost, nečekané stavební komplikace ani stavební dozor. 

Tab. C-25 Náklady na realizaci opatření č. 5 

Nové zařízení Počet ks Cena  kus/ Kč Celkem tis. Kč 

Nový plynový kotel 50 kW 3 55000 165 

Rozdělovač/sběrač 1 15000 15 

Anuloid 1 7000 7 

Čerpadla 3 12000 36 

Ekvitermní regulace s kaskádní kartou 1 27000 27 

Rekonstrukce rozvodů 1 110000 110 

Stavební úpravy 1 7000 7 

Cena celkem 367 
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C.4.6 Opatření č. 6 Termický solární ohřev teplé vody 
Návrh solárních panelů Logasol SKR12 dimenzuji pro centrální ohřev teplé vody pro Z1, Z2 a Z3 

dohromady. Potřeba energie na ohřev teplé vody je pro Z1 Mateřská škola 8 kWh na den, pro 

Z2 Zdravotní středisko 6 kWh, Z3 Byty 26 kWh. Celková potřeba je 40 kWh na den. Volíme 

technologii, která zamezuje stavu přehřátí solárního systému stagnací. To znamená, že v přípa-

dě, kdy již je akumulační nádrž plně nabitá, přejde systém do stavu stagnace, přestane cirkulo-

vat solární kapalina a systém se zastaví. Proti tlakovým změnám je systém jištěn vlastní ex-

panzní nádobou určenou pro toto použití. Pro uchovávání teplé vody je navržena Akumulační 

nádrž o objemu 1,5 m3. 

Dimenzování bylo provedeno na teplotu vstupní vody 10°C a výstupní 60°C.Procento pokrytí 

potřeby tepla na přípravu teplé vody jsem spočítala 72% za rok.  

Za výchozí stav považuji stávající stav budovy bez dalších opatření. 

 

 

 

 

Graf C-7 Pokrytí potřeby tepla na přípravu TV 
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C.4.6.1 Roční úspory v MWh/rok a porovnání se stávajícím stavem 
 

 
Tab. C-26 Spotřeba energie před realizací a po realizaci 6. opatření 

Ukazatel 

Před realizací pro-
jektu 

Po realizaci projek-
tu 

Energie Náklady Energie Náklady 

MWh tis. Kč MWh tis. Kč 

Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 545,3 859,3 534,6 811,7 

Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 1,4 1,7 1,4 1,7 

Spotřeba energie na vytápění 500,6 635,8 500,6 635,8 

Spotřeba energie na přípravu teplé vody 12,9 66,1 3,6 18,5 

Spotřeba energie na osvětlení 30,4 155,7 30,4 155,7 
 

 

Tab. C-27 Celková úspora energie 6. Opatření 
 

Úspora 

Energie částka 

MWh tis. Kč 

10,6 47,6 

 

 

 

Graf C-8 Úsporné opatření č. 6 
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C.4.6.2 Náklady na realizaci 
Náklady byly kalkulovány na základě konzultace s odbornou firmou.  

 

Tab. C-28 Náklady na realizaci opatření č. 6 

Nové zařízení Počet ks Cena za kus v Kč Celkem tis. Kč 

Solární panel 8 12000 96 

Akumulační nádrž 1 85000 85 

Solární stanice 1 15000 15 

Čerpadla 1 3500 3,5 

Regulace 1 5000 5 

Instalace 1 35000 35 

Stavební úpravy 1 5000 5 

Cena celkem 244,5 
 

C.5 Navrhované varianty úsporných opatření 
Varianty jsou výsledkem kombinace úsporných opatření 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Graf C-9 Energetické úspory jednotlivých opatření 
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Graf C-10 Úspory provozních nákladů jednotlivých opatření 

C.5.1 Varianta 1  
Tato varianta se zaměřuje na úsporu zejména elektrické energie a je stavebně méně náročná.  

