
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA 

FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 

 

 

 

ENERGETIKA KRYTÝCH BAZÉNOVÝCH OBJEKTŮ 

Energetics of the Indoor Swimming-Pools 

 

Autoreferát k disertační práci 

 

 

Ing. Zdeněk Galda 

 

 

 

 

Studijní program: Stavební inženýrství 

Studijní obor:   Teorie konstrukcí 

Školitel:   Doc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc. 

 

Ostrava 2011 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Zdeněk Galda, 2011 

 

ISBN 978-80-248-2408-6 
 

 

 



 3 

Obsah 
Obsah ................................................................................................................................................................................... 3 

Abstrakt ............................................................................................................................................................................... 4 

Abstract................................................................................................................................................................................ 5 

1. Úvod........................................................................................................................................................................... 6 

1.1 Vývoj novodobého lázeňství ....................................................................................................................... 6 

1.2 Vývoj hospodaření s energiemi .................................................................................................................. 7 

2. Cíle disertační práce ................................................................................................................................................. 7 

3. Metody řešení disertační práce................................................................................................................................ 8 

3.1 Volba objektů ................................................................................................................................................ 8 

3.2 Postup řešení disertační práce................................................................................................................... 9 

4. Popis vybraných objektů.......................................................................................................................................... 9 

4.1 Krytý bazén Ostrava-Vítek .......................................................................................................................... 9 

4.1.1 Stavební část ....................................................................................................................................... 10 

4.1.2 Popis technologie................................................................................................................................ 10 

4.2 Krytý bazén Havířov................................................................................................................................... 11 

4.2.1 Stavební část ....................................................................................................................................... 11 

4.2.2 Popis technologie................................................................................................................................ 12 

4.3 Krytý bazén Orlová..................................................................................................................................... 13 

4.3.1 Stavební část ....................................................................................................................................... 13 

4.3.2 Popis technologie................................................................................................................................ 14 

4.4 Souhrnné údaje .......................................................................................................................................... 15 

5. Tepelně technické posouzení obalových konstrukcí bazénových hal.................................................................. 16 

5.1 Tepelně technické požadavky na návrh bazénových hal dle  ČSN 73 0540-2/2007........................ 16 

5.2 Příčiny indiference mezi požadavky ČSN 73 0540-2/2007 a vypočtenými hodnotami součinitelů 
prostupu tepla, konstrukční změny .......................................................................................................................... 16 

6. Výpočet tepelného výkonu ..................................................................................................................................... 17 

7. Výpočet tepelné zátěže a celková tepelná bilance objektů ................................................................................... 19 

7.1 Vyhodnocení tepelných zisků ................................................................................................................... 19 

7.2 Celková tepelná bilance pro letní a zimní období .................................................................................. 20 

8. Návrh větrání .......................................................................................................................................................... 21 

9. Ohřev bazénové vody ............................................................................................................................................. 24 

9.1 Výpočet celkové potřeby tepla pro ohřev bazénové vody .................................................................... 24 

10. Shrnutí energetické náročnosti objektů ................................................................................................................ 25 

11. Hodnocení energetické náročnosti budov dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov........ 26 

11.1 Metodika hodnocení energetické náročnosti budov .............................................................................. 26 

11.2 Vstupní data pro výpočet energetické náročnosti řešených budov ..................................................... 27 

11.3 Výsledky bilančního hodnocení energetické náročnosti řešených budov .......................................... 29 

12. Porovnání vypočtených výsledků s reálnými odběry energie.............................................................................. 30 

13. Simulace spotřeby energií a vnitřního mikroklimatu bazénové haly ................................................................. 32 

14. Vyhodnocení výsledků práce ................................................................................................................................. 35 

15. Závěr........................................................................................................................................................................ 37 

16. Seznam použité literatury ...................................................................................................................................... 38 

16.1 Odborné publikace, monografie, skripta ................................................................................................. 38 

16.2 Články, firemní literatura, internetové portály ......................................................................................... 38 

16.3 Normy........................................................................................................................................................... 39 

16.4 Zákony a vyhlášky ...................................................................................................................................... 39 

16.5 Seznam použitých výpočtových programů ............................................................................................. 40 

17. Seznam vlastních publikací .................................................................................................................................... 41 

 



 4 

Abstrakt 

Hygiena a duševní očista těla byla vždy chápána jako každodenní součást života lidí. 

Mezi tyto aktivity se samozřejmě řadilo i soužití s vodou jako jedním z přírodních zdrojů 

života a energie. Za posledních sto let udělalo lázeňství a potažmo i bazénářství, dnes 

moderně často nazýváno jako wellness, obrovský krok kupředu. Není tím myšleno jen využití 

vody jako celku, ale i servis poskytovaný s těmito službami. Vzhledem nezadržitelnému 

rozvoji lidstva, je potřeba v globálním měřítku stále více energie, je nutno s energií náležitě 

hospodařit a nacházet nové zdroje, či opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií všeho 

druhu. K tomuto tématu je i zaměřena předkládaná práce, která  

se zabývá efektivními a reálnými úsporami energií v krytých bazénových objektech, 

respektive samotných bazénových halách, které jsou svým rozsahem nejen  

co do velikosti objektu, ale i do spotřeby energií jedny z nejnáročnějších budov, vzhledem ke 

svým hygienickým a mikroklimatickým podmínkám pro jejich provoz.  

Cílem práce je analýza tří vybraných bazénových hal s podobnými parametry 

z hlediska stavebních konstrukcí, zlepšení jejich vlastností a s tím související optimalizovaný 

návrh vytápění, větrání a přípravy bazénové vody. Všechny objekty nesplňují tepelně 

technické požadavky a vysoké nároky na hospodaření s energií dle současně platné české 

legislativy. 

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí jsou zlepšeny tak, aby vyhovovaly normovým 

požadavkům. Snížena je tak reálná potřeba tepelného výkonu. V souvislosti s úpravami 

dochází k novému návrhu vytápění, větrání a ohřevu bazénové vody. Základní zdroj energie 

je doplněn o zdroj obnovitelný pro snížení energetické náročnosti přípravy bazénové vody. 

Je řešena otázka komfortu mikroklimatu bazénových hal, zejména v souvislosti se sluneční 

radiací, která má také vliv na spotřebu energie. 

Energetická náročnost všech objektů je posouzena pro původní a navržený stav, 

který vede reálně ke snížení potřeby energie. Toto je provedeno v souladu s platnou 

legislativou [35]. 

Každá řešená kategorie je vyhodnocena z hlediska energetických a finančních úspor. 

Konečným cílem je tak vyhodnocení navržených dílčích úprav, jenž vzešly  

z analýzy původních stavů, na jednotlivých bazénových halách, které vedou ke snížení 

energetické náročnosti budov jako celků. 

Práce si klade za úkol osvětlit pohled na otázku návrhu bazénových hal a předejít tak 

nevhodným návrhům, které zbytečně zvyšují energetickou náročnost samotné budovy. Tyto 

problémy jsou v praxi velmi běžné. 

 
Klíčová slova: energetické úspory, bazénová hala, stavební fyzika, vytápění, větrání, příprava teplé 

vody. 
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Abstract 

Mental hygiene and cleansing of the body has always been seen as part of everyday 

life. These activities are obviously ranked and coexistence with water as a natural source of 

life and energy. In the last hundred years has made spas and hence basins, now often called 

modern wellness huge step forward. Not only that meant the possibility of using water as a 

whole, but also services provided by these services. Given that human development is 

inevitable and that development needs on a global scale more and more energy is necessary 

to properly manage the energy and find new sources, or measures to reduce energy 

consumption of all kinds. On this topic is also directed this work, which deals with real and 

effective Energy saving in the indoor swimming pool buildings that are in scope only as to the 

size of the object, but also the energy consumption of one of the toughest buildings, due to 

its microclimate and sanitary conditions for their operation.  

The aim of this work is an analysis of three selected swimming pool halls with similar 

parameters in terms of structures, improvement of their properties associated with the 

optimized plan of heating, ventilation and preparation of the pool water. All objects do not 

entirely fulfil thermal-technical requirements and high demands for energy management 

according to the present-day valid Czech legislation.  

Thermal properties of structures are improved to meet today's requirements. The 

reduction is thus a real need for heat performance. In connection with modifications a new 

proposal of heating, ventilation and water heating is done. The basic source of energy is 

accompanied by renewable sources to reduce energy intensity of swimming pool water. The 

question of comfort of microclimate of pool halls is dealt with as well, especially in relation to 

solar radiation, which also has an impact on energy consumption. 

The energy performance of buildings is assessed for the original and proposed 

condition that actually leads to reduction in energy demands. This is carried out in 

accordance with current legislation [35]. Each solved category is evaluated in terms of 

energy and financial savings.  

The ultimate goal is to evaluate the proposed sub-changes that emerged from the 

analysis of the original states on individua swimming pool halls, which lead to reduction in the 

energy performance of buildings as a whole. This study aims to shed light on the question of 

design of swimming pool halls and thus prevent inappropriate proposals that unnecessarily 

increase energy performance of the building itself. These problems are very common in 

practice. 

 
Key words: energy savings, swimming-pool hall, building physics, heating, ventilation, hot water 

preparing. 
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1. Úvod 

1.1 Vývoj novodobého lázeňství 

Rozvoj lázeňství byl v průběhu vývoje dějin téměř vždy indikátorem civilizační úrovně 

a stupně materiální zabezpečenosti společnosti. Primitivní společnosti si vystačily 

s přírodními zdroji (např. čejenská lázeň je koupelí v ledové řece s následovaným zabalením 

do bizoní kůže), vyšší formy lázeňství a koupelí se rozvíjely až po zajištění základních 

nezbytných potřeb společenství. Součástí životního stylu i společenské filosofie různých 

lidských společenství se též postupně stalo i užívání koupelí.  

Po druhé světové válce se v tehdejším Československu postupně rozmach veřejných 

koupališť a lázní silně vzmáhal. Za posledních 50 let bylo postaveno několik stovek 

koupelových objektů s bazény. Jako první krytý 50 m bazén, který splňoval olympijská 

kritéria v tehdejším Československu, byl postaven v Žilině. Se stavbou  

se započalo již v roce 1959, a poprvé si bylo možné zaplavat v tomto zařízení dne 

15.7.1963.  Během let 1991 – 1996 prošel objekt celkovou rekonstrukcí, kde dnes slouží jak 

původní 50 m krytý bazén, tak i dva venkovní, též s délkou 50 m. Dále i sauna, tobogán, 

restaurace a minigolf. Nyní se celý komplex nazývá Mestská krytá plaváren Žilina. 

 

 

Obrázek 1: Vnitřní pohled na bazén Mestské 

plavárně krytého bazénu v Žilině [44] 

 
Obrázek 2: Celkový pohled na komplex 

Mestské plavárně krytého bazénu v Žilině 

[44] 

Tyto starší objekty již potřebují nutně celkovou rekonstrukci. Novější jsou mnohdy 

postaveny s různými konstrukčními chybami, jenž se z dnešního pohledu poznání nešlo 

často vyhnout. Podobně jako u jiných velkých objektů, jenž jsou náročné na potřebu energie 

je v dnešní době potřeba řešit tuto neutěšenou situaci. To by bylo možné  

při rekonstrukcích těchto objektů v součinnosti s novými tepelně-technickými poznatky, 

technologiemi a materiály. Taktéž technologickými zařízeními k vytápění, chlazení  

a přípravě teplé vody (pokud možno z obnovitelných zdrojů energie), které jsou ovšem často 

limitovány právě stavební stránkou objektů. 
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1.2 Vývoj hospodaření s energiemi 

Jako za příkladnou počáteční snahou a první krok můžeme směle označit  

tzv. Kjótský protokol, jenž si klade za úkol snížení emisí oxidu uhličitého a dalších 

skleníkových plynů o 5,2 % v letech 2008 – 2012 pod úroveň z roku 1990. Země EU  

o 8%. Společná snaha průmyslových zemí v čele s EU může do roku 2050 vést  

k omezení tvorby emisí až o 80 % oproti roku 1990. Kjótský protokol byl podepsán v prosinci 

1997, ale vstoupil v platnost teprve loni 16.2.2005 po ratifikaci Ruskem. Podmínkou vstupu 

v platnost totiž byla ratifikace nejméně 55 zeměmi, které produkují více než 55% celkového 

množství skleníkových plynů vzniklých v rozvinutých zemích v roce 1990. 

