
V Y S O K Á  Š K O L A  B Á Ň S K Á - 

T E C H N I C K Á  U N I V E R Z I T A  O S T R A V A 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

ANALÝZA ÚSPOR ENERGIE A EMISÍ CO2 V SOUVISLOSTI 

S REALIZACÍ PROJEKTU „STAVEBNÍ ÚPRAVY A 

ZATEPLENÍ ZŠ ŠKOLNÍ V LOUNECH“ 

 

diplomová práce 

 

 

 

Autor:                                                                                 Bc. Iveta Blahoutová 

Vedoucí diplomové práce:                                                Ing. Alena Straková 

 

Ostrava 2012 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 



Anotace 

     Diplomová práce je zaměřena na analýzu úspor energie a emisí CO2 v souvislosti 

s realizací projektu „Stavební úpravy a zateplení ZŠ Školní v Lounech“ a vyhodnocení 

navrženého úsporného opatření s ohledem na možnou aplikaci projektu na další ZŠ 

v Lounech. Diplomová práce je rozdělena do třech kapitol. První kapitola obsahuje 

základní údaje o předmětu energetického auditu, kterými jsou budovy základní školy 

Školní v Lounech. Dále jsou v této kapitole popsány základní údaje o energetických 

vstupech a výstupech. Druhá kapitola pojednává o přípravné fázi projektu od podání 

žádosti o dotaci na SFŽP ČR až po poskytnutí dotace, o vlastní realizaci projektu a dále 

popisuje jeho financování. Třetí kapitola popisuje vysokonákladová úsporná opatření 

varianty č.1 a varianty č.2, zabývá se výběrem optimální varianty a vyhodnocením obou 

variant. Obsahuje energetické a environmentální zhodnocení navrženého úsporného 

opatření rok po realizaci projektu a zabývá se možnou aplikací projektu na další ZŠ 

v Lounech. 

Klíčová slova: energetický audit, úsporná opatření, analýza projektu, úspora energie, 

snížení emisí 

 

Summary 

     This diploma thesis focuses on the analysis of energy savings and CO2 emissions in 

connection with „Construction Adjustments and Insulation of the Louny Elementary 

School ZŠ Školní“ project and evaluation of the proposed energy-saving measures with 

regards to possible project application in other Louny elementary schools. The diploma 

thesis consists of three chapters. The first chapter contains basic data about the energy 

utilization audit subject – the Louny elementary school buildings Školní. Further on this 

chapter describes the basic data concerning energy inputs and outputs. The second chapter 

describes the project’s preparation phase, from submitting the application for the SFŽP ČR 

project grant to receiving the grant, the actual project implementation and the project 

funding. The third chapter describes the high-cost energy saving measures of the option 1 

and option 2. It deals with selection of optimum option a evaluation of the both options. It 

contains evaluation regarding energy and environment of the proposed energy saving 



measures one year after the project implementation and also focuses on the possible project 

application for other Louny elementary schools. 

The key words:   energy utilization audit, energy-saving measures, project analysis, 

energy savings, reduction of emissions 
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1  ÚVOD 

     Tepelné ztráty budov souvisejí mj. s tepelně technickými vlastnostmi budov. Tato 

souvislost je charakterizována takto: čím jsou tepelně technické vlastnosti lepší, tím menší 

jsou tepelné ztráty a energie spotřebovávaná při vytápění. Ale nejen to – zmenšují-li se 

tepelné ztráty budov, zmenšují se i nároky na dimenze otopných zařízená a tepelné zdroje. 

Úspora energie znamená také zmenšení škodlivých emisí pronikajících do ovzduší a 

vznikajících při výrobě tepla spalovacími procesy, takže zlepšení tepelně technických 

vlastností budov přispívá rovněž ke zlepšování životního prostředí. Čím lepší tepelně 

technické vlastnosti se navrhnou, tím větší jsou náklady na jejich pořízení. Z toho plyne 

nutnost hledat taková řešení, která vedou k efektivnímu využití prostředků vynaložených 

na opatření ke zmenšení spotřeby tepla při vytápění [1]. 

     Diplomová práce je zaměřena na analýzu úspor energie a emisí CO2 v souvislosti 

s realizací projektu „Stavební úpravy a zateplení ZŠ Školní v Lounech“ a vyhodnocení 

navrženého úsporného opatření s ohledem na možnou aplikaci projektu na další základní 

školy (ZŠ) v Lounech.  

     Hlavním cílem projektu bylo snížení energetických ztrát tak, aby navržená opatření 

zohledňovala vnější klimatické podmínky, lokální klimatické podmínky, vnitroklimatické 

prostředí a efektivnost investice do zateplení. Dílčími cíly projektu bylo snížení 

energetické náročnosti jednotlivých budov školy, úspora nákladů vynaložených na energie, 

snížení emise oxidu uhličitého a zvýšení informovanosti občanů o odpadech realizovaných 

energeticky šetrných opatření [5]. 
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2  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO    

AUDITU 

2. 1  POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 

     Předmětem energetického auditu (EA) jsou vlastní konstrukce budov ZŠ Školní v 

Lounech, stav a provoz technických zařízení budov a spotřeba energie v místě. Situaci 

znázorňuje obrázek č. 1. Spotřeba energie ve služebním bytě není předmětem EA  [3].  

     Zadavatelem EA a zároveň majitelem objektu je Město Louny. Předkladatelem 

Energetického auditu CP 08007, ZŠ Školní, Louny, ze dne 28.1.2008 a Odborného 

posudku CP 10072, ZŠ Školní, Louny, ze dne 18.10.2010, je firma CITYPLAN, s.r.o. se 

sídlem Jindřišská 17, 110 00  Praha 1. Zpracovatelem je energetický auditor Ing. Daniel 

Bubenko ve spolupráci s energetickým auditorem Ing. Davidem Pechem. Dne 17.3.2011 

mi byl udělen písemný souhlas těchto energetických auditorů s využitím dokumentů 

pro účely této diplomové práce, který je přílohou č. 1. 

     EA budov je zpracovaný podle vyhlášky č. 213/2001 Sb. a ve znění vyhlášky č. 