Kombinuje opatření č.3, č.4, č. 6 

Opatření č. 3 Instalace termostatických ventilů 

Opatření č. 4 Návrh úsporného osvětlení 

Opatření č. 6 Termický solární ohřev teplé vody 

C.5.1.1 Roční úspory energie a provozní náklady 

Tab. C-29 Spotřeba energie před realizací a po realizaci Varianty 1 

Ukazatel 

Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Energie Náklady Energie Náklady 

MWh tis. Kč MWh tis. Kč 

Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 545,3 859,3 457,4 612,8 

Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 1,4 1,7 0,0 0,0 

Spotřeba energie na vytápění 500,6 635,8 449,2 570,5 

Spotřeba energie na přípravu teplé vody 12,9 66,1 2,3 11,6 

Spotřeba energie na osvětlení 30,4 155,7 6,0 30,7 
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Tab. C-30 Celková úspora energie pro Variantu 2 

Úspora 

Energie Částka 

MWh tis. Kč 

87,8 246,6 

 

 

Graf C-11 Úsporné opatření Varianta 1 

 

C.5.1.2 Investiční náklady 
 

Tab. C-31 Návratnost Varianty 1 

č. Opatření 
Úspora 
[MWh] 

Rozdíl provozních 
nákladů [Kč] 

Investice 
[Kč] 

Návratnost 
[rok] 

3 Instalace termostatických ventilů 51,42 65 298 72 250 1,1 

4 Návrh úsporného osvětlení 25,76 126 728 36 240 0,3 

6 Termický solární ohřev teplé vody 10,64 47 584 244 500 5,1 

 
Celkem 87,82 239 610 352 990 1,5 
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C.5.2 Varianta 2 
Tato varianta se zaměřuje na úsporu zejména energie na vytápění. Je stavebně náročnější než 

varianta 1. a kombinuje opatření č. 1, č.2, č. 5 

Opatření č. 1 Výměna nevyhovujících otvorových výplní 

Opatření č. 2 Izolace obvodového pláště 

Opatření č. 5 Nový tepelný zdroj a regulace 

C.5.2.1 Roční úspory energie a provozní náklady 
 

Tab. C-32 Spotřeba energie před realizací a po realizaci Varianty 2 

Ukazatel 

Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Energie Náklady Energie Náklady 

MWh tis. Kč MWh tis. Kč 

Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 545,3 859,3 170,0 382,8 

Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 1,4 1,7 0,5 0,7 

Spotřeba energie na vytápění 500,6 635,8 126,2 160,3 

Spotřeba energie na přípravu teplé vody 12,9 66,1 12,9 66,1 

Spotřeba energie na osvětlení 30,4 155,7 30,4 155,7 

Tab. C-33 Celková úspora energie pro Variantu 2 

Úspora 

Energie Částka 

MWh tis. Kč 

375,2 476,5 
 

 

Graf C-12 Úsporné opatření Varianta 2 
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C.5.2.2 Investiční náklady 
 

Tab. C-34 Návratnost Varianty 2 
 

č. Opatření 
Úspora 
[MWh] 

Rozdíl 
provozních 

nákladů 
[Kč] 

Investice 
[Kč] 

Návratnost 
[rok] 

1 Výměna nevyhovujících otvorových výplní 75,82 96 288 1 262 098 13,1 

2 Izolace obvodového pláště 180,97 229 826 1 428 829 6,2 

5 Nový tepelný zdroj a regulace 108,98 138 400 367 000 2,7 

  Celkem 365,76 464 514 3 057 927 6,6 

 

 

 

C.5.3 Varianta 3 
Tato varianta se zaměřuje na úsporu jak elektrické tak energie na vytápění.  Jde o komplexní 

úsporné řešení stávající budovy. Kombinuje opatření č. 1, č.2, č.3, č.4, č. 5, č. 6 

Opatření č. 1 Výměna nevyhovujících otvorových výplní 

Opatření č. 2 Izolace obvodového pláště 

Opatření č. 3 Instalace termostatických ventilů 

Opatření č. 4 Návrh úsporného osvětlení 

Opatření č. 5 Nový tepelný zdroj a regulace 

Opatření č. 6 Termický solární ohřev teplé vody 

 

