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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Polok, A. Energetický audit panelového domu, Ostrava: Katedra energetiky, Fakulta 
strojní VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2009, 48 stran, Bakalářská práce, vedoucí: 
Ing. Nezhoda J., Ph.D. 
 

 Bakalářská práce se zabývá Energetickým auditem panelového domu. První část 
je zaměřena na zjištění základních informací a svávajícím stavu budovy, její technický 
stav, úpravy po kolaudaci, smluvní závazky, základní údaje o vlastních energetických 
zdrojích a rozboru energetického hospodaření.  
 Druhá část práce obsahuje výpočet tepelných ztrát objektu, výpočet celkové 
měrné potřeby tepla na vytápění a ohřev teplé vody. Dále pak návrh energeticky 
úsporných opatření a jejich ekonomické zhodnocení včetně návratnosti investice. 
Třetím bodem této práce je návrh alternativního způsobu dodávky tepla, přičemž 
vytápění je zprostředkováno z PS a ohřev TUV ze solárního systému, včetně 
ekonomického zhodnocení a výpočtu návratnosti. 
 
 
Polok, A. Block of flats energetic audit, Ostrava: Energetics Department, Mechanical 
Faculty VSB-Technical University Ostrava, 2009, 48 page, bachelor work, head: Ing. 
Nezhoda J., Ph.D. 
 
     Bachelor’s theme(work) is about the block of flats Energetic audit. First part points 
to target basic information’s and existing state of building, technical state, alternation’s 
after final building approval, contractual obligations, basic data about its energetic 
resources and analysis of energetic management. 
     Second part consist of calculation of the building heat loss, calculation of specific 
need of heat and water heating. Next thing is proposition energetically austerity 
measures and its economical valuation including recovering investment. Last part of 
this theme is proposition of alternative way’s to get heat, considering that heating is 
provided from delivery station and heating TUV from solar system again considering 
economical valuation and investment recovery. 
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1. Úvod 
Téma moji bakalářské práce je ,,Energetický audit panelového domu“. Tento 

energetický audit byl vypracován pro objekt panelového domu na ulici Dukelské č.p. 
693 v Třinci, který je postaven jako dvou vchodový a skládá se z pěti nadzemních pater, 
obsahuje celkem 30 bytů a v současné době v něm žije 74 obyvatel. Důvodů proč jsem 
si tuto bakalářskou práci vybral jsou ty že bych se chtěl po dokončení studia touto 
činností zabývat, a také protože se do tohoto domu budu zanedlouho stěhovat bylo pro 
mě velmi zajímavé zjistit zda jsou nějaké možnosti finančních úspor pro tento dům. 

Na začátku této bakalářské práce jsem hodnotil stávající stav budovy , tzn. Její 
technický stav, umístění, úpravy po kolaudaci, smluvní závazky, základní údaje o 
vlastních energetických zdrojích a rozboru energetického hospodaření. K tomuto kroku 
mi poslouží projektová dokumentace panelového domu, vlastní návštěva budovy, a 
návštěva bytového družstva, kde bylo mým úkolem zjištění co nejvíce informací pro 
stanovení energetického hospodaření pro danou budovu.. Druhým bodem k  této 
bakalářské práce je výpočet tepelných ztrát budovy obálkovou metodou podle normy 
ČSN 06 0210 a ČSN 73 0540, přičemž tepelné ztráty jsou počítány pro budovu ve 
stávajícím stavu a poté pro navržená úsporná opatření, tedy zateplení obvodového zdiva 
polystyrénovou izolací. Také je vypočtena celková roční potřeba tepla na vytápění pro 
stávající stav a také pro stav po navržení zateplení přičemž dodávka tepla je 
zprostředkována z CZT. Dále je také vypočtena celková  roční potřeba tepla na ohřev 
TUV, přičemž dodávka tepla je rovněž zprostředkována z CZT. Na základě skutečné 
celkové roční spotřeby tepla na vytápění při stávajícím stavu objektu a celkové roční 
potřeby tepla na vytápění vypočtené po navržení daných úsporných opatření je 
provedeno ekonomické zhodnocení včetně vypočtení návratnosti daných úsporných 
opatření. Třetím bodem této práce je návrh alternativního způsobu dodávky tepla, 
přičemž vytápění je zprostředkováno z CZT a ohřev TUV ze solárního systému, včetně 
ekonomického zhodnocení a výpočtu návratnosti. 

Závěrem této práce je celkové ekonomické vyhodnocení všech navržených 
opatření včetně výpočtu celkové návratnosti všech navržených opatření. Na základě 
tohoto je poté buď celé opatření doporučeno nebo ne. 
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2. Rešerše  

2.1 Energetický audit 

Energetický audit je soubor činností, které provádí energetický auditor za účelem 
vypracování informačního dokumentu o stavu budovy, způsobu využívání energie a 
hospodaření s energií v budovách a energetickém hospodářství. Energetický audit 
součastně zahrnuje návrh opatření, které je třeba učinit k dosažení energetických úspor. 

2.2 Cíl energetického auditu 

Cílem energetického auditu je zhodnocení současného stavu a definování 
následných variant opatření k realizaci energetických úspor, a to jak z hlediska 
energetického, tak i ekonomického a taktéž environmentálního (vliv úspor energie na 
životní prostředí). 
 

2.3 Povinnost zpracování energetického auditu  

Energetický audit má za povinnost zpracovat dle zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření s energií a zákona v novelizovaném znění č. 177/2006 Sb.: 

 
- Každá fyzická nebo právnická osoba, která žádá o státní dotaci v rámci 

Programu, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW. 
 
- Organizační složka státu organizační složka kraje a obcí a příspěvková 

organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanovena vyhláškou č 
213/2001 Sb., tj. 1500 GJ. 

 
- Fyzická a právnická osoba s výjimkou příspěvkových organizací s celkovou 

roční spotřebou energie vyšší než je stanovena vyhláškou č 213/2001 Sb., tj. 35000 GJ. 
 
- Hodnota od níž vzniká pro fyzické nebo právnické osoby uvedené v předchozích 

odstavcích povinnost zajistit zpracování energetického auditu u budov samostatně 
zásobovaných energií, je stanovena ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby 

 
- Celková roční spotřeba energie je součet všech druků a forem energie ve všech 

odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem. 
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- Povinnost zpracovat energetický audit má také každá osoba, která žádá o státní 
podporu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a 
druhotných zdrojů energie. Energetický audit je požadovanou přílohou k této záležitosti. 

 

2.4 Základní části auditu  

1. Identifikační údaje 

2. Popis výchozího stavu  

3.Základní údaje o energetických vstupech a výstupech 

4. Zhodnocení výchozího stavu 

5. Návrh úsporných opatření ke snížení spotřeby energie  

6. Ekonomické vyhodnocení 

7. Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí 

8. Závazné výstupy energetického auditu  

2.5 Energetický auditor 

Energetický auditor je nestranná , nezávislá fyzická osoba, která je zapsána v 
seznamu energetických auditorů, který je veden ministerstvem. Energetický auditor je 
odpovědný za možný vznik škody vlivem špatného doporučení a je povinen být pro 
tento případ pojištěn.  
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3 Identifikační údaje 

3.1 Identifikační údaje zadavatele auditu 

Zadavatel:                                      Majitelé bytů panelového domu na ulici Dukelská č.p. 
693, 
                                                       Třinec 73961 
Odpovědný zástupce:                     Ivana Murínová 
Telefon:                                          766 987 549       
E-mail:                                            ivanamurinova@seznam.cz 
 

3.2 Identifikační údaje provozovatele objektu 

Provozovatel:                                  SBD Třinec s.r.o. 
Odpovědný zástupce:                      Ing. Petr Hrabčák 
Telefon:                                           732 433 157 
E-mail:                                             petr.hrabcak@seznam.cz 
IČ:                                                   54328759 
DIČ:                                                674-54328759 

3.3 Identifikační údaje zpracovatele auditu 

Zpracovatel:                                    Aleš Polok 
Odpovědný zástupce:                      Ing. Jří Nezhoda, Ph.D.  
Telefon:                                           728 854 450 
E-mail:                                             jessie12@seznam.cz 
IČ:                                                   79603156 
DIČ:                                                389-79603156 

3.4 Cíl energetického auditu  

Cílem energetického auditu je nalezení potencionálních úspor energie 
posuzovaného objektu, navržení možných variant energeticky úsporných opatření ke 
snížení stávající energetické náročnosti objektu a jejich posouzení z hlediska 
energetického a ekonomického. 

mailto:ivanamurinova@seznam.cz
mailto:petr.hrabcak@seznam.cz
mailto:jessie12@seznam.cz
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4 Popis výchozího stavu 

4.1 Název předmětu energetického auditu 

Bytový dům v ulici Dukelská 693, 739 61 Třinec 

4.2 Základní popis 

 
Obytná budova na ulici Dukelská je řadový dům realizovaný v konstrukčním 

systému T06B – BTS v roce 1982 o pěti nadzemních podlaží. Předmětem energetického 
auditu je výpočet tepelných ztrát celého domu, návrh alternativních druhů vytápění a 
ohřevu teplé vody, výsledné zhodnocení a doporučení energetických úspor. Přízemí 
posuzovaného domu má dva vchody pouze ve přední části domu. Suterén je 
monolitický, jsou v něm umístěny sklepní boxy nájemníků, místnosti pro kola a kočárky 
a místnosti k dalšímu využití např. sušárna. Dům je rozdělen na dvě části po 15 bytech, 
přičemž na jednom podlaží jsou tři byty.  