Česká republika se ke smlouvě připojila v listopadu 2001 a patří s téměř dvanácti 

tunami emisí na obyvatele mezi nejhorší znečišťovatele v Evropě a vůbec na světě (zdroj: 

OSN, 1996). V České republice je energetický průmysl odpovědný za 42 % emisí CO2. 

Spotřeba primárních energetických zdrojů na jednotku hrubého domácího produktu  

je v ČR 2,3-krát vyšší než hodnota zemí původní EU [20]. 

Evropská unie, (jenž jsme se stali členy v roce 2004) už v roce 2002 připravila 

směrnici o energetické náročnosti budov č. 2002/91/ES (Energy Performance of Buildings 

Directive – EPBD), kterou parlament České republiky přejal v novele zákona o hospodaření 

energií č. 406/2006 Sb. zákon o hospodaření energií a dále implementoval do prováděcí 

vyhlášky k tomuto zákonu (vyhláška 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov), která 

stanovuje minimální požadavky na energetickou náročnost nových budov a budov 

stávajících větších než 1000 m2 celkové podlahové plochy, které jsou předmětem zásadní 

rekonstrukce. Splněním těchto požadavků o minimální energetické náročnosti  

se prokazuje tzv. průkazy energetické náročnosti budov. Zpracování průkazů energetické 

náročnosti budov je platné od 1. ledna 2009. Budovy splňující požadavek na minimální 

energetickou náročnosti jsou klasifikovány třídou „C” a nižšími, tedy třídami „A” a „B”. Nová 

revize směrnice [33] z roku 2010 s označením 2010/31/ES o energetické náročnosti budov 

dále zpřísňuje a stanovuje nové závazky ve využívání energií, zvýšení energetické účinnosti 

v Unii, většímu podílu využití obnovitelných zdrojů energie a k rychlému provádění priorit 

stanovených ve sdělení Komise zvaném „Akční plán pro energetickou účinnost: využití 

možností“ [33]. 

 

2. Cíle disertační práce 

Jako na jiné objekty je také u bazénových hal kladen důraz na jejich energetickou a 

ekonomickou stránku provozu, které spolu velmi úzce souvisí. To vše za dodržení,  

či zlepšení komfortu pro uživatele i provozovatele objektů. Mnoho těchto objektů,  

jenž byly vystavěny v minulých desetiletích, se dnes potýká s velmi závažnou situací,  

která panuje v energetické oblasti nejen na našem území, ale i v celosvětovém měřítku. 

Některé objekty již byly zrekonstruovány (ať již celkově nebo částečně), aby bylo zabráněno 

plýtvání s energií.  
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Tato disertační práce řeší následující cíle: 

1. Zmapování a analýza současných tepelně technických stavů a technologických 

zařízení podílejících se na vytápění, větrání a ohřevu bazénové vody  

na vybraných bazénových objektech (halách).  

2. Vyhodnocení současných stavů bazénových hal z hlediska energetického  

a následný návrh opatření vedoucí ke snížení potřeby energie na vytápění, větrání a 

ohřev bazénové vody. 

3. Posouzení a vyhodnocení jednotlivých návrhů ve vzájemných souvislostech, včetně 

porovnání s původním stavem řešených objektů, s návazností na snížení energetické 

náročnosti hal. 

Práce hodnotí pouze energetickou náročnost samotných bazénových hal  

a technologických zařízení jenž slouží k vytápění, větrání a ohřevu bazénové vody těchto 

hal. V návaznosti na výsledky předkládané disertační práce bude následovat rozvíjení této 

řešené problematiky z hlediska tepelně technického a s tím úzce souvisejících opatření  

na straně technologické ve směru vytápění, větrání a přípravy teplé vody. Jelikož se tepelně 

technické požadavky budou nadále zpřísňovat, je zde reálný předpoklad,  

že bude v budoucnu potřeba řešit problematiku, jak vhodně energeticky naložit 

s přebytečnými tepelnými zisky (vesměs z vodní plochy), které budou vznikat i v zimním 

období. 

Výsledky této práce bude možno použít jako doporučení vztahující se na podobné 

bazénové objekty v návaznosti na jejich budoucí sanaci za účelem snížení energetické 

náročnosti v návaznosti optimalizace vytápěcí a větrací technologie, a ohřevu nejen 

bazénové vody. Dále s těmito úpravami bude možno posoudit i snížení finanční náročnosti 

provozu bazénových objektů, což povede k  možnosti efektivního rozhodování při 

uvažovaných budoucích sanacích. 

 

3. Metody řešení disertační práce 

3.1 Volba objektů 

 Disertační práce řeší možnosti snížení energetické náročnosti bazénových hal 

vybraných krytých bazénových objektů, které se nachází na území ostravsko-karvinského 

regionu. Objekty byly vybrány po pečlivém uvážení vzhledem ke svým parametrům. Bylo 

přihlédnuto k těmto kritériím: 

• rok výstavby objektů; 

• plocha volné hladiny (délka všech plaveckých bazénů je 25m); 

• způsob využití vodní plochy; 

• stavební stav objektů; 

• způsob zásobování tepelné energie objektů; 

• kilometrická vzdálenost; 

• přístupnost informací od provozovatelů objektů. 

Těmto kritériím vyhověly tři kryté plavecké bazény: Ostrava-Vítek nacházející  

se v Ostravě-Hrabůvce, krytý plavecký bazén v Havířově a Orlové. K dosažení uvedených 
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cílů bylo nejdříve nutno zpracovat informace poskytnuté provozovateli těchto objektů. 

Skreslení výkresové dokumentace, dle současného stavebního stavu a zpracování dat 

v oblasti spotřeby tepelné energie dodávané do objektů. Protože provozovatelé měří reálnou 

spotřebu tepla pouze pro objekt jako celek, nebylo tedy možné z údajů jakkoli vyextrahovat 

potřebu tepla pro samotnou bazénovou halu, či samotné vytápění nebo ohřev bazénové 

vody, která je vesměs součástí přípravy teplé vody jako celku pro objekt. 

 

3.2 Postup řešení disertační práce 

a) Objekty byly zkoumány nejdříve za účelem zjištění tepelně technický vlastností 

z hlediska jednotlivých součinitelů prostupů tepla konstrukcí U [W/(m2.K)] dle platné 

normy ČSN 73 0540-2.  

b) Pro konkrétní stanovení tepelné ztráty jednotlivých bazénových hal byl dále  

na základě bodu a) vypočten tepelný výkon. 

c) Dále byla přijatá opatření vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností 

jednotlivých posuzovaných obalových konstrukcí řešených bazénových hal  

dle [19]. 

d) Tento nový návrh opět vyústil v  posouzení jednotlivých bazénových hal na tepelný 

výkon. 

e) Pro původní i navržený stav jednotlivých bazénových objektů byla vypočtena celková 

tepelná zátěž. 

f) Celková tepelná bilance byla stanovena za základě bodu e). 

g) Výpočet návrhů větrání a případného teplovzdušného vytápění byl zpracován dle [1], 

je nutno rozlišit jednotlivé varianty návrhu, a to pro původní a navržený stav 

bazénové haly a dále pro letní a zimní období. 

h) Pro energetickou náročnost ohřevu bazénové vody bylo použito [6], [31] s ohledem 

na navrženou variantu s využitím solárních kolektorů jako obnovitelného zdroje 

energie. 

i) Dle předchozích propočtů bylo možno jednotlivé kategorie separovat a stanovit tak 

jejich konkrétní a přesnější potřebu energie. 

j) Byla stanovena energetická náročnost jednotlivých bazénových hal jako jedné zóny. 

Výstupy byly poté porovnány s jednotlivými předchozími propočty viz. bod a) – h).  

k) Toto bylo dále porovnáno s údaji poskytnutými provozovateli, viz. tabulka 11. 

l) Vyhodnocení finančních úspor dle řešených návrhů, viz. tabulka 10. 

m) Zjištění podílu potřeby energie k pokrytí provozu samotné bazénové haly, modelování 

vnitřního mikroklimatu prokazující chování vybraného objektu v průběhu roku. 

 

4. Popis vybraných objektů 

4.1 Krytý bazén Ostrava-Vítek 

 Krytý bazén Ostrava-Vítek se nachází v městské části Ostravy zvané Hrabůvka. Je 

situován do středoškolského komplexu Vítkovická střední, kde tvoří jeho nedílnou součást. 

Objekt je chráněn proti povětrnostním vlivům.  Jedná o nárožní objekt, ale jeho tři obvodové 
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stěny jsou součástí uvedeného komplexu. Tvoří je zázemí se šatnami, vstupní vestibul 

s hygienickým zařízením a tělocvična. Teplotní oblast odpovídá zóně 2, tedy  

-15°C, nadmořská výška je přibližně 217 m n.m. [20]. 

 

4.1.1 Stavební část 

Bazénový objekt byl postaven v roce 1969 skeletovým systémem s rozpětím 

železobetonových sloupů po 6m. Obvodovou konstrukci dle ¨původní projektové 

dokumentace tvoří vesměs ŽB panely a CP1 300mm, podobně je tomu i vnitřními dělícími 

konstrukcemi, stěna od šaten a sprch je z ŽB tl. 100mm, stěna od tělocvičny  

je z CP1 300mm. V podzemním podlaží se nachází zázemí pro technologickou a strojní část 

bazénu, sauna, šatny a ochlazovací bazén.  Okenní výplně na západní straně tvoří původní 

zdvojené sklo v ocelovém rámu, který se již rozpadá (hrozí vypadnutí tabulí). Ostatní výplně 

po obvodu bazénové haly jsou ze skleněných tvárnic. Střešní konstrukce  

je tvořena příhradovými nosníky se světlíkem, který je zabedněn. Střešní plášť je vytvořen 

z ŽB perforovaných panelů a pěnového skla. V pozdějších letech byl zde instalován podhled 

v úrovni osvětlení, náplň má však pouze vizuální. 

 

 
Obrázek 3: Pohled na průčelí řešeného objektu 

krytého bazénu Ostrava-Vítek [44] 

 

 
Obrázek 4: Interiér bazénové haly Ostrava-

Vítek [44] 

 

4.1.2 Popis technologie 

Objekt bazénu je napojen přes předávací stanici centrálního zásobování teplem (dále 

CZT) společností Dalkia Česká republika, a.s. samostatnou větví. Jedná  

se o horkovodní zásobování s teplotním spádem 160/60°C. Tyto hodnoty řídí dodavatel 

energie dle aktuálních klimatických podmínek. Výměníkové stanice, rozdělovače  

a sběrače v podzemním podlaží pro ohřev bazénové vody a pro vytápění jednotlivými druhy 

byly před pěti lety rekonstruovány. Je zde umístěno pět okruhů: 

• Vytápění bazénové haly VZT zařízením 
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• Podlahové vytápění 

• Vytápění registry 

• Ohřev bazénové vody 

• Příprava TV 

 

Pro ohřev bazénové vody jsou instalovány dva deskové výměníky s možností obtoku. 

Jsou umístěny na potrubí upravené vody. Teplota bazénové vody se pohybuje v rozmezí od 

22 – 28°C dle požadavků (plavecké závody, školní výcvik), regulace  

je řízena automaticky. Vytápění bazénové haly je zajištěno podlahovým vytápěním 

s teplotním spádem 45/35°C, otopnými registry s teplotním spádem 90/70°C, bez TRV. 

