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1. Technické podklady k zadané budově 
2. Platné předpisy ČR a EU 
3. České i  zahraniční technické normy 
4. Odborná literatura 

5. Odborné zdroje na  internetu  

Práce bude zpracována v souladu s platnými předpisy (zákony a  vyhláškami, normami) pro energetické 
hodnocení budov a  systémy TZB. 

 
A. Analýza tématu, cíle a  metody řešení  
Analýza zadaného tématu, normové a  legislativní podklady 

Cíl práce, zvolené metody řešení  
Aktuální technická řešení v praxi 
Teoretické řešení (s  využitím fyzikální podstaty dějů) 
Experimentální řešení (popis metody a přístrojové techniky) 

Řešení využívající výpočetní techniku a  modelování 
 
B. Aplikace tématu na  zadané budově  
Zhodnocení stávajícího energetického a  environmentálního stavu budovy, analýza stávajícího stavu, 

návrh opatření ke zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy, analýza užití energie z vybraných 
obnovitelných zdrojů, provozní schéma. 
Výkresová dokumentace a  grafické zpracování vyhodnocení vnitřního prostředí a  energetické bilance. 

 
C. Experimentální řešení a  počítačová simulace 
Modelové dílčí řešení s  využitím softwaru postihující zadanou problematiku. Model budovy a  dynamická 
simulace. 

 
Vše bude svázáno pevnou vazbou. Volné dokumenty (metadata, posudky, výsledky obhajoby) budou 
vloženy do kapsy na předních deskách, výkresy budou poskládány a uloženy jako příloha v kapse 

na zadní straně desek. 

 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a  Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a  uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a  Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, 
že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. 

Vedoucí diplomové práce   
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Diplomová práce má přinést poznatky z oboru energetického a simulačního 

hodnocení budov. Dále se zde nalézá úvod do problematiky energetického 

a environmentálního hodnocení, legislativní podklady. Stručný postup při vytváření 

energetického modelu v simulačním programu, následné nastavení modelu. 

Zhodnocené výsledky z programu DesignBuilder, které jsou v podobě grafů. A dále 

vyhodnocení naměřených dat v podobě grafů z objektu Libuše v Karlově Studánce.  

Energetické hodnocení budov, environmentální hodnocení budov, energetický 

model budovy, simulační model budovy, energetická simulace, modelování, 

počítačová simulace budovy, DesignBuilder  

The diploma thesis is to bring knowledge from the field of energy and simulation 

evaluation of buildings. Further, there is an introduction to the issue of energy and 

environmental assessment, legislative documents. A brief procedure for creating 

an energy model in a simulation program, then setting the model. Evaluated 

results from DesignBuilder that are in the form of charts. And also the evaluation 

of the measured data in the form of graphs from Libuše object in Karlova 

Studánka.  

building energy rating, building environmental rating, building energy modeling, 

building simulation model, building energy simulation, modeling, building 

computer simulation, DesignBuilder  
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Bc. Zdena Dobrá Energetická a environmentální analýza budovy. Brno, 2018. 105 s., 4 

s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

technických zařízení budov. Vedoucí práce doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.  
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   Bc. Zdena Dobrá 

autor práce  
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Touto skromnou cestou bych nesmírně ráda poděkovala panu doc. Ing. Jiřímu 

Hiršovi, CSc., který měl se mnou trpělivost a vše mi vždy srozumitelně a jasně 

vysvětlil. Dále také za jeho rady při vypracovávání této diplomové práce. 

Další velké dík, patří i mým rodičům, jenž mě celé studium podporovali, jak 

emocionálně, tak finančně a neméně svému příteli nstržm. Ing. Lukáši Hlouškovi. 
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Ve své diplomové práci se zaobírám energetickým a environmentálním hodnocením 

budov, kde tyto pojmy teoreticky vysvětluji. Dále normovými a legislativními podklady. 

Vysvětlení, jaké jsem zvolila metody ke konečnému řešení na projektu a následnému 

aktuálnímu technickému řešení, jaké se využívají v praxi. Popis zkušebního 

experimentálního měření na zadaném objektu a popis programu DesignBuilder, který 

jsem využila k této práci. 

Dále si na objektu Libuše, který se nalézá v lázních Karlova Studánka, zkouším 

počítačovou energetickou simulaci v programu DesignBuilder. K tomuto objektu jsem se 

dostala díky projektu TAČR – Technologické agentury České republiky – Centra 

kompetence, který se skrývá pod označením TE02000077. Zkouším si zde zadávání 

skutečného stavu dle doložených podkladů a následného navrhnutí obnovitelných 

zdrojů,  ze kterých jsem si jeden vybrala k drobné analýze.  

V poslední nejzajímavější části se věnují experimentálnímu řešení a počítačové 

simulaci. První část je založena na hodnocení naměřených dat v podobě grafů, které 

jsem si sama vytvořila, díky přístupu k experimentálnímu měření, které probíhá 

v Karlově Studánce. Následně také zhodnocení tohoto experimentálního měření a 

počítačové simulace.  

Druhá část je založena na podkladech, které jsem si vytvořila v programu 

DesignBuilder. 
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Energetické hodnocení budov je už delší dobu aktuální a omílané téma v  celé 

společnosti. Důvodem tohoto zpopularizování tématu je několik, ale největším a 

nejdůležitějším je, že zdroje energií pomalu, ale jistě docházejí.  

Dalším důvodem je i snaha úspor – zvyšující se ceny energií. Díky tomuto trendu přišlo 

na řadu několik druhů dotačních programů, které jednak podporují stavební zásahy, ale 

také i zásahy do technického zařízení, myšleno obnovitelné zdroje, instalace kvalitnějších 

zařízení (kotlů, VZT jednotek apod.). 

K nejaktuálnějšímu tématu rovněž přibývá zvýšený výskyt oxidu uhličitého, kde se limity 

v exteriéru zvýšili o několik desítek, místy až stovek ppm.  

 

Environmentální hodnocení budov – EHB je mladší odnoží od energetického hodnocení.  

V tomto hodnocení se především hledí na vliv budovy k životnímu prostředí, kvalitu 

vnitřního prostředí apod.  

Toto hodnocení ukazuje jakou environmentální stopu má daný objekt, ale i jeho 

materiály, výstavbu, provoz, vnitřní / vnější prostředí. 

EHB má více kritérií k ohodnocení než uvádí samotný zákon.  

Tímto hodnocením se například zabývá SBTooL, který se vyskytuje v  několika evropských 

zemích, včetně České republiky – SBTooLCZ.  

V SBTooL se vyskytuje 39 kritérií pro občanské a 33 pro bytové stavby, které se řadí do 4 

skupin – environmentální / sociální / ekonomika a řízení / lokalita. 

Výsledkem je vydání tzv. certifikátu, díky kterému zjistíme, jak si daná budova stojí 

z hlediska kvality. [1] 

 

Mým úkolem bylo vytvořit z podkladů informační model zadaného objektu, který bude 

sloužit k dalším pracím na projektu Inteligentní regiony. 

 

Projekt inteligentní regiony: 

Má diplomová práce se odvíjí od spolupráce na projektu TE02000077 „Smart Regions – 

Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for 

Sustainable Development“ v překladu „Inteligentní regiony – Informační modelování 

budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj“. Cílem projektu je 

vytvořit multidisciplinární a interdisciplinární systém spolupráce, který bude probíhat 

mezi podniky a výzkumnými organizacemi, které se zabývají vývojem energetickým a 

ekologickým systémům, zařízením a jiné pro inteligentní regiony. 

Projekt je v souladu se směrnicí 2010/31/EU. 

Hlavním řešitelem je můj vedoucí diplomové práce doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. 
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Dalšími útvary, které na tomto projektu pracují, jsou Ústav technických zařízení budov 

VUT FAST a centrum AdMaS. 

Tento projekt plně financuje TAČR – technologická agentura České republiky – Centra 

kompetence. [2] [3] 

 

Energetické modelování a simulace: 

Díky energetickému modelování máme detailnější pohled na chování budov a to jak 

v období kdy jsou postaveny, tak hlavně ještě před jejich samotnou realizací.  

Toto modelování nám poskytne energetickou náročnost v různých obdobích roku / 

zvolenými konstrukcemi / světovou orientací / vnitřní dispozicí zón / technickým 

zařízením. 

Díky takovýmto simulacím můžeme daný objekt vyladit a optimalizovat do 

požadovaných normových parametrů, nebo požadavků investora. 

 

Problémem může být zjednodušené energetické modelování, které se provádí 

v klasických programech jako je Energie od Svoboda software, Energie od Deksoftu nebo 

NKN. 

Nevýhodou tohoto zjednodušení je, že se zde počítá měsíční metodou.  

Jsou zde programy, které simulují přesněji podrobnou hodinovou metodou, díky kterým 

zjistím, jak se objekt chová podrobněji a ve vybraných částech objektu. 
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Světové –  ASHRAE 

 

ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating, & Air-Conditioning Engineers 

v překladu Americká společnost pro vytápění, chlazení & vzduchotechniku. Jde o obdobu 

českého STP – společnost pro techniku prostředí. 

Jedná se o společnost, která vytváří, mimo jiné i americké technické normy. 

Na základě těchto norem pracuje například LEED viz kapitola A.3. 

Norma ASHRAE, která se věnuje energetice, se nazývá 90.1 a její nejnovější verze je 90.1 -

2016 energetická norma pro budovy s výjimkou nízkopodlažních bytových domů. 

Tato norma stanovuje minimální požadavky na energetický návrh budov kromě 

nízkopodlažních obytných budov. Zároveň prodělala několik změn oproti ostatním 

vydáním v několika oblastech, například osvětlení a obálky budovy. [4] 

 

Tuzemské – normové podklady 

 

Mezi nejzákladnější normové podklady například patří: 

ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Požadavky  

ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0542 Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště 

ČSN EN 15603 Energetická náročnost budov – Celková potřeba energie a definice 

energetických hodnocení 

TNI 73 0327 Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení 

ČSN EN 15193-1 Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení Část 

1 

TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet 

ČSN P CEN/TS 16628 Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem 

ENB 

ČSN P CEN/TS 16629 Energetická náročnost budov – Podrobná technická pravidla pro 

soubor norem ENB [5] 

 

Legislativní podklady 

 

Zákon č. 406/2000Sb. o hospodaření energií: 

Schválen: 25. 10. 2000 

Účinnost od: 1. 1. 2001 

Změny zákona: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 

574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011 Sb., 

53/2012 Sb., 165/2012 Sb., 318/2012 Sb., 310/2013 Sb., 103/2015 Sb., 131/2015 Sb., 

183/2017 Sb. a nově od 1. 1. 2018 225/2017 Sb. 
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Určuje opatření pro zvyšování hospodárnosti využití energie a práva a povinnosti během 

nakládání s energií a energetickými zdroji. Pro efektivní využívání energie určuje státní 

energetickou koncepci. Územní energetické koncepce a státní program na podporu 

úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Dále nám zákon určuje minimální 

účinnost pro výrobu energie, ukazatele pro ENB, vytápění a přípravu TV a dále zavádí 

nutnost vyhotovení energetického auditu pro větší spotřebitele a dále zpracování PENB  

pro všechny novostavby, opravy větších změn budov, prodeji, pronájmu a od 2016 

pronájmu ucelené části budovy. Dále jsou elektrospotřebiče označovány energetickými 

štítky a vzhled musí splňovat ecodesign. [6] 

 

Vyhláška 480/2012 Sb. vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku 

Schválen: 20. 12. 2012 

Účinnost od: 1. 1. 2013 

Tato vyhláška se zabývá obsahem energetického posudku, díky které má tyto části: 

a) Titulní stranu 

b) Účel zpracování 

c) Identifikační údaje 

d) Stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek 

e) Evidenční list energetického posudku 

f) Kopii dokladu a vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb. [7] 

 

Předpis č. 78/2013 Sb. vyhláška o energetické náročnosti budov  

Schválen: 29. 3. 2013 

Účinnost od: 1. 4. 2013 

Vyhláška 78/2013 Sb. přináší změny oproti staré vyhlášce 148/2007 Sb. 