4.3 Stavební úpravy po kolaudaci 

 
Výměna starých dřevěných oken za okna plastová s dodatečným dozděním 
Kompletní rekonstrukce balkónů  
Výměna vstupních dveří s dodatečným dozděním 
Výměna vnitřních rozvodů SV a TUV 

 

4.4 Charakteristika hlavní činnosti v předmětu auditu 

 
V objektu neprobíhá výrobní činnost 

4.5 Další zdroje údajů pro zpracování energetického auditu 

Výčet všech energetiky významných spotřebičů: 
 

Do budovy dnes vstupuje: 
 

- teplo ( teplá voda ) - vytápění a TUV 
- elektrická energie - osvětlení a ostatní spotřebiče 
- zemní plyn - příprava pokrmu  
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Dostupná výkresová a jiná dokumentace: 
 

- evidence spotřeb energii 
- vlastní podrobná prohlídka objektu 
- výkresová dokumentace objektu 
- jednotlivé pohledy typově stejného objektu 

4.6 Technickoekonomické podklady charakteristické pro předmět 

auditu 

 
- provozní režim:                                                                                trvalý provoz 
 
- počet bytů:                                                                                        30 b.j. 
- počet osob, které využívají budovu:                                                 74 obyvatel   
- rok kolaudace:                                                                                   1982 
 
- obestavěný prostor:                                                                           6230 m3 
- otápěná plocha obytná dle Vyhlášky 372/2001                                1341 m3                                                               
- vytápěná plocha celkem plocha celkem                                            1341 m3   
 
- klimatická náročnost je dána dle ČSN 060210 pro oblast:               Frýdek-Místek 
                              nadmořská výška:                                                  387 m.n.m. 
                              výpočtová venkovní teplota zima:                         - 15 °C 

4.7 Smluvní závazky mající vztah k energetickému hospodářství  

 
Provozovatel objektu a jednotliví družstevníci uzavřeli smlouvy o dodávkách 

médií 
podstatných pro posouzení předmětu energetického auditu s následujícími dodavateli: 

 
- elektrická energie:                                         ČEZ Prodej, s.r.o. 

                                                                         Duhová 1/425 
                                                                         140 53 Praha 4 
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- teplo ÚT a TUV:                                           Distribuce tepla Třinec a.s. 
                                                                         Máchova 1131 
                                                                        739 61 Třinec-Lyžbice 

 
 
- zemní plyn:                                                   Severomoravská plynárenská, a.s. 

                                                                        Plynární 2748/6 
                                                                        702 72 Ostrava – Moravská Ostrava        

 
5 Základní údaje o energetických vstupech a výstupech 
 

Vstupními energiemi, které do předmětu auditu vstupují jsou: 
 
- elektrická energie 
- teplo ÚV a TUV 
- zemní plyn 
 
● elektrická energie 

 
Dodavatelem elektrické energie pro bytový dům je ČEZ prodej s.r.o. Spotřeba 

elektrické energie v jednotlivých bytech je účtována na základě individuálních smluv 
nájemníku s dodavatelem el. energie a není ve spotřebě elektrické energie objektu, jako 
celku zahrnuta. Elektrická energie pro osvětlení schodiště je dodávána ze sítě 
dodavatele ČEZ prodej s.r.o. 
 
Cenové ujednání roku 2007 
 
Cenové ujednání odpovídají sazbě C01 
 
Způsob měření množství a parametru elektrické energie - stanovené měřidlo je v 
majetku dodavatele 
 
● teplo ÚT a TUV 
 

Dodavatelem tepelné energie pro bytový dům je společnost Distribuce tepla 
Třinec a.s. Teplo je do domu dodáváno v podobě topné vody pro vytápění a v podobě 
TUV. Dodávka tepla je uskutečňována ze systému města Třinec.. Měření spotřeby tepla 
pro vytápění probíhá v regulační stanici. Spotřeba tepla v jednotlivých bytech je 
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rozúčtována na podlahové plochy bytu. Spotřeba tepla ohřevem teplé vody užitkové se 
stanovuje odčítáním. 
 
● zemní plyn 
 

Zemní plyn je do objektu dodáván pro přípravu pokrmu na základě individuálních 
smluv jednotlivých nájemníku.V kuchyních bytů jsou instalovány celo plynové sporáky. 
Spotřeba plynu je ovlivněna individuálním přístupem nájemníků. Periodické revize 
plynovodu a spotřebičů jsou prováděny pravidelně. Analýza spotřeb zemního plynu 
není součástí tohoto Energetického auditu. 

5.1 Stanovení průměrné roční výše energetických vstupů a výstupů 

 Tabulka 5.1 : tabulka vstupních energií pro rok 2005 
 
 
Průměrná spotřeba           
Vstupy paliv a 
energie 

Jednotka Množství Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet 
na 
GJ 

Roční 
náklady 
 v tis. Kč 

Nákup el. Energie MWh 0,386 3,6 1,3896 2,164 
Nákup tepla na 
vytápění 

GJ 1018 1 1018 324 

Nákup tepla na TV GJ 270 1 270 84 
Zemní plyn tis.m3     
Jiná paliva GJ     
Celkem vstupy paliv a energie 1290 410 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace)   
Celkem spotřeba paliv a energie 1290 410 
 
Tabulka 5.2 : tabulka vstupních energií pro rok 2006 
 
Průměrná spotřeba           
Vstupy paliv a 
energie 

Jednotka Množství Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet 
na 
GJ 

Roční 
náklady 
 v tis. Kč 

Nákup el. Energie MWh 0,230 3,6 0,828 2,086 
Nákup tepla na 
vytápění 

GJ 828 1 828 312 

Nákup tepla na TV GJ 328 1 328 104 
Zemní plyn tis.m3     
Jiná paliva GJ     
Celkem vstupy paliv a energie 1157 418 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace)   
Celkem spotřeba paliv a energie 1157 418 
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Tabulka 5.3 : tabulka vstupních energií pro rok: 2007 
 
Průměrná spotřeba           
Vstupy paliv a 
energie 

Jednotka Množství Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet 
na 
GJ 

Roční 
náklady 
 v tis. Kč 

Nákup el. Energie MWh 0,218 3,6 0,7848 3,062 
Nákup tepla na 
vytápění 

GJ 762 1 762 296 

Nákup tepla na TV GJ 330 1 330 104 
Zemní plyn tis.m3     
Jiná paliva GJ     
Celkem vstupy paliv a energie 1093 403 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace)   
Celkem spotřeba paliv a energie 1093 403 
Pozn: Náklady jsou včetně DPH 

5.2 Základní údaje o vlastních energetických zdrojích 

5.2.1 Vytápění 

Zdrojem tepla pro systém ústředního vytápění i ohřev teplé vody užitkové je 
předávací stanice, PS která je ve správě města Třinec. Jedná se o horkovodní, tlakově 
nezávislou předávací stanici s výměníky voda – voda. Na straně primárního média je 
napojena na systém města Třinec. PS je bezobslužná, svými řídícími funkcemi napojená 
na centrální dispečerský automatický systém. V PS je osazeno měření celkové spotřeby 
tepla a dále ohřevem otopné vody. Spotřeba tepla ohřevem teplé vody užitkové se 
stanovuje odčítáním. Na přípojce studené vody je osazen vodoměr. 