425/2004 Sb. Budovy jsou hodnoceny dle normy ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana 

budov – část 2: Požadavky a jsou zařazeny do klasifikační třídy prostupu tepla obálkou 

budovy. EA je zpracován rovněž v souladu s ČSN EN ISO 13790, ČSN EN ISO 13 789 a 

ČSN EN ISO 13 370 [3]. 

 
Obrázek č.1  Situační schéma areálu základní školy [3] 
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     Areál školy, který byl dokončen v roce 1985, se skládá z pěti pavilónů navzájem 

propojených chodbami a služebního bytu. Jsou využívány cca 9,5 měsíců v roce s letní 

dvouměsíční provozní přestávkou. Provoz probíhá v pracovních dnech od 6:00 do cca 

17:00 hod., tělocvična je v provozu i pro veřejnost až do cca 22:00 hod. Objekt školy je 

zásobován teplem ze systému centrálního zásobování teplem (CZT) a všechny budovy jsou 

vytápěny [3]. Základní parametry př edmětu energetického auditu jsou uvedeny v tabulce č. 

1. Základní technické parametry jednotlivých pavilonů jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny hodnoty pro stanovení faktoru tvaru objektů. Služební byt - 

pavilon bytové jednotky (BJ) je objekt sousedící se spojovací chodbou. Zásobování 

objektu teplem je z vlastní plynové kotelny, elektrická energie je odebírána z rozvodů 

školy. Spotřeba energií v BJ není předmětem  energetického auditu [3]. 

Tabulka č. 1  Základní parametry předmětu energetického auditu 

Zdroj [3] 

          Budova učeben (U) je obdélníkového půdorysu. Má tř i nadzemní podlaží, je 

nepodsklepena. Dispozičně je budova ř ešena jako trojtrakt. Ve vnějších traktech jsou 

tř ídy, kabinety apod., prostř ední tvoř í chodba. Konstrukční systém je montovaný skelet 

MS 71 s obvodovými panely typu KER 300. Část obvodového pláště je provedena z tzv. 

boletických panelů. Stř echa prošla rekonstrukcí, př i které bylo provedeno zateplení a 

hydroizolace. Podlaha na terénu je tvoř ena vrstvami betonové mazaniny a tepelnou izolací 

z polystyrenu o tloušťce 30 až 50 mm. Okna jsou dř evěná, zdvojená. Všechny konstrukce 

jsou původní [3]. 
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     Budova spojovacích chodeb (SO) je ortogonálního půdorysu. Má jedno nadzemní 

podlaží. Není podsklepena. Účelem budovy je umožnit průchod mezi jednotlivými 

pavilony školy. Konstrukční systém je montovaný skelet MS 71 s obvodovými panely typu 

KER 300. Stř echa prošla rekonstrukcí, př i které bylo provedeno zateplení a hydroizolace. 

Podlaha na terénu je tvoř ena vrstvami betonové mazaniny a tepelnou izolací z polystyrenu 

o tloušťce cca 30 mm. Stěny jsou ve většině plochy proskleny. Okna byla vyměněna za 

plastová, zdvojená [3]. 

     Budova centrálních funkcí (CF) je obdélníkového půdorysu. Má dvě nadzemní podlaží. 

Není podsklepena. V př ízemí jsou umístěny šatny, v patř e jsou kancelář e vedení školy. 

Konstrukční systém je montovaný skelet MS 71 s obvodovými panely typu KER 300. Část 

obvodového pláště je provedena z tzv. boletických panelů. Stř echa prošla rekonstrukcí, 

př i které bylo provedeno zateplení a hydroizolace. Podlaha na terénu je tvoř ena vrstvami 

betonové mazaniny a tepelnou izolací z polystyrenu o tloušťce 30 až 50 mm. Okna jsou 

plastová, zdvojená [3]. 

     Budova služeb (S) je obdélníkového půdorysu. Má dvě nadzemní podlaží. Není 

podsklepena. V př ízemí jsou umístěny sklady, chladící boxy, šatny zaměstnanců apod., v 

patř e je kuchyň a jídelna. Konstrukční systém je montovaný skelet MS 71 s obvodovými 

panely typu KER 300. Část obvodového pláště je provedena z tzv. boletických panelů. 

Stř ešní konstrukce je tvoř ena keramickými stř ešními panely. Vrstva tepelné izolace z 

minerální plsti má celkovou tloušťku 80 mm. Podlaha na terénu je tvoř ena vrstvami 

betonové mazaniny a tepelnou izolací z polystyrenu o tloušťce cca 30 mm. Okna jsou 

dř evěná, zdvojená. Všechny konstrukce jsou původní [3]. 

     Budova družiny (MVD) je obdélníkového půdorysu. Má dvě nadzemní podlaží. Není 

podsklepena. Na objekt navazuje celou stěnou tělocvična. V budově jsou př evážně tř ídy, v 

př ízemí je zázemí tělocvičny. Konstrukční systém je montovaný skelet MS 71 s 

obvodovými panely typu KER 300. Část obvodového pláště je provedena z tzv. 

boletických panelů. Stř ešní konstrukce je tvoř ena keramickými stř ešními panely. Vrstva 

tepelné izolace z minerální plsti má celkovou tloušťku 120 mm. Podlaha na terénu je 

tvoř ena vrstvami betonové mazaniny a tepelnou izolací z polystyrenu o tloušťce 30 až 50 

mm. Okna jsou dř evěná, zdvojená. Všechny konstrukce jsou původní  [3]. 

     Budova tělocvičny (T) je obdélníkového půdorysu. Má jedno nadzemní podlaží. Není 

podsklepena. Na objekt navazuje na části stěny budova družiny. Celý vnitř ní prostor 
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budovy je tělocvična. Konstrukční systém je montovaný skelet MS 71 s obvodovými 

panely typu KER 300. Štítové a parapetní zdivo je vyzděno z cihel CDK. Stř echa prošla 

rekonstrukcí, př i které bylo provedeno zateplení a hydroizolace. Podlaha na terénu je 

tvoř ena vrstvami betonové mazaniny roštovou dř evěnou konstrukcí vlastní podlahy. 

Původní copilitové prosklení stěn bylo nahrazeno jednokomorovým polykarbonátem s 

dvojicí plastových oken. Všechny konstrukce, kromě náhrady copilitu, jsou původní [3]. 