Teplovzdušné vytápěním je kombinováno s uvedenými formami, teplota přívodního teplého 

vzduchu se pohybuje ~35°C. Ohřívače VZT jsou řízeny impulsem dosažení (poklesem) 

požadované teploty z bazénové haly. Objekt je značně energeticky náročný. K napouštění 

bazénu je použito vody z městského řadu, voda celého bazénu  

je recirkulována v intervalu 5 hodin. Regulace otopné soustavy je nyní již automatická 

(ekvitermní), regulační technika pro bazénové hospodářství je plně automatická. Teplo  

je měřeno pouze na přívodním potrubí horkovodu pro celý bazén, viz tabulka 11. V průběhu 

let se postupně celý technologický provoz opravuje a přestavuje dle finančních možností 

školy. 

Objekt je celkově velmi zchátralý a nutně potřebuje větší investice, aby byl i nadále 

funkční, jeho celkové konstrukce jsou poplatné době výstavby. 

 

4.2 Krytý bazén Havířov 

Objekt krytého bazénu Havířov se nachází ve stejnojmenném městě, je z roku 1968. 

Je do městské zástavby mezi činžovní domy. Objekt je chráněn proti povětrnostním vlivům 

okolní zástavbou a přilehlým parkem, je umístěn do mírného svahu. Stavba  

je tvořena dvěmi zónami, z níž je jedna tělocvična a druhá řešený bazén se zázemím. 

V podzemní části je situována technologie pro bazén a vytápění objektu, pod samotnou 

tělocvičnou je umístěna výměníková stanice CZT. Teplotní oblast odpovídá zóně 2, tedy -

15°C, nadmořská výška je přibližně 235 m n.m. [20]. 

 

4.2.1 Stavební část 

 Nosnými konstrukcemi objektu jsou železobetonové sloupy v rozpětí 6 m. Obvodový 

plášť tvoří transparentní prosklená stěna z ocelovými profily, zde jsou nosné sloupy ocelové 

a vylité betonem. Zdvojené prosklení je původní a ocelový rám již značně zkorodován (hrozí 

vypadnutí tabulí). Vnitřní dělící stěna od tělocvičny je dvojitá  z CP1 200mm (z obou stran) 
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s mírně otevřenou vzduchovou mezerou (je zde snaha o utěsnění), která je součástí 

dilatační spáry. Stěna od zázemí je postavena z CD32 tl 140mm, v místech 2.NP  

(nad stanovištěm plavčíka) je z plynosilikátových tvárnic tl. 300mm. Střešní konstrukci tvoří 

ocelové nosníky, na jejím spodním líci je zavěšen dřevěný obklad s akustickou a vizuální 

funkcí. Na tomto podhledu je položena původní tepelná izolace, která již pravděpodobně 

neplní svou funkci. Osvětlením je součástí podhledu. Střešní plášť je tvořen ŽB deskami 

s tepelnou izolací z polystyrenu o tl. 65mm. 

 

 
Obrázek 5: Pohled na průčelí řešeného objektu 

krytého bazénu v Havířově [44] 

 
Obrázek 6: Interiér bazénové haly 

v Havířově [44] 

 

4.2.2 Popis technologie 

 Celý sportovní komplex je napojen přes předávací stanici CZT, dodavatelem tepla je 

Dalkia Česká republika, a.s. Jedná se o horkovodní zásobování s teplotním spádem 

150/60°C. Tyto hodnoty řídí dodavatel energie dle aktuálních klimatických podmínek. Toto 

teplo je dále transformováno na sekundární teplo pro teplovodní vytápění, přípravu teplé 

vody, VZT a ohřev bazénové vody. Výměníkové stanice, v suterénu pro ohřev bazénové 

vody, podlahového vytápění a vzduchotechniky byly rekonstruovány v roce 2009. Je zde 

umístěno pět okruhů: 

• Vytápění budovy VZT zařízením 

• Podlahové vytápění 

• Vytápění otopnými tělesy 

• Ohřev bazénové vody 

• Příprava TV 

 

Stav a technologie je obdobná jako u objektu Ostrava-Vítek. Pro ohřev bazénové 

vody jsou instalovány dva stavebnicové výměníky SVT s možností obtoku, jsou umístěny  

na potrubí upravené vody. Teplota bazénové vody je udržována přibližně na 27°C. 
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regulována je automaticky. Vytápění bazénové haly je zajištěno opět podlahovým vytápěním 

s teplotním spádem 50/40°C, které bylo v roce 1993 rekonstruováno. Dále původními 

otopnými registry a otopnými tělesy Kalor s teplotním spádem 90/70°C, jsou bez TRV,  

a teplovzdušným vytápěním (teplota přiváděného vzduchu je ~40°C), toto funguje až do 

teploty θi = 28°C, vzduchotechnika (Janka Radotín) disponuje cirkulací a ZZT. Teplý vzduch 

pro bazén je ohříván ve dvojici lamelových ohříváků, obr. 23. Regulační ventil na přívodu 

topné vody je řízen pomocí impulsu teploty z bazénové haly. V objektu jsou dva teplovodní 

topné okruhy: pro tělocvičnu a pro bazén. Objekt je taktéž značně energeticky náročný,  

a to především kvůli prosklenému obvodovému plášti. K napouštění bazénu je použito vody 

z městského řadu. Regulace otopné soustavy je plně automatická (ekvitermní, dle zvolených 

otopných křivek), regulační technika pro bazénové hospodářství je automatická. V roce 2009 

byly též rekonstruovány dva radiální ventilátory zajišťující větrání bazénu (max. 6 -/hod). 

Měřena je pouze celková spotřeba tepla na přívodním potrubí horkovodu, viz. tabulka 11. 

V průběhu let se postupně celý technologický provoz opravuje a přestavuje dle 

finančních možností Střední školy řemesel a služeb Havířov. Objekt je celkově taktéž 

částečně zchátralý a nutně potřebuje větší investice, aby si udržel potřebný standard, jeho 

konstrukce jsou poplatné době výstavby. 

 

4.3 Krytý bazén Orlová 

 Krytý bazén Orlová je postaven v městské zástavbě v centru hornického města 

Orlová. Je součástí komplexu správních budov zahrnujících finanční úřad, městský úřad  

a krytý bazén, ten je umístěn na okraji celého komplexu. Je však chráněn okolní zástavbou a 

přilehlým lesíkem, je situován do mírného svahu. V suterénu krytého bazénu je opět 

situována strojní a technologická část včetně předávací stanice PS 24, jejímž 

provozovatelem je ČEZ, a.s., EDĚ Dětmarovice. Teplotní oblast odpovídá zóně 2, tedy  

-15°C, nadmořská výška je přibližně 230 m n.m. [20]. Celý komplex byl postaven v roce 

1973. Objekt krytého bazénu byl v roce 2006 celkově rekonstruován dle tehdy platných 

norem ČSN 73 0540/2002.  

 

4.3.1 Stavební část 

 Nosnými konstrukcemi objektu jsou opět železobetonové sloupy v rozpětí 6 m 

s typizovaným montovaným skeletem, jehož obvodové konstrukce jsou tvořeny 

struskopemzobetonovými panely tl. 300mm s kontaktním zateplovacím systémem Baumit 

s tl. Polystyrenu Baumit Open 200mm. Okna v bazénové hale byla zmenšena  

cca na poloviční velikost a osazena okny se součinitelem prostupu tepla 1,2 W/(m2.K). 

Zbytek obvodového pláště byl dozděn tvárnicemi Porotherm 30P tl. 300mm. Střešní 
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konstrukce je tvořena železobetonovými panely tl. 120mm a extrudovaným polystyrenem tl 

280mm. Podhled v bazénové hale je trvale provětráván a v případě zvýšené vlhkosti  

je provětrávání automaticky zintenzivněno.  

 

 
Obrázek 7: Pohled na průčelí řešeného objektu 

krytého bazénu Orlová [44] 

 

 
Obrázek 8: Interiér bazénové haly v Orlové 

[44] 

 

4.3.2 Popis technologie 

 Komplex budov je napojen opět na předávací stanici CZT PS 24 umístěnou 

v suterénu objektu. Tato předávací stanice zásobuje teplem krytý bazén a vedlejší finanční 

úřad. Horkovod má navržený teplotní spád 140/60°C. Tyto hodnoty řídí dodavatel energie dle 

aktuálních klimatických podmínek. Toto teplo je dále transformováno  

na sekundární teplo pro teplovodní vytápění, přípravu teplé vody, VZT, ohřev bazénové 

vody, přípravu teplé vody. Předávací stanice, v suterénu je určena pro ohřev bazénové vody, 

podlahového vytápění a vzduchotechniky. Byla rekonstruována zároveň se sanací krytého 

bazénu. Je zde umístěno pět okruhů: 

• Vytápění budovy VZT zařízením 

• Podlahové vytápění 

• Vytápění otopnými tělesy (mimo bazénovou halu) 

• Ohřev bazénové vody 

• Příprava TV 

 

Předávací stanice upravuje sekundární topnou vodu na teplotní spád 92/67°C 

v zimním období a 70/40°C v období letním. Teplovodní vytápění je konstruováno  

na teplotní spád 70/50°C a podlahové vytápění na teplotní spád 50/40°C. Oba typy vytápění 

jsou ekvitermní regulovány. Obvod s radiátorovými tělesy (umístěn v prostorách mimo halu) 

je řešen jako doplňkový v případě nepokrytí tepelného výkonu podlahovým vytápěním a 

vzduchotechnikou. Rozvod pro vzduchotechniku je řešen samostatně. Větrání a 
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teplovzdušné vytápění zajišťují dvě jednotky Menegra 37.19.01 a 55.19.01. Tyto jsou 

vybaveny funkcí cirkulace oběhového vzduchu a zpětným získáváním tepla cca 70%. 

Teplota přívodního vzduchu je optimalizována na cca 30°C. Ohřev bazénové vody, vody 

v dojezdovém bazénku a whirpool (umístěn mimo bazénovou halu) je řešen samostatnými 

větvemi. Pro ohřev bazénový vody slouží dvojice nerezových deskových výměníků  

na potrubí s upravenou bazénovou vodou. Přídavným zařízením je instalovaná kogenerační 

jednotka Tedom Premi F25 AP, jejíž prioritou je výroba elektrické energie. Jako sekundárním 

posláním je doplňkový zdroj z odpadního tepla v rozsahu 20 – 40 kW pro zásobování 

teplovodních systémů ústředního vytápění, ohřevu teplé vody, ohřevu bazénové vody  

a vzduchotechniky. Je osazena v prostoru předávací stanice. Přívodní potrubí z kogenerace 

je zaústěno do vratného sekundárního potrubí otopné vody před vstupem do horkovodní 

předávací stanice. Na straně chladného okruhu slouží jednotka jako předehřev vratné topné 

vody ze systému zásobování teplem. Její kladnou funkci občas doprovázejí výpadky, a tak je 

tento komponent soustavy stále dolaďován. 

Celkové dodané teplo je měřeno na vratném potrubí z předávací stanice. Dále jsou 

samostatné měřiče tepla osazeny na větvích pro finanční úřad, rehabilitaci, podlahové 

vytápění, VZT pro bazén, ohřev bazénové vody a přípravu teplé vody. Všechna regulace je 

řízena plně automatickým systémem MaR z centrálního dispečinku.  

Objekt je po celkové rekonstrukci a na občasné drobné problémy nevykazuje známky 

závažných poruch, které by měly extrémní vliv jak na chod technického zařízení, tak  

na tepelně technické vlastnosti krytého bazénu. 

 

4.4 Souhrnné údaje 

Dle ČSN 730540-2/2007 je návrhová teplota vnitřní teplota pro bazénové haly  

pro dospělé stanovena na 28°C. Reálné hodnoty se u jednotlivých objektů mírně liší. Toto 

má vliv na celkovou spotřebovanou energii. Dle [36] je doporučeno, aby teplota vody  

v bazénu byla cca o 1K nižší než teplota vzduchu v hale. Tento požadavek je takřka splněn. 

Rozdíl teplot mezi teplotou v bazénové hale a teplotou vody má enormní vliv na teplo 

odpařené z vody (vázané teplo) a na nadměrnou produkci vlhkosti, jenž se uvolňuje z vodní 

hladiny. 