5.2.2 Teplovodní přípojka 

Otopné médium je přivedeno sekundárním potrubím do regulační stanice, 
umístěné v technickém suterénu. Regulační stanice je samostatná pro každou napojenou 
sekci. Přivedena je pomocí izolovaného potrubí uloženého v železobetonovém žlabu v 
zemi, popř. samostatným kanálem v suterénech. Teplota otopného média je centrálně 
ekvitermně regulovaná v závislosti na venkovní teplotě v PS. Také teplá voda užitková 
je připravována centrálně. Teplovodní přípojka je ukončena hlavními uzavíracími 
armaturami. Měřiče tepla a teplovodní přípojka je ve správě Distribuce tepla Třinec a.s. 
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5.2.3 Ohřev teplé vody 

Teplá voda užitková je ohřívána centrálně v PS a distribuovaná pomocí 
teplovodního rozvodu SRT do regulační stanice, kde jsou hlavní uzavírací armatury. Za 
nimi jsou napojeny vnitřní ležaté rozvody, které zabezpečují rozvod TUV k jednotlivým 
stoupacím větvím a ke spotřebičům. Spotřeba TUV je měřena v jednotlivých odběrných 
místech (bytech) pomocí bytových vodoměru, které slouží k rozúčtování celkových 
nákladu stanovených centrálně dle měřidel umístěných v PS. Rozvody TUV jsou nově 
provedeny z plastového potrubí s tepelnou izolací MIRELON. 

5.2.4 Vnitřní systém ústředního vytápění 

Posuzovaný bytový objekt je vytápěn pomocí teplovodního otopného systému, 
s výpočtovým teplotním spádem 90/70°C. Ležatý rozvod  je navržen pro nucený oběh 
vody. Tepelná izolace potrubí je na několika místech porušená, armatury nejsou tepelně 
izolovány. Otopná tělesa jsou litinová článková. Každé otopné těleso je opatřeno 
termostatickým ventilem Comap a digitálním poměrovým měřením tepla. V domě je 
dodavatelem tepla pravidelně sledována a evidovaná spotřeba tepla na vytápění. 
 
Základní parametry otopné vody: 
 
projektovaný teplotní spád při te = - 15 °C          90 / 70 °C 
 
konstrukční tlak:                                                  600 kPa 
 

5.2.5 Elektroinstalace 

Elektrické rozvody v domě jsou původní, z roku 1982. Jsou provedeny pomocí 
vodičů  
AG,AY,AYKYL a kabely AYKY pod omítkou. Osvětlení společných prostor je 
provedeno převážně žárovkovýmí svítidly na strop a stěnu. Osvětlení schodiště a 
vstupních prostor je spínáno časovými spínači SA 10 s tlačítkovým ovládáním. 
Osvětlení sklepních prostor je ovládáno tlačítkovými vypínačemi bez časových spínačů. 
 
Na elektroinstalaci společných prostor je pravidelně prováděna elektrorevize. 
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5.2.6 Vzduchotechnika 

V bytech je pouze odvětráváno sanitární  centrum bytů, tj. koupelny a WC pomocí 
vertikálních průduchů vyústěných nad střechou do venkovního prostoru. Větrání je 
přirozené. Nad sporáky jsou instalované zákryty, ovšem rovněž bez ventilátorů. 

5.2.7 Energetické manažerství 

V domě probíhá nejjednodušší systém energetického managerství, tj. základní 
nastavení a občasná korekce ekvitermní křivky teploty teplé vody. Doregulace teploty 
topné vody probíhá ručními zásahy na TRV jednotlivých otopných těles nájemníků. 
Spotřeba tepla na vytápění a na ohřev TUV je dlouhodobě zaznamenávána. 
 

5.3 Údaje o budovách a významných spotřebičích energie 

5.3.1 Stavebně technické řešení objektu 

Konstrukce objektu: 
 

Obvodovou konstrukcí obytné části stavby tvoří plynosilikátové panely tloušťky 
204 mm včetně omítek.Vnitřní nosné stěny jsou ze železobetonu tloušťky 160 mm 
Příčky jsou ze struskopemzobetonu tloušťky 80 mm Stropy tvoří železobetonové 
deskové panely tloušťky 120 mm 
 

Na střeše obytné části je skladba dle typových podkladu: škvárový násyp 50 mm, 
železobetonové panely tloušťka 150 mm, tepelné izolace tloušťky 30 mm a vápencové 
omítky tloušťky 2 mm. Na střeše se nacházejí tři odvětrávací komínky. Obsahují 
odvětrání sociálních zařízení bytových jader. V těsné blízkosti komínku se nachází 
odvětrací plastová hlavice kanalizace. Okraje střechy jsou ukončeny atikou o výšce cca 
450 mm. 
 

Fasáda – venkovní omítka je vápenocementová. Okna byla dřevěná zdvojená, 
nedávno však byly vyměněny za okna plastová s jedním čirým sklem. Vchodové dveře 
jsou vyměněné dřevěné s jednoduchým sklem a byly dodatečně dozděny.Schodišťová 
okna jsou vyměněná za plastová s jedním čirým sklem a dodatečným dozděním. 
 

Podlahy bytů nad suterénem jsou v celkové tloušťce 60 mm ve skladbě: na 
stropním železobetonovém panelu je tepelná izolace Fibrex tloušťky 20 mm. 
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5.3.2 Technologické spotřebiče energie 

 
V předmětu energetického auditu není instalována žádná významná výrobní 

technologie 

5.3.3 Dokumenty dokládající spotřebu energií 

Od provozovatele budovy byly poskytnuty údaje o množství tepla spotřebovaného 
na vytápění a ohřev TUV posuzovaného objektu 

5.3.4 Dopady na životní prostředí 

Objekt nemá z lokálního pohledu negativní vliv na životní prostředí 
 

6 Fotodokumentace 

6.1 Pohled na panelový dům zepředu 
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6.2 Pohled na panelový dům zezadu 

 

 
 
 

7 Zhodnocení výchozího stavu 
 

Pro přehledné zhodnocení výchozího stavu jsou sestaveny roční energetické 
bilance stávajícího předmětu EA na základě zjištěných a dříve uvedených informací 
získaných z podkladových materiálu, informací od zadavatele a provozovatele a na 
základě místního šetření. 
 
Tabulka 7.1 : Energetická bilance předmětu auditu pro průměrnou spotřebu  
za roky 2005-2007 
 
 
Č Ukazatel GJ/rok tis. Kč/rok 
1 Vstupy paliv a energie 1271 465 
2 Změna zásob paliv - - 
3 Spotřeba paliv a energie 1271 465 
4 Prodej energie cizím - - 
5 Konečná spotřeba paliv a energie 1271 465 
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř. 5) - - 
7 Spotřeba energie na vytápění a TV (z ř. 5) 1265 462 
8 Spotřeba energie na technolog. a ostatní procesy (z ř. 5) 6 3,1 
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8 Výpočet tepelných ztrát budovy  
 
Norma ČSN 06 0210 stanoví postup výpočtu tepelných ztrát budov prostupem 

stěnami a větráním (infiltrací) za kvazi stacionárních podmínek při nepřerušovaném 
vytápění jako podklad pro dimenzování otopných soustav ústředního vytápění a pro 
stanovení tepelné charakteristiky budovy podle normy ČSN 73 0540:1994. Norma 
neplatí pro výpočet tepelných ztrát prostorů vytápěných sálavými plochami, v těchto 
případech lze pouze vycházet ze zásad obsažených v této normě. Tato norma se 
nevztahuje na výpočet potřeby tepla pro úpravu vzduchu při klimatizaci. 

Pro stanovení tepelné ztráty budovy je použita obálková metoda, tj. stanovení 
pouze tepelné ztráty obvodového pláště  (tj. obvodových stěn a střechy, popřípadě i 
podlahy pod nejnižším podlažím). 

8.1 Celková tepelná ztráta budovy  

Celková tepelná ztráta cQ
.

 ][W  se rovná součtu tepelné ztráty prostupem tepla 

konstrukcemi a tepelné ztráty větráním vQ
.

 ][W  snížená o trvalé tepelné zisky zQ
.

 ][W . 

Vypočítá se podle vztahu:  

zvpc QQQQ
....

−+=  

8.2 Tepelná ztráta prostupem tepla 

Tepelná ztráta prostupem tepla pQ
.

 ][W  se určí podle vztahu: 

( )3210

..
1 pppQQ p +++⋅=  

 

Základní tepelná ztráta prostupem tepla 0

.
Q  ][W  se rovná součtu tepelných toků 

prostupem tepla v ustáleném tepelném stavu jednotlivými konstrukcemi. 