     Budova bytové jednotky (BJ) je obdélníkového půdorysu. Má jedno nadzemní podlaží. 

Není podsklepena. Objekt slouží jako služební byt. Konstrukční systém je montovaný 

skelet MS 71 s obvodovými panely typu KER 300. Stř echa prošla rekonstrukcí, př i které 

bylo provedeno zateplení a hydroizolace. Podlaha na terénu je tvoř ena vrstvami betonové 

mazaniny a tepelnou izolací z polystyrenu o tloušťce 30 až 50 mm. Okna jsou dř evěná, 

zdvojená. Všechny konstrukce jsou původní [3]. 

Tabulka č. 2  Základní technické parametry jednotlivých pavilonů 

 

Zdroj [3] 

Tabulka č. 3  Hodnoty pro stanovení faktoru tvaru objektů 
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Zdroj [3] 

     Pro zpracování energetického auditu byly použity tyto podklady: 

• projektová dokumentace stavební části, (ÚT) a vzduchotechnika (VZT) (1981) 

• projektová dokumentace rekonstrukce předávacích stanic (2003) 

• zprávy o revizi elektrického zařízení 

• spotřeby el. energie a tepla poskytnuté provozovatelem 

• protokol o měření umělého osvětlení 

• údaje o provozu v budově 

• údaje z šetření na místě 

• původní energetický audit z roku 2005 [3]. 

 

2. 2   ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ENERGETICKÝCH VSTUPECH 

     Budovy jsou zásobovány elektrickou energií od společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., zemním 

plynem  od společnosti Severočeská plynárenská, a.s. a teplem pro ústř ední vytápění a 

teplou vodou (TV) od společnosti United Energy a.s. [3].  

     Př ehled o energetických vstupech uvádí tabulka č. 4, 5 a 6. Spotř eba zemního plynu 

pro vytápění bytové jednotky byla odhadnuta na základě výpočtu tepelné ztráty. V tabulce 

č. 7 je uvedena průměrná spotř eba energetických vstupů a výstupů za roky 2005-2007.  

     Graf č. 1 je znázorňuje měsíční spotř ebu tepla na vytápění, TV a VZT v roce 2007 a 

v grafu č. 2 je znázorněna spotř eba tepla po měsících za období roku 2005 až roku 2007. 

Celkovou roční spotř ebu tepla v objektu v letech 2005-2007 uvádí graf č. 3 a celkovou 

spotř ebu elektrické energie v letech 2005-2007 uvádí graf č. 4. Celkovou spotř ebu energie 
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v letech 2005-2007 vyjadř uje graf č. 5 a celkové náklady na energie v letech 2005-2007 

vyjadř uje graf č. 6.  

      Ceny energií jsou cenami roku 2007 a jsou uvedeny včetně DPH [3]. 

Tabulka č. 4  Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA – rok 2005 

 Zdroj  [3] 

Tabulka č. 5  Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA – rok 2006 

 Zdroj  [3] 

Tabulka č. 6  Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA – rok 2007 

 Zdroj  [3] 

Tabulka č. 7  Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA – průměr let 2005 až 2007 

 
Zdroj  [3] 
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Graf č. 1  Měsíční spotř eba tepla na vytápění, TV a VZT v roce 2007 

 
Zdroj  [3] 

Graf č. 2 Spotř eba tepla po měsících za období 2005 až 2007 

Zdroj  [3] 

Graf č. 3  Celková roční spotř eba tepla v objektu v letech 2005-2007 

Zdroj  [3] 

Graf č. 4  Celková spotř eba el. energie v letech 2005-2007 

Zdroj  [3] 
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Graf č. 5  Celková spotřeba energií v letech 2005-2007 

Zdroj  [3] 

Graf č. 6  Celkové náklady na energie v letech 2005-2007 

 

 

Zdroj  [3] 

2. 3.  KLÍČOVÉ HODNOTY PRO NORMALIZOVANÉ KLIMATICKÉ    

PODMÍNKY REGIONU 

     Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepelné 

energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu 

v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod + 13 
o
C ve 2 dnech po sobě následujících a 

podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad  + 13 
o
C pro následující den. 

     Počet denostupňů D
o
 je určen vztahem: D

o 
 = d . (tis - tes) 

kde je: 

d – počet dnů vytápění v otopném období 

tis – průměrná výpočtová teplota vnitřního vzduchu ve vytápěných prostorách objektu ve 

o
C stanovená váženým průměrem podle m

3 
obestavěného vytápěného prostoru 

(obvykle lze použít + 20 
o
C) 
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tes – průměrná teplota venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období ve 
o
C 

(obvykle se používá průměrná teplota stanovená z denních měření 

hydrometeorologických nebo jiných stanic v dané lokalitě) [11]. 

     Hodnoty pro výpočet denostupňů byly převzaty z Českého hydrometeorologického 

úřadu [3].  

     V tabulce č. 8 jsou uvedeny klíčové hodnoty pro normalizované podmínky regionu.  

Tabulka č. 8  Klíčové hodnoty pro normalizované podmínky 

 

Zdroj [3] 

     Graf č. 7 znázorňuje denostupně v letech 2005-2007. Graf č. 8 porovnává skutečné 

klimatické podmínky s dlouhodobým průměrem a graf č. 9 porovnává skutečné průměrné 

teploty v jednotlivých měsících otopného období s průměrnými teplotami v jednotlivých 

měsících otopného období pro dlouhodobý průměr. 

Graf č. 7  Denostupně v letech 2005 – 2007 

 

Zdroj [3] 

 



Bc. Iveta Blahoutová: Analýza úspor energie a emisí  CO2 v souvislosti s realizací projektu 

„Stavební úpravy a zateplení ZŠ Školní v Lounech“ 

2012                                                                                                                                      11 

Graf č. 8  Porovnání skutečných klimatických podmínek s dlouhodobým průměrem 

 

Zdroj [3] 

Graf č. 9  Porovnání skutečných průměrných měsíčních teplot s dlouhodobým průměrem 

 
Zdroj [3] 
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3  PROJEKT „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ ZŠ 

ŠKOLNÍ V LOUNECH“ 

3. 1  PŘÍPRAVNÁ FÁZE PROJEKTU 

     K tomu, aby mohl být projekt „Stavební úpravy a zateplení ZŠ Školní v Lounech“ 

realizován, a vzhledem k tomu, že se jednalo o finančně nákladný investiční projekt, 

rozhodlo se Město Louny, které je majitelem objektu základní školy, zapojit do operačního 

programu životního prostředí (ŽP). 

     Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality ŽP jako základního 

principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní ŽP je základem zdraví lidí a přispívá ke 

zvyšování atraktivity České republiky (ČR) pro život, práci a investice, a podporuje tak 

naši celkovou konkurenceschopnost [13]. 

     Operační program ŽP, který připravil Státní fond životního prostředí (SFŽP) a 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší ČR 

prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech [13].  

     Projekt „Stavební úpravy a zateplení ZŠ Školní v Lounech“ spadá do prioritní osy 3 – 

Udržitelné využívání zdrojů energie, primární oblast podpory je 3.2 – Realizace úspor 

energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) a podoblast podpory je 3.2.1 – 

Realizace úspor energie [14]. 

     Prioritní osa 3 podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, 

zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem 

programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a 

efektivnější využití odpadního tepla. Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické 

projekty se může stát téměř každý. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní 

správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i 

neziskovým organizacím. Dotace může dosahovat až 90  % z celkových způsobilých 

výdajů na projekt. U všech projektů je podmínkou veřejné spolufinancování. Příjemci 

mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené 

a dodavatelům neuhrazené faktury. Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu 

i žádosti [14]. 
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     Předmětem podpory byla realizace úspor energie v objektu ZŠ Školní v Lounech. 

Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení 

střechy. Žádost o podporu – dotaci na SFŽP ČR podalo Město Louny dne 29.1.2008 [5]. 

Přílohou byl EA ZŠ Školní Louny ze dne 28.1.2008. Předkladatelem byla firma 

CITYPLAN spol. s r.o., se sídlem Jindřišská 17, 110 00  Praha 1. Zpracovatelem byl Ing. 

Daniel Bubenko ve spolupráci s Ing. Davidem Pechem [3]. Dne 30.6.2008 byl MŽP ČR 

vydán registrační list akce s přiznáním podpory - dotace a zároveň bylo vydáno rozhodnutí 

č. 08007843-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci operačního 

programu ŽP z prostředků SFŽP ČR [6]. Dne 15.6.2009 byla  mezi Městem Louny a SFŽP 

uzavřena smlouva č. 08007843 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci operačního 

programu ŽP [7]. 

3. 2  FINANCOVÁNÍ  PROJEKTU 

     Podpora, kterou se zabývá smlouva č. 08007843, je poskytována v rámci operačního 

programu ŽP. Podkladem pro její poskytnutí byla žádost příjemce podpory, akceptovaná 

SFŽP ČR dne 29.2.2008 [7]. Předpokládaná struktura financování je uvedena v tabulce č. 

9.  

Tabulka č. 9  Předpokládaná struktura financování 

 

Zdroj [6] 
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     SFŽP ČR poskytl příjemci podpory dotaci ve výši 701 806,- Kč. Dotace byla určena na 

spolufinancování akce. Příjemci byla poskytnuta rovněž dotace ze státního rozpočtu na 

předfinancování výdajů, které byly kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to 

prostředky Fondu soudržnosti. Dotace byla poskytnuta na základě rozhodnutí MŽP o 

poskytnutí dotace ev. č. ISPROFIN 1152220469 a činila 11 930 708,- Kč [7]. 

     Po realizaci projektu byly celkové investiční náklady akce vyčísleny na 19 606 000,- 

Kč. Celkové uznatelné náklady činily 14 036 128,- Kč. Celková dotace  byla poskytnuta ve 

výši 12 632 514,- Kč, což je 90 % uznatelných nákladů. Z toho dotace z Evropské unie – 

Fondu soudržnosti činila 11 930 708,- Kč, tj. 85 % uznatelných nákladů, a dotace ze SFŽP 

činila  701 806,- Kč, tj. 5 % uznatelných nákladů. Příspěvek Města Louny byl 1 403 614,- 

Kč, tj. 10 % uznatelných nákladů. Město Louny tento projekt celkem financovalo částkou 

6 973 486,- Kč [7]. Skutečná struktura financování je uvedena v tabulce č. 10. Rozdělení 

celkových investičních nákladů uvádí tabulka č. 11.  

Tabulka č. 10  Skutečná struktura financování [7] 

Skutečná výše podpory z OP ŽP v jednotlivých letech v Kč:     

Finanční zdroje (v Kč) rok 2008 2009 2010 2011 Celkem   

          v Kč 

v % k 

CZV 

Celkové výdaje na projekt 9 803 000 9 803 000 0 0 19 606 000   

Celkové nezpůsobilé              

výdaje projektu 2 784 936 2 784 936 0 0 5 569 872   

Celkové způsobilé výdaje             

projektu (CZV) 7 018 064 7 018 063 0 0 14 036 128 100 

Zdroje žadatele 701 807 701 807 0 0 1 403 614 10 

Podpora z FS (dotace) 5 965 354 5 965 354 0 0 11 930 708 85 

Dotace SFŽP ČR 350 903 350 903 0 0 701 806 5 

 

Tabulka č. 11  Rozdělení celkových investičních nákladů [7] 

INVESTIČNÍ NÁKLADY NA PROJEKT v Kč 

Veškeré stavební práce 18 370 000 

Projektová dokumentace 74 000 

Energetický audit 22 000 

Koordinátor BOZP 100 000 

Dotační management 900 000 

Technický dozor 140 000 

Celkové investiční náklady 19 606 000 
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3. 3  REALIZACE A DOKONČENÍ PROJEKTU 

     Stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy a zateplení objektu ZŠ Školní v 

Lounech“ č.j.: MULN/30108/2007/SU/A bylo Městským úřadem Louny, stavebním 

úřadem, vydáno dne 21.1.2008 a nabylo právní moci dne 28.2.2008. Stavební práce byly 

započaty dne 18.11.2008 [8]. 