Vyhláška 78/2013 Sb. přináší technickou normalizaci TNI 730331, která se vydala na 

ČVUT fakultě stavební v Praze – katedra TZB. Podnětem ke vzniku této technické 

normalizace vedl chybějící souhrn parametrů technických systémů budovy, typické 

užívání a klimatických dat pro hodnocení energetického náročnosti budov. Obsahem 

této technické normalizace je zpracování podkladů pro hodnocení energetické 

náročnosti budov pro potřeby související legislativy platné od 1. Ledna 2013. 

a) Typické hodnoty a rozmezí zadávaných parametrů účinností technických systémů 

b) Typické profily užívání různých typů budov a provozů (provozní doba, požadavek na 

větrání, osvětlení, teplou vodu, vnitřní tepelné zátěže od vybavení) 

c) Výpočtová měsíční klimatická data 

Nejvýznamnější změny jsou: 

- Definice energeticky vztažné plochy budovy z původní celkové podlahové plochy 

- Ukazatel ENB je celková primární energie 

- Dle 148/2007 Sb. měly hodnocené budovy plnit požadavek na celkovou dodanou energii, 

která se porovnávala s referenčními hodnotami z tabulky, dle toho se následně provedlo 

zatřídění budovy. 
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Nyní je zavedeno 7 hodnotících kritérií, kde se vyhodnocení provede dle základních 

daných kombinací jednotlivých kritérií. Zatřídění se provede z parametrů referenční 

budovy. Referenční budova je budova, která má stejné parametry jako hodnocená 

budova s rozdílem, že se vypočítává s referenčními hodnotami.  

- Dále se započítávají energie okolního prostředí, jenž se využívá v  budově za pomoci 

technického systému. U referenční budovy je tato hodnota rovna nule. Těmito energiemi 

se rozumí energie sluneční, větrná, tepelná čerpadla, apod. 

- Řeší se jednotlivé ztráty distribucí a akumulací teplé vody. 

- Hranice těchto tříd se stanoví individuálně dle referenční budovy. [8] [9] 

 

 
Obr.  1 Klasifikační třídy energetické náročnosti dle 78/2013 [8] 

 
Obr.  2 Znázornění průkazu dle 78/2013 Sb. [8]  

Vyhláška 118/2013 Sb. o energetických specialistech 

Schválen: 16. 5. 2013 

Účinnost od: 1. 6. 2013 

Stanovuje obsah a rozsah zkoušky a také obsah, rozsah průběžného studia a dále také 

přezkušování energetických specialistů, dále také přezkušování. [10] 
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Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov 

Nahrazuje 2002/91/ES, nově definovány administrativní nástroje ke snížení ENB a 

zavedla se budova, která nese název budova s téměř nulovou spotřebou energie. Tato 

směrnice stanovila cíl do roku 2020, kde se snaží snížit spotřebu energie a skleníkových 

plynů o 20 % a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 20 % výroby energie oproti roku 

1990. Dále se zpřísnily požadavky na ENB. [11] 

 

V roce 2014 byly publikovány výsledky Rady Evropy s vizí pokračovat v trendu snižování 

energií a skleníkových plynů a zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů až 

do roku 2030 s tím, že by se snížil podíl skleníkových plynů na 40 % a spotřeba energie 

na 27 %, dále zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na 27 %. 

 

 
Obr.  3 Trend do roku 2030 [12] 

Dále se dá jednoduše říci, že od roku 2020 budou muset všechny novostavby splňovat 

požadavky pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie. 

Budovou s téměř nulovou spotřebou energie se rozumí budova, která má nízkou 

energetickou náročnost a spotřeba energie se rovná energii vyrobenou z obnovitelných 

zdrojů. 

 

Tabulka 1 Platnost požadavků pro posouzení budovy v režimu nZEB [12] 

Energeticky 

vztažná plocha 

>1500 m2 >350 m2 < 350 m2 

Budovy vlastnící 

orgán veřejné moci 

nebo subjekt 

zřízený orgánem 

veřejné moci 

Od 1. 1. 2016 Od 1. 1. 2017 Od 1. 1. 2018 

Ostatní Od 1. 1. 2018 Od 1. 1. 2019 Od 1. 1. 2020 

 

Revize směrnice, představená 30. 11. 2016, má zjednodušit renovaci budov, odstranit 

neaktuální požadavky a promítnout vývoj technologií. 

Dále upravila cíl zvýšit energetickou účinnost z 27 % na 30 % do roku 2030. [13]   



 

- 18 - 
 

 

Cílem mé práce bylo provést energetickou analýzu zadaného objektu v  lázních Karlova 

Studánka – Libuše. K vytvoření této analýzy jsem využila program DesignBuilder. 

 

Metody využité k řešení: 

K vymodelování a následnému vyhodnocení jsem využila britský program DesignBuilder. 

V tomto programu lze provést veškeré potřebné úkony, jako je samotné vymodelování – 

vizualizace, simulace – EnergyPlus, výpočet denního osvětlení, simulace systémů TZB – 

EnergyPlus, výpočet nákladů celého životního cyklu, výpočty dle LEED a ASHRAE (90.1 

2007 a 2010), analýza opatření, CFD simulace teploty, tlaku a tepelné pohody, rychlosti 

proudění v interiéru i exteriéru. [14] 

 

 

Obr.  4 Model objektu v programu DesignBuilder Zdroj: autorka  

 

Obr.  5 Model objektu v programu DesignBuilder - vizualizace Zdroj: autorka 

Původně jsem měla v plánu model vytvořit v programu SketchUp, avšak špatným 

exportem/importem se mi leckteré zóny v DesignBuilderu nevytvořily. Důvodem pro 

vytvoření modelu ve SketchUpu bylo jednoduché a rychlé ovládání programu. 
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Obr.  6 Model objektu v programu SketchUp Zdroj: autorka  

 

Obr.  7 Model objektu v programu SketchUp Zdroj: autorka  

K vytvoření simulací jsem využila, již zmiňovaný program DesignBuilder. Simulování 

v něm je relativně jednoduché, avšak má pro mě svá úskalí v  podobě anglického jazyka a 

nedostatečné znalosti v dané problematice. Ovládání je ovšem intuitivní a uživatelsky 

přívětivé až na fakt, že zadávání dat a informací je časově náročné. Program se mi zdá 

jako velice náročný na provoz, je zapotřebí vlastnit výkonný počítač, aby pak byla práce 

v programu mnohem plynulejší a rychlejší. 

Objekt bylo zapotřebí k modelování jistým způsobem zjednodušit.  

Model se zjednodušil geometricky a to rozdělením do co nejmenšího počtu zón dle 

provozu. 

 

K vypracování se dalo využít z více programů: 

BSim – Building Simulation, jedná se o dánský program [49] 

TRNSYS – TraNsient SYstem Simulation [50] 

            Esp-r – jedná se o bistr program, který je tzv. open-source neboli otevřený software [51] 

eQUEST – jedná se rovněž o otevřený software od vývojářů DOE-2 [52] 

A další. 
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Důvodem volby programu DesignBuilder byl fakt, že mi byla poskytnuta studentská 

licence a to v rámci projektu Smart Regions / Inteligentní regiony viz kapitol A.1.1.  

Dále také z důvodu mého absolvování školení v tomto programu, které bylo pod záštitou 

rovněž projektu Smart Regions / Inteligentní regiony a konalo se na půdě FAST VUT v 

Brně.  
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LEED  

Jedná se o zkratku slov Leadership in Energy and Enviromental Design toto hodnocení se 

vyvinulo v Americe. Pod touto zkratkou bychom si měli představit určitý druh 

ohodnocení budov, je to mezinárodně uznávaná značka. Do hodnocení se zahrnují 

nejenom konstrukce, ale i správa a provoz budov. Certifikace se provádí jak na jednotlivé 

stavby, tak i na velké celky (ulice, čtvrtě, apod.). Zohledňuje se zde i vhodnost a kvalita 

jak materiálů, tak i vnitřního prostředí. [15] 

 

Obr.  8 Vzhled certifikátů LEED [16] 

BREEAM 

Jedná se o zkratku slov Building Research Establishment Enviromental Assessment 

Method, je to metoda z Velké Británie. Hodnocení závisí na typu budovy a jeho užívání, 

využitých konstrukcí a jejich materiálů, užívání energie a vody, vnitřním prostředí, 

znečištění, dopravy, dopravy a ekologie. [17] 

 

 

DGNB 

Metoda byla vymyšlena v Německu a lze využít jak pro nové, tak i pro stávající budovy, 

které chtějí spad mezi tzv. šetrné budovy. Hodnotí se zde budova jako celek a může se 

zde přizpůsobit technickým, klimatickým a kulturním podmínkám. Hledí se zde jak na 

výstavbu, provoz, ale i na demolici na konci životnosti. Všechny budovy jsou hodnoceny 

Obr.  9 Vzhled certifikátů BREEAM [18] 
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stejným systémem avšak s různými profily. Největší zvláštností je už zmiňovaný pohled 

na celkovou životnost budovy. [19] 

 

 

Obr.  10 Vzhled certifikátů DGNB [20] 

SBTool 

Jedná se o mezinárodní schéma SBTool a to vychází ze zkratky Sustainable Building Tool. 

Díky ČVUT v Praze se plně podřizuje českým normám a tuzemským podmínkám ve 

stavebnictví. Hodnocení nám ukazuje celkovou kvalitu dané budovy v souladu 

udržitelnosti výstavby. Dále také vliv na životní prostředí, technickou kvalitu, ekonomiku 

a management a lokalitu, v níž se budova nalézá. 