( ) ( ) ( ) ( )∑
=

=

−⋅⋅=−⋅⋅++−⋅⋅+−⋅⋅=
nj

j
ejijjeninneiei ttSkttSkttSkttSkQ

1
2221110

.
...  

 Součinitel prostupu tepla jk  ][ 12 −− ⋅⋅ KmW  pro jednotlivé prvky konstrukce se 

počítá podle vztahu: 

∑ ++
=

jpj

j

j

j l
k

21

11
1

αλα
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Průměrný součinitel prostupu tepla všech konstrukcí ck  ][ 12 −− ⋅⋅ KmW , který je 

závislý na přirážce na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí 1p  se stanoví ze vztahu: 

( )ei
c ttS

Q
k

−⋅
=

∑
0

.

 

 
 

Přirážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí 1p  ]1[  se pak vypočte ze 

vztahu: 

ckp ⋅= 15,01  
 S přirážkou na urychlení zátopu 2p  ]1[  se počítá jen v případě, kdy ani při 

nejnižších venkovních teplotách nelze zajistit nepřerušovaný provoz vytápění. Za 
normálních okolností se s přirážkou nepočítá. 

O výši přirážky na světovou stranu 3p  ]1[  rozhoduje poloha nejvíce ochlazované 

stavební konstrukce. Při více ochlazovaných konstrukcích, poloha jejich společného 
rohu. 

8.3 Tepelná ztráta větráním 

Tepelná ztráta větráním prostoru vQ
.

 ][W  se stanoví ze vztahu: 

( )eivv ttVQ −⋅⋅=
..

1300  

 Objemový tok větracího vzduchu prostoru 
.

vV  ][ 13 −⋅ sm  musí vycházet 

z hygienických nebo technologických požadavků (např. při řešení odvlhčování nebo 
odvodu škodlivin). Hygienické a technologické požadavky jsou dány potřebnou 

intenzitou výměny vzduchu hn  ][ 1−h . Objemový průtok 
.

vV se pak stanoví tak, že se 

dosadí větší z hodnot 
.

vHV  a 
.

vPV , přičemž potřebný průtok 
.

vHV ][ 13 −⋅ sm  se stanoví ze 

vztahu: 

m
h

vH VnV ⋅=
3600

.
 

Při přirozeném větrání infiltrací se objemový průtok větracího vzduchu 
.

vPV  

][ 13 −⋅ sm  stanoví ze vztahu: 

( )∑ ⋅⋅⋅= MBLiV LVvP

.
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Skutečná intenzita výměny vzduchu vypn  ][ 1−h  se pak stanoví ze vztahu: 

3600
.

⋅=
m

v
vyp V

V
n  

8.4 Výsledky výpočtu tepelných ztrát 

 
Tepelné ztráty budovy byly také počítány pomocí programu, který se nachází 

na webových stránkách http://www.tzb-info.cz.  
 

Tabulka 5.1 obsahuje výsledky tepelné ztráty prostupem. V tabulce 5.2 jsou 
obsaženy výsledky tepelné ztráty větráním/infiltrací a tabulka 5.3 se věnuje celkové 
tepelné ztrátě budovy.  
 
Tabulka 5.1 Tepelná ztráta prostupem 
 

∑ 0Q  99680 W 
Průměrný součinitel prostupu tepla kc 1,156 W/m2K 
Přirážka p1 0,17 1 
Přirážka p2 0 1 
Přirážka p3 0,05 1 
Qp 121944 W 

 
Tabulka 5.2 Tepelná ztráta větráním/infiltrací 
 

Tepelná ztáta infiltrací Qinf 31158 W 
Tepelná ztráta větracím vzduchem Qv,v 45722 W 
Tepelná ztráta větráním Qv 45722 W 
Vypočtená intenzita výměny vzduchu 
nvypočtená 

0,5 1 

 
 
 
 
Tabulka 5.3 Celková tepelná ztráta budovy 
 

Tepelná ztráta budovy Qc 167666 W 
Měrná tepelná ztráta budovy qc 21,8 W/m3 

 
 
Celková tepelná ztráta budovy je kW666,167 . 

http://www.tzb-info.cz/
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9 Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev TUV 
 

Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev TUV rQ  ]/[ rokMWh  je dána 

součtem celkové roční potřeby energie na vytápění rVYTQ ,  ]/[ rokMWh  a celkové roční 

potřeby energie na ohřev TUV rTUVQ ,  ]/[ rokMWh . Je počítána pomocí programu na 

webových stránkách http://www.tzb-info.cz. Je dána vztahem: 

rTUVrVYTr QQQ ,, +=  

9.1 Celková roční potřeba energie na vytápění 

 
Celková roční potřeba energie na vytápění rVYTQ ,  ]/[ rokMWh  je dána vztahem: 

( )
3

0
, 106,324 −⋅⋅

−
⋅⋅

⋅
⋅

=
eis

c

r
rVYT tt

DQQ
ηη

ε  

 
 
Opravný součinitel ε  ]1[  je dán vztahem: 

dti eee ⋅⋅=ε  
Vytápěcí denostupně D  ][ dnyK ⋅  jsou dány vztahem: 

( )esis ttdD −⋅=  

9.2 Celková roční potřeba energie na ohřev TUV 

 
Celková roční potřeba energie na ohřev TUV rTUVQ ,  ]/[ rokMWh  je dána 

vztahem: 

( )dN
tt
ttQdQQ

svz

svl
dTUVdTUVrTUV −⋅

−
−

⋅⋅+⋅=
2

2
,,, 8,0  

 Denní potřeba tepla pro ohřev TUV dTUVQ ,  ][kWh  je dána podle vztahu: 

( ) ( )
3600

1 122
,

ttVc
zQ p

dTUV

−⋅⋅⋅
⋅+=

ρ
 

9.3 Výsledky celkové roční potřeby na vytápění a ohřev TUV 

 
V tabulce 6.1 jsou výsledky celkové roční potřeby energie na ohřev TUV, celkové 

roční potřeby na vytápění a jejich součet – celková roční energie na ohřev TUV a 
vytápění. 
 
 

http://www.tzb-info.cz/
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Tabulka 9.1 Celková roční potřeba energie na ohřev TUV a vytápění 
 

Celková roční potřeba energie 
na ohřev TUV rTUVQ ,  310 MWh/rok 

Celková roční potřeba energie 
na vytápění rVYTQ ,  353,2 MWh/rok 

Celkem rQ  663,2 MWh/rok 
 
 
 

Celková roční potřeba energie na ohřev TUV je rokMWhQ rTUV /310, = , což je 

rokGJ /2,1116 . Celková roční potřeba energie na vytápění rokMWhQ rVYT /2,353, =  

což je rokGJ /6,1271 . Součtem obou dvou hodnot je výsledná hodnota 

rokMWhQr /2,663= , což je rokGJ /8,2387 . 

10 Energeticky úsporné projekty 

10.1 Návrh opatření ke snížení spotřeby energie 

 
V návaznosti na zjištěný energetický potenciál úspor energie jsou navržena tato 

energeticky úsporná opatření. Dělí se na: 
 

- Beznákladová (organizační, změna chování nájemníku, apod.) 
 
1) výchova k energeticky uvědomělému chování 
 

- Nákladová (investice)  
 
2) Dodatková tepelná izolace nezateplené neprůsvitné konstrukce 
obvodových stěn 
3) Návrh solárních kolektorů na střechu panelového domu pro ohřev teplé vody 

 

10.2 Opatření č.1                            Beznákladové 

 
Název:               Výchova k energeticky uvědomělému chování 
 
Heslo:                Změna chování spotřebitele (informační programy, poradenství) 
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Cíl:                    - snížení spotřeby energií 
                          - zabránění neefektivního provozu 
                          - omezení neřízené ventilace v objektu (okna, dveře), obecné úsporné 
chování 
                          - zajištění optimálního využití energie 
                          - pravidelná údržba, opravy, čištění a seřizování 
 

Popis: Návrh výchovy k energeticky uvědomělému chování předpokládá 
provádění osvěty v oblasti úspor energie formou letáku (A4) s uvedením obecných 
pravidel pro energeticky uvědomělé chování. Ty by měly být vyvěšovány ve 
společných prostorách (nástěnky) a průběžně aktualizovány.  
 