Dle [36] je maximální přípustná relativní vlhkost vzduchu v bazénové hale stanovena 

na 65%. Tento požadavek je splněn. Kapacita bazénů je převzata  

od provozovatelů jednotlivých zařízení, kteří vychází z hodnot při návrhu zařízení. Objem 

vzduchu v hale se u krytého bazénu Ostrava-Vítek zmenšil. Vycházel jsem z předpokladu, že 

při nově navržené rekonstrukci bude snížen podhled bazénové haly a ten bude zároveň tvořit 

novou stropní konstrukci, viz. kapitola 5.3.1. 
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Tabulka 1: Základní údaje řešených objektů 

Krytý bazén 
Ostrava-Vítek 

Krytý bazén 
Havířov 

Krytý bazén 
Orlová   

Normové 
hodnoty 

Reálné 
hodnoty 

Normové 
hodnoty 

Reálné 
hodnoty 

Normové 
hodnoty 

Reálné 
hodnoty 

Rok výstavby 1969 1968 1973 
Vodní plocha [m2] 300,0 312,5 298,5 
Teplota vody v bazénu [°C] 27,0 27,0 27,0 28,0 27,0 29,0 
Teplota vnitřního vzduchu  [°C] 28,0 27,0 28,0 30,0 28,0 30,0 
Relativní vlhkost [%] 65,0 65,0 65,0 
Kapacita bazénu [os/rok] 80000 80000 90000 
Objem vzduchu haly před návrhem 
[m3] 6837 6063 5142 

Objem vzduchu haly po návrhu [m3] 5812 6063 5142 

 

5. Tepelně technické posouzení obalových konstrukcí 

bazénových hal 

5.1 Tepelně technické požadavky na návrh bazénových hal dle  

ČSN 73 0540-2/2007 

Pro bazénové haly jsou uvedeny zásady, které je vhodné dodržovat při návrhu nové 

nebo sanované bazénové haly, aby bylo zabráněno budoucímu vniku poruch vesměs vlivem 

zvýšené vlhkosti a kondenzace v kritických místech dle [19]. 

Při zpracování bylo přihlédnuto k místním klimatickým a konstrukčním podmínkám, 

které ovlivňují návrh nových doporučených skladeb konstrukcí, aby byly splněny požadavky 

uvedené v [19]. Návrhové hodnoty respektovaly [20] byly použity tyto: 

• návrhová vnitřní teplota v zimním období θi = 28°C; 

• relativní vlhkost vnitřního vzduchu φi = 85%. 

Pro výpočet střešních a některých dalších konstrukcí bylo počítáno s θi rozdílnou (vyšší) 

teplotou vzhledem ke stoupání teploty (3 m ~ 1K) dle [19], [12], [5]. 

Nicméně dle [36] je maximální povolená relativní vlhkost vzduchu stanovena  

na 65%. Samotný výpočet tedy respektuje přísnější požadavky na konstrukce. 

Podrobné výsledky výpočtu jsou uvedeny v přílohách 2, 3, 4. Celkové shrnutí je uvedeno 

v tabulce 2. 

 

5.2 Příčiny indiference mezi požadavky ČSN 73 0540-2/2007 a 

vypočtenými hodnotami součinitelů prostupu tepla, konstrukční 

změny 

 Vzhledem k náročným tepelně technickým požadavkům na konstrukce dle [19], 

klimatickým podmínkám, jenž stanovuje [20] a přihlédnutím ke konstrukčnímu stavu včetně 
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prostorového uspořádání jednotlivých místností v objektech nešlo v některých případech 

zcela splnit požadavky [19]. Proto bylo při návrhu upřednostněno splnění podmínky týkající 

se kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce před splněním požadavku  

na součinitel prostupu tepla. Jednotlivé podrobné výpočty včetně poznámek k daným 

konstrukcím jsou uvedeny v přílohách 2, 3, 4, včetně názvů „kritických“ konstrukcí jak  

jsou uvedeny v kapitolách 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.3 disertační práce. 

 
Tabulka 2:  Přehled součinitelů prostupu tepla obalových stavebních konstrukcí bazénových hal  

u jednotlivých řešených objektů dle platné ČSN 73 0540-2/2007 

Konstrukce 
Požadovaná 
hodnota U 
[W/(m2*K)] 

Krytý bazén 
Ostrava-Vítek 

[W/(m2*K)] 

Krytý bazén 
Havířov 

[W/(m2*K)] 

Krytý bazén 
Orlová 

[W/(m2*K)] 
Střecha - původní stav 0,12 0,97 0,60 0,23 

Střecha - nový stav 0,12 0,11 0,11 0,11 

Vnější zeď - původní stav 0,15 1,80 - 0,14 

Vnější zeď - nový stav 0,15 1,18 - 0,14 

Okna zdvojená - původní stav 1,70 2,70 2,70 1,20 

Okna zdvojená - nový stav 1,70 1,10 1,10 1,20 

Podlaha - původní stav 0,44 0,64 1,08 0,66 

Podlaha - nový stav 0,44 0,33 0,29 0,36 

Vnitřní dělící zeď - původní stav 0,39 - 1,95 - 

Vnitřní dělící zeď - nový stav 0,39 - 0,33 - 

Vnitřní zeď 2NP - původní stav 0,37 - 1,95 - 

Vnitřní zeď 2NP - nový stav 0,37 - 0,33 - 
Vnitřní zeď 2NP - plynosilikátová 
tvárnice - původní stav 0,37 - 0,25 - 

Zeď od tělocvičny - původní stav 0,36 1,50 1,12 - 

Zeď od tělocvičny - nový stav 0,36 0,35 0,63 - 

Vnitřní dělící zeď - původní stav 0,64 2,78 - 1,75 

Vnitřní dělící zeď - nový stav 0,64 1,07 - 1,00 

Tribuny - původní stav 0,63 2,89 - - 

Tribuny - nový stav 0,63 0,62 - - 

Poznámka: Červeně vyznačené hodnoty nesplňují požadavky ČSN 73 0540-2/20007. 

 

6. Výpočet tepelného výkonu 

 Výpočet tepelného výkonu se řídí normou ČSN EN 12831/2005 Tepelné soustavy 

v budovách – Výpočet tepelného výkonu. Výpočet tepelného výkonu (tepelné ztráty) pro 

jednotlivé objekty byl proveden výpočtovým programem Ztráty 2009, a to pro původní 

(současný) a navržený stav na základě výpočtů jednotlivých součinitelů prostupu tepla 

konstrukcí uvedených v přílohách 2, 3, 4. Podrobné výsledky tepelných výkonů (ztrát)  

pro řešené objekty jsou uvedeny v přílohách 5, 6, 7. 
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Tabulka 3: Přehled vypočtených tepelných výkonů  

Tepelný výkon (ztráta) 
Krytý bazén 

Ostrava-Vítek 
Krytý bazén 

Havířov 
Krytý bazén 

Orlová 
Původní stav [kW] 190,60 154,68 107,17 
Navržený stav [kW] 77,94 93,51 84,32 
    
Skutečná roční potřeba tepla na 
vytápění - původní stav [kWh] 438445,80 356298,20 196902,10 

Skutečná roční potřeba tepla na 
vytápění - původní stav [GJ] 1578,40 1282,67 708,85 

Cena – původní stav [Kč] 607684,00 452487,50 169287,56 
Skutečná roční potřeba tepla na 
vytápění - navržený stav [kWh] 87632,12 121087,30 126528,90 

Skutečná roční potřeba tepla na 
vytápění - navržený stav [GJ] 315,48 435,91 455,50 

Cena – navržený stav [Kč] 111291,88 153775,97 160686,74 
Finanční úspora za rok [Kč] 496392,12 298711,53 8600,82 

Úspora tepla [%] 80,01 66,02 35,74 
Poznámka: přepočet na GJ byl proveden dle metodiky Cihelka, J. a kol. Vytápění, větrání  

a klimatizace, SNTL Praha, 1985. Provoz zařízení se uvažuje z cca. 45% denní doby a roční provoz 

ve všech případech odpovídá cca. 2160 h/rok. Ceny za GJ jsou uvedeny v tabulce 12. Finanční 

úspora tepla je kalkulována dle ceníku platného pro rok 2010. 

 
Tabulka 4: Průměrný součinitel prostupu tepla aplikovaný na bazénovou halu 

  
Krytý bazén 

Ostrava - Vítek 
Krytý bazén 

Havířov 
Krytý bazén 

Orlová 
Průměrný součinitel prostupu tepla - 
původní stav - normový požadavek 
U,emN [W/(m2*K)] 

0,61 0,61 0,47 

Průměrný součinitel prostupu tepla - 
navržený stav - normový požadavek 
U,emN [W/(m2*K)] 

0,55 0,61 0,47 

Průměrný součinitel prostupu tepla - 
vypočtený U,em - původní stav 
[W/(m2*K)] 

1,98 1,74 0,86 

Průměrný součinitel prostupu tepla - 
vypočtený - navržený stav 
[W/(m2*K)] 

0,44 0,71 0,55 

Klasifikační třída - původní stav 
G  

(mimořádně 
nehospodárná) 

F  
(velmi 

nehospodárná) 
E (nehospodárná) 

Klasifikační třída - navržený stav 
C2  

(vyhovující 
požadované úrovni) 

D 
(nevyhovující) 

D 
(nevyhovující) 

 

 Dle ČSN 730540-2/2007 je možno počítat tzv. Energetický štítek obálky budovy, který 

stanoví klasifikační třídu celého řešeného objektu a požadovaný průměrný součinitel 

prostupu tepla U,emN, kdy U,emN > Uem musí být dodženo. Pro zajímavost byla tato 

metoda aplikována pouze na obálku bazénové haly jak v původním, tak navrženém stavu, 

viz. tabulka výše, aby bylo orientačně zjištěno, zda navržené konstrukce vyhoví uvedené 

metodě. Tomuto vyhověl pouze objekt (bazénová hala) Ostrava-Vítek. Zařazení  
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do klasifikačních tříd dle ČSN 73 0540-2/2207 platí pouze pro obálku celé budovy (vytápěný 

prostor) a nelze ji tedy adekvátně použít pro jednu místnost a tedy ji nelze zcela exaktně 

zařadit do příslušné kategorie. Toto bylo jen orientační vyhodnocení, aby bylo možné 

přibližné porovnání mezi jednotlivými bazénovými halami.  

 

7. Výpočet tepelné zátěže a celková tepelná bilance 

objektů 

Pro určení tepelného výkonu pro vytápění objektu se užívá metodiky dle normy ČSN 

EN 12831. Tento tepelný výkon (ztráta) je ovlivněn nejen prostupem tepla konstrukcí a 

větráním, ale i tepelnými zisky dle [23], které se v bazénových zařízeních značnou měrou 

podílejí na celkovém tepelném chování objektu. 

Podíl zátěže vázaným teplem je nejvýznamnější. Jedná se o adiabatické odpařování, 

teplo pro odpařování se odebírá ze vzduchu. Teplota povrchu se pohybuje mezi teplotou 

mokrého teploměru a teplotou vzduchu, podle intenzity sálání okolních ploch [1]. Bylo 

počítáno s teplotou vody θw = 27°C a vnitřní návrhovou teplotou θw = 28°C, aby bylo 

dosaženo nižší tepelné zátěže z odparu, z hladiny vody.  

 

7.1 Vyhodnocení tepelných zisků 

 Tepelné zisky (potažmo zátěž) byla vyhodnocena pro všechny bazénové haly  

a to opět pro původní a navržený stav dle nového návrhu konstrukcí, viz. kap. 5.2  

a přílohy 11, 12, 13, 14, 15, 16. Toto vyhodnocení bylo provedeno pro letní období, protože 

sluneční radiace má zde významný podíl na celkové tepelné zátěži. Nově navržené 

konstrukce do značné míry pozitivně ovlivnily stabilitu vnitřního mikroklimatu  

a dle výpočtu byla tato tepelná zátěž snížena cca o 15 – 120% u vybraných bazénových hal. 