Tyto kritéria se hodně liší i díky typu budovy (obytné budovy, administrativní budovy, 

apod.). [21] 

 

Obr.  11 Vzhled certifikátů SBTooL [22] 
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Nyní si představíme několik základních fyzikálních rovnic, pro teoretické řešení zadané 

problematiky. Díky kterým pochopíme podstatu dějů, které se odehrávají uvnitř 

v konstrukcích. 

 

Daltonův zákon 

                

Součet parciálních tlaků se rovná celkovému tlaku směsi plynu. [23] 

 

Stavová rovnice ideálního plynu 

             

p – tlak [Pa] 

V – objem [m3] 

n – látkové množství [mol] 

R – plynová konstanta 8,314 J/Kmol 

T – absolutní teplota [K] [23] 

 

Rovnice kontinuity 

              

S – obsah průřezu [m2] 

v – rychlost proudu [m/s] 

Zákon zachování hmotnosti pro proudící kapalinu [24] 

 

Bernoulliho rovnice 

 

 
                         

Ρ – hustota [kg/m3] 

v – rychlost [m/s] 

g – gravitační zrychlení [-] 

h – výška hladiny [m] 

p – hydrostatický tlak [Pa] 

Zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny [25] 
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Přenos tepla – Šíření tepla: 

 

Sálání (radiace) 

Q1,2 = c1,2 . t . S1 . [(
  

   
)4 - (

  

   
)4] 

Q1,2 – množství tepla [J] 

c1,2 – součinitel sálání [W/m2 . K4] 

t – čas [s] 

S1 – povrch tělesa [m2] 

T1 – teplota povrchu [K] 

T2 – teplota okolí [K] [26] 

 

Proudění (konvekce) 

Q   α   (t – ts) [W/m2] 

 

Vedení (kondukce) 

q = 
 

 
 . (ts1 – ts2) [W/m2] 

Šíření tepla vedením – (Jean Baptiste Joseph Fourier)  

Ustálený teplotní stav – 1D (zjednodušený) 

q = - λ   
  

  
 = - λ gradθ 

q   λ 
  (  

  
 = 

  (  
  

 

 [W/m2] 

 

Tepelný odpor 

R = 
 

 
 = 

  

 
 [m2 . K/W] 

 

Součinitel tepelné vodivosti 

λ   q / -gradθ [W/m . K] 

 

Lineární tepelná propustnost 2D 

U = L2D / b [W/m2 . K] 

L2D   Ф / l (θ1 – θ2) [W/m . K] 

 

Lineární tepelná propustnost 3D 

U = L3D / A [W/m2 . K] 
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Dle české legislativy se dělí do 4 kategorií: 

 

Průkaz energetické náročnosti budov – PENB 

Tento dokument obsahuje informace o energetické náročnosti budovy, která se získá 

výpočtem dle právního prováděcím předpisem. Výpočet se provádí z celkové roční 

dodané energie na vytápění / větrání / chlazení / klimatizaci / teplou vodu / osvětlení. 

Tyto dokumenty se vyhotovují v případech daných zákonem, jako je např. prodej / 

pronájem rodinného nebo bytového domu. [27] 

 

Energetický štítek obálky budovy 

V tomto dokumentu se hodnotí pouze obálka budovy z hlediska součinitele prostupu 

tepla a následného grafického ohodnocení. Dále je v tomto dokumentu nalezneme 

protokol o údajích tepelného chování konstrukcí – budovy. Milně zaměňován za průkaz 

energetické náročnosti budov – PENB. [28] 

 

Energetický posudek  

Dokument, který obsahuje posouzení o splnění stanovených ekologických, 

ekonomických a technických požadavků, které stanovil zadavatel energetického 

posudku, dále i výsledky a vyhodnocení. [29] 

 

Obr.  12 Postup při vytváření energetického posudku [29]  
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Energetický audit 

Dokument obsahuje informace o posouzení plnění předem daných technických / 

ekologických / ekonomických parametrů. Dále je zde vyhodnocení daných výsledků. 

Tento dokument se využívá při různých dotačních programech – př. Nová zelená 

úsporám. [30] 

 

Energetické hodnocení budov má rovněž své výpočetní vztahy, díky kterým můžeme 

vypočíst celkovou dodanou energii v budově. 

Podobu těchto vztahů jsem ponechala shodné s legislativními podklady. 

EP = Qfuel.tot = EPH + EPC + EPF + EPW + EPL – EPPV – EPCHP [GJ] 

Qfuel.tot – celková roční dodaná energie obsažená v energonositelích zásobujících budovu 

[GJ] 

EPH – roční dodaná energie na vytápění včetně pomocné energie na provoz vytápěcích 

zařízení [GJ] 

EPC – roční dodaná energie na chlazení včetně pomocné energie na provoz chladícího 

zařízení [GJ] 

EPF – roční dodaná energie na větrání a úpravu vlhkosti větracího vzduchu, včetně 

pomocné energie ne mechanické větrání a úpravu vlhkosti větracího vzduchu [GJ] 

EPW – roční dodaná energie na přípravu teplé vody včetně pomocné energie na provoz 

zařízení na přípravu teplé vody [GJ] 

EPL – roční dodaná energie na osvětlení [GJ] 

EPPV – roční produkce energie fotovoltaickým systémem [GJ] 

EPCHP – je roční produkce energie systémem kombinované výroby elektřiny a tepla [GJ] [ 

31] 

 

Hodnocení obálky budovy 

 

Měsíční a sezónní metody – vytápění: 

QH,nd = QH,nd,cont = QH,ht – ηH,gn . QH,gn [MJ] 

Q,nd,cont – potřeba energie budovy na nepřerušované vytápění [MJ] 

 QH,ht – celkové množství přeneseného tepla v režimu vytápění 

QH,ht = Qtr + Qve 

ηH,gn – bezrozměrný faktor využitelnosti tepelných zisků 

QH,gn – celkové tepelné zisky v režimu vytápění 

QH,gn = Qint + Qsol 

 

Měsíční a sezónní metody – chlazení: 

QC,nd = QC,nd,cont = QC,gn – ηC,ls . QC,ht [MJ] 

QC,nd,cont – potřeba energie budovy na nepřerušované chlazení [MJ] 

QC,gn – celkové tepelné zisky v režimu chlazení 
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QC,gn = Qint + Qsol 

ηC,ls – bezrozměrný faktor využitelnosti tepelných ztrát 

QC,ht – celkové množství přeneseného tepla v režimu chlazení 

QC,ht = Qtr + Qve 

Qtr – celkové množství přeneseného tepla prostupem 

Qve – celkové množství přeneseného tepla větráním 

Qint – součet vnitřních tepelných zisků 

Qsol – součet solárních tepelných zisků [32] 

 

Osvětlení 

Podrobná metoda:  

Výpočet obsahuje mnoho parametrů. 

WL = WL,L + WL,P [kWh] 

WL,L – roční spotřeba elektrické energie příslušného systému osvětlení 

WL,P – roční ztrátová elektrická energie příslušného systému osvětlení 

WL,L = 1.10-3. (Pn . Fc) . [(TD . Fo . FD) + (TN . Fo)] [kWh] 

Pn -  celkový instalovaný příkon svítidel [W] 

Fc – činitel konstantní osvětlenosti 

TD – roční doba provozu systému osvětlení s denním světlem [h] 

Fo – činitel závislosti obsazenosti 

FD – činitel závislosti na denním světle 

TN – roční doba provozu systému osvětlení bez denního světla [h] 

 

WL,P = WL,PC,A . Af + WL,EM,A . Af [kWh] 

WL,PC,A – roční měrná ztrátová energie řídicích systémů příslušného systému [kWh/(m2. 

rok)] 

WL,EM,A – roční měrná ztrátová energie nouzového osvětlení [kWh/(m2. rok)] 

Af – celková podlahová plocha zóny [m2] 

 

Zjednodušená metoda:  

Stanovení průměrné roční spotřeby elektřiny zjednodušenou metodou dle hodnot ve 

směrnici a dle vztahu: 

WL = Wp . Af + WL,A . Af 

Touto metodou vychází spotřeba energie větší než podrobnou metodou. [33] 
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Hodinová metoda – větrání: 

Potřeba energie na větrání 

PF,p = PSFP,ahu . max(Vv,z, Vahu) [W] 

PSFP,ahu – měrný elektrický příkon ventilátorů příslušného systému nuceného větrání 

[W.s/m3] 

Vv,z – nejvyšší objemový průtok čerstvého vzduchu v případě nuceného větrání [m3/s] 

Vahu – nejvyšší objemový průtok přiváděného vzduchu v případě nuceného větrání [m3/s] 

 

Hodinová metoda – teplá voda: 

Potřeba energie na přípravu teplé vody 

QW,gen,out = QW + QW,dis,ls + QW,st,ls + QW,p,ls [MJ/den] 

QW – potřeba tepla pro přípravu teplé vody [MJ/den] 

QW,dis,ls – ztráta tepla v rozvodu teplé vody [MJ/den] 

QW,st,ls – ztráta tepla v zásobníku teplé vody [MJ/den] 

QW,p,ls – ztráta tepla v přívodním a zpětném potrubí otopné vody k ohřívači vody [MJ/den] 

 

Denní potřeba tepla na přípravu teplé vody 

QW = 4,182 . VW,day . (θW,del + θW,0) [MJ/den] 

VW,day – denní potřeba teplé vody [m3/den] 

θW,del – výstupní teplota teplé vody [°C] 

θW,0 – vstupní teplota studené vody přiváděné do ohřívače [°C] 

 

Ztráta tepla v rozvodu teplé vody 

 QW,dis,ls = ΣQW,dis,ls, ind + QW,dis,ls,col [MJ/den] 

ΣQW,dis,ls,ind – součet ztrát tepla jednotlivých přívodních potrubí, která nejsou opatřena 

cirkulačním potrubím [MJ/den] 

QW,dis,ls,col – ztráta tepla přívodního potrubí s cirkulačním potrubím [MJ/den] 

 

Ztráta tepla v zásobníku teplé vody 

QW,st,ls 
(                    

          
.QW,st,sby [MJ/den] 

θW,st,avg – průměrná teplota vody v zásobníku teplé vody [°C] 

θamb,abg – průměrná teplota v okolí zásobníku teplé vody [°C] 

ΔθW,st,sby – průměrný rozdíl mezi teplotou vody v zásobníku a jeho okolí při měření ztráty 

tepla při zkouškách [°C] 

QW,st,sby – ztráta tepla v pohotovostním stavu [MJ/den] [34] 

 

 

 



 

- 29 - 
 

 

V další části si zjednodušeně popíšeme něco o vnitřním prostředí 

 

Agencie – látky, které mají energetický nebo hmotnostní vliv na daný předmět/osobu. 