     Stavba byla prováděna podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Ivana 

Vírová, která vykonávala také technický dozor. Hlavním dodavatelem stavby bylo 

Sdružení společností pro stavební úpravy a zateplení objektu ZŠ Školní 2426, zastoupené 

Představitelem sdružení firmou Lounská stavební, spol. s r.o., se sídlem Jablonského 540, 

Louny, dále Lounská stavební, spol. s r.o., se sídlem Jablonského 540, Louny a PROGRES 

LOUNY s.r.o., se sídlem SNP 2667, Louny. Subdodavatelem stavby se stala firma LT-

PLAST, spol. s r.o., se sídlem Libotenice 152, Hrobce. Koordinátorem bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci byla firma JCA s.r.o., se sídlem Moskevská 1/14, Most. Dotační 

management zajistila firma TECHNOEXPORT, akciová společnost pro zahraniční obchod, 

se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1. Energetický audit byl zpracován firmou 

CITYPLAN spol. s r.o., se sídlem Jindřišská 17, Praha 1 [12]. 

     Dne 13.11.2009 podal stavebník žádost na Městský úřad Louny, stavební úřad, o 

kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 30.11.2009. Stavební úřad 

provedl dne 30.11.2009 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 

3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se 

závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a zdraví zvířat, bezpečnost anebo 

životní prostředí. Stavební úřad vydal dne 1.12.2009 kolaudační souhlas s užíváním stavby 

č.j.: MULN/17803/2009/SU/A [9]. 
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4 ANALÝZA ÚSPOR ENERGIE A EMISÍ CO2   

V SOUVISLOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU „STAVEBNÍ 

ÚPRAVY A ZATEPLENÍ ZŠ ŠKOLNÍ V LOUNECH“ 

4.1  VYSOKONÁKLADOVÁ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ – VARIANTA 1 

4.1.1  OPATŘENÍ C – REKONSTRUKCE BOLETICKÝCH PANELŮ 

     Tepelné technické vlastnosti stávajícího lehkého obvodového pláště z boletických 

panelů již neodpovídají požadavkům na tepelně technické vlastnosti budov – nesplňují 

požadavky na součinitel prostupu tepla uvedený v normě ČSN 73 0540-2-2007. V tomto 

opatření je navržena demontáž tohoto pláště a nahrazení zděnými stěnami. Prostor bude 

vyzděn 300 mm pórobetonovými bloky a doplněn izolací z minerální vlny. Uvažovaná 

cena tohoto opatření (demontáž + vyzdění bez instalace oken a bez zateplení, které bude 

realizováno souběžně s celkovým zateplením objektů) je cca 3000 Kč/m
2
 bez DPH [3]. 

V tabulce č. 12 je uvedeno př edpokládané vyčíslení nákladů a úspor energií jednotlivých 

budov s boletickými panely a v tabulce č. 13 je uvedeno př edpokládané vyčíslení investic 

a úspor energií př i  rekonstrukci boletických panelů. 

Tabulka č. 12  Předpokládané vyčíslení úspor energií  jednotlivých budov s boletickými panely 

 
 Pozn.: Náklady jsou uvažovány s DPH                                   Zdroj  [3] 

 
Tabulka č. 13  Př edpokládané vyčíslení investic a úspor energií př i rekonstrukci boletických panelů 

 

  Pozn.: Investiční výdaje jsou uvažovány s DPH                 Zdroj  [3] 
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4.1.2  OPATŘENÍ D – VÝMĚNA PROSKLENÝCH KONSTRUKCÍ 

     Původní dřevěná zdvojená okna a dveře na budovách mají nevyhovující tepelně 

technické vlastnosti (kromě pavilonů CF a SO, kde již jsou instalována nová plastová okna 

s izolačním dvojsklem). Návrh opatření počítá se zabudováním oken v pavilonech U, S a 

MVD s plastovým rámem a tepelně izolačním dvojsklem. Po instalaci zároveň dojde k 

omezení spárové infiltrace, proto je nutné zajistit pravidelné větrání. Při výměně oken 

budou rovněž demontovány meziokenní vložky a budou vyzděny pórobetonovými bloky. 

V celkové investici je zahrnuta i tato realizace. Cena okna i s instalací bez DPH je 

přibližně 6 000 Kč/m
2
. Po provedení tohoto opatření dojde ke snížení spotřeby tepla na 

vytápění a bude tak nutné provést upravení ekvitermní otopné křivky, aby nedocházelo k 

přetápění prostor budovy [3].  V tabulce č. 14 je uvedeno předpokládané vyčíslení nákladů 

a úspor energií pro jednotlivé budovy při výměně oken a dveří. V tabulce č. 15  je 

uvedeno předpokládané vyčíslení nákladů a úspor energií při vyzdění meziokenní vložky 

(MOV). V tabulce č. 16 je uvedeno předpokládané vyčíslení investic a úspor energií při 

výměně oken včetně MOV. 

Tabulka č. 14  Předpokládané vyčíslení nákladů a úspor energií pro jednotlivé budovy při výměně oken a 

                           dveří 

 
  Pozn.: Náklady jsou uvažovány s DPH                            Zdroj  [3] 

Tabulka č. 15  Př edpokládané vyčíslení nákladů a úspor energií pro jednotlivé budovy př i vyzdění MOV  

 

  Pozn.: Náklady jsou uvažovány s DPH                           Zdroj  [3] 
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Tabulka č. 16  Př edpokládané vyčíslení investic a úspor energií př i výměně oken včetně MOV 

 
  Pozn.: Investiční výdaje jsou uvažovány s DPH                 Zdroj  [3] 

 

4.1.3  OPATŘENÍ E – ZATEPLENÍ FASÁD BUDOV ŠKOLY 

     Obvodové konstrukce nesplňují současné tepelně technické požadavky. Je navržena 

izolace kontaktním zateplovacím systémem s polystyrenovým izolantem o síle 120 mm. 

Tento systém bude realizován na stávajících svislých obvodových stěnách pavilonů  vyjma 

pavilonu BJ, včetně na nově vyzděných meziokenních vložkách. Na nově vyzděné 

konstrukci nahradí minerální vlna boletické panely (viz opatření C). Při rekonstrukci by 

měl být použit certifikovaný tepelně izolační systém. Jeho volba záleží na projektantovi a 

zadavateli projektu. Cena zateplení s DPH je přibližně 1 400 – 1 500 Kč/m
2
. Po provedení 

tohoto opatření dojde ke snížení spotřeby tepla na vytápění a bude tak nutné provést 

upravení ekvitermní otopné křivky, aby nedocházelo k přetápění prostor budovy [3].  