Došlo tak ke stabilizaci vnitřního prostředí a následné možnosti lepší regulace větrání (popř. 

chlazení) řešených prostor. Tím i snížení potřeby větracího (chladícího) vzduchu, což 

povede k celkové úspoře na motorech ventilátorů (popř. chladícího výkonu). 

Pro navržené stavy byly použity nové vypočtené hodnoty součinitelů prostupu tepla 

konstrukcí dle kapitoly 5.2. Původní okenní výplně byly u objektů Ostrava-Vítek  

a Havířov nahrazena výplní novou s U = 1,1 W/(m2.K). U objektu Orlová byla ponechána 

původní s U = 1,2 W/(m2.K). Původní stavy objektů Ostrava-Vítek a Havířov jsou  

bez jakýchkoliv stínících prostředků. Objekt Orlová využívá mírně reflexní okenní výplň  

(s = 0,6 dle [23])  Nové okenní výplně byly dále doplněny stínícími prostředky: 

• protisluneční fólií se stínícím součinitelem s = 0,49 (LLumar Silver 50); 

• pevnými venkovními žaluziemi (stínící součinitel s = 0,13 dle Tab. 8 [48]), 

aby byl zlepšen stínící efekt proti přímé sluneční radiaci. 

Primárními faktory, které ovlivňují tepelné zisky, potažmo celkovou tepelnou zátěž  

vnitřního prostotu, zvenčí jsou tyto: 

• natočení objektu vůči světovým stranám; 

• prosklení objektu vůči světovým stranám; 
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• velikost prosklení; 

• absence vnějších stínících prostředků; 

• intenzita větrání vnitřního prostředí venkovním čerstvým vzduchem  

(bez ochlazení). 

Mezi sekundární faktory, které ovlivňují celkovou tepelnou zátěž můžeme naopak 

zařadit tyto: 

• měrná tepelná kapacita obalových konstrukcí; 

• vnitřní tepelné zisky. 

Pohyb vrcholu tepelné zátěže mezi jednotlivými měsíci je zapříčiněn celkovým 

součtem jednotlivých tepelných zisků, které se změnou jednotlivých konstrukčních opatření 

mění. 

 

Tepelná zátěž řešených bazénových hal
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Graf 1: Průběh tepelných zátěží bazénových hal Ostrava-Vítek, Havířov a Orlová 

 

7.2 Celková tepelná bilance pro letní a zimní období 

 Celková tepelná bilance objektu se stanoví součtem jednotlivých složek tepelných 

zisků a ztrát: 

Qc = QOR + QU + QL + Qhl + Ql   [W]    (22) 

Kde: 

QOR [W]  je tepelný sluneční zisk radiací; 

QU [W]  tepelný prostup tepla stavebními konstrukcemi; 

QL [W]  tepelný zisk od osob; 

Qhl [W]  přestup tepla mezi hladinou a okolním vzduchem; 

Ql [W]  zisk vázaným teplem daný odparem z volné hladiny. 

 

Celková tepelná bilance řešeného objektu je tedy součtem citelného a vázaného 

tepla. Jednotlivé složky celkové tepelné bilance pak mají různá (kladná nebo záporná) 
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znaménka. Celková tepelná bilance pro letní a zimní stav, včetně původního  

a navrženého, je uvedena v tabulce níže. 

 
Tabulka 5: Celková tepelná bilance 

Tepelné stavy 
Krytý bazén 

Ostrava - Vítek 
Krytý bazén 

Havířov 
Krytý bazén 

Orlová 
Tepelné zisky od osob [W] 4800 4800 5400 
Přestup tepla mezi vodní hladinou a 
okolním vzduchem [W] 3000 3125 2985 

Tepelný zisk od osvětlení [W] 11950 10160 9139 
Tepelný zisk ozářením - léto 
(původní stav) [W] 70441 156858 10521 

Tepelný zisk ozářením - léto 
(navržený stav) [W] 16005 38305 1416 

Tepelný zisk vázaným teplem [W] 64818 67518 64493 
Prostup tepla stavebními 
konstrukcemi - zima (původní stav) 
[W] 

190597 154677 107169 

Prostup tepla stavebními 
konstrukcemi - zima (navržený stav) 
[W] 

77937 93512 84315 

Poznámka: Dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. tepelný zisk od osvětlení - intenzita osvětlení krytý 
bazén min. 250 lux, světelný zdroj: výbojka, produkce tepla 15W/m2. 
    
Celková tepelná bilance - léto 
(původní stav) [W] 132259 221251 72029 

Celková tepelná bilance - léto 
(navržený stav) [W] 77823 102698 62924 

Celková tepelná bilance - zima 
(původní stav) [W] -116829 -80124 -36522 

Celková tepelná bilance - zima 
(navržený stav) [W] -4169 -18959 -13668 

 

8. Návrh větrání 

Pro návrh větrání (letní období) objektu je nutno vycházet z celkové tepelné bilance 

stanovené pro dané období. Bylo využito návrhu, který se řídí směrovým měřítkem. Směrové 

měřítko udává směr změny stavu vzduchu a je vztaženo k referenčnímu bodu v h-x 

diagramu. 

 

Letní období 

 Při návrhu bylo vycházeno z předpokladu nepřekročení maximální povolené vlhkosti 

φi = 65% dle [30] [34]. Hranice byla zvolena na φi = 60%. Dále musí být dodržena maximální 

intenzita výměny vnitřního vzduchu (maximálně 9 – 12 -/hod). Při vyšších intenzitách hrozí 

riziko vzniku průvanu. V letním období bylo uvažováno se 100% přiváděného venkovního 

vzduchu. Maximální návrhová vnitřní teplota byla stanovena  

na θi = 31±1°C.  

 Při vypočtených vnitřních parametrech vychází intenzita větrání Pro původní stavy 

bazénových hal takto: 

• Ostrava-Vítek: 14,2 -/hod 
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• Havířov:  29,7 -/hod 

• Orlová:  2,9 -/hod 

 

Z toho je zřejmé, že na objektu Ostrava-Vítek je intenzita větrání na požadované 

hranici. Toto lze připustit s ohledem na vhodné technické provedení přívodních vyústek 

vzduchu, které by rovnoměrně provětralý prostor.  

U objektu Havířov je tepelná zátěž příliš vysoká a tento stav již nelze  

za uvedených předpokladů zvládnout (ochladit) jen přívodem venkovního čerstvého 

vzduchu. Proto byl uvažován stav aktivního chlazení prostoru bazénu. Okrajové podmínky 

zůstaly totožné. Avšak v případě maximální možné intenzity větrání i na mezi únosnosti  

I = 12 -/hod, byla vypočtena teplota přiváděného vzduchu tich =  18,97°C, což je nevhodné 

z hlediska komfortu i energetické náročnosti (potřeba energie je 460,7 kW). Teplota 

přiváděného vzduchu do ochlazované místnosti by neměla překročit 7K dle [1]. Ani jedna 

varianta není vhodná. Proto je v těchto případech lépe uvažovat s lepšími tepelně-

technickými parametry konstrukcí, či věnovat značnou pozornost stínícím prostředkům, viz. 

kapitola 7.11 a taktéž za tohoto stavu využít přirozenou aeraci objektu.  

Pro navržené stavy vedoucí ke zlepšení tepelně technických parametrů jednotlivých 

konstrukcí vychází intenzity větrání takto: 

• Ostrava-Vítek: 2,9 -/hod 

• Havířov:  7,4 -/hod 

• Orlová:  2,6 -/hod 

 

U krytého bazénu Orlová je při návrhu nutno dbát, aby nebyla překročena hranice φi = 

60%. Tyto parametry jsou již vyhovující a plně dostačují k požadované úpravě vnitřního 

prostředí. Navržené úpravy byly tedy správné. Podrobnosti k výpočtu jsou uvedeny v příloze 

17. 

 

Zimní období 

 Pro ekonomický návrh teplovzdušného vytápění, pro zimní období, bylo potřeba 

využít všechny možnosti k úspoře energie. Přívod pokrývající 100% venkovního vzduchu je 

energetický náročný vzhledem k jeho ohřevu, neboť aby byla odvedena veškerá nadbytečná 

vlhkost, bylo by nutno relativně velké intenzity výměny vnitřního vzduchu. Proto bylo 

uvažováno s využitím systému zpětného získávání tepla a cirkulace. 

 Okrajové podmínky byly zvoleny dle [34], tedy θi = 28°C, φi = 60%. Účinnost 

rekuperace byla uvažována 70%. Podíl cirkulace a přiváděného čerstvého vzduchu byl 

stanoven dle [1]. Objem čerstvého vzduchu byl stanoven na 2000 m3/h. Znázornění úpravy 

přívodního vzduchu pro zimní období je uveden v příloze 18. 

Pro původní stav řešení byla zvolena (ve všech případech) výměna vzduchu 4 -/h, 

neboť teploty přívodního vzduchu dosahují: 

• Ostrava-Vítek: 40,7°C 

• Havířov:  37,8°C 

• Orlová:  33,3°C 
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Teplejší vzduch než 40°C není vhodné přivádět z hlediska tepelného komfortu  

a energetické náročnosti. Proto se využívá kvantitativní regulace. Pro navrženou variantu 

byla intenzita výměn vzduchu stanovena na 2 -/h vzhledem k požadavkům dle [34]. Zde 

teploty přiváděného vzduchu jsou: 

• Ostrava-Vítek: 29,1°C 

• Havířov:  32,6°C 

• Orlová:  31,9°C 

 

Z výsledů je zřejmé, že celková tepelná bilance po přijetí konstrukčních návrhů  

se blíží nule. Tedy tepelná ztráta je vyrovnávána celkovými tepelnými zisky  

a to především vázaným teplem z hladiny. Z průběhu teplot v h-x diagramech je zřejmé, aby 

bylo dodrženo φi = 60%, bylo nutno ohřátý vzduch mírně navlhčit. Lze však tuto fázi 

vynechat a dostat se tak na nižší hodnoty vlhkosti, které by přispěly částečně lepšímu 

klimatu. To s sebou nese ovšem i změny v podílu mísení cirkulačního a čerstvého vzduchu a 

následného ohřevu. Proto byl navržen uvedený způsob úpravy vzduchu. Detaily výpočtu jsou 

uvedeny v příloze 17. 

 Energetické a ekonomické vyhodnocení způsobu větrání a teplovzdušného vytápění 

je uvedeno v tabulce níže. 

 
Tabulka 6: Přehled potřeb výkonů při větrání řešených bazénových hal 

Potřebný výkon 
Krytý bazén 

Ostrava - Vítek 
Krytý bazén 

Havířov 
Krytý bazén 

Orlová 
Letní období - původní stav [W] 123100 258900 75200 
Letní období - navržený stav [W] 76200 95400 74500 
Letní období - původní stav 
(chlazení) [W] - 460790 - 

Zimní období - původní stav [W] 189800 156600 100800 
Zimní období - navržený stav [W] 49100 56500 45500 
Poznámka: Provoz se předpokládá cca 2160 h/rok   

Potřebná energie 
Krytý bazén 

Ostrava - Vítek 
Krytý bazén 

Havířov 
Krytý bazén 

Orlová 
Letní období - původní stav [GJ] 957 2013 585 
Letní období - navržený stav [GJ] 593 742 579 
Letní období - původní stav 
(chlazení) [GJ] - 3583 - 

Zimní období - původní stav [GJ] 1476 1218 784 
Zimní období - navržený stav [GJ] 382 439 354 

    

Kč/GJ (pro rok 2010) 385 352,77 238,82 

Finanční náročnost 
Krytý bazén 

Ostrava - Vítek 
Krytý bazén 

Havířov 
Krytý bazén 

Orlová 
Letní období - původní stav [Kč] 368532 710199 139651 
Letní období - navržený stav [Kč] 228125 261696 138351 
Letní období - původní stav 
(chlazení) [Kč] - 1264010 - 

Zimní období - původní stav [Kč] 568216 429576 187192 
Zimní období - navržený stav [Kč] 146994 154987 84495 
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Roční úspora - letní období [Kč] 140407 448503 1300 
Roční úspora - zimní období [Kč] 421222 274588 102698 
Úspora energie - letní období [%] 38,10 63,15 0,93 
Úspora energie - zimní období [%] 74,13 63,92 54,86 

 

Z výpočtů je patrné, že největší energetický přínos mají změny provedené  

na objektu Havířov. Tato rapidní změna je připisována především změně tepelně 

technických parametrů vnějšího obvodového proskleného pláště včetně stínících prvků. 