Vnitřní prostředí ovlivňuje: 

- Osoby / zvířata (jejich aktivity, pohlaví, stáří, tělesná schránka) 

- Technická vybavení (vytápění / větrání / osvětlení / elektrická zařízení) 

- Druh budovy a její provoz 

Vnitřní prostředí značně ovlivňují vnější vlivy, mezi tyto vnější vlivy patří: 

- Klimatické podnebí (vodní plochy, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, poloha slunce na 

obloze) 

- Nadmořská výška  

- Okolní krajina (zeleň) 

- Okolní zástavba 

- Kvalita venkovního vzduchu 

Intenzitu ovlivnění vnitřního prostředí může značně ovlivnit i volba okenních / dveřních 

výplní, ale i stavební konstrukce. 

 

Tepelně-vlhkostní klima 

Pod tímto názvem bychom si měli představit teplotu, relativní vlhkost a proudění 

vzduchu, což ovlivňuje tzv. tepelnou pohodu člověka. K určení tepelné pohody člověka 

využíváme operativní nebo výslednou teplotu. 

 

Operativní teplota:  

Teplota, která se neměří, ale počítá. Její výsledek se vypočte jako teplota černého 

uzavřeného prostoru, kde by tělo sdílelo stejné množství tepla konvekcí i sáláním, jako 

tomu je ve skutečném prostředí. (teplota vzduchu + teplota stěn + proudění vzduchu) 

to = A x  ta + (1 – A) x tr 

v > 1 m/s 

A = 0,75 x v0,16 

ta – teplota vzduchu 

tr – střední radiační teplota 

Výsledná teplota:  

Tato teplota se měří kulovým teploměrem, který počítá s teplotou vzduchu, tak i 

teplotou okolních stěn. (teplota vzduchu + teplota stěn) 

to ≈ tg 

Při určitých podmínek nelze ovšem takového prostředí dosáhnout, proto se navrhují 

různá technická a jiná opatření (pracovní doba, pitný režim). 
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Tepelnou pohodu lze vysvětlit různě: 

- Tepelná pohoda je stav mysli, vyjadřující spokojenost s teplotním klimatem vycházející ze 

subjektivního hodnocení. [ASHRAE] 

- Tepelná pohoda znamená, že je dosaženo takových tepelných poměrů, kdy člověku není 

ani chladno, ani příliš teplo - člověk se cítí příjemně [Cihelka] 

- Tepelnou pohodou (někdy též tepelnou neutralitou) se označuje stav, kdy prostředí 

odnímá člověku jeho tepelnou produkci bez výrazného (mokrého) pocení [Pulkrábek] 

[35] [36]  
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Experimentální řešení spočívá v tom, že do daného objektu nainstalujeme čidla na co 

nejvhodnější místa v objektu dle půdorysu budovy. Nejčastěji se vybírají tzv. referenční 

místnosti, které jsou vybrané na základě analýzy prostředí v budově. Ne vždy to však lze 

umístit na to nejvhodnější místo, to je ovlivněno provozem a danou dispozicí prostoru.  

Tato čidla nám zaznamenávají v daných intervalech, které si musíme správně nastavit, 

teplotu a vlhkost v určité místnosti / zóně. Následně musíme také zkontrolovat, zda daná 

čidla fungují, jak mají, jestli se tam neobjevují nějaké nereálně hodnoty, které se vybočují 

odchylce měření. 

Tyto hodnoty si posléze stáhneme z programu a převedeme do podoby grafu, kde si 

vybereme dané nebo pro nás zajímavé období. Tyto hodnoty zkontrolujeme, zda se zde 

nenachází nějaké neobvyklé jevy a jestli čidlo v pořádku a nenalézají se zde nějaké 

odchylky.  

Vybraná data porovnáme s vymodelovaným průběhem z vybraného modelovacího 

programu, v našem případě v DesignBuilderu.  

Díky tomuto srovnání zjistíme, jak jsou na tom dané modelovací programy, jaké mají 

odchylky, jestli jsou přesné nebo jestli se výsledkům z nich dá věřit. 

 

K experimentálnímu řešení jsou využity již nainstalovaná čidla Hanwell 4000RHT – 

RL4106. 

   

Obr.  13 Vzhled přístroje Hanwell 4000RHT - RL4106 [37] 

Tato čidla umožňují měření teploty a vlhkosti. 

Tabulka 2 Technické specifikace [37] 

Velikost 110 x 80 x 35 mm 

Váha 200 gramů 

Napájení 3.6V AA Lithium baterie 

Kapacita paměti 100 000 
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Odolnost IP50 

Čidlo teploty Přesný termistor 

Rozsah -20 °C do +60 °C 

Přesnost ± 0,3 °C 

Přesnost displeje 0,1 °C 

Vlhkostní čidlo Kapacitní polymer 

Doporučený rozsah 10 – 90 % RH bez kondenzace 

Přesnost ± 3 % RH 

Teplotní závislost < (0,025 + 0,0003 x RH) 

Přesnost 0,1 % RH 

 

Intervaly záznamu lze nastavit mezi 10 s až 24 h. Životnost baterie až 3 roky. PC rozhraní 

USB kabel. Dosah signálu až 3 km na otevřeném prostranství.  

Přenos dat z čidel lze uskutečnit dvěma způsoby: 

Přímým napojením do PC přes USB kabel - samostatné číslo. [37] 

 

Obr.  14 Způsob napojení čidla [37] 

Pomocí rádiového signálu do sběrnice dat (SR2 na obr.) - skupina čidel 

 

Obr.  15 Způsob napojení čidla [37] 

Jako sběrnice dat slouží SR2 Network Receiver 

 

Obr.  16 Vzhled sběrnice [38] 
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Tabulka 3 Technické specifikace [38] 

Rozměry 300 x 200 x 85 mm 

Hmotnost 1,2 Kg 

Napájení 110V AC / 240V AC 

 

Tabulka 4 Řídící výstupy [38] 

Poplachové výstupy 1x 12V, 2x přepínací relé 

MSBUS Signální kabel 4 jádra 

 

Tabulka 5 Funkce rádiového vysílače [38] 

Možnosti kmitočtu 433 – 458 MHz 

Rádiové napájení 10 mW 

Rádiový dosah 3 km na volném prostranství 

Životnost baterie Až 3 roky 

 

 

Obr.  17 Reálně propojení v Karlove Studánce  
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Ve sledovaném objektu – Libuše bylo instalováno 7 takovýchto čidel. 

 

Obr.  18 Čidlo 101. - Velká jídelna                       Obr.  19 Čidlo 102. - Zaměstnanecká jídelna  

 

 

Obr.  20 Čidlo 103. – Výdejna                                  Obr.  21 Čidlo 104. – Kuchyně  

 

 

Obr.  22 Čidlo 105. - Pokoj č. 212                            Obr.  23 Čidlo 106. - Pokoj č. 301 
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Obr.  24 Čidlo 107. - Pokoj č. 303  

Toto experimentální měření rovněž slouží k vyzkoušení pilotního přenosu dat. 

V tomto případě se využívá program TeamViewer, kterým se dostaneme na plochu 

vzdáleného počítače, který by měl být permanentně spuštěn. Na tomto počítači běží 

program Hanwell RadioLog, díky kterému se stahovaná data z čidel přepisují do grafů. 

Tato metoda je sice účinná, ale aby měl člověk stálý přístup k vzdálené ploše, musí být 

daný počítač stále zapnutý společně s TeamViewerem.  

 

 

Obr.  25 Základní přenos ze sběrnice do počítače [39] 

 

Obr.  26 Průběh grafu teplot a vlhkostí v programu  
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Obr.  27 Půdorysy s umístěním čidel z programu RadioLog  

Možností na vzdálené přenesení dat na dálku je spousta. 

Příkladem je: 

 

 

Obr.  28 Vzdálený přístup přes Firewall [39]  
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Tato problematika se dá řešit různými způsoby. 

Počátek veškerého modelování spočívá ve zjednodušeném vymodelování objektu 

z rozměrů z dokumentace.  

Model lze zhotovit v řadě počítačových programů, jako je ArchiCAD, SketchUp, Revit 

nebo Micrtostation. Takt zhotovené modely se musí však převést do správného formátu 

a to je gbXML, který si následně otevřeme v daném simulačním programu jako je 

DesignBuilder, BSim, TRNSYS, Esp-r, eQUEST. 

Samozřejmostí je i to, že model lze vymodelovat v simulačních programech, ovšem 

z vlastní zkušenosti vím, že to může být obtížné z důvodu těžkopádnosti ovládání 

programu. Proto mohou někteří zvolit již zmiňovanou cestu, že si model vytvoří v jiných 

3D programech a následně exportují do simulačního programu. Ale tato cesta má taky 

spoustu úskalí ve formě nedokonalého převodu. Rovněž ze své zkušenosti mohu říci, že 

to není nejlepší varianta, jelikož se mohou při exportu ztrácet části objektu a po 

importování mohou chybět stěny, stropy a dokonce i zóny. Přimodelování v 3D 

programech se tedy musí dbát na preciznost a přesnost modelování!  

Já osobně jsem si vyzkoušela obě varianty a při nedobrých výsledcích s exportem 

souboru gbXML ze SketchUpu jsem se rozhodla, že výsledný model vytvořím 

v samotném DesignBuilderu. 

 

DesignBiulder 

 

Obr.  29 Prostředí DesignBuilderu  
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V záložce „Activity“ lze podrobně definovat typ budovy, což zahrnuje časový 

harmonogram obsazenosti a vytápění, nastavení teploty pro vytápění nebo chlazení, 

vybavení apod. 

 

Obr.  30 Záložka Activity 

 

 

 

 

 

V záložce „Construction“ se detailně nastavuje skladba 

konstrukcí, jak obálky budovy, tak vnitřních konstrukcí (příčky, 

stropy…), infiltrace, tepelné mosty apod. 

 

 

 

 Obr.  31 Skladba konstrukce  
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Obr.  32 Záložka Construction 

 

 

 

V záložce „Openings“ nastavujeme druh zasklení, typ rámu, stínění oken. 

 

Obr.  33 Záložka Openings 

 

 

 

 

 

 



 

- 40 - 
 

 

V záložce „Lighting“ nastavujeme typ osvětlení, jeho časový harmonogram, venkovní 

osvětlení. 

 

Obr.  34 Záložka Lighting  

V záložce „HVAC“ nastavujeme to nejdůležitější – způsob vytápění / chlazení / větrání 

(přirozené/nucené) / přípravu teplé vody apod. 

 

Obr.  35 Záložka HVAC 
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Shrnutí na závěr 

 

Zjednodušení 

V mém případě zjednodušování například znamenalo: 

- Rozdělení objektu do 21 zón: 

1. PP / Chodby / Jídelny / Kavárny / Procedury / Sklad / Výdejnu / Velkou jídelnu / 

Zaměstnaneckou jídelnu / Pokoje / Pokoj 212 / Pokoj 301 / Pokoj 303 

- Nevytvoření otvorů mezi zónami 

- Nepřesné zadání provozů na záložce Activity 

- Nepřesné zadání TZB na záložce HVAC z důvodů nedostatečných podkladů 

 

Nejvhodnější by bylo, kdyby měla veškeré důležité podklady na detailnější zadání 

v záložce HVAC, díky kterým by byly výsledky přesnější a zajímavější. 