C.5.3.1 Roční úspory energie a nákladů 
 

Tab. C-35 Spotřeba energie před realizací a po realizaci Varianty 3 

Ukazatel 

Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Energie Náklady Energie Náklady 

MWh tis. Kč MWh tis. Kč 

Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 545,3 859,3 158,1 297,9 

Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 1,4 1,7 0,6 0,8 

Spotřeba energie na vytápění 500,6 635,8 133,1 169,0 

Spotřeba energie na přípravu teplé vody 12,9 66,1 3,6 18,5 

Spotřeba energie na osvětlení 30,4 155,7 21,4 109,6 
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Tab. C-36 Celková úspora energie pro Variantu 3 

Úspora 

Energie Částka 

MWh tis. Kč 

387,1 561,4 
 

 

 

 

Graf C-13 Úsporné opatření Varianta 3 

 

C.5.3.2 Investiční náklady 
 

Tab. C-37 Návratnost Varianty 3 

č. Opatření 
Úspora 
[MWh] 

Rozdíl provoz-
ních nákladů 

[Kč] 

Investice 
[Kč] 

Návratnost 
[rok] 

1 Výměna nevyhovujících otvorových výplní 75,818 96 288 1 262 098 13,1 

2 Izolace obvodového pláště 180,97 229 826 1 428 829 6,2 

3 Instalace termostatických ventilů 51,416 65 298 72 250 1,1 

4 Návrh úsporného osvětlení 25,756 126 728 36 240 0,3 

5 Nový tepelný zdroj a regulace 108,977 138 400 367 000 2,7 

6 Termický solární ohřev teplé vody 10,644 47 584 244 500 5,1 

  Celkem 453,578 704 124 3 410 917 4,8 
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C.5.4 Ekonomické vyhodnocen navržených variant 
 

Tab. C-38 Ekonomické vyhodnocení variant 

Parametr Jednotka 
Varianta 

1 
Varianta 

2 
Varianta 3 

Investiční výdaje projektu Kč 352,99 3 057,93 3 410,92 

Změna nákladů na energie Kč 0 0 0 

Změna ostatních provozních nákladů Kč 0 0 0 

změna osobních nákladů (mzdy, pojistné) Kč 0 0 0 

Změna ostatních provozních nákladů Kč 0 0 0 

změna nákladů na emise a odpady Kč 0 0 0 

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využitelné odpady) Kč 0 0 0 

Přínosy projektu celkem Kč 246,6 476,5 625,7 

Doba hodnocení Roky 20 20 2 

Roční růst cen energie % 3 3 3 

Diskont %  4 4 4 

Ts - prostá návratnost Roky 1 6 5 

Tsd - reálná doba návratnosti Roky 2 7 6 

NPV - čistá současná hodnota tis. Kč 3980,117 5314,792 7584,058 

IRR - vnitřní výnosové procento % 73 17 21 

 

Z ekonomického hlediska považuji za nejvýhodnější variantu pro investora Variantu 1, a to 

z důvod u nejvyššího vnitřního výnosového procenta. 

 

C.5.5 Ekologické vyhodnocení navržených variant 
 

Tab. C-39 Globální hodnocení 

Znečišťující látka 
Výchozí stav Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3  

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

Tuhé znečišťující 
látky 

0,2114 0,0406 0,2106 0,0469 

SO2 0,0705 0,0135 0,0701 0,0157 

Nox 0,0861 0,0207 0,0337 0,0238 

CO 0,0226 0,0054 0,0097 0,0062 

CO2 150,7810 34,9510 75,9010 40,1520 
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Graf C-14 Znečišťující látky 

 

 

 

Graf C-15 Porovnání produkce CO2 

Z ekologického hlediska je nejlepší varianta 1 a to z důvodu produkce nejnižších emisí. 
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C.5.6 Stanovení okrajových podmínek 
Návrhová exteriérová teplota v zimním období je -12°C. 

Návrhová teplota pro Z1 a Z2 je 22°C. Pro Z3 je 20°C. 