Naopak podobné změny přijaté na objektu Orlová se v letních měsících téměř nepromítnou 

ani do finanční, ani do energetické úspory. Jinak je tomu v zimních měsících. 

 

9. Ohřev bazénové vody 

 Výpočet potřeby tepla u bazénů všeobecně vychází z tepelné ztráty bazénu během 

jeho provozu, mimo provoz a z potřeby pro přiváděnou čistou (studenou) vodu, sloužící 

k doplňování [6]. Tento požadavek vychází z [34] a je stanoven na 30 l čerstvé vody na 

osobu (v praxi to všem bývá i více, především v letních měsících, kdy lidé používají 

opalovací prostředky, které se následně vylučují do bazénové vody (ty lze jen ztěží odbourat) 

a tak provozovatelé raději zvýší přísun čerstvé vody, aby splnili hygienická kritéria dle [34]. 

 

9.1 Výpočet celkové potřeby tepla pro ohřev bazénové vody 

Pro zlepšení energetického hospodářství bylo uvažováno s obnovitelným zdrojem 

energie, s využitím solárních kolektorů. K výpočtu byly stanoveny tyto okrajové podmínky dle 

doporučení [3], [10], [34]: 

• teplota vody v bazénu v době provozu θw = 27°C; 

• teplota vody v bazénu v době mimo provoz θw = 25°C; 

• teplota vnitřního vzduchu v době provozu θi = 28°C; 

• teplota vnitřního vzduchu v době mimo provoz θi = 28°C; 

• účinnost solárního kolektoru Viessmann Vitosol 200-F (η = 0,793) [18]. 

 

Výpočet celkové potřeby tepla pro ohřev bazénové vody byl proveden tabulkovým 

procesorem Excel a to včetně využití plochých solárních kolektorů Viessmann Vitosol 200-F 

[18], jenž se uvažuje instalovat na střechy jednotlivých objektů (nutný posudek statika). 

Teoretické solární pokrytí celkové potřeby se pohybuje kolem 56%. Vyšší pokrytí by bylo 

možné, ovšem na úkor vzniku tepelných přebytků, které by byly eliminovány možným 

využitím pro ohřev teplé vody v ostatních částech objektu. Vypočtené údaje jsou uvedeny 

v tabulce 7, včetně energetických úspor vyjádřených finančně i procenty. Cenová kalkulace 

se vztahuje na jednotku GJ a její cenu za rok 2010. 

 
(Pro ukázku je uveden poměr měrného profilu potřeby teplé vody a průběhu teoretických využitelných 

tepelných zisků pro bazén Ostrava-Vítek) 
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Graf 2: Měrný profil potřeby teplé vody a průběh teoreticky využitelných tepelných zisků pro bazén Ostrava-Vítek 

 

Tabulka 7: Potřeba tepla pro ohřev bazénové vody 

  
Krytý bazén 

Ostrava-Vítek 
Krytý bazén 

Havířov 
Krytý bazén 

Orlová 
Objem bazénové vany [m3] 560 707 306 
Celkový objem bazénové vody k 
ohřevu [m3] 3360 3507 3406 

Roční potřeba tepla na krytí 
tepelné ztráty vnitřního (krytého) 
bazénu  [kWh/rok] 

97492,87 101555,07 97005,40 

Roční potřeba tepla na krytí 
tepelné ztráty vnitřního (krytého) 
bazénu  [GJ/rok] 

350,97 365,60 349,22 

Roční potřeba tepla na ohřev 
přiváděné studené vody  [kWh/rok] 33488,67 37672,87 35578,26 

Roční potřeba tepla na ohřev 
přiváděné studené vody  [GJ/rok] 120,56 135,62 128,08 

Celková potřeba tepla na ohřev 
vody [kWh/rok] 130981,54 139227,94 132583,66 

Celková potřeba tepla na ohřev 
vody [GJ/rok] 471,53 501,22 477,00 

Roční měrné využitelné zisky 
solární soustavy [kWh/m2.rok] 707,36 707,36 707,36 

Teoretické solární pokrytí [%] 56,40 56,60 56,94 
Roční energetická úspora 
[kWh/rok] 57133,66 60456,87 57094,72 

Roční energetická úspora [GJ/rok] 205,68 217,65 205,54 
Roční finanční úspora [Kč] 102353,16 100037,06 64901,77 
Roční úspora energie [%] 43,60 43,40 43,06 

 

 

10. Shrnutí energetické náročnosti objektů 

 Pro dosud provedené výpočty byla sestavena rekapitulace, aby bylo možno jednotlivé 

řešené cíle (celková potřeba tepla na vytápění, celková potřeba energie  

na větrání pro letní a zimní období, celková potřeba tepla na ohřev bazénové vody  

a celková potřeba energie na chlazení) separovat a vyjádřit tak jejich konkrétní podíl  

na celkové energetické potřebě pro dané objekty. 
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Tyto výsledky budou dále konfrontovány s výsledky spotřeb energií provedených 

výpočtovým programem Energie, který je přímo určen k provádění energetických průkazů 

budov dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. 

 
Tabulka 8: Shrnutí energetické náročnosti řešených objektů dle dosavadních výpočtů 

 Původní stav Krytý bazén 
Ostrava-Vítek 

Krytý bazén 
Havířov Krytý bazén Orlová 

Jednotky GJ GJ GJ 

Celková potřeba tepla na vytápění 
za rok – původní stav 1578,40 1282,67 708,85 

Celková potřeba energie na 
větrání – letní období, původní 
stav 

95,72 201,32 58,47 

Celková potřeba energie na 
větrání  - zimní období, původní 
stav 

147,58 121,77 78,38 

Celková potřeba tepla na přípravu 
bazénové vody (bez použití 
fototermiky) 

472,00 501,00 477,00 

Celková potřeba energie na 
chlazení – letní období – původní 
stav 

- 3583,00 - 

Celková potřeba energie pro 
řešené kategorie – původní stav 

2197,98 1904,77 1264,23 

    

Navržený stav Krytý bazén 
Ostrava-Vítek 

Krytý bazén 
Havířov Krytý bazén Orlová 

Jednotky GJ GJ GJ 

Celková potřeba tepla na vytápění 
za rok – navržený stav 315,48 435,91 455,50 

Celková potřeba energie na 
větrání – letní období, navržený 
stav 

59,25 74,18 57,93 

Celková potřeba energie na 
větrání  - zimní období, navržený 
stav 

38,18 43,93 35,38 

Celková potřeba tepla na přípravu 
bazénové vody (s využitím 
fototermiky) 

205,80 217,40 205,50 

Celková potřeba energie na 
chlazení - letní období - navržený 
stav 

- - - 

Celková potřeba energie pro 
řešené kategorie – navržený stav 559,46 697,24 696,38 

 

11. Hodnocení energetické náročnosti budov dle vyhlášky 

č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov 

11.1 Metodika hodnocení energetické náročnosti budov 

 Hodnocení energetické náročnosti budov vychází z evropské směrnice 2002/91/ES a 

její pozdější aktualizace 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD, ENB). Tento 

dokument řeší komplexní přístup ke snižování energetické náročnosti budov. 
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 Její česká implementace je zakotvena v zákoně č. 406/2006 Sb. o hospodaření 

s energií, kterým byl novelizován zákon 406/2000 Sb. a dále v zákoně 177/2006 Sb., kterým 

se mění zákon 406/2000 Sb. včetně normy ČSN ISO EN 13790 [24] Na tyto národní 

legislativní dokumenty navazuje prováděcí vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické 

náročnosti budov, ta řeší hodnocení budov tzv. bilančním hodnocením. 

Limity pro splnění jsou uvedeny v příloze 1 této vyhlášky a níže uvedené tabulce, 

která je její součástí. Budovy v kategoriích A – C jsou vyhovující. Ostatní kategorie nesplňují 

požadavky. 

 
Tabulka 9: Hodnotící tabulka pro budovy s mezními ukazateli energetické náročnosti. Hodnoty  

jsou vyjádřeny v kWh/(m2.rok) 

Druh budovy A B C D E F G 
Rodinný dům < 51 51 - 97 98 - 142 143 - 191 192 - 240 241 - 286 > 286 
Bytový dům < 43 43 - 82 83 - 120 121 - 162 163 - 205 206 - 245 > 245 
Hotel a restaurace < 102 102 - 200 201 - 294 295 - 389 390 - 488 489 - 590 > 590 

Administrativní < 62 62 - 123 124 - 179 180 - 236 237 - 293 294 - 345 > 345 
Nemocnice < 109 109 - 210 211 - 310 311 - 415 416 - 520 521 - 625 > 625 

Vzdělávací zařízení < 47 47 - 89 90 - 130 131 - 174 175 - 220 221 - 265 >265 
Sportovní zařízení < 53 53 - 102 103 - 145 146 - 194 195 - 245 246 - 297 > 297 

Obchodní < 67 67 - 121 122 - 183 184 - 241 242 - 300 301 - 362 > 362 
 

 Vypočtená celková měrná roční dodaná energie (EPA) je prostým součtem měrných 

energií na vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody a osvětlení vztažené vždy na 

celkovou podlahovou plochu, přičemž energie vyprodukované obnovitelnými zdroji (které 

jsou součástí hodnocené budovy se odečítají od celkové dodané energie (EPA). 

 

11.2 Vstupní data pro výpočet energetické náročnosti řešených budov 

 Vstupní data byla stanovena dle [20], kdy: 

• venkovní výpočtová teplota:  θe = -15°C 

• návrhová vnitřní teplota:  θi = 28°C 

• klimatická oblast:   II. 

 

Bazénové haly byly posuzovány jako jedna zóna a to vzhledem k okolnostem,  

že teploty v sousedních místnostech jsou více než o 4K nižší. 

Vnitřní zisky objektů vychází z přestupu vázaného tepla z volné hladiny vody,  

viz. tabulka 5. kap. 7.12. 

Větrání objektů je nucené s mírným podtlakovým systémem, aby se vlhkost 

z bazénové haly nešířila dále do objektu. Je kalkulováno s minimální předepsanou výměnou 

vzduchu 2 -/h. Výpočtový program neumožňuje změnu intenzity větrání v průběhu roku. 

S chlazením Objektu Havířov se neuvažuje vzhledem k nemožnosti provedení. 

Jednotlivé součinitele obalových konstrukcí byly vypočteny pro původní (současný) a 

navržený stav, viz. kapitola 5.2 a přílohy 2, 3, 4. 

Všechny objekty jsou zásobovány stejným druhem zdroje – centrálním zásobováním 

teplem. Pouze objekt Orlová má navíc kogenerační jednotku. 
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 Příprava teplé bazénové vody je uvažována pro původní variantu pouze systémem 

CZT. Pro návrhovou variantu je kalkulováno využití solárních kolektorů s účinností 79,3%. 

Osvětlení je ve všech objektech tvořeno pouze jedním druhem svítidel, a to 

výbojkami. Intenzita osvětlení prostorů odpovídá 250 luxům. 

 
Tabulka 10: Přehled energetické náročnosti řešených objektů dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. 