 

Tyto zjednodušení byly zadány do programu – DesignBuilder a veškeré výsledky 

v podobě grafů jsou výstupem v mé diplomové práci, konkrétně v částech  

B. Aplikace tématu na zadané budově 

C. Experimentální řešení a počítačová simulace 

V části C. jsem tyto výsledky porovnávala se skutečným měřením. 

 

Další věcí, kterou jsem v programu mohla využít, bylo vytvoření a vložení externích dat 

ze stejného časového období a z oblasti ležící poblíž lokality Karlova Studánka.  
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V této kapitole si na úvod řekneme něco o objektu, o jeho stavu, provozu, energiích a 

systémech. 

 

Budova Libuše se nalézá v Moravskoslezském kraji okres Bruntál – Karlova Studánka. 

Jedná se o lázeňský hotel z let 1929 – 1931, jenž ukončil výstavbu zdejších lázní. Skládá 

se ze zděných stěn s dřeveným obkladem, kamennou podezdívkou, netěsnícími starými 

dřevěnými špaletovými okny, které nedobře doléhají. Zastřešení je převážně sedlové.  

Objekt je ve špatném stavu, který odpovídá stáří budovy. Hlavním důvodem, proč zde 

nebyly provedeny stavební úpravy je ten, že objekt je prohlášen kulturní památkou od 

31. 5. 2012. 

Budova má 5 pater, 2 podzemní a 3 nadzemní podlaží. 

Po roce 2000 zde probíhala rekonstrukce pokojů, jednotlivé pokoje zde byly vybaveny 

sprchou a WC, pokoje a hygienická zařízení jsou odděleny sádrokartonovou příčkou. [40] 

 

Objekt je členěn na: 

Recepci, ubytování, přípravu jídel, jídelny, balneoprovoz (4 vany), elektroléčba, 

inhalatorium, rehabilitační tělocvičny, pracovna lékařů a ošetřovatelů, klubovna, 

prostory pro společenské a kulturní akce s kavárnou 

Celkový počet lůžek jezde: 110 – 120  

 

Provoz lázní je celoroční a to včetně víkendů 

Tabulka 6 Harmonogram provozů 

Provoz Doba Počet osob/den 

Snídaně 7:00 – 8:30 350 

Obědy 11:30 – 13:00 350 

Večeře 17:30 – 18:30 350 

 Celkem: 1 050 

Balneoprovoz 8:00 – 17:00 80 

Inhalatorium 8:00 – 17:00 160 
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Vytápění  

Z poskytnutých materiálů pouze vím, že soustava vytápění je teplovodní – otopná tělesa. 

V části pokoje a kuchyně se vytápí navíc pomocí VZT systémem. 

Teploty nastaveny zhruba na tyto teploty: 

pokoje, ordinace, procedury: 21 – 23 °C, provoz 6:00 – 22:00 h 

Jídelny: 20 °C, provoz 24 h  

Kuchyně: 20- 22 °C, stará VZT -  denní/noční režim 

Noční útlum 2 °C.  

Vytápění probíhá bez přerušení cca od 1. 12. – 30. 3. 

Tlumení provozu zhruba od začátku dubna, dle teplot v exteriéru.  

Regulace vytápění probíhá za pomoci venkovního čidla – ekvitermní křivka. 

 

Energie 

Z poskytnutých podkladů se mi dostala informace o energiích, které měří na patě 

objektu, tato roční hodnota z roku 2016 činí 4 020 4 020 GJ/rok. 

Do této hodnoty se započítává spotřeba ze VZT + UT + TV (provoz kuchyně, pokoje, 

balneoprovozy). 

 

Mřížky ve stropě - velká jídelna 

Zajímavým doplňkem ve velké jídelně jsou tyto mřížky nalézající se ve stropě u okraje 

podél obvodové stěny. 

V teplejších obdobích se těmito výdechy samovolně odvádí teplý a znehodnocený 

vzduch na půdu. 

V zimním období se výdechy zakývají polystyrenem, aby zde teplo neunikalo na půdu a 

nevytvářeli se dlouhé a těžké rampouchy nad přilehlou terasu. 

 

 
Obr.  36 Mřížka ve stropě 
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Následuje ukázka grafů z měření přístroji 

Měří se teplota vzduchu ve zvolených místnostech a zároveň i relativní vlhkost. 

 

Průměrná skutečná teplota vzduchu interiéru v období 19. 3. – 25. 3. v pokojích z měření 

se pohybuje kolem 22,8 °C.   

 

 

Pokoj č. 212 v období 19. 3. 2017 – 25. 3. 2017 

 

 

Průměrná skutečná teplota vzduchu interiéru v období 30. 8. – 5. 9. v pokojích z měření 

se pohybuje kolem 24,1 °C. 

 

 
Pokoj č. 301 v období 30. 8. 2017 – 5. 9. 2017 
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Průměrná skutečná teplota vzduchu interiéru v období 11. 10. – 17. 10. v pokojích 

z měření se pohybuje kolem 23,6 °C. 

 

 
Pokoj č. 212 v období 11. 10. 2017 – 17. 10. 2017 
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Následuje drobná analýza stávajícího stavu objektu, rozdělená do 4 částí: 

Vytápění / obálka budovy / úpravy objektu / systémy vytápění a větrání. 

 

Analýza stávajícího stavu – popis vytápění 

Z informací, které mi byly poskytnuty: 

Tabulka 7 Nastavené teploty 

Místnost Nastavená teplota [°C]  Normová teplota [°C] 

Hotelové pokoje 22 > 20 

Jídelny 20 = 20 

Kuchyně 21 < 24 

Ordinace, procedury 22 < 24 

 

Lze usoudit, že pokoje jsou přetápěny. 

Mezi málo vytápěné prostory lze zařadit kuchyně a ordinace. 

 

Z naměřených hodnot, které mi slouží, jako podklady k experimentální části diplomové 

práce jsem zjistila následující: 

 

Tabulka 8 Průměrné teploty 

Místnost Průměrná teplota [°C]  Normová teplota [°C] 

Velká jídelna 23 > 20 

Zaměstnanecká jídelna 22 > 20 

Výdejna 23 < 24 

Kuchyně 25 > 24 

Pokoj 212 23,5 > 20 

Pokoj 301 23 > 20 

Pokoj 303 23 > 20 

 

Analýza stávajícího stavu – Obálka budovy 

Obvodové stěny: 

SO1 – U = 0,767 [W/m2 . K] (omítka VPC – CP600 – omítka VPC) 

SO2 – U = 1,122 [W/m2 . K] (omítka VPC – CP450 – žula 200) 

SO3 – U = 1,183 [W/m2 . K] (omítka VPC – CP450 – omítka VPC) 

SO4 – U = 0,913 [W/m2 . K] (omítka VPC – CP450 – omítka VPC – dřevěný obklad) 

 

Příčky:  

PR1 – U = 0,737 [W/m2 . K] (omítka VPC – CP750 – omítka VPC) 

PR2 – U = 0,870 [W/m2 . K] (omítka VPC – CP600 – omítka VPC) 

PR3 – U = 1,063 [W/m2 . K] (omítka VPC – CP450 – omítka VPC) 

PR4 – U = 1,685 [W/m2 . K] (omítka VPC – CP200 – omítka VPC) 

PR5 – U = 1,909 [W/m2 . K] (omítka VPC – CP150 – omítka VPC) 
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Strop: 

Strop na půdu – U = 2,308 [W/m2 . K] 

Podlahy: 

Podlaha na zemině – U = 1,902 [W/m2 . K] 

Podlaha na exteriér – U = 1,707 [W/m2 . K] 

Podlaha v interiéru – U = 2,091 [W/m2 . K] 

Okna: 

Stará špaletová netěsnící okna U = 2,35 [W/m2 . K] 

Dveře: 

Dřevěné dveře U = 2,6 [W/m2 . K] 

 

Analýza stávajícího stavu – Úpravy objektu 

Dle dostupných informací vím, že před zhruba 15 lety probíhala v objektu rekonstrukce 

2. NP a 3. NP - pokoje. Rekonstrukce pokojů obnášela zřízení hygienických zázemí 

(koupelna s WC) v každém samostatném pokoji, odstranění obkladů a umyvadel 

v pokojích, položení nových podlah a zároveň zrušení dosavadních hygienických zázemí 

na patrech, kde byly místo nich zřízeny nové pokoje. 

Stěny hygienických zázemí jsou zřízeny ze sádrokartonových desek, stejně jako 

podhledy. 

 

Analýza stávajícího stavu – Systém vytápění a větrání – obecný popis  

Z dostupných informací vím, že celý objekt je vytápěn pomocí otopných těles, kde je 

regulace řízena centrálně pro celý areál lázní Karlova Studánka. 

Zároveň se zde nalézá VZT v pokojích na 2. NP, 3. NP a kuchyni. Zbytek objektu je větrán 

přirozeně. 

O VZT v kuchyni vím, že jsou zde dva režimy provozu – denní a noční a jejich regulace je 

složitější, jedná se o starší zařízení. VZT jednotka se nalézá na půdě – 4. NP v severní 

části objektu. 

O VZT systému na pokojích ovšem nemám žádné podrobnější informace, jen ty, které 

vyčtu z neúplných výkresů VZT bez podrobnějších informací, pouze s tabulkou místností. 

Na základě těchto podkladů se dá předpokládat, že dané VZT systémy se opakují i 

v druhé části budovy, ke které mi nebyly poskytnuty podklady. 

- Nalézá se zde kruhové porubí s proměnným průřezem 

-  Vzhledem ke stáří VZT se domnívám, že neobsahuje systém chlazení 

- Průtoky vzduchu na jednotlivých pokojích se pohybují okolo 150 m3 

- Je zde navrhnuto rovnotlaké větrání 

Díky starým netěsným oknům je zde vysoká infiltrace spárami oken při určitých 

klimatických podmínkách (větrné počasí, rozdíl tlaku, teplot apod.). 
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Obr.  37 Výkres VZT ve 3. NP - část pokoje 

  



 

- 50 - 
 

 

 

Zde si představíme drobnou analýzu, která nám ukáže vhodnosti navrhovaných opatření 

v objektu lázní. 

 

Zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy lze dosáhnout několika způsoby.  

Ne všechny jsou však u všech staveb využít. 

Mezi tyto opatření například patří: 

- Snížení teploty vytápění interiéru 

- Noční útlumy 

- Temperace 

- Větrání – přirozené / nucené 

 

V objektu Libuše se musí při výběru opatření hledět na fakt, že je objekt památkově 

chráněn, tudíž nelze realizovat všechna možná opatření, to platí i z hlediska stáří budovy. 