 

C.5.7 Celková energetická bilance navržených variant 
 

 

Tab. C-40 Upravená roční energetická bilance 
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C.6 Výběr optimální varianty 
Z těchto variant je doporučeno realizovat Variantu 1. Je zde sice nejmenší úspora energie ale 

nejrychlejší návratnost a nejlepší ekologické hodnocení.  

 

č. Opatření 
Úspora 
[MWh] 

Rozdíl pro-
vozních ná-
kladů [Kč] 

Investice [Kč] 
Návratnost 

[rok] 

3 Instalace termostatických ventilů 51,42 65 298 72 250 1,1 

4 Návrh úsporného osvětlení 25,76 126 728 36 240 0,3 

6 
Termický solární ohřev teplé 
vody 

10,64 47 584 244 500 5,1 

 
Celkem 87,82 239 610 352 990 1,5 

 

 
Tab. C-41 Spotřeba energie před realizací a po realizaci zvolené Varianty 2 

ř. Ukazatel 

Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Energie Náklady Energie Náklady 

MWh tis. Kč MWh tis. Kč 

1 Vstupy paliv a energie 545,3 859,3 457,4 612,8 

2 Změna zásob a paliv 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Spotřeba paliv a energi 545,3 859,3 457,4 612,8 

4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Konečná spotřeba paliv a energie v objektu 545,3 859,3 457,4 612,8 

6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 1,4 1,7 0,0 0,0 

7 Spotřeba energie na vytápění 500,6 635,8 449,2 570,5 

8 Spotřeba energie na chlazení 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody 12,9 66,1 2,3 11,6 

10 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Spotřeba energie na větrání 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 Spotřeba energie na osvětlení 30,4 155,7 6,0 30,7 

 
 

 

C.6.1 Kritéria dotačních titulů  
Financování projektu je100% kryto z vlastních zdrojů 
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C.7 Evidenční list energetického auditu 
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E. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 

Zkratky 

 NIR –Near Wave IR 

 SWIR – Short Wave 

 MWIR – Medium Wave 

 FIR – Far IR 

 RGB – red, green, blue neboli červená, zelená, modrá 

 SZZ – státní závěrečná zkouška 

 PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy 

        VŠKP – vysokoškolská kvalifikační práce  

        VŠKP – vysokoškolská kvalifikační práce 

        VŠKP – vysokoškolská kvalifikační práce 

Fyzikální veličiny 

 λ – vlnová délka 

 d – délka 

 T – teplota [k] 

 h – výška [m] 

 m – hmotnost [kg] 

 n – násobnost výměny vzduchu [h-1] 

 S  – plocha [m2] 

 t – čas [s], teplota [°C] 

 λ – součinitel tepelné vodivosti 

 V – objemový průtok [m3/h] 

              R   – Tepelný odpor kce 

 Q  – Energie 

 H – tepelný tok 

 τλ – propustnost 

 αλ – odrazivost 

           ρλ  – pohltivost 

 αλ – odrazivost 

 

 

 ε – efektivita [-] 

 Ρ – hustota [kg/m3] 

 ϕ – relativní vlhkost [%] 

Indexy 

 e – exteriér 

 i – interiér 

 o – odvodní / odpadní 

 p – přívod / pracovní 

  



 
  81 
 

F. SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ 
Seznamy obrázků tabulek a grafů se generují automaticky podle titulků v textu. 

Obrázky 

Obr. A-1 Grafická úprava PENB ....................................................................................................15 

Obr. A-2 Elektromagnetické spektru ............................................................................................19 

Obr. A-3 Fluke Ti45 .......................................................................................................................25 

Obr. A-4 Stáj .................................................................................................................................25 

Obr. A-5 Starý rodinný dům .........................................................................................................26 

Obr. A-6 Čelní pohled ...................................................................................................................26 

Obr. A-7 Viditelný věnec a překlady .............................................................................................27 

Obr. A-8 Balkon jako tepelný most ..............................................................................................27 

Obr. A-9 Nevyhovující vchodové dveře ........................................................................................27 

Obr. A-10 Nekvalitní nové otvorové výplně .................................................................................28 

Obr. A-11Rovnoměrně zaizolovaný plášť .....................................................................................28 