 Původní stav Krytý bazén 
Ostrava-Vítek 

Krytý bazén 
Havířov Krytý bazén Orlová 

Jednotky GJ GJ GJ 
Energetická náročnost vytápění za 
rok EP,H 1683,84 1557,56 833,26 

Energ. náročnost mech. větrání za 
rok EP,F 142,57 149,43 107,19 

Energ. náročnost přípravy TV za 
rok EP,W 349,91 365,21 354,70 

Energ. náročnost osvětlení za rok 
EP,L 171,91 146,45 131,47 

Celková roční dodaná energie 
Q,fuel=EP 2348,23 2218,65 1288,60 

Jednotky kWh/m2.a kWh/m2.a kWh/m2.a 

Max. měrná spotřeba energie 
EP,A,req:  145 145 145 

Měrná spotřeba energie budovy 
EP,A (původní stav) 

763 835 411 

Třída energetické náročnosti 
budovy G G G 

Slovní vyjádření Mimořádně 
nehospodárná 

Mimořádně 
nehospodárná 

Mimořádně 
nehospodárná 

    

 Navržený stav Krytý bazén 
Ostrava-Vítek 

Krytý bazén 
Havířov 

Krytý bazén Orlová 

Jednotky GJ GJ GJ 
Energetická náročnost vytápění za 
rok EP,H 323,27 425,39 440,29 

Energ. náročnost mech. větrání za 
rok EP,F 60,88 75,02 53,60 

Energ. náročnost přípravy TV za 
rok EP,W 61,99 62,83 62,14 

Energ. náročnost osvětlení za rok 
EP,L 139,25 118,62 106,49 

Celková roční dodaná energie 
Q,fuel=EP 585,39 681,87 589,59 

Jednotky kWh/m2.a kWh/m2.a kWh/m2.a 

Max. měrná spotřeba energie 
EP,A,req:  145 145 145 

Měrná spotřeba energie budovy 
EP,A (navržený stav) 

190 257 188 

Třída energetické náročnosti 
budovy D F D 

Slovní vyjádření Nevyhovující Velmi 
nehospodárná Nevyhovující 

    

Doplňující obnovitelné zdroje energie 
Solární kolektory - 
příprava bazénové 

vody 

Solární kolektory - 
příprava bazénové 

vody 

Solární kolektory - 
příprava bazénové 

vody 

Doplňující zdroje energie - - 
Kogenerační 

jednotka - vytápění 
objektu 
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Celková energetická úspora [kWh] 489915,00 426564,00 194099,20 

Celková energetická úspora [GJ] 1762,84 1536,78 699,01 
Celková finanční úspora za rok 
2010 [Kč] 679153 542128 113610 

Celková úspora energie [%] 75,07 69,27 54,25 

 

 

11.3 Výsledky bilančního hodnocení energetické náročnosti řešených 

budov 

 Výsledky výpočtu programem Energie 2009 jsou uvedeny v tabulce 10. Z výsledků je 

zcela jednoznačné, že ani jeden z objektů nevyhověl požadavkům současné platné 

legislativy [34]. Nabízí se zde zajímavé srovnání s tabulkou 4.  

a) Ačkoliv tabulka 4 hodnotí normový požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla 

u jednotlivých budov jako celku (tedy jen potřebu vytápění) dle [19], byla „aplikována“ 

na jednotlivé bazénové haly a to pro původní i navržený stav. Požadavek: 

U,emN > Uem nebyl splněn pro: 

• původní stavy všech tří bazénových hal (v plném rozsahu); 

• navržené stavy u objektů Havířov a Orlová dle požadavků [19]. 

Naopak tento požadavek se podařilo naplnit u objektu Ostrava-Vítek (kategorie C2). 

Tento výsledek lze připsat celkové stavební koncepci objektu, kdy 3 světové strany 

bazénové haly jsou částečně obestavěny obslužnými prostory a dále, že bylo učiněno 

snížení stropní konstrukce, což do jisté míry zapříčinilo snížení spotřeby tepla  

na vytápění.  

b) Tabulka 10 kategorizuje řešené bazénové haly (zóny) dle energetické náročnosti 

budov na měrnou potřebu energie komplexním způsobem, nejen z hlediska vytápění. 

Avšak při porovnání s tabulkou 4 jsou výsledky propočtu velmi podobné. Toto je 

zapříčiněno posuzováním budov obdobné konstrukce i obdobným užitím, včetně 

jejich technického stavu.  

 

Lze tedy říci, že paušální potřeba tepla pro ohřev bazénové vody a pro osvětlení 

(které bylo též zahrnuto do výpočtu) nemá v těchto případech tak enormní vliv  

na celkovou měrnou spotřebu energie jako je tomu u vytápění, či větrání, které je přímo 

závislé na tepelně technických vlastnostech obalových konstrukcí. Tuto závislost lze 

pozorovat vzájemným porovnáním tabulek 8 a 10. V následujících letech je zde ovšem 

reálný předpoklad, že se tento podíl bude značně obracet v důsledku očekávaného zpřísnění 

součinitelů prostupu tepla konstrukcí. 

Obnovitelné zdroje energie (využití solárních panelů k ohřevu bazénové vody)  

a kogenerační jednotka pro objekt Orlová se podílejí taktéž nemalou pozitivní měrou  

na celkovém bilančním výsledku měrné spotřeby energie. Toto by nemělo být zanedbáno. 

Dle požadavků stanovených [35], kdy: 

EPA < EPA,reg = 145     [kWh/(m2.rok)]   (28) 
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nevyhověla žádná z bazénových hal, a to ani po provedení úprav vedoucích ke zlepšení 

tepelně technických parametrů obalových konstrukcí, které ovšem v ojedinělých případech 

nebylo možno dosáhnout, viz. kap. 5.2. 

 

Nejhorší výsledky vykazuje bazénová hala Havířov, kdy: 

EPA = 257 > EPA,reg = 145 kWh/(m2.rok). Tento výsledek je přisuzován prosklenému 

obvodovému plášti bazénové haly, který tvoří poloviční podíl obvodových konstrukcí. Tento 

plášť nemůže v současné době dosáhnout na tepelně technické parametry konstrukcí 

zděných (plných). Bazénová hala Havířov tedy spadá do bilanční kategorie „F“ (velmi 

nehospodárná). 

Hodnoty výpočtů uvedené v tabulce 8, kap. 10, a tabulce 10, která je vypočtená 

programem Energie 2009 jsou mírně rozdílné a vzájemně kolísají až o čtvrtinu celkové roční 

dodané energie do bazénové haly. Toto lze vysvětlit tzv. přesností výpočtu,  

kdy výsledky v tabulce 8, kap. 10, jsou prostým, avšak přesným výpočtem potřeb energií pro 

řešené bazénové haly přepočteny dle hodinového provozu za použití metodiky J. Cihelky 

Vytápění, větrání a klimatizace, SNTL Praha, 1985 (zatímco výsledky dle Energie 2009 jsou 

založeny na tzv. bilančním hodnocení budov. Zde se uvažuje s předpokladem, že objekt 

(řešená zóna) je užíván standardizovaným způsobem. Ten však nezahrnuje,  

a ani nemůže postihnout, případné individuální chování provozu řešeného objektu (zóny) 

způsobené uživatelem, které nastává téměř ve 100% řešených případů. I tak lze 

předpokládat, že vypočtené hodnoty odpovídají realitě. 

 

12. Porovnání vypočtených výsledků s reálnými odběry 

energie 

 Aby bylo možno dále porovnat správnost uvedených výpočtů, je nutno tyto alespoň 

orientačně porovnat se skutečnou spotřebou jednotlivých objektů. Úskalí vzájemného 

porovnání však může nastat při vyhodnocení, neboť reálné spotřeby energií pro jednotlivé 

objekty krytých bazénů jsou odečítány pro celou budovu krytého bazénu. Zatímco tato práce 

se zajímá pouze o bazénové haly, které jsou součástí těchto budov. 

 Celková spotřeba energií, za léta provozu 2007 – 2010, pro řešené budovy je dle 

poskytnutých fakturačních údajů uvedena v tabulce 11 (viz. kap. 12). Je zřejmé,  

že hodnoty vypočtené programem Energie 2009 se liší. Z předchozího (kap. 11.3) lze tedy 

uvažovat, že pokud byl výpočet celkových potřeb energií (EP) pro bazénové haly správný, 

jde tyto hodnoty konfrontovat s celkovou spotřebou energie dodanou do jednotlivých budov. 

Tímto způsobem lze prostě vyjádřit, jakou měrou se samotné bazénové haly obdobných 

proporcí a konstrukcí podílejí na celkové spotřebě dodané energie do budovy. Výsledky jsou 

vyjádřeny v tabulce níže. 
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Tabulka 11. Energetický podíl bazénové haly na celkové energetické spotřebě objektu 

Skutečná celková spotřeba 
energie 

Krytý bazén 
Ostrava-Vítek 

Krytý bazén 
Havířov 

Krytý bazén 
Orlová 

Rok Jednotky GJ GJ GJ 
2007 - 3052 3202 
2008 1768 2803 2825 
2009 1800 3063 2795 
2010 1824 2968 2807 
Průměrná spotřeba energie pro 
celý objekt 2007 - 2010 [GJ] 1797,3 2971,5 2907,25 

    
Výpočtová spotřeba energie    
Celková roční dodaná energie 
Q,fuel=EP - původní stav [GJ] 2348,23 2218,65 1288,60 

Celková roční dodaná energie 
Q,fuel=EP - navržený stav [GJ] 585,39 681,87 589,59 

Poznámka: Hodnoty EP byly použity z výpočtového programu Energie 2009.  
Energetický podíl bazénové haly 
na celkové spotřebě energie - 
původní stav [%] 

130,65 74,66 44,32 

Energetický podíl bazénové haly 
na celkové spotřebě energie - 
navržený stav [%] 

32,57 22,95 20,28 

 

Poznámky a vysvětlení:  

• Údaje pro objekt Ostrava-Vítek z roku 2007 nebyly v době výpočtu k dispozici. 

• Hodnoty Energetického podílu jsou vztaženy k Průměrné spotřebě energie pro celý objekt 

(2007 – 2010). 

• U krytého bazénu Ostrava-Vítek je hodnota 130,65% zapříčiněna rozdílným využíváním 

bazénu od stanovených normových hodnot (objekt je provozován s nižší teplotou vnitřního 

vzduchu než θi = 28°C a často i nižší teplotou bazénové vody θw = 27°C, jak bylo v průběhu 

této práce kalkulováno) a občasnou odstávkou bazénu v době prázdnin. 

• U krytého bazénu Orlová je hodnotový rozdíl (2907,25 - 1288,60 GJ) zapříčiněn opět 

rozdílným užíváním bazénu, než bylo kalkulováno. Jedná se především o zvýšenou teplotu 

vnitřního vzduchu v bazénové hale θi > 28°C, vyšší teplotu bazénové vody θw > 27°C  

a pravděpodobně na vyšší spotřebě vody pro bazén, viz. tabulka 1. Toto se projevuje  

na reálné zvýšené průměrné spotřebě energie pro celý objekt (2907,25 GJ). 

 

Energetický podíl bazénových hal na celkové spotřebě energií dodaných  

do objektů pro navržené stavy je vztažen k průměrné spotřebě energie pro objekty  

(2007 – 2010). 

Vzhledem ke stále zvyšujícím se cenám energií se doporučuje provedení navržených 

úprav, které povedou ke snížení celkové energetické náročnosti řešených budov. Hladina 

růstu cen za dodávané energie pro řešená bazénová zařízení je stále stoupající, a to 

v průměru o 9,88% za rok dle údajů poskytnutých provozovateli. Lze předpokládat, že 

v případě neuskutečnění jakýchkoliv změn majících pozitivních vliv  

na spotřebovanou energii, bude provoz těchto zařízení v horizontu deseti let  

cca. 2x ekonomicky náročnější, než je tomu v současné době. Tento předpoklad je reálný i 

vhledem k současným a budoucím celosvětovým obavám o strategické zdroje energie všeho 

druhu. 
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13. Simulace spotřeby energií a vnitřního mikroklimatu 

bazénové haly 

 Modelová simulace slouží ke konkrétní představě chování posuzované bazénové 

haly v průběhu roku. Dává určitou představu o spotřebách energií na vytápění, případné 

chlazení a o chování vnitřního mikroklimatu, především v letních měsících. Tato data nás 

informují o možnostech přijetí dílčích opatření, která by vedla ke snížení spotřeby energií a 

stabilizovala vnitřní prostředí na přijatelných podmínkách. Proto pro účel simulace byla 

vybrána bazénová hala Havířov. Příčiny byly tyto: 

• velké prosklení obvodového pláště (50% z celkové plochy); 

• nejhorší stabilita vnitřního prostředí, viz. graf 1; 

• nejvyšší rozdíl mezi Uem,N a Uem; 

• nejvyšší měrná spotřeba energie budovy EPA (v původním i navrženém stavu). 