 

Snížení teploty vytápění 

Z experimentálního měření víme, že průměrná teplota v místnostech se pohybuje o 1 – 3 

°C vyšší než jsou normové hodnoty. Z toho vyplývá, že jsou místnosti přetápěny, zde by 

se tedy hodilo snížení teploty vytápění na konkrétní normové hodnoty v jednotlivých 

zónách – viz Tabulka 8 Průměrné teploty. 

 

Noční útlum 

Vzhledem ke stáří a stavu budovy bych v některých místnostech nenavrhovala útlum 

jako jedno z opatření. Důvodem by mohlo být pomalejší natopení k požadované teplotě, 

dále k většímu ochlazení zón, obzvláště v zónách s okny, které jsou ve špatném stavu. 

Ale stávající stav v místech s nočními útlumy o 1 – 2 °C se zdá optimální. 

 

Temperace 

Vzhledem ke stavu by dle mého názoru nepřicházela v úvahu temperance. 

Ze simulací vytvořených v DesignBuilderu jsem vyčetla hodně velký pokles teploty 

v nočních hodnotách, kdy je jednak venkovní teplota nízká, zároveň zde není žádný 

provoz / pobyt lidí, kromě zón – pokoje a také v ohledu na stav oken – vysoká infiltrace 

venkovního vzduchu. 

 

Větrání 

Objekt je větrán přirozeně s výjimkou kuchyně a pokojů.  

Přirozené větrání je ovšem neefektivní a nepřesné. Z dostupných informací vím, že se 

v jídelnách větrá každé ráno po snídani a odpoledne po obědech. 

O nuceném větrání se mi dostalo jen pár informací viz kapitoly B.1.1. a B.1.2. 
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Realizace rozvodů VZT v zónách, kde tato technologie doposavad není, by mohla být 

účinná za předpokladu stavebních úprav – výměny oken, které jsou v dezolátním stavu. 
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Informace, které mi byly poskytnuty, neuváděly existenci jakéhokoli obnovitelného 

zdroje v areálu nebo na samotném hodnoceném objektu Libuše. 

O to jednodušší byla realizace modelu a snadnější výběr při návrhu obnovitelného 

zdroje. 

V programu DesignBuilder jsem také zkoumala, zda by byl dostačující samotný 

obnovitelný zdroj nebo obnovitelný zdroj podpořený stávajícím zdrojem. 

 

Vhodné obnovitelné zdroje: 

Tepelné čerpadla 

Země – voda 

Vzduch – vzduch 

Vzduch – voda  

Voda – voda 

Solární termické kolektory 

Fotovoltaické panely 

 

Tepelné čerpadlo 

Tepelná čerpadla jsou dobrou volbou při výběru obnovitelných zdrojů. Každé má nějaké 

klady a zápory.  

Země – voda: Vrt / plošné 

Klady 

- Delší životnost oproti jiným tepelným čerpadlům 

- Nehlučí a je bezúdržbové 

- Až o 30 % nižší spotřeba elektřiny 

Zápory 

- Nutnost velikého pozemku – plošné kolektory 

- Nutnost stavebního povolení - vrty 

- Záleží na druhu zeminy 

- Nemožnost další výstavby v okolí kolektorů – plošné kolektory 

Tento druh TČ v podobě vrtů by bylo možné u objektu navrhnout. Plošné kolektory by se 

nedaly zrealizovat z hlediska nedostatečné potřebné plochy přilehlého pozemku 

objektu. [41] [42] 

 

Vzduch – vzduch: 

Klady 

- Pořizovací cena 

- Instalace 

- Doplňkové funkce v podobě odvlhčování / čištění vzduchu 
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Zápory 

- Omezený počet připojených jednotek 

- Nelez ohřívat vodu 

- Vysoká hlučnost 

Toto TČ by se zajisté také dalo využít, ale z hlediska toho, že je objekt památkově 

chráněn, by instalace tohoto zařízení nebyla možná z estetických důvodů. [43] 

 

Vzduch – voda: 

Klady 

- Snadná instalace 

- Nízké provozní náklady oproti běžným druhům vytápění 

- Nízké investiční náklady oproti TČ země – voda  

- Bezúdržbový a bezpracný provoz 

Zápory 

- Vysoká hlučnost 

- Snížená účinnost při nízkých venkovních teplotách 

- Kratší životnost kompresorů [44] 

 

Voda – voda: vrt / vodní plocha 

Klady 

- Nízké náklady pro vybudování – vodní plocha 

- Bezhlučný a bezúdržbový provoz 

- Vysoká životnost 

- Dobrý topný faktor 

- Zpětné využití odpadního tepla - vrt 

Zápory 

- Závislost na vodní ploše 

- Závislost na dostatku vody - vrty 

- Povolení od správce povodí – vodní plochy 

- Častý servis 

Z důvodů nevyskytujících se vodních zdrojů je toto TČ nemožné instalovat. [45] [46] 

 

Solární termické kolektory: 

Klady 

- Účinnost 

Zápory 

- Účinnost při nízkém slunečním svitu 

- Účinnost při nízké teplotě exteriéru [47] 
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Obr.  38 Letní období [47]  

 
Obr.  39 Zimní období [47]  

Nehodnost tohoto systému je už samotná instalace na jižní stranu objektu, kdy tato 

strana je reprezentativní s historickým charakterem. 

 

Fotovoltaické panely: 

Klady 

- Víceúčelová využitelnost – elektřina  

- Vysoká účinnost při přeměně z elektrické energie na tepelnou 

- Možnost výroby teplé vody pomocí TČ elektrickou energií vyrobenou FTV 

-  Delší délka rozvodů 
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- Nouzový zdroj elektrické energie 

- Životnost 

- Údržba  

Zápory 

- Účinnost kolektorů 

- Orientace ke světovým stranám 

- Horší akumulace elektrické energie 

Tento systém obnovitelného zdroje by byl jistě velice výhodný, avšak k charakteru 

budovy je naprosto nehodící se z hlediska vzhledu. FTV panely by se musely osadit na 

jižní stranu objektu, která je ale zároveň reprezentativní částí. A z hlediska historického a 

ochrany památek tato varianta nepřichází v úvahu. [48] 
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Na následujícím obrázku je vyhotovené zjednodušené schéma stávajícího stavu. 

 

Obr.  40 Provozní schéma - stávající stav 

Setpoint Manager – řídí provoz tak, aby v místnosti byla požadovaná teplota. 

Zóny s otopnými tělesy + VZT: všechny pokoje v objektu, kuchyně 

Zóny s otopnými tělesy: všechny ostatní zóny 

 

Analýza stávajícího stavu a návrh nových systémů TZB 

Schéma jsem vytvořila z dostupných informací v programu DesignBuilder. 

Zdrojem tepla v budově je centrální zdroj, který slouží pro celý areál lázní v  Karlově 

Studánce. Tento zdroj tepla slouží k teplovodnímu vytápění, pro ohřívač ve VZT jednotce 

a ostatní provozy. Naměřené spotřeby pro jednotlivé systémy však nejsou dostupné, 

měření probíhá hromadně na patě budovy. 

Bohužel mi nebyly dodány žádné podklady a podrobnější informace k otopným tělesům 

a VZT jednotkám. 
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Výsledné ukázky grafů stávajícího stavu z DesignBuilderu, které budu v kapitole B.2. 

porovnávat s návrhem obnovitelného zdroje. 
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Do objektu jsem nakonec navrhla tepelné čerpadlo země – voda s podporou stávajícího 

zdroje tepla, kde je obnovitelný zdroj upřednostňovaný před stávajícím zdrojem tepla. 

Následující zjednodušené schéma nám tento stav obnovitelný zdroj zobrazuje. 

 
Obr.  41 Provozní schéma - navrhovaný stav  

Zde jsou výsledné ukázky grafů, které mi vyšly v DesignBuilderu a následně porovnala 

jsem je se stávajícím stavem. 
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Porovnání grafů stávající stav / obnovitelný zdroj 

 
Graf 1 Výsledné grafy spotřeb energie 

U tohoto porovnání je okamžitě patrné, že přibylo Heating (Electricity) – elektrické vytápění, které pohání obnovitelný zdroj tepelné čerpadlo. 

Dále je však průběh zcela stejný, avšak dané hodnoty Heating (Gas) - vytápění jsou podstatně nižší, než u grafu stávajícího stavu z původních 

cca 71 W/m2 na cca 63 W/m2. 

 
Graf 2Výsledné grafy teplot 

Na těchto dvou porovnání není patrná žádná odchylka. 
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Graf 3 Výsledné grafy tepelných bilancí 

Tyto dva grafy jsou mírně odlišné, nalézají se zde nepatrné odchylky. 

 
Graf 4 Výsledné grafy systémových zařízení 

Zde jsou opět patrné jen mírné výkyvy. 
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Graf 5 Výsledné grafy celkových výměn vzduchu  

V tomto porovnání vidíme relativně stejný průběh s pár výkyvy, avšak netuším, jak je možné, že tyto grafy jsou mírně odlišné. Dle mých 

zkušeností by se tento graf neměl ani o trochu změnit.  
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Důvodem měření byl projekt financovaný TAČR – technologickou agenturou České 

republiky – Centrum kompetence viz část A.1.1. 

Za pomoci několika čidel, jejichž umístění jsem znázornila na obrázcích – níže, se 

v objektu měří relativní vlhkost vzduchu a teplota vzduchu. 

Bohužel při měření se přerušilo ukládání dat a v období od 8. 5. 2017 do 29. 8. 2017 se 

žádná data neuložila, tudíž v tomto období nemohu vyhodnotit žádné výsledky. 

Z naměřeného období jsem si vybrala tyto 3 týdny:  

19. 3. 2017 – 25. 3. 2017 

30. 8. 2017 – 5. 9. 2017 

11. 10. 2017 – 17. 10. 2017 

Z nichž jsem si vytvořila 7 . 3 = 21 grafů a vybrala si jeden, který jsem zhodnotila. 