Zde uvádím obecná pravidla pro energetické úspory uvědomělým chováním: 
 
v oblasti vytápění:  

                          a) není podstatné se snažit udržovat ve všech místnostech stejnou 
teplotu, ale je potřeba regulovat teplotu v jednotlivých místnostech podle jejich účelu a 
potřeby. Každý stupeň, o který se podaří snížit teplotu v místnosti znamená až 6 % 
úspor nákladu na vytápění. 

                          b) záclona není jen dekorace: záclona nebo závěs vypadá pěkně, 
zakrývá-li však topidlo, nebo radiátor brání šíření tepla v místnosti. Nejvhodnější je 
záclona sahající po parapetní desku, která usměrňuje proudění tepla do místnosti. Je 
vhodné zatahovat závěsy před dlouhodobějším odchodem. 

                      c) prostory je potřeba větrat tak, aby ztráty tepla byly co nejmenší. 
Částečně pootevřené dveře, okno, nebo větrací okénko je nesprávným větráním a 
plýtváním, proto je třeba větrat krátce a důkladně. Energeticky úsporné je nárazové 
větrání, vypneme topení a v závislosti na ročním období, resp. venkovní teploty větráme 
v zimě zpravidla dvakrát denně po dobu 5 minut každou místnost. Čím je chladněji, tím 
je kratší doba větrání, protože výměna vzduchu proběhne rychleji. 

                        d) minimalizace vytápěných prostor tj. nevytápět, ale jen 
temperovat 
 
v oblasti užitkové vody: (uvědomělé zacházení s užitkovou vodou) 
 

Pasivní opatření zahrnují snížení spotřeby vody uživatelem a jedná se např. o: 
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                        a) při mytí se nenechává trvale téci teplá voda do umyvadla, 
protože odtéká bez užitku do odpadu. 

                        b) opravujte kapající kohoutky. Slabě kapající kohoutek, ze kterého 
ukápne 10 kapek za minutu představuje za měsíc cca 170 litru vody! 
           

Technická opatření směrují do oblasti použitých armatur a zařizovacích předmětů: 
 

                        c) jednopákové baterie – doba nastavení požadované teploty vody 
je u jednopákových baterií přibližně o 6 sekund kratší než u baterií kohoutkových. 
Jejich výhodou je snadné nastavení teploty a průtoku vody a možnost jednoduchého 
přerušení průtoku vody s již namíchanou teplotou. V porovnání s klasickými míchacími 
bateriemi uspoří jednopákové baterie okolo 20 % vody. 

                        d) termostatické baterie – pracuje na bázi tepelné roztažnosti čidla. 
Roztažením nebo smrštěním tohoto prvku lze přesně nastavit požadovanou teplotu 
vody. Termální prvek reaguje jak na změnu teploty, tak i na změnu tlaku vstupní vody a 
požadovanou teplotu výstupní vody nastaví během 2s. Teplotu lze regulovat v rozsahu 
20 až 50 °C. 

                        e) samouzávěrové baterie – dodávají se ve dvou variantách – pro 
předem smíšenou vodu, nebo s možností regulace teploty vody. Varianty s možností 
regulace teploty jsou vybaveny mechanickým omezovačem teploty, který vylučuje 
možnost opaření. Při instalaci se nastaví požadovaná doba průtoku podle druhu baterie 
od 5 do 45 sekund. Samouzávěrové baterie mohou být vybaveny úspornou STOP 
funkcí. Po stlačení ovládání teče voda po nastavenou dobu, opětovném stlačením před 
uplynutím této doby lze proud vody zastavit. 
 
Tabulka 10.1 porovnání úspornosti jednotlivých druhů baterií 
 

Baterie Klasická 
kohoutková 

Jednopáková Samouzávěrná se 
STOP funkcí 

Senzorové 
ovládání 

Spotřeba na 1 mytí 
Rukou v litrech 

4 3 2 1,2 

Úspora v % - 25 50 75 
 

 
v oblasti elektrické energie: 

                        a) při výběru elektrospotřebiče bychom se mimo jiné měli zajímat, 
jaký má daný přístroj příkon. To platí zejména pro spotřebiče o vyšších příkonech (údaj 
o spotřebě elektřiny (v kWh/24 hodin) by měl být jedním ze základních kritérií pri 
výběru. 
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                        b) u osvětlení je třeba se vždy zaměřit na to, aby osvětlení bylo 
energeticky a ekonomicky úsporné. Energetickou spotřebu elektrického osvětlení 
můžeme ovlivnit zejména volbou vhodných světelných zdrojů, konstrukcí a materiálem 
svítidel, způsobem osvětlení, úpravou ploch ovlivňujících osvětlení prostoru, 
osvětlovací soustavou 
a způsobem ovládání a regulace osvětlení. Nejznámější, nejrozšířenější, ale nejméně 
energeticky hospodárné jsou klasické žárovky. U nich se přemění na světlo pouze 4 %!, 
spotřebované elektrické energie a zbytek je přeměněn na ztrátové teplo. Životnost 
žárovek je cca 1 000 provozních hodin.  

Dalším často využívaným světelným zdrojem jsou klasické lineární zářivky, 
jejichž nezbytnou součástí je zapalovací zařízení, které se skládá z tlumivky, startéru a 
kompenzačního a odrušovacího kondenzátoru. Technicky dokonalejší je elektronický 
předřadník, který má v porovnání s klasickým předřadníkem o 8 až 10 W nižší příkon (u 
lineárních zářivek) a umožňuje nám zároveň prodloužit životnost zářivky a zvýšit 
účinnost asi na 10 %. V současné době se začínají ve vetší míře používat pro osvětlení 
kompaktní zářivky, ve kterých je spojena v jeden celek zářivka a elektronický 
předřadník.Tato energeticky úsporná svítidla lze našroubovat do běžné objímky místo 
klasické žárovky. Kompaktní zářivky jsou asi pětkrát účinnější než žárovky a uspoří až 
80 %!, elektrické energie při stejné hladině osvětlení. Také životnost kompaktních 
zářivek (cca 8.000 hodin) je oproti žárovce vyšší. 

                        c) opomíjeným faktorem je nedostatečné čištění u svítidel, u 
kterých by to mělo být čištění dvakrát do roka a otopných těles, kde je doporučení na 
otírání za vlhka jednou měsíčně a otírání kartáčem nebo štětkou, či ofukování jednou 
ročně. 
 
Energetický potenciál: 

                        Tento potenciál je poměrně složité odhadnout. Jeho průměrná 
hodnota z energetických auditu prováděných v ČR je do 4 %. Pro lze předpokládat, že 
by v této úrovni mohl být i v tomto případě. 

10.3 Opatření č.2                            Nákladové 

 
Název:               Dodatková tepelná izolace nezateplené neprůsvitné konstrukce 
                          obvodových stěn 
 
Cíl:                    snížení potřeby tepelné energie 
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Popis:                Stávající obvodové stěny zateplit tepelnou izolací 
 
a)  kontaktní obklad 
 

Tepelná izolace je kotvena mechanicky, lepením nebo kombinací obojího k vnější 
stěně a opatřena armovací vrstvou s výztužnou tkaninou. Konečná úprava muže být z 
disperzní nebo minerální omítky. 

Umístění dodatečné tepelné izolace z vnější strany zvyšuje tepelnou setrvačnost a 
umožňuje využít akumulační schopnosti konstrukcí a tedy i vyrovnává kolísání teplot 
vnitřního vzduchu způsobené jak změnou teploty vnějšího vzduchu, tak přerušováním 
nebo tlumením vytápění. 

b)  Výsledky výpočtu tepelných ztrát s dodatečnou tepelnou izolací PPS 100 mm 

 
Tepelné ztráty budovy byly také počítány pomocí programu, který se nachází 

na webových stránkách http://www.tzb-info.cz.  
 

Tabulka 10.2 obsahuje výsledky tepelné ztráty prostupem. V tabulce 10.3 jsou 
obsaženy výsledky tepelné ztráty větráním/infiltrací a tabulka 10.4 se věnuje celkové 
tepelné ztrátě budovy.  
 