Použitý simulační program CASAnova 3.3 vychází svým původním zpracováním 

z normy EN 832/2000 Thermal performance of buildings a jejím následném nahrazení 

normou EN ISO 13790/2008 Energy performance of buildings [24], [25], [26]. Software  

je vhodný zejména pro řešení budov pravidelných geometrických tvarů, které je možno 

kalkulovat jako jednu zónu. Jednozónový případ lze tedy uplatnit i na simulaci bazénové 

haly, která splňuje kritéria výpočetního programu a normy. K výpočtu vnitřního mikroklimatu 

je využito tzv. jednozónového dynamického tepelného modelu.  

Simulace byla provedena nejprve pro původní (současný) stav stavebních konstrukcí, 

vnitřního podmínek, tepelné zátěže a zdroje energie k vytápění. Poté následovala varianta 

s navrženými úpravami, tak jak je řeší tato práce. Tyto varianty byly pro lepší představu 

rozděleny navíc na letní a zimní období (viz. kap.13). 
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Obrázek 9: Potřeba energie na chlazení bazénové haly v průběhu roku (původní stav) 

 

 
Obrázek 10: Průběh teplot v bazénové hale v letním období (původní stav) 
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Obrázek 11: Geometrie prostoru a roční bilance jednotlivých měrných energií (původní stav) 

 

 
Obrázek 12:Přehled potřeby a toku energie k vytápění bazénové haly (vpravo nahoře, původní stav) 
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 Z uvedené simulace je zřejmý výrazný pokles vnitřních teplot v bazénové hale 

v letních měsících, což souviselo s přehříváním prostoru nad normové požadavky [20]. Došlo 

tak k eliminaci enormních teplotních výkyvů, jenž silně kopírovaly teplotu venkovního 

prostředí (obrázky 29, 33). I přes přijatá opatření nelze zcela tyto teplotní špičky odstranit, 

jsou zapříčiněny rozsáhlým prosklení obvodového pláště. Tento jev se nepříjemně promítá i 

do hypotetické potřeby energie na chlazení bazénové haly (viz. kap. 13.). 

 Pro zimní období je po navržených úpravách evidentní pokles potřeby energie  

na vytápění (viz. kap. 13), bilance jednotlivých energií podílejících se na vytápění a 

tepelných ztrátách bazénové haly jsou zobrazeny v kap. 13. Pokles energie na vytápění klesl 

ze 488,7 kWh/m2.a na 141,2 kWh/m2.a. Je tedy možno konstatovat, že tyto hodnoty se blíží 

hodnotám, jenž byly vypočteny programem Energie 2009 pro bazénovou halu v Havířově. 

Uvedená simulace vnitřního prostoru bazénové haly odpovídá skutečnosti. Výsledky 

simulace byly konfrontovány s provozovatelem, ten je potvrdil a dodal, že v letních měsících 

se prostředí v bazénové hale blíží opravdu blíží zcela nevyhovujícímu klimatu. 

 

14. Vyhodnocení výsledků práce 

• Všeobecné závěry pro všechny hodnocené objekty 

Bazénová hala Ostrava-Vítek, Havířov i Orlová nesplňují současně platné legislativní 

předpisy, jenž stanovují tepelně technické vlastnosti konstrukcí dle [19]. Toto bylo prokázáno 

výpočty (viz. příloha 2, kap. 5.2). 

Proto byla přijatá opatření a učiněn návrh vedoucí ke zlepšení tepelně technických 

vlastností jednotlivých konstrukcí. Tento návrh byl opět posouzen dle [19], vyhověly téměř 

všechny konstrukce. Požadavky kritických konstrukcí nebylo možno splnit z důvodů způsobu 

užívání sousedních místností a náročných klimatických podmínek. (viz. kap. 5.3.1, 5.3.2, 

5.3.3). 

Při pokusném posouzení haly Ostrava-Vítek na požadavek průměrného součinitele 

prostupu tepla Uem,N, dle [19] tento pro původní stav splněn nebyl (viz. tabulka 4). Naopak se 

jej podařilo splnit pro stav navržený. U hal Havířov a Orlová se požadavek nepodařilo splnit 

ani pro původní, ani pro navržený stav. Se změnou tepelně technických vlastností obalových 

konstrukcí bazénové haly se změnily i vnitřní zátěžové klimatické podmínky, především pro 

letní období (viz. kap. 7.11). Bylo přistoupeno k návrhu aktivních stínících prostředků, které 

snížily podíl tepelné zátěže od sluneční radiace (viz. přílohy 11, 12, 13, 14, 15, 16). 

Návrh větrání, jenž byl proveden pro celkovou tepelnou bilanci v letním období 

ukázal, že bazénové haly Havířov a Ostrava-Vítek se v původním stavu nachází na hranici 

možnosti větrání venkovním vzduchem a je energeticky náročná. Objekt Orlová vyhověl 

požadavkům na větrání. V navrženém stavu je výpočet vyhovující (viz. kap. 8.1). Pro zimní 

období byly provedeny návrhy pro původní a navržené stavy. Při navržených stavech klesla 

potřeba energie na teplovzdušné vytápění cca o 54,86 - 74,13% (viz. kap. 8.2). 

Ohřevy bazénové vody byl pro objekty, Ostrava-Vítek, Havířov a Orlová, v původním 

stavu zajištěn pouze systémem CZT. Objekt Orlová dále užívá sekundární zdroj  - 

kogenerační jednotku o výkonu cca. 40 kW. Pro navržený stav bylo použito plochých 

solárních kolektorů. Solární pokrytí odpovídá 56,4 – 56,9% (viz. kap. 9.3). 
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Haly byly hodnoceny v původních i navržených stavech, na její celkovou energetickou 

náročnost (ENB) dle [35] výpočtovým programem Energie 2009. Byly hodnoceny kategorie 

vytápění, větrání, příprava teplé vody a osvětlení. Objekty nevyhověl dle požadavků [35] na 

měrnou spotřebu energie EPA,reg = 145 kWh/m2.a (viz. kap.11.2). 

 Výsledky předchozích jednotlivých výpočtů potřeby tepla na vytápění, větrání  

(pro letní i zimní období) a přípravu teplé vody byly porovnány s výsledky výstupu 

z programu Energie 2009. Zde dochází k odlišnostem, které pramení použití  

tzv. bilančního hodnocení budov programem Energie 2009 dle [35]. Zde se uvažuje 

s předpokladem, že objekt (řešená zóna) je užíván standardizovaným způsobem. Ten však 

nezahrnuje, a ani nemůže postihnout, případné individuální chování provozu řešeného 

objektu (zóny) způsobené uživatelem. Přesto lze tyto výsledky přijmout  

za správné (viz. kap. 11.3). 

 Vypočtené a vzájemně porovnané výsledky potřeb energií byly dále porovnány  

se skutečnou spotřebou odečtenou na měřidle. Tato odečtená spotřeba však platí pouze  

pro celý bazénový komplex. Podíl bazénové haly na celkové energetické potřebě celého 

komplexu byl vypočten prostým poměrem reálných (celkových) a vypočtených (pouze  

pro halu) spotřeb (viz. kap. 12). U objektů Ostrava-Vítek a Havířov došlo k enormnímu 

rozkolu vypočtených a naměřených hodnot. Toto zapříčiněno rozdílným využíváním bazénu 

od stanovených normových hodnot, než s kterými bylo počítáno (teplota vnitřního vzduchu θi 

= 28°C, teplota bazénové vody θw = 27°C), viz. kap. 12. 

Při navržených opatřeních, která byla zpracována a kalkulována v této práci lze 

konstatovat, že celková energetická úspora řešených objektů oproti původním (současným 

stavům) v řešených směrech se pohybuje v rozmezí 54,25 - 75,07% (kap. 11.2, tabulka 10) 

vzhledem k roku 2010. 

 

• Všeobecná doporučení 

- při návrzích nebo sanacích obdobných objektů navrhovat obalové energeticky 

náročných zón objektů konstrukce minimálně dle doporučených hodnot uvedených v 

[19] a kap. 5.1; 

- dbát na optimální prosklení střešního a obvodového pláště, které je vhodné chránit 

vnějšími stínícími prostředky; 

- nenavrhovat příliš vysoké stropy a podhledy; 

- efektivně využívat vnitřní tepelné zisky (především v následujících desetiletích,  

kdy se předpokládá s dalším zpřísněním tepelně technických požadavků); 

- s tím úzce souvisí i následná optimalizace vytápěcí a větrací soustavy; 

- u vzduchotechnických jednotek využívat v maximální povolené míře cirkulaci vzduchu 

a systém rekuperace tepla; 

- využití kogeneračních jednotek (objekty čím dál méně potřebují teplo k vytápění, ale 

podíl elektrické energie na automatizovanou obsluhu se stále zvyšuje); 

- využití dalších nejrůznějších obnovitelných zdrojů energie (pro bazénová zařízení 

především fototermiky pro ohřev nejen bazénové vody); 
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- důsledná a pravidelná kontrola všech zařízení podílejících se na celkové spotřebě 

energie (facility management). 

 

15. Závěr 

Cílem práce bylo zmapování a technická analýza tří vybraných bazénových hal 

s následným návrhem optimalizace tepelně technických vlastností jednotlivých konstrukcí 

objektu, vytápěcí a větrací soustavy včetně zefektivnění ohřevu bazénové vody,  

jenž povedou ke snížení energetické náročnosti. 

Ne vždy a za všech podmínek lze splnit přísné požadavky současně platných 

legislativních předpisů (viz. tabulka 10). Přesto se podařilo vhodným návrhem značnou 

měrou zredukovat potřebu energie na provoz bazénových hal. Tato redukce se pohybuje 

v rozmezí 54 – 70% oproti původní spotřebě energií. Jsou samozřejmě i další možná řešení, 

jenž by vedla k dalšímu nárůstu úspor. Nicméně provedenými úpravami je možno posoudit 

snížení finanční náročnosti provozu bazénových objektů, což má též za úkol možnost 

efektivního rozhodování při uvažovaných budoucích sanacích. 

Práce si dále kladla za úkol osvětlit na uvedených objektech pohled  

na problematiku návrhu bazénových hal a předejít tak nevhodným návrhům, které zbytečně 

zvyšují energetickou náročnost samotné budovy. Tyto problémy jsou v praxi velmi běžné. 

Některé prvky práce, především otázku mikroklimatu a tepelné zátěže,  

je možno aplikovat např. i na budovy charakteru občanské vybavenosti, na jejichž moderním 

vzhledu se často výraznou měrou podílí právě architektonicky oblíbené užití skla. 

Další rozvoj této problematiky navazuje opět na  hledisko tepelně technické. S tím 

úzce související opatření na straně technologické ve smyslu vytápění, větrání a přípravy 

teplé vody. Jelikož se tepelně technické požadavky budou nadále zpřísňovat, je zde reálný 

předpoklad, že v budoucích letech bude potřeba řešit problematiku, jak efektivně naložit 

s přebytečnými tepelnými zisky, které v těchto objektech pochází vesměs z vodní hladiny. 

Tento nezanedbatelný energetický přebytek bude vznikat i v zimním období a zajistí tak sám 

pokrytí tepelného výkonu (ztráty) bazénové haly. Bude tak nadále potřeba jej vhodně 

energeticky využít. 
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