Obr. A-12 Odra oblohy ve kvalitně provedeném okně, izolační čtyřsklo .....................................28 

Obr. C-1 Kotel Viadrus D100L .......................................................................................................44 

Obr. C-2 Expanzní nádoba Reflex Thermopress N 300/6 .............................................................44 

Obr. C-3 Rozdělovač .....................................................................................................................44 

Obr. C-4 Žebrové otopné těleso s nefunkčním ventilem .............................................................44 

Obr. C-5 Bojler o objemu 50 l v kuchyňce ....................................................................................45 

Obr. C-6 Situační plán ...................................................................................................................46 

Obr. C-7 Otopné těleso ................................................................................................................49 

Obr. C-8 Vedení plynu exterierem ...............................................................................................49 

Obr. C-9 Osvětlení ve školce ........................................................................................................50 

 

Tabulky 

Tab. B-1 výpočty U pro stávající konstrukce ................................................................................29 

Tab. B-2 Stávající otvorové výplně ...............................................................................................31 

Tab. B-3 Nové otvorové výplně ....................................................................................................35 

Tab. B-4 Zateplené neprůsvitné kce .............................................................................................35 

Tab. B-5 Termostatické ventily s hlavicemi ..................................................................................36 

Tab. B-6 Instalace LED žárovek .....................................................................................................36 

Tab. B-7 Nové zařízení otopné soustavy ......................................................................................36 

Tab. B-8 Dimenzování solárních kolektorů ..................................................................................38 

Tab. B-9 Opatření varianty 1 ........................................................................................................39 

Tab. B-10 Opatření varianty 2 ......................................................................................................39 

Tab. B-11 Opatření varianty 3 ......................................................................................................39 

Tab. C-1 Stávající neprůsvitné kce ................................................................................................50 

Tab. C-2 Stávající otvorové výplně ...............................................................................................51 

Tab. C-3 Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla ...................................52 

Tab. C-4 Hodnocení Stávajících neprůsvitných kcí .......................................................................53 



82 
 

Tab. C-5 Hodnocení stávajících výplní otvorů ............................................................................. 54 

Tab. C-6 Výchozí roční energetická bilance stávajícího stavu ..................................................... 55 

Tab. C-7 Typ opatření u nevyhovujících otvorových výplní ......................................................... 55 

Tab. C-8 Porovnání nových součinitelů prostupu tepla s požadavky normy .............................. 56 

Tab. C-9 Spotřeba energie před realizací a po realizaci 1. opatření ............................................ 56 

Tab. C-10 Celková úspora energie 1. Opatření ............................................................................ 56 

Tab. C-11 Zateplení obvodového pláště ...................................................................................... 57 

Tab. C-12 Porovnání nových součinitelů prostupu tepla s požadavky normy ............................ 58 

Tab. C-13 Spotřeba energie před realizací a po realizaci 2. opatření .......................................... 58 

Tab. C-14 celková úspora energie 2. Opatření ............................................................................ 58 

Tab. C-15 Náklady na realizaci kontaktního zateplovacího systému .......................................... 59 

Tab. C-16 Spotřeba energie před realizací a po realizaci 3. opatření .......................................... 59 

Tab. C-17 Celková úspora energie 3. Opatření ............................................................................ 60 

Tab. C-18 Náklady na realizaci opatření č. 3 ............................................................................... 60 

Tab. C-19 Spotřeba energie před realizací a po realizaci 4. opatření .......................................... 61 

Tab. C-20 Celková úspora energie 4. Opatření ............................................................................ 61 

Tab. C-21 Úsporné opatření č. 4 .................................................................................................. 61 

Tab. C-22 Náklady na realizaci opatření č. 4 ............................................................................... 62 

Tab. C-23 Spotřeba energie před realizací a po realizaci 5. opatření .......................................... 62 

Tab. C-24 Celková úspora energie 5. Opatření ............................................................................ 63 

Tab. C-25 Náklady na realizaci opatření č. 5 ............................................................................... 63 

Tab. C-26 Spotřeba energie před realizací a po realizaci 6. opatření .......................................... 65 