Tabulka 10.2 Tepelná ztráta prostupem 
 

∑ 0Q  82650 W 
Průměrný součinitel prostupu tepla kc 0,954 W/m2K 
Přirážka p1 0,14 1 
Přirážka p2 0 1 
Přirážka p3 0,05 1 
Qp 98609 W 
 
Tabulka 10.3 Tepelná ztráta větráním/infiltrací 
 
Tepelná ztráta infiltrací Qinf 31358 W 
Tepelná ztráta větracím vzduchem Qv,v 45722 W 
Tepelná ztráta větráním Qv 45722 W 
Vypočtená intenzita výměny vzduchu 
nvypočtená 

0,5 1 

 
 
 
 

http://www.tzb-info.cz/
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Tabulka 10.4 Celková tepelná ztráta budovy 
 
Tepelná ztráta budovy Qc 144331 W 
Měrná tepelná ztráta budovy qc 18,7 W/m3 
 
 Celková tepelná ztráta budovy je kW331,144 . 

 
c) Výsledky výpočtu celkové roční potřeby energie na ohřev TUV a vytápění 
 
Tabulka 10.5 Celková roční potřeba energie na ohřev TUV a vytápění 
 
Celková roční potřeba energie 
na ohřev TUV rTUVQ ,  310 MWh/rok 

Celková roční potřeba energie 
na vytápění rVYTQ ,  304,1 MWh/rok 

Celkem rQ  614,1 MWh/rok 
 

Celková roční potřeba energie na ohřev TUV je rokMWhQ rTUV /310, = , což je 

rokGJ /2,1116 . Celková roční potřeba energie na vytápění rokMWhQ rVYT /1,304, =  

což je rokGJ /6,1094 . Součtem obou dvou hodnot je výsledná hodnota 

rokMWhQr /1,614= , což je rokGJ /8,2210 . 

Tabulka 10.6 Hodnocení opatření    
 
Tloušťka tepelné 

izolace 
Úspora Investice Prostá doba 

návratnosti 
GJ tis.Kč tis.Kč rok 

PPS 100 mm 177 70 1200 18 

 

10.4 Opatření č.3                            Nákladové 

Název:               Návrh solárních kolektorů na střechu panelového domu pro ohřev 
                          teplé vody 
Cíl:snížení potřeby tepelné energie 
 
Popis:Návrh solárních kolektorů na střechu panelového domu sloužící pro ohřev teplé 
vody 
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Počet osob 74 1 
Sklon střechy 0 ° 
t1 8 °C 
t2 60 °C 
Denní spotřeba TUV 40 l/osoba 
Celková spotřeba TUV 2960 L 
Měrná tepelná kapacita c při 34°C 4178 J.kg-1.K-1 
Hustota vody 34°C 994 kg.m-3 
Hmotnost vody 2942,24 Kg 

Kolektor Thermo-solar 
η  =η 0 -

5A 
η  =0,8-

5A 
η 0 0,8 1 
tk 34 °C 
Měsíc s rovn. tepl. bilancí 4 - 
Plocha kolektoru 2 m2 
 

Ukázkový výpočet proveden pro měsíc leden 
 

10.4.1 Výpočet měsíčních potřeb tepla pro přípravu TUV 

kWhJQnQ

MJttcmQ

denspotmesspot

denspot

388,5504
106,3
1082,191082,192,63931

2,639)860(417824,2942)(

6

9
9

__

12_

=
⋅
⋅

=⋅=⋅=⋅=

=−⋅⋅=−⋅⋅=

 

m ...............hmotnost vody       [kg] 
c ................měrná tepelná kapacita vody při 34°C    [J.kg-1.K-1] 

t2-t1 ............rozdíl teplot       [°C] 
n ................počet dní měsíce                  [1] 
 
 

10.4.2 Stanovení množství skutečného slunečného zářeni dopadajícího 

na plochu dané orientace 

2
____

2
____

.458,28

.918,040,327,0

−

−

=⋅=

=⋅=⋅=

mkWhQnQ

mkWhQQ

skutdenSskutmesS

teordenS
rel

skut
skutdenS τ

τ

 

 

teor

skut

τ
τ

 ..........měrná doba slunečníhoho svitu     [1] 

QS_den_teor ...teoreticky možná energie dopadající za den na plochu o sklonu 30°, pro 50° 
severní zeměpisné šírky a součinitele znečištění atmosféry Z = 3
 [kW.h.m-2] 
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10.4.3 Volba typu kolektoru – stanovení rovnice účinnostní charakteristiky  
 
Kolektor: Thermo-solar 
 
Výpočet a1: 

12
1

1

0

10

..5

02.08.07.0
8.0

−−=

−=
=

−=

KmWa
a

Aa
η

ηη

 

 
Výpočet intenzity: 

2__ .412,0
26,8
40,3 −=== mkW

Q
I

teor

teordenS

τ
 

 
Výpočet A: 

Ktv

Kt

WmK
I

tvtA

k

k

93,27315,273780,0

15,30715,273
2

)860(

..081,0
412

)93,27315,307()( 12

=+=

=+
+

=

=
−

=
−

= −

 

 
a1 ..............součinitel prostupu tepla      [W.m-2.K-1] 
A ...............parametr        [K.W-1.m-2] 
QS_den_teor ...teoreticky teoreticky možná energie dopadající za den na plochu o sklonu 

30°, pro 50° severní zeměpisné šírky a součinitele znečištění atmosféry Z = 
3 [kW.h.m-2] 

τteor ............teoretická doba slunečního svitu     [h] 

tk ...............teplota kolektoru       [K] 
tv ...............střední teplota v době slnečního svitu    [K] 

10.4.4 Stanovení průměrné účinnosti kolektoru v jednotlivých měsících 

%6,39
396,0

081,058,0
10

=
=

⋅−=
−=

η
η
η

ηη Aa

 

10.4.5 Stanovení měrného tepelného zisku kolektoru 
2

___ .283,11395,0458,28 −=⋅=⋅= mkWhQQ kskutmesSmesmer η  
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QS_mes_skut...skutečné sluneční záření dopadající na plochu dané orientace za měsíc 
         [kW.h.m-2] 

ηκ ..............účinnost kolektoru       [1] 

10.4.6 Návrh měsíce s rovnovážnou energetickou bilancí 

 
Měsíc s rovnoměrnou tepelnou bilancí: Duben 
 

10.4.7 Návrh počtu m2 kolektorové plochy 

 

52362,51
2855,51

778,5326

_

_ ==
⋅

=
⋅

= &
SQ

Q
p

mesmer

messpot  

 
 
S................ plocha 1 kolektoru (2m2)     [m2] 
Qspot_mes .....měsíční spotřeba tepla na ohřev TUV    [kW.h] 
Qmer_mes......měrný tepelný zisk kolektoru za měsíc               [kW.h.m-2] 

10.4.8 Určení energetické bilance pro jednotlivé měsíce (přebytky/ 

nedostatky) 

kWhQQ
kWhSpQQ

messpotzisk

messkutSzisk

969,4330388,5504419,1173/

419,1173396,0252458,28

_

__

−=−=−=−+

=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= η

 

+ přebytky 
- nedostatky 
 
QS_mes_skut...skutečné sluneční záření dopadající na plochu dané orientace za měsíc 

                  [kW.h.m-2] 
p ................počet kolektorů        [-] 
S................plocha kolektorů                   [m2] 

η ...............účinnost kolektoru       [-] 

Qzisk ...........teplo získané z celkové plochy kolektorů za měsíc   [kW.h] 
Qspot_mes .....měsíční spotřeba tepla na ohřev TUV     [kW.h] 
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10.4.9 Stanovení maximálního celoročního zisku sol. Systému 

(uvažované i s přebytkami v letních měsících) 

 
kWhQQ

i
iziskcelkzisk 197,59899max__ == ∑  

Qizisk ..........skutečné sluneční záření dopadající na plochu dané orientace za měsíc 
         [kW.h.m-2] 

10.4.10 Stanovení skutečného celoročního zisku sol. systému (přebytky 

nejsou využité) 

kWhQQ
i

iziskskutcelkzisk 8071,43823__ == ∑  

Qizisk ..........Qizisk>=0.. skutečné sluneční záření dopadající na plochu dané orientace za 
měsíc        [kW.h.m-2] 

10.4.11 Výpočet měrného celoročního zisku solárního systému 

maximálního a skutečného na 1 m2 plochy kolektoru v kWh/m2 

 

2__
___

2max__
max___

.383,421
522
8071,43823

.954,575
522

197,59899

−

−

=
⋅

=
⋅

=

=
⋅

=
⋅

=

mkWh
pS

Q
Q

mkWh
pS

Q
Q

skutcelkzisk
merskutcelkzisk

celkzisk
mercelkzisk

 

10.4.12 Celkové výsledky solárního panelu 

Na další straně jsou v tabulce uvedeny výsledky pro jednotlivé měsíce, dále 
maximální celoroční zisk, skutečný celoroční zisk a grafická závislost mezi ziskem ze 
slunečních kolektorů a skutečnou spotřebou v daných měsících 