 

Umístění čidel v budově - Libuše 

 

Obr.  42 Umístění čidel 1. NP  

 

Obr.  43 Umístění čídel 2. NP  
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Obr.  44 Umístění čidel 3. NP 

Vybraná 3 období z každého naměřeného čidla 

Legenda: 

Červená – teplota vnitřního vzduchu [ °C ] 

Modrá – relativní vlhkost [ % ] 

Velká jídelna   

19. 3. 2017 – 25. 3. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 22,4 °C 

 
30. 8. 2017 – 5. 9. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 23,5 °C 
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11. 10. 2017 – 17. 10. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 23,0 °C 

 

Zaměstnanecká jídelna 

19. 3. 2017 – 25. 3. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 21,5 °C 

 

 

30. 8. 2017 – 5. 9. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 22,4 °C 

 
11. 10. 2017 – 17. 10. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 22,1 °C 
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Výdejna      

19. 3. 2017 – 25. 3. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 22,1 °C 

 

30. 8. 2017 – 5. 9. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 23,9 °C 

 

11. 10. 2017 – 17. 10. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 23,1 °C

 

Kuchyně 

19. 3. 2017 – 25. 3. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 23,7 °C 
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30. 8. 2017 – 5. 9. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 26,1 °C 

 

11. 10. 2017 – 17. 10. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 25,0 °C 

 

 

 

Pokoj č. 212    

19. 3. 2017 – 25. 3. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 22,8 °C 

 

30. 8. 2017 – 5. 9. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 24,0 °C 
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11. 10. 2017 – 17. 10. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 23,6 °C 

 

 Pokoj č. 301 

19. 3. 2017 – 25. 3. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 21,9 °C 

 

 

30. 8. 2017 – 5. 9. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 24,1 °C 

 

11. 10. 2017 – 17. 10. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 22,4 °C 
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Pokoj č. 303 

19. 3. 2017 – 25. 3. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 21,9 °C 

 

30. 8. 2017 – 5. 9. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 22,7 °C 

 

 

11. 10. 2017 – 17. 10. 2017, průměrná teplota vzduchu interiéru v daném období: 25,3 °C 
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Z naměřených hodnot jsem si vybrala: Velkou jídelnu z přechodného období 19. 3. 2017 – 25. 3. 2017 

 
Graf 6 Průběh naměřených teplot a vlhkostí  
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Graf 7 Průběh teplot 

Z grafu průběhu teplot (červená) je vidno, že teplota vzduchu v místnosti se párkrát za den dostane nad 23 °C (zelená) a to zvláště 

v časech, kdy tam probíhá stravování (cca 8:00, 12:00 a 18:00 h). Průměrná teplota 22,4 °C (vínová). Zajímavé také je, že se teplota nikdy 

nedostala pod 21 °C (fialová) i přes nastavenou teplotu vytápění na ≈ 20 °C, z toho vyplývá, že místnost se dostatečně dokáže vytopit 

vnějšími vlivy (lidé, jídlo, provoz, sluneční zisky apod.). Daný pokles teploty po každém jídle napovídá větrání – otevření oken. Vysokou 

křivku 19. 3. (neděle) připisuji tomu, že se jedná o nádherné slunečné počasí, jenž osvítilo jídelnu velkými okny, společně se strávníky a 

jejich teplými pokrmy. Jinak je graf v průběhu týdne stejný, bez ohledu na pracovní týden a víkendy. 

Z daných údajů vyplývá, že místnost je přetápěna oproti nastaveným a normovým hodnotám ≈ 20 °C. 
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Graf 8 Průběh teploty a vlhkosti  

Na tomto grafu vidíme závislost vlhkosti na teplotě a pokrmech. Je vidět, že při každém stravování (cca 8:00, 12:00 a 18:00 h) se současně 

zvedne teplota, ale také i vlhkost a opačně i klesne teplota s vlhkostí. Relativní vlhkost by se měla pohybovat v rozmezí 30 - 70 %, zde je 

průměrná vlhkost 35,7 %, minimální vlhkost byla naměřena 15,1 % (19. 3. v 11:30) tou dobou bylo venku 25,3 %, maximální 50,9 % (20. 3. 

v 8:30) venku tu dobou 76,2 %.  

Z údajů vyplývá, že je zde průměrně vzduch ve správných hodnotách, ale jsou zde i časové úseky, kde se hodnota dostává dost pod 30 %. 

To může mít špatný vliv na zdraví (astma, dýchací problémy, pálení očí apod.) návštěvníků lázní. 
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Graf 9 Průběh teplot a vlhkostí exteriéru 
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Obr.  45 Velká jídelna  
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V programu DesignBuilder jsem si na zadaném objektu vytvořila několik variant a ty 

následně porovnávala a vybrala nejzajímavější na prozkoumání. 

Objekt jsme simulovala jak ve verzi se zjednodušeným zadáváním TZB, tak i 

s podrobným zadáváním TZB. 

Dané varianty jsem porovnávala na zóně „Velká jídelna“, stejně jako experimentální 

řešení. Období pro simulaci: 10. – 16. Února 

 

Obě verze jsou vytvořeny v těchto variantách: 

- Varianta 1. Základní model 

- Varianta 2. Noční útlum 

- Varianta 3. Vypnutí termostatu 

- Varianta 4. Nová okna + zlepšení infiltrace 

- Varianta 5. Nová okna + zlepšení infiltrace + zateplená obálka budovy 

 

Varianta 1. Základní model 

Zde jsem do vytvořeného modelu zadala systém vytápění – otopná tělesa, s nastavenou 

vnitřní teplotou vzduchu 20 °C přes celý den – 24 h. 

 

Varianta 2. Noční útlum 

Zde jsem do vytvořeného modelu zadala systém vytápění – otopná tělesa, s nastavenou 

vnitřní teplotou vzduchu 20 °C přes den 6:00 – 22:00 a přes noc 18 °C 22:00 – 6:00. 

 

Varianta3. Vypnutí termostatu 

Zde jsem do vytvořeného modelu zadala systém vytápění – otopná tělesa, s nastavenou 

vnitřní teplotou vzduchu 0 °C. 

Teplotu 0 °C jsem zvolila z důvodu nasimulování vypnutí termostatu, předpokládala 

jsem, že i v mrazivých dnech se tato teplota vnitřního vzduchu nedostane pod 0 °C. 

 

Varianta 4. Nová okna + zlepšení infiltrace 

V této variantě jsem změnila hodnoty součinitele prostupu tepla okna U z 2,35 W/m2 . 

K na 1,3 W/m2 . K. A hodnotu infiltrace n50,N ze 4,5 /h na 1,0 /h.  

Tato varianta nezahrnuje žádný systém nuceného větrání. 

 

Varianta 5. Nová okna + zlepšení infiltrace + zateplená obálka budovy 

V této variantě jsem změnila hodnoty součinitele prostupu tepla okna U z 2,35 W/m2 . 

K na 1,3 W/m2 . K.  

Hodnotu infiltrace n50,N ze 4,5 /h na 1,0 /h.  

Stěny jsou navrch opatřeny tepelnou izolací tl. 150 mm a lambdou 0,0355 [W/m x K] 
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Stěna SO1 – U = 0,767 -> 0,181 < 0,2 [W/m2 . K] (omítka VPC – CP600 – omítka VPC) 

Stěna SO2 – U = 1,122 -> 0,195 < 0,2 [W/m2 . K] (omítka VPC – CP450 – žula 200) 

Stěna SO3 – U = 1,183 -> 0,197 < 0,2 [W/m2 . K] (omítka VPC – CP450 – omítka VPC) 

Stěna SO4 – U = 0,913 -> 0,181 < 0,2 [W/m2 . K] (omítka VPC – CP450 – omítka VPC – 

dřevěný obklad) 

Strop je navrch opatřen tepelnou izolací tl. 240 mm a lambdou 0,0355 [W/m . K] 

Strop na půdu – U = 2,308 -> 0,139 < 0,2 [W/m2 . K] 

 

Pro představu zde uvádím výsledky simulací vybraných veličin v  podobě grafů, pro 

jednotlivé varianty, které jsou závěrem v dílčích částech detailněji vyhodnoceny. 

 

Varianta 1. Základní model 

Zjednodušené zadávání TZB 

 

Detailní zadávání TZB 
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Varianta 2. Noční útlum 

Zjednodušené zadávání TZB 

 

Detailní zadávání TZB 
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Varianta 3. Vypnutí termostatu 

Zjednodušené zadávání TZB 

 

Detailní zadávání TZB 
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Varianta 4. Nová okna + zlepšení infiltrace 

Zjednodušené zadávání TZB 

 

Detailní zadávání TZB 
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Varianta 5. Nová okna + zlepšení infiltrace + zateplená obálka budovy 

Zjednodušené zadávání TZB 

 

Detailní zadávání TZB 
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Z vybraných variant jsem si pro detailnější analýzu vybrala: 

Variantu 2. Noční útlum 

Variantu 3. Vypnutí termostatu 

Tyto varianty jsem porovnala jak mezi sebou – detailní / nedetailní zadávání TZB, tak 

jsem porovnala i Variantu 2. S Variantou 1
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Graf 10 Varianta 2. 

Ve Variantě 2. Noční útlum, si můžeme všimnout několika rozdílů. Prvním je, že ve verzi zjednodušeného zadávání TZB nejsou v prvních 

dvou dnech tak patrné solární zisky, jako v detailní verzi. Tento fakt má vliv i na nižší hodnoty radiační a operativní teploty v místnosti.  

Dále obě verze mají rychlý pokles teploty z 20 °C na 18 °C, avšak u detailnějšího TZB se mi tento pokles zdá mírně pozvolnější, jako u 

zjednodušeného TZB. 
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Graf 11 Varianta 2. - vlhkosti 

Na těchto grafech vlhkosti si lze povšimnout, že průběhy zjednodušeného a detailního zadávání TZB jsou si hodně podobné, avšak na 

pár místech jsou patrné drobné rozdíly.  

U zjednodušeného zadávání je průběh na některých místech ostrý, zato u detailního zadávání je tento průběh pozvolný. 

Dále na pár místech můžeme zpozorovat odlišné hodnoty, př. U posledního dne, kdy hodnota u zjednodušeného TZB dosahuje 16 % a 

detailního 14,5 %.  
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Graf 12 Varianta 3. 

Na první pohled se může zdát, že na těchto grafech je průběh naprosto stejný, ale po dohlédnutí je patrné, že u zjednodušeného 

zadávání jsou teploty podstatně nižší, než u detailnějšího zadávání TZB. Tento fakt si vysvětluji tím, že se zde, jako v  předchozí verzi, 

dostatečně neprojevily solární zisky. U detailního zadávání si můžeme povšimnout, že ve 3., 4., 6. a 7. dni skoro všechny teploty přes 

den dosahují 20 °C, ale u první verze se v tom samém časovém úseku teplota vyšplhá max. k cca 18 °C.  

Na samotném průběhu je hezky vidět, jak je nastaven režim stravování – příchod lidí, již zmiňované působení sluníčka a také působení 

venkovní teplotou. Velmi mě překvapuje teplota vzduchu, mé očekávání bylo, že teploty budou podstatně nižší. 
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Graf 13 Varianta 3. - vlhkosti 

To samé, jako u předešlého porovnávání vlhkostí zjednodušeného a detailního zadávání TZB platí i zde. 

Avšak zde je výrazný rozdíl v hodnotách v průběhu celého grafu. Nejvyšší hodnota z celého průběhu zjednodušeného zadávání je 

zhruba 40 % a u detailního je tato hodnota 35 %. 