V tabulce č. 17 je uvedeno předpokládané vyčíslení nákladů a úspory energií pro 

jednotlivé budovy při zateplení fasády. V tabulce č. 18 je uvedeno předpokládané 

vyčíslení investic a úspory energií při zateplení fasády. 

Tabulka č. 17  Předpokládané vyčíslení nákladů a úspory energií pro jednotlivé budovy při zateplení fasády 

 

  Pozn.: Náklady jsou uvažovány s DPH                            Zdroj  [3] 
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Tabulka č. 18  Předpokládané vyčíslení investic a úspory energií při zateplení fasády 

 
  Pozn.: Investiční výdaje jsou uvažovány s DPH                  Zdroj  [3] 

4.1.4  OPATŘENÍ F – ZATEPLENÍ PLOCHÝCH STŘECH BUDOV ŠKOLY 

     Stávající střešní konstrukce nad posledním nadzemním podlažím (pavilony S a MVD) 

nesplňuje v současnosti platné požadavky na tepelně technické vlastnosti dle normy ČSN 

730540-2:2007. Střešní plášť těchto pavilonů nebyl rekonstruován a jeho oprava je nutná. 

Řešením je rekonstrukce hydroizolačního souvrství se současným provedením zateplení 

obdobně jako u realizovaných střech ostatních pavilonů. Doporučená tloušťka tepelné 

izolace je 200 mm. Obvyklá celková cena tohoto zateplení se pohybuje v rozmezí 2800 – 

3000 Kč/m
2
. V dalším ekonomickém hodnocení je od investičních nákladů odečtena částka 

na samotnou rekonstrukci střech bez zateplení, která by musela být provedena z důvodu 

jejich havarijního stavu (tzv. investice do energeticky úsporného projektu -  EÚP). Po 

provedení tohoto opatření dojde ke snížení spotřeby tepla na vytápění a bude tak nutné 

provést upravení ekvitermní otopné křivky, aby nedocházelo k přetápění prostor budovy 

[3].  V tabulce č. 19 je uvedeno předpokládané vyčíslení pro jednotlivé budovy při 

zateplení plochých střech. V tabulce č. 20 je uvedeno předpokládané vyčíslení investic a 

úspor energií při zateplení plochých střech. 

Tabulka č. 19  Předpokládané vyčíslení nákladů a úspor energií pro jednotlivé budovy při zateplení plochých 

střech 

 

 Pozn.: Náklady jsou uvažovány s DPH                             Zdroj  [3] 



Bc. Iveta Blahoutová: Analýza úspor energie a emisí  CO2 v souvislosti s realizací projektu 

„Stavební úpravy a zateplení ZŠ Školní v Lounech“ 

2012                                                                                                                                      20 

Tabulka č. 20  Př edpokládané vyčíslení investic a úspor energií př i zateplení plochých stř ech 

 
   Pozn.: Investiční výdaje jsou uvažovány s DPH                Zdroj  [3] 

 

4.2  VYSOKONÁKLADOVÁ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ – VARIANTA 2 

4.2.1  OPATŘENÍ B – INDIVIDUAL ROOM CONTROL (IRC) 

     Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií, s dalšími předpisy ukládá povinnost 

instalovat individuální automatická regulační zařízení v objektech vybraného typu. Tato 

povinnost se vztahuje i na objekt školy. V době aktualizace EA (leden 2008) byly 

instalovány termoregulační ventily (TRV) s termohlavicí jen asi na 1/3 otopných těles 

(OT), převážně na chodbách. Požadavky tohoto zákona naplňuje i systém IRC. Jedná se o 

zařízení, které umožňuje reagovat na vnitřní tepelné zisky, nastavit teplotní režim každé 

místnosti a dosáhnout tak maximální možné úspory tepla potřebného na vytápění. 

Základem jsou ventily se servopohonem, které jsou instalovány na každém otopném tělese. 

Jsou vybaveny čidly teploty. Údaje jsou předávány a vyhodnocovány řídícím počítačem s 

uživatelsky příjemným ovládacím rozhraním. Údaje jsou předávány kabelovým 

propojením, které zajišťuje přenos dat a přívod energie pro pohon servomotorů. Tyto 

kabely je vhodné vést ve zdi nebo v elektrorozvodných lištách. Systém je možné doplnit o 

senzory otevřených oken či přítomnosti osob v dané místnosti. Po provedení tohoto 

opatření je nutno provést hydraulické vyregulování soustavy pro zajištění hydraulické 

stability otopné soustavy. Cena se v průměru pohybuje v rozmezí 2500 - 3000 Kč za jedno 

OT. V době aktualizace energetického auditu byl již zpracován projekt na realizaci této 

regulace na OT v učebnách pavilonů [3].  V tabulce č. 21 je uvedeno předpokládané 

vyčíslení investic a úspor energií při realizaci IRC. 
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Tabulka č. 21 Předpokládané vyčíslení investic a úspor energií při realizaci IRC 

 
  Pozn.: Investiční výdaje jsou uvažovány s DPH                 Zdroj  [3] 

 

     Do vysokonákladového úsporného opatření – Varianta 2 jsou zahrnuty kromě opatření 

B, také opatření C, opatření D, opatření E a opatření F, které jsou již popsány v kapitolách 

4.1.1 až  4.1.4. 

4.3  VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY 

4.3.1  ENVIRONMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ VARIANT 

     Znečišťující látky do ovzduší jsou sledovány na základě Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 

a vyjádřeny jsou i ve vyhlášce MPO ČR č. 213/2001 Sb. Jde především o tuhé látky, SO2, 

NOx, CO, CxHy a CO2. Ekologické účinky posuzovaných variant jsou vyhodnoceny 

porovnáním emisí znečišťujících látek ve výchozím stavu a po realizaci dané varianty. 

Jelikož v objektu je spotřebovávána také energie, která je získávána mimo budovu (např. 

elektrická energie), je v tabulkách vyjádřena také produkce emisí systémových elektráren 

na území ČR. Emisní faktory CO2 na výrobu el. energie jsou převzaty z vyhlášky č. 

425/2004 Sb. Zdrojem tepla z CZT pro danou základní školu je plynová kotelna [3].  