 

10.4.13 Tabulka Hodnocení opatření    

 
Solarní panel Úspora Investice Prostá doba 

návratnosti 
GJ tis.Kč tis.Kč rok 

Thermo-solar 157 62 1300 21 
 

Jelikož je životnost těchto kolektorů 15 let, tuto investici nedoporučuji. 
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Měsíc n tskut/trel tv tter 
QS den 

teor Q spotr mes 
QS den 

skut I A h Qmer mes Q zisk  +/-  

- - °C h 
kW.h.m-

2 kW.h 
kW.h.m-

2 
kW.m-

2 - - 
kW.h.m-

2 kW.h   
1 31 0,27 0,780 8,26 3,40 5504,388 0,918 0,412 0,081 0,396 11,283 1173,419 -4330,969 
2 29 0,30 0,140 10,12 4,96 5149,267 1,488 0,490 0,069 0,455 19,616 2040,038 -3109,228 
3 31 0,30 4,960 12,00 6,70 5504,388 2,010 0,558 0,052 0,540 33,644 3498,943 -2005,446 
4 30 0,37 8,440 13,90 8,06 5326,827 2,982 0,580 0,044 0,580 51,855 5392,872 66,045 
5 31 0,47 13,580 15,70 9,42 5504,388 4,427 0,600 0,034 0,630 86,444 8990,202 3485,813 
6 30 0,45 6,820 16,34 9,64 5326,827 4,338 0,590 0,046 0,570 74,134 7709,917 2383,090 
7 31 0,55 19,360 15,70 9,42 5504,388 5,181 0,600 0,024 0,678 108,894 11325,003 5820,614 
8 31 0,55 19,100 13,90 8,06 5504,388 4,433 0,580 0,026 0,672 92,282 9597,356 4092,968 
9 30 0,43 13,660 12,00 6,70 5326,827 2,881 0,558 0,036 0,618 53,401 5553,687 226,860 
10 31 0,38 8,200 10,12 4,96 5504,388 1,885 0,490 0,053 0,537 31,364 3261,907 -2242,482 
11 30 0,19 3,680 8,26 3,40 5326,827 0,646 0,412 0,074 0,432 8,366 870,102 -4456,725 
12 31 0,18 0,294 7,85 2,70 5504,388 0,486 0,344 0,098 0,310 4,671 485,751 -5018,638 

 
Maximální celoroční zisk 59899,1970 kW.h 
Skutečný celoroční zisk 43823,8071 kW.h 
Maximální zisk z 1m2 575,9538174 kW.h.m-2 
Skutečný zisk z 1m2 421,3827603 kW.h.m-2 
 

0,000

2000,000

4000,000
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8000,000

10000,000

12000,000
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Q[k W.h]
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11. Závěrečná doporučení 
 

Doporučenou oblastí, kam by měly v  budoucnosti plynout finanční prostředky, je 
užití 
TE a EE, kde je velká část potenciálu úspor. Zejména se jedná o : 

 

·  výchova k energeticky uvědomělému chování 
 
·  dodatková tepelná izolace neprůsvitné konstrukce obvodových stěn 

 
Oblastí, kam by měly v budoucnosti plynou finanční prostředky, je zejména užití 

TE na 
vytápění, kde je největší potenciál úspor. 

Naopak nedoporučuji použití alternativního zdroje energie a to instalaci solárních 
panelů, jelikož by tato investice byla nevýhodná a počáteční investice by se nevrátila. 

Pro další období lze doporučit, aby se tento energetický audit stal vodítkem pro 
aplikaci ostatních vhodných energetických úsporných opatření, a to jak v oblasti TE tak 
i EE, stejně jako nadále provádět i dodržení stávajícího způsobu vedení energeticky 
uvědomělého chování vlastníku bytových jednotek. 
 
12 Závěr 

Energetický audit byl proveden pro objekt panelového domu na ulici Dukelské 
č.p. 693 v Třinci, který je postaven dvou vchodový a skládá se z pěti nadzemních pater, 
obsahuje celkem 30 bytů a v současné době v něm žije 74 obyvatel. 

 Na základě získaných informací o hospodaření s energiemi dané budovy při 
stávajícím stavu a na základě výpočtu tepelné ztráty budovy obálkovou metodou pro 
stávající stav budovy, který vykazoval značné tepelné ztráty, jsem se rozhodl navrhnout 
úsporné opatření ke snížení tepelných ztrát, a sice jsem navrhl beznákladové opatření a 
to výchovu k energeticky uvědomělému chování a to v oblasti vytápění , spotřeby 
užitkové vody a elektrické energie a dále vysokonákladové opatření a to zateplení všech 
čtyř obvodových stěn polystyrénovou izolací tloušťky sto milimetrů. Tepelná ztráta 
budovy po tomto opatření byla podstatně nižší, což má za následek vypočtenou nižší 
potřebu tepla na vytápění, přičemž u potřeby tepla byl samozřejmě brán ohled na to, že 
v budově byla otopná tělesa již osazena TRV. Návratnost případné této investice by 
byla 18 roků. 
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Dále jsem se na základě informací o hospodaření s energiemi rozhodl navrhnout 
solární systém na ohřev TUV, který by byl používán v kombinací se součastným 
systémem. Návratnost této investice by byla 21 roků, jelikož je životnost těchto 
solárních panelů 15 let tuto investici nedoporučuji. 

Na základě dosažených výsledků jsem se rozhodl doporučit výše navržená 
úsporná opatření, tzn. zateplení obvodového zdiva polystyrénovou izolací , ale naopak 
nedoporučuji instalaci solárních panelů, které by byla ekonomicky nevýhodná. 

 

Literatura 
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Příloha č.1 
 

Seznam použitých zkratek 
 

Název veličiny Označení Jednotky 
Celková tepelná ztráta 

cQ
.

 
W 

Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcemi 
pQ

.
 

W 

Tepelné ztráty větráním 
vQ

.
 

W 

Tepelná ztráta infiltrací Qinf W 
Tepelná ztráta větracím vzduchem Qv,v W 
Měrná tepelná ztráta budovy qc W/m3 
Součinitel prostupu tepla kj W 

2−⋅ m K⋅ -1 
Součinitel tepelné vodivosti λ  W 

1−⋅ m K⋅ -1 

Součinitel přestupu tepla α  W 
2−⋅ m K⋅ -1 

Průměrný součinitel prostupu tepla kc W 
2−⋅ m K⋅ -1 

Přirážka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí p1 1 
Přirážka na urychlení zátopu p2 1 
Přirážka na světovou stranu p3 1 
Objemový tok větracího vzduchu prostoru .

vV  
13 −⋅ sm  

Intenzita výměny vzduchu hn  h-1 

Venkovní výpočtová teplota te °C 
Vnitřní výpočtová teplota ti °C 
Půdorysné rozměry a,b m 
Konstrukční výška Vk m 
Světlá výška Vs m 
Objem místnosti Vm m3 

Vytápěný objem V m3 

Půdorysná plocha místnosti P m2 

Vypočtená plocha obálkových konstrukcí ∑S1 m2 

Teplota větracího vzduchu tvv °C 
Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev TUV Qr MWh/rok 
Celková roční potřeba energie na vytápění QVYT,r MWh/rok 
Celková roční potřeba energie na ohřev TUV QTUV,r MWh/rok 
Opravný součinitel ε  1 
Vytápěcí denostupně D K ∙ dny 
Délka topného období d dny 
Účinnost systému η  1 
Koeficient energetických ztrát systému z 1 
Denní potřeba energie na ohřev TUV QTUV,d MWh/rok 
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Název veličiny Označení Jednotky 
Teplota studené vody v zimě tsvz °C 
Průměrná teplota během otopného období tes °C 
Hmotnost vody m kg 
Teplota studené vody v létě tsvl °C 

Název veličiny Označení Jednotky 
Měrná tepelná kapacita vody při 34°C  c J.kg-1.K-1 
Rozdíl teplot t2-t1 °C 
Počet dní měsíce n 1 
Měrná doba slunečníhoho svitu 

teor

skut

τ
τ  

1 

Teoreticky možná energie dopadající za den na plochu 
o sklonu 30°, pro 50° severní zeměpisné šírky 