 

Necelých 34 % 

Zhruba 38 % 
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Graf 14 Varianta 1. + Varianta 2. 

Na tomto porovnání je zajímavý fakt, že oproti teplotě vzduchu a operativní teplotě, je teplota radiační poměrně shodná na obou 

grafech. Maxima těchto dvou grafů se také mírně liší, domnívám se, že za to může akumulační schopnost budovy, kde ve verzi 

s útlumem jsou tyto maxima o něco málo menší, než ve verzi bez útlumu.  
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Graf 15 Porovnání experimentálního měření a počítačové simulace - základní stav 

Toto porovnání skutečného a nasimulovaného průběhu se naprosto neshoduje.  

Zatím co v simulaci si člověk nastaví požadovanou teplotu, kterou se podaří překročit málokdy, jelikož na tyto změny reaguje regulace, 

tak je vidět, že ve skutečnosti se tomu tak neděje.  

I přesto že ve skutečnosti se vytápí na 21 °C, tak i tak se na této hodnoty během dne dosáhne – přiblíží se jen v nočních hodinách a po 

snídani, kdy personál otevře okna.  

Vliv na rozdílnost těchto grafů je ovlivněn i umístěním čidla v prostoru – protější stěna od oken. Zato simulace má hodnotící bod ve 

středu místnosti. 
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Graf 16 Porovnání experimentálního měření a počítačové simulace - vypnutí termostatů 

Toto porovnání je podstatně zajímavější. Byť se hodnoty teploty vzduchu vůbec neshodují, tak průběh je hodně podobný tomu 

nasimulovanému ve Variantě 3. – vypnuté termostaty.  

V nasimulovaném grafu je vidno, jak v posledních 3 dnech byl značný vliv oslunění, kdy tyto hodnoty šplhaly až k požadovaným 20 °C.  

Ve skutečném měření byl vliv oslunění místnosti nejspíše jen v prvním dni, kdy teplota místnosti během 12 h – oběda šplhala až k 25 °C. 

Vliv na rozdílnost těchto grafů je ovlivněn i umístěním čidla v prostoru – protější stěna od oken. Zato simulace má hodnotící bod ve 

středu místnosti. 
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Touto prací jsem se snažila přiblížit další okruh lidí něco o problematice energetického 

hodnocení, jelikož si myslím, že je tento obor neprávem zatracován.  

První část je čistě teoretická, týkající se například legislativy, připravující na následující kapitoly 

v diplomové práci.  

Druhá část měla osvětlit něco o zadané budově a jejich systémech v  budově, dále také o 

obnovitelných zdrojích, které jsem se rozhodla do objektu navrhnout. 

Poslední část se zabývala experimenty, jenž se týkaly reálné budovy a také budovy, kterou 

jsem vymodelovala v programu DesignBuilder.   
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Zkratky  

VZT Vzduchotechnika 

EHB Energetické hodnocení budov 

CFD Computational Fluid Dynamics 

STP Společnost pro techniku prostředí 

ENB Energetická náročnost budov  

Sb. Sbírky 

TNI Technická normalizační informace 

ČVUT České vysoké učení technické 

TZB Technické zařízení budov 

ES Evropská směrnice 

NKN Národní kalkulační nástroj 

PENB Průkaz energetické náročnosti budov 

ČSN Česká státní norma 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 

Standardization) 

HVAC Heating, ventilation, and air conditioning 

FAST VUT Fakulta stavební Vysoké učení technické 

TV Teplá voda 

ÚT Ústřední topení 

TČ Tepelné čerpadlo 

TAČR Technologická agentura České republiky 

FTV Fotovoltaika 

VPC Vápenocementová 

CP Cihla plná 
 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heating
https://en.wikipedia.org/wiki/Ventilation_(architecture)
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_conditioning
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EP Celková roční dodaná energie [GJ] 

Qfuel.tot Celková roční dodaná energie obsažená v energonositelích 

zásobujících budovu [GJ] 

EPH Roční dodaná energie na vytápění včetně pomocné energie na 

provoz vytápěcích zařízení [GJ] 

EPC Roční dodaná energie na chlazení včetně pomocné energie na 

provoz chladícího zařízení [GJ] 

EPF Roční dodaná energie na větrání a úpravu vlhkosti větracího 

vzduchu, včetně pomocné energie ne mechanické větrání a 

úpravu vlhkosti větracího vzduchu [GJ] 

EPW Roční dodaná energie na přípravu teplé vody včetně pomocné 

energie na provoz zařízení na přípravu teplé vody [GJ] 

EPL Roční dodaná energie na osvětlení [GJ] 

EPPV Roční produkce energie fotovoltaickým systémem [GJ] 

EPCHP Roční produkce energie systémem kombinované výroby 

elektřiny a tepla [GJ] 

U Součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 

R Tepelný odpor konstrukce [m2.K/W] 

Rsi Tepelný odpor při přestupu tepla z vnitřního prostředí do 

konstrukce [m2.K/W] 

Rse Tepelný odpor při přestupu tepla z konstrukce do vnějšího 

prostředí [m2.K/W] 

λ Součinitel teplené vodivosti [W/m.K]  

g Činitel prostupu sluneční energie 

c Měrná tepelná kapacita [J/kg.K] 

Q Teplo [MJ] 

m Hmotnost [kg] 

ΔT Rozdíl teplot [°C] 

Q,nd,cont Energie budovy na nepřerušované vytápění [MJ] 

QH,ht Celkové množství přeneseného tepla v režimu vytápění 

ηH,gn Bezrozměrný faktor využitelnosti tepelných zisků 

QH,gn Celkové tepelné zisky v režimu vytápění 

QC,nd,cont Potřeba energie budovy na nepřerušované chlazení [MJ] 

QC,gn Celkové tepelné zisky v režimu chlazení 

ηC,ls Bezrozměrný faktor využitelnosti tepelných ztrát 

QC,ht Celkové množství přeneseného tepla v režimu chlazení 

Qtr Celkové množství přeneseného tepla prostupem 

Qve Celkové množství přeneseného tepla větráním 

Qint Součet vnitřních tepelných zisků 

Qsol Součet solárních tepelných zisků 

PSFP,ahu Měrný elektrický příkon ventilátorů příslušného systému 

nuceného větrání [W.s/m3] 
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Vv,z Nejvyšší objemový průtok čerstvého vzduchu v případě 

nuceného větrání [m3/s] 

Vahu Nejvyšší objemový průtok přiváděného vzduchu v případě 

nuceného Větrání [m3/s] 

ρa Hustota vzduchu [kg/m3] 

VRH+,z Objemový tok vzduchu v režimu zvlhčování přiváděný do z-té 

zóny [m3/s] 

VRH-,z Objemový tok vzduchu v režimu odvlhčování přiváděný do z-té 

zóny [m3/s] 

Xi,z,j Průměrná požadovaná měrná vlhkost vnitřního vzduchu v z-té 

zóně v j-tém časovém úseku [kg/kg] 

Xe,j Průměrná měrná vlhkost venkovního vzduchu v j-tém časovém 

úseku na vstupu do zvlhčovače [kg/kg] 

ΔXim,z,j Průměrný přírůstek měrné vlhkosti vzduchu v z-té zóně vlivem 

vnitřních zdrojů vlhkosti v j-tém časovém úseku [kg/kg] 

a Výparné teplo [J/kg] 

ηRH+,r,sys Zpětného získávání vlhkosti příslušného systému větrání [-] 

tj Délka j-tého časového úseku [h] 

QW Potřeba tepla pro přípravu teplé vody [MJ/den] 

QW,dis,ls Ztráta tepla v rozvodu teplé vody [MJ/den] 

QW,st,ls Ztráta tepla v zásobníku teplé vody [MJ/den] 

QW,p,ls Ztráta tepla v přívodním a zpětném potrubí otopné vody 

k ohřívači vody [MJ/den] 

VW,day Potřeba teplé vody [m3/den] 

θW,del Výstupní teplota teplé vody [°C] 

θW,0 Vstupní teplota studené vody přiváděné do ohřívače [°C] 

ΣQW,dis,ls,ind Součet ztrát tepla jednotlivých přívodních potrubí, která nejsou 

opatřena cirkulačním potrubím [MJ/den] 

QW,dis,ls,col Tepla přívodního potrubí s cirkulačním potrubím [MJ/den] 

θW,st,avg Průměrná teplota vody v zásobníku teplé vody [°C] 

θamb,abg Průměrná teplota v okolí zásobníku teplé vody [°C] 

ΔθW,st,sby Průměrný rozdíl mezi teplotou vody v zásobníku a jeho okolí 

při měření ztráty tepla při zkouškách [°C] 

QW,st,sby Ztráta tepla v pohotovostním stavu [MJ/den] 

WL,L Roční spotřeba elektrické energie příslušného systému 

osvětlení 

WL,P Roční ztrátová elektrická energie příslušného systému 

osvětlení 

Pn Celkový instalovaný příkon svítidel [W] 

Fc Činitel konstantní osvětlenosti 

TD Roční doba provozu systému osvětlení s denním světlem [h] 

Fo Činitel závislosti obsazenosti 

FD Činitel závislosti na denním světle 

TN Doba provozu systému osvětlení bez denního světla [h] 
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WL,PC,A Roční měrná ztrátová energie řídicích systémů příslušného 

systému [kWh/(m2.rok)] 

WL,EM,A  Měrná ztrátová energie nouzového osvětlení [kWh/(m2.rok)] 

Af Celková podlahová plocha zóny [m2] 

d Tloušťka izolace pro dosažení požadovaných vlastností [m] 

UN,20 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2.K] 

Uf Součinitel prostupu tepla rámem [W/m2.K] 

Af Plocha rámu [m2] 

Ug Součinitel prostupu tepla zasklením [W/m2.K] 

Ag Plocha zasklení [m2] 

Ψg Lineární součinitel prostupu tepla zasklení [W/m.K] 

lg Celkový viditelný obvod zasklení [m] 

t Teplota [°C] 

p Tlak [Pa] 

V Objem [m3] 

n Látkové množství [mol] 

r Plynová konstanta 8,314 [J/K . mol] 

T Absolutní teplota [K] 

S Obsah průřez [m2] 

ρ Hustota [kg/m3] 

v Rychlost [m/s] 

g Gravitační zrychlení [-] 

h Výška [m] 

Q Množství tepla [J] 

c Součinitel sálání [W/m2 . K4] 

t Čas [s] 

Q Proudění [W/m2] 

q Vedení [W/m2] 

R Tepelný odpor [m2 . K/W] 

λ Součinitel tepelné vodivosti [W/m . K] 

U Součinitel prostupu tepla [W/m2 . K] 

to Operativní teplota [°C] 
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Příloha 1 Schematický půdorys 1 PP  

Příloha 2 Schematický půdorys 1 NP 

Příloha 3 Schematický půdorys 2 NP 

Příloha 4 Schematický půdorys 3 NP 

 

 