V tabulce č. 22 je uveden současný stav produkce emisí. V tabulce č. 23 je uvedena 

produkce emisí u výchozího stavu a varianty č. 1 a v tabulce č. 24 je uvedena produkce 

emisí u výchozího stavu a varianty č. 2. 
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Tabulka č. 22  Současný stav produkce emisí 

 
Zdroj  [3] 

Tabulka č. 23  Produkce emisí u výchozího stavu a varianty č. 1 

 
Zdroj  [3] 

Tabulka č. 24  Produkce emisí u výchozího stavu a varianty č. 2 

 
Zdroj  [3] 

     V grafu č. 10 je znázorněna emise tuhých látek SO2, NOx a CO v jednotlivých 

variantách a graf č. 11 znázorňuje emise CO2 v jednotlivých variantách. 
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Graf č. 10  Emise tuhých látek SO2, NOx a CO v jednotlivých variantách 

 
Zdroj  [3] 

Graf č. 11  Emise CO2  v jednotlivých variantách 

 
Zdroj  [3] 

 

4.3.2  VYHODNOCENÍ VARIANT 

     Soubory opatření jsou sestaveny do dvou variant. Jednotlivé varianty jsou sestaveny 

z vysokonákladových opatření. Navržená opatření lze realizovat každé samostatně a 

přinesou příslušnou úsporu energie [3].  V tabulce č. 25 je uveden seznam opatření ve 

variantě č. 1 a v tabulce č. 26 je uveden seznam opatření ve variantě č. 2. 

Tabulka č. 25  Seznam opatření ve variantě č. 1 
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Zdroj  [3] 

Tabulka č. 26  Seznam opatření ve variantě č. 2 

 
Zdroj  [3] 

     Optimální varianta, v tomto případě spíše optimální strategie, vyplyne z 

multikriteriálního hodnocení. Každé hledisko u jednotlivých variant opatření bylo 

obodováno max. počtem bodů 100 a každému z nich byla přiřazena určitá váha.  

          Demonstrovat závislost výsledků (charakteristických hodnot) na volbě váhového 

vektoru mají za úkol dvě alternativy (alternativa I a II), které se navzájem liší různě 

zvolenými váhovými vektory - u alternativy II byla větší váha přiřazena ekologickému 

kritériu, naopak menší ekonomickému. 

     Je na místě a je seriózní poznamenat, že výsledná optimální varianta, která vyplyne 

z tohoto multikriteriálního modelu, je do jisté míry subjektivním řešením. Výsledek totiž 

plně závisí na zvolených vahách, daném bodovém ohodnocení jednotlivých hledisek a též 

na vlastní volbě typů a počtu hledisek. Je tedy nutné si vytvořit k výsledkům tohoto typu 

hodnocení určitý rezervovaný přístup [3].   

     Obě alternativy jsou prezentovány v tabulce č. 27 a č. 28 a přehledně v grafu č. 12. 

 



Bc. Iveta Blahoutová: Analýza úspor energie a emisí  CO2 v souvislosti s realizací projektu 

„Stavební úpravy a zateplení ZŠ Školní v Lounech“ 

2012                                                                                                                                      25 

Tabulka č. 27  Bodové ohodnocení posuzovaných kritérií a váhová matice kritérií (alternativa I) 

 

Zdroj  [3] 

Tabulka č. 28  Váhová matice kritérií (alternativa II) 

 
Zdroj  [3] 

Graf č. 12  Charakteristické hodnoty jednotlivých opatření 

 

Zdroj  [3] 

     Z rozdílu variant V1 a V2 je patrné, že volba vah může ovlivnit výsledky hodnocení. 

Záleží pouze na nás, které hledisko považujeme za důležitější. Doporučená je varianta V2, 

která se od varianty V1 liší o instalaci IRC systému na OT.  
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     Doporučenou variantu V2 je možno shrnout v těchto základních bodech: 

 realizací doporučené varianty se docílí úspory energie cca 996 GJ/rok 

 celkové investiční náklady činí 17 593 tis. Kč 

 investiční náklady na EÚP činí 16 596 tis. Kč 

 celkové investiční náklady na uspořenou jednotku energie jsou cca 17 663 Kč/GJ 

 investiční náklady EÚP na uspořenou jednotku energie jsou cca 16 662 Kč/GJ 

 roční finanční úspora nákladů na energie představuje cca 469 tis. Kč 

 snížení emisí CO2 o cca 65,74 t/rok 

          Variantu V1 je možno shrnout v těchto základních bodech: 

 realizací varianty V1 se docílí úspory energie cca 883 GJ/rok 

 celkové investiční náklady s DPH činí 17 093 tis. Kč 

 investiční náklady na EÚP (energeticky úsporný projekt) činí 19 357 tis. Kč 

 celkové investiční náklady na uspořenou jednotku energie jsou cca 18 228 Kč/GJ 

 roční finanční úspora nákladů na energie představuje cca 416 tis. Kč 

 snížení emisí CO2 o cca 58,28 t/rok  

     Jako podklad žádosti o dotace z operačního programu ŽP je uvedena varianta V1, která 

se od varianty V2 liší pouze tím, že ve variantě V2 je navíc zahrnuta instalace regulace 

IRC na otopná tělesa v učebnách. Z pohledu stavebních opatření jsou tyto varianty 

shodné [3].   

4.4  ZHODNOCENÍ NAVRŽENÉHO ÚSPORNÉHO OPATŘENÍ ROK 

PO REALIZACI PROJEKTU  

4.4.1  ENERGETICKÉ VSTUPY PRO PŮVODNÍ STAV 

     Souhrnné roční spotřeby energie pro ÚT a přípravu TV byly převzaty z energetického 

auditu [4].  V tabulce č. 29 je uvedena spotřeba tepla v letech 2005 – 2007 v GJ/rok. 
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Tabulka č. 29  Spotřeby tepla v letech 2005 - 2007 

 
Zdroj  [4] 

     Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě byl proveden 

propočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou a byla určena průměrná 

hodnota spotřeby tepla pro kontrolu a určení skutečné výše tepelné ztráty objektu. Na 

základě provedeného propočtu byla sestavena upravená vstupní energetická bilance 

objektů, která bude použita při výpočtech úspor jednotlivých variant. Vzhledem k různým 

klimatickým podmínkám v jednotlivých letech jde o metodu, která sjednocuje spotřeby 

tepla na vytápění na stejnou bázi na dlouhodobý průměr denostupňů (cca 50-ti letý průměr) 

[3].  Přepočet spotřeby tepla na vytápění na dlouhodobý průměr ukazuje tabulka č. 30. 