QS_den_teor kW.h.m-2 

Znečištění atmosféry Z 1 
Součinitel prostupu tepla  a1 W.m-2.K-1 
Parametr  A K.W-1.m-2 
Teoretická doba slunečního svitu  τteor h 
Teplota kolektoru  tk K 
Střední teplota v době slnečního svitu tv K 
Skutečné sluneční záření dopadající na plochu dané orientace 
za měsíc 

QS_mes_skut kW.h.m-2 

Účinnost kolektoru ηκ 1 
Plocha 1 kolektoru S m2 
Měsíční spotřeba tepla na ohřev TUV Qspot_mes kW.h 
Měrný tepelný zisk kolektoru za měsíc Qmer_mes kW.h.m-2 
Skutečné sluneční záření dopadající na plochu dané orientace 
za měsíc  

QS_mes_skut kW.h.m-2 

Počet kolektorů p 1 
Teplo získané z celkové plochy kolektorů za měsíc  Qzisk kW.h 
Skutečné sluneční záření dopadající na plochu dané orientace 
za měsíc 

Qizisk kW.h.m-2 

 
Příloha č.2 
 

Výpočet součinitele prostupu tepla 
 

Stanovení jednotlivých součinitelů prostupu tepla kj nebo U (značení v programu) 

][ 12 −− ⋅⋅ KmW  jednotlivých prvků pro výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou 

pomocí rovnice(8.2): 
 

∑ ++
=

jpj

j

j

j l
k

21

11
1

αλα
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- Obvodová stěna: 
 
Složení: plynosylikátové panely tl. 0,3 m, λ = 0,2 W 1−⋅ m K⋅ -1 

              vápenocementová omítka celková tl. 0,04 mm, λ = 0,88 W 1−⋅ m K⋅ -1 

 

 
125834,0

8
1

88,0
04,0

2,0
3,0

23
1

1 −− ⋅⋅=
+++

=

∑
KmWk j  

- Obvodová stěna podzemí:  
 
Složení: plynosylikátové panely tl. 0,3 m, λ = 0,2 W 1−⋅ m K⋅ -1 

              vápenocementová omítka celková tl. 0,02 mm, λ = 0,88 W 1−⋅ m K⋅ -1 

              tepelná izolace tl.  0,1 m, λ = 0,036 W 1−⋅ m K⋅ -1 

125112,0

6
1

2,0
1,0

88,0
02,0

2,0
3,0

6
1

1 −− ⋅⋅=
++++

=

∑
KmWk j  

- Podlaha 
 
Složení: železobeton tl. 60 mm, λ = 1,34 W 1−⋅ m K⋅ -1 

              izolace tl. 20 mm, λ = 0,21 W 1−⋅ m K⋅ -1 

         

12113,2

6
1

21,0
02,0

34,1
06,0

6
1

1 −− ⋅⋅=
++++

=

∑
KmWk j  

- Střecha  
 

Složení: železobeton tl. 0,15 mm, λ = 1,34 W 1−⋅ m K⋅ -1 

              vápenocementová omítka celková tl. 0,02 m, λ = 0,88 W 1−⋅ m K⋅ -1 

              škvárový násyp 0,05m, λ = 0,6 W 1−⋅ m K⋅ -1 

              izolace tl. 0,03 m, λ = 0,21 W 1−⋅ m K⋅ -1 
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12662,1

8
1

88,0
02,0

21,0
03,0

6,0
05,0

34,1
15,0

23
1

1 −− ⋅⋅=
+++++

=

∑
KmWk j  

- Obvodová stěna s tepelnou izolací tl. 0,1m: 
 
Složení: plynosylikátové panely tl. 0,3 m, λ = 0,2 W 1−⋅ m K⋅ -1 

              polystyrén tl. 0,1 m, λ = 0,036 W 1−⋅ m K⋅ -1 

              vápenocementová omítka celková tl. 0,04 mm, λ = 0,88 W 1−⋅ m K⋅ -1 

 

12223,0

8
1

88,0
04,0

036,0
1,0

2,0
3,0

23
1

1 −− ⋅⋅=
++++

=

∑
KmWk j  

- Okna plastová 
 

λ = 2,4 W 1−⋅ m K⋅ -1 

 
- Vchodové dveře 
 

λ = 4 W 1−⋅ m K⋅ -1 

 

Příloha č.3 
Výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou 

 
Norma ČSN 06 0210 stanoví postup výpočtu tepelných ztrát budov prostupem 

stěnami a větráním (infiltrací) za kvazi stacionárních podmínek při nepřerušovaném 
vytápění jako podklad pro dimenzování otopných soustav ústředního vytápění a pro 
stanovení tepelné charakteristiky budovy podle normy ČSN 73 0540:1994. Norma 
neplatí pro výpočet tepelných ztrát prostorů vytápěných sálavými plochami, v těchto 
případech lze pouze vycházet ze zásad obsažených v této normě. Tato norma se 
nevztahuje na výpočet potřeby tepla pro úpravu vzduchu při klimatizaci. 

Pro stanovení tepelné ztráty budovy je použita obálková metoda, tj. stanovení 
pouze tepelné ztráty obvodového pláště  (tj. obvodových stěn a střechy, popřípadě i 
podlahy pod nejnižším podlažím). 
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Vstupní informace výpočtového programu: 
 

 
 
Rozměry a parametry obálkové konstrukce: 
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Výsledky tepelných ztrát: 
 

 
 
Celková tepelná ztráta objektu je 167,666 kW. 
 
Příloha č.4 
 
Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev TUV 
 

Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev TUV rQ  ]/[ rokMWh  je dána 

součtem celkové roční potřeby energie na vytápění rVYTQ ,  ]/[ rokMWh  a celkové roční 

potřeby energie na ohřev TUV rTUVQ ,  ]/[ rokMWh . Je počítána pomocí programu na  

webových stránkách http://www.tzb-info.cz. A vychází z tepelných ztrát daného 
objektu. 

 

http://www.tzb-info.cz/
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Celková roční potřeba energie na ohřev TUV je rokMWhQ rTUV /310, = , což je 

rokGJ /2,1116 . Celková roční potřeba energie na vytápění rokMWhQ rVYT /2,353, =  

což je rokGJ /6,1271 . Součtem obou dvou hodnot je výsledná hodnota 

rokMWhQr /2,663= , což je rokGJ /8,2387 . 

 

Příloha č.5 
Výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou po dodatečné tepelné 

izolaci polystyrénem tl. 0,1m 
 

 Norma ČSN 06 0210 stanoví postup výpočtu tepelných ztrát budov prostupem 
stěnami a větráním (infiltrací) za kvazi stacionárních podmínek při nepřerušovaném 
vytápění jako podklad pro dimenzování otopných soustav ústředního vytápění a pro 
stanovení tepelné charakteristiky budovy podle normy ČSN 73 0540:1994. Norma 
neplatí pro výpočet tepelných ztrát prostorů vytápěných sálavými plochami, v těchto 
případech lze pouze vycházet ze zásad obsažených v této normě. Tato norma se 
nevztahuje na výpočet potřeby tepla pro úpravu vzduchu při klimatizaci. 

Pro stanovení tepelné ztráty budovy je použita obálková metoda, tj. stanovení 
pouze tepelné ztráty obvodového pláště  (tj. obvodových stěn a střechy, popřípadě i 
podlahy pod nejnižším podlažím). 

Tento výpočet je pozměněn v součiniteli prostupu tepla obvodovou stěnou, která 
byla dodatečně izolována polystyrénovou izolací tl. 0,1m. 
 
Vstupní informace výpočtového programu: 
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Rozměry a parametry obálkové konstrukce: 

 
 
Výsledky tepelných ztrát: 
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Příloha č.6 
 
Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev TUV po dodatečné 

tepelné izolaci polystyrénem tl. 0,1m 
 

Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev TUV rQ  ]/[ rokMWh  je dána 

součtem celkové roční potřeby energie na vytápění rVYTQ ,  ]/[ rokMWh  a celkové roční 

potřeby energie na ohřev TUV rTUVQ ,  ]/[ rokMWh . Je počítána pomocí programu na  

webových stránkách http://www.tzb-info.cz. A vychází z tepelných ztrát daného 
objektu. 
 

 
 

Celková roční potřeba energie na ohřev TUV je rokMWhQ rTUV /310, = , což je 

rokGJ /2,1116 . Celková roční potřeba energie na vytápění rokMWhQ rVYT /1,304, =  

což je rokGJ /6,1094 . Součtem obou dvou hodnot je výsledná hodnota 

rokMWhQr /1,614= , což je rokGJ /8,2210 . 

 
 

http://www.tzb-info.cz/