Tab. C-27 Celková úspora energie 6. Opatření ............................................................................ 65 

Tab. C-28 Náklady na realizaci opatření č. 6 ............................................................................... 66 

Tab. C-29 Spotřeba energie před realizací a po realizaci Varianty 1 ........................................... 67 

Tab. C-30 Celková úspora energie pro Variantu 2 ....................................................................... 68 

Tab. C-31 Návratnost Varianty 1 ................................................................................................. 68 

Tab. C-32 Spotřeba energie před realizací a po realizaci Varianty 2 ........................................... 69 

Tab. C-33 Celková úspora energie pro Variantu 2 ....................................................................... 69 

Tab. C-34 Návratnost Varianty 2 ................................................................................................. 70 

Tab. C-35 Spotřeba energie před realizací a po realizaci Varianty 3 ........................................... 70 

Tab. C-36 Celková úspora energie pro Variantu 3 ....................................................................... 71 

Tab. C-37 Návratnost Varianty 3 ................................................................................................. 71 

Tab. C-38 Ekonomické vyhodnocení variant ............................................................................... 72 

Tab. C-39 Globální hodnocení ..................................................................................................... 72 

Tab. C-40 Upravená roční energetická bilance ........................................................................... 74 

Tab. C-41 Spotřeba energie před realizací a po realizaci zvolené Varianty 2 ............................. 75 

 

Grafy 

Graf B-1 Roční spotřeba vody pro celou budovu ........................................................................ 34 

Graf B-2 Pokrytí potřeby tepla termickým solárním systémem .................................................. 37 

Graf C-1 Tepelné ztráty stávajících neprůsvitných kcí v procentech........................................... 53 

Graf C-2 Tepelné ztráty stávajících otvorových výplní v procentech .......................................... 54 



 
  83 
 

Graf C-3 Úsporné opatření č. 1 ....................................................................................................57 

Graf C-4 Úsporné opatření č. 2 ....................................................................................................58 

Graf C-5 Úsporné opatření č. 3 ....................................................................................................60 

Graf C-6 Úsporné opatření č. 5 ....................................................................................................63 

Graf C-7 Pokrytí potřeby tepla na přípravu TV.............................................................................64 

Graf C-8 Úsporné opatření č. 6 ....................................................................................................65 

Graf C-9 Energetické úspory jednotlivých opatření .....................................................................66 

Graf C-10 Úspory provozních nákladů jednotlivých opatření ......................................................67 

Graf C-11 Úsporné opatření Varianta 1 .......................................................................................68 

Graf C-12 Úsporné opatření Varianta 2 .......................................................................................69 

Graf C-13 Úsporné opatření Varianta 3 .......................................................................................71 

Graf C-14 Znečišťující látky ...........................................................................................................73 

Graf C-15 Porovnání produkce CO2 ..............................................................................................73 

 

  



84 
 

PŘÍLOHY 
P1 – Schematický půdorys 1NP 

P2 - Schematický půdorys 2NP 

P3 - Schematický půdorys 3NP 

P4 - Schematický půdorys 4NP 

P5 – Schéma zapojení kotelny 

P6 –Energie Stávající Stav 

P7 –Energie Varianta 2 

P8 –Energie Varianta 3 bez solárního systému 

 

 

 

  



 
  85 
 

POPISNÉ ÚDAJE VŠKP – METADATA (MD1 AŽ MD2): 

md1 

Vedoucí práce 

Autor práce 

Škola 

Fakulta 

Ústav 

Studijní obor 

Studijní program 

Název práce 

Název práce v anglickém jazyce 

Vedoucí práce 

Typ práce 

Přidělovaný titul 

Jazyk práce 

Formát práce 

 

md2 

Abstrakt 

Abstrakt v anglickém jazyce 

Klíčová slova 

Klíčová slova v anglickém jazyce 

 

  



86 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 

FORMY VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE 
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané práce je shodná s odevzdanou listinnou formou. 

V Brně dne 14. 1. 2016 

 

  ..................................................  

 podpis autora 

 

 