V tabulce č. 31 je uvedena upravená vstupní energetická bilance objektu. Výpočet 

denostupňů byl proveden pro celkovou vnitřní průměrnou výpočtovou teplotu 20 
o
C. 

Tabulka č. 30  Skutečná a př epočtená spotř eba tepla na ÚT př ed realizací opatř ení 

 

Zdroj  [3] 

Tabulka č. 31  Upravená vstupní energetická bilance objektu 

 

Zdroj  [3] 
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     Po realizaci úsporných opatř ení, které jsou podrobně popsány v kapitole č. 4.1 a 4.2, 

vybrané varianty č. 2 by mělo dle energetického auditu dojít k  úspoře energie cca 996 

GJ/rok. Tabulka č. 32 uvádí úsporu energií jednotlivých úsporných opatření. 

 
Tabulka č. 32  Úspora energie jednotlivých úsporných opatření 

 
Zdroj  [3] 

 

4.4.2  ENERGETICKÉ VSTUPY PO REALIZACI ENERGETICKY ÚSPORNÝCH 

OPATŘENÍ 

      Stavební opatření byla dokončena v srpnu 2009. Vzhledem k době uplynulé od 

dokončení energetické sanace objektu je k dispozici spotřeba tepla za topnou sezónu 

2009/2010. Hodnoty fakturovaných spotřeb byly vyhodnocovány za období září 2009 až 

srpen 2010. V letních měsících 2010 (červenec a srpen) je celková spotřeba zanedbatelná a 

je tvořena jen spotřebou tepla na přípravu teplé vody [4]. Spotř ebu po realizaci opatř ení 

v jednotlivých měsících uvádí tabulka č. 33.  

Tabulka č. 33  Spotřeba po realizaci opatření v jednotlivých měsících 

 

Zdroj  [4] 
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     V tabulce č. 34 jsou uvedeny denostupně v topné sezóně 2009/2010. Tabulka č. 35 

porovnává denostupně v období topné sezóny 2005 – 2007, 50-ti letého průměru a 

v období topné sezóny 2009/2010 a tabulka č. 36 uvádí skutečnou a přepočtenou spotřebu 

tepla na ÚT v topné sezóně 2009/2010. Přepočtená spotřeba tepla na vytápění uvádí, jaká 

by byla spotřeba objektu při dlouhodobých normových denostupních, tj. při statisticky 50-

ti letém dlouhodobém průměru. 

Tabulka č. 34  Denostupně, topná sezóna 2009/2010 

 
Zdroj  [4] 

Tabulka č. 35  Porovnání denostupňů v období topné sezóny 2005 – 2007, 50-ti letého průměru a období topné 

sezóny 2009/2010 

 
Zdroj  [4] 

Tabulka č. 36  Skutečná a př epočtená spotř eba tepla na ÚT v topné sezóně 2009/2010 

 
Zdroj  [4] 
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4.4.3  VYHODNOCENÍ CELKOVÉ SPOTŘEBY TEPLA A POROVNÁNÍ S EA 

     Hodnoty energetické úspory tepla se dle EA a z rozdílu naměřených a následně 

denostupňovou metodou přepočtených spotřeb liší naprosto minimálně. V EA byla 

vypočtena úspora tepla 996,3 GJ/rok. V období po realizaci úsporných opatření (09/2009 

– 09/2010) je skutečná přepočtená úspora na 50-ti letý průměr ÚT v lokalitě Louny 986,0 

GJ/rok, celková spotřeba tepla na ÚT a TV je 1270,6 GJ/rok. Rozdíl mezi vypočtenou a 

skutečnou úsporou tepla tedy činí pouze cca 1 % oproti výpočtu v EA. Po realizaci 

stavebních opatření bylo tedy dosaženo energetické úspory uvedené v EA [4]. V tabulce č. 

37 je znázorněno vyhodnocení celkové spotř eby tepla a porovnání s EA. 

Tabulka č. 37  Vyhodnocení celkové spotřeby tepla a porovnání s EA 

 

Zdroj  [4] 

     Původní průměrná spotřeba na ohřev TV byla 186,2 GJ/rok. Spotřeba tepla na ohřev TV 

v topné sezóně 2009/2010 byla 166,4 GJ/rok [4]. 
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4.4.4  ENVIRONMENTÁLNÍ HODNOCENÍ PROJEKTU  

     Tabulka č. 38 uvádí výchozí stav produkce emisí. Tabulka č. 39 znázorňuje deklarované 

množství emisí př ed a po realizaci opatř ení dle EA a v tabulce č. 40 je uvedeno výsledné 

množství emisí po realizaci opatř ení.  

Tabulka č. 38  Výchozí stav produkce emisí 

 
Zdroj  [4] 

Tabulka č. 39  Deklarované množství emisí před a po realizaci opatření dle EA 

 
Zdroj  [4] 

Tabulka č. 40  Výsledné množství emisí po realizaci opatření 

 

Zdroj  [4] 

     EA deklaroval snížení emisí CO2 o 65,74 t/rok. Celkové snížení emisí CO2 první rok po 

realizaci úsporných opatření je 65,07 t/rok. Výsledný rozdíl je minimální. 
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     4.5  APLIKACE PROJEKTU NA DALŠÍ ZŠ V LOUNECH 

     Zřizovatelem ZŠ je Město Louny, které provozuje 5 ZŠ ve 22 pavilónech a 1 historické 

budově. ZŠ J. A. Komenského,  Pražská 101, Louny  - 1 historická budova,  ZŠ 28. října 

2173, Louny – 3 pavilóny, ZŠ Přemyslovců 2209, Louny – 6 pavilónů, ZŠ Prokopa Holého 

2632, Louny – 8 pavilónů, ZŠ Školní 2426, Louny – 5 pavilónů. 

     Celkové náklady na tepelnou energie spotřebovanou na vytápění těchto objektů 

v období  roku 2005 – 2009 činily pro Město Louny 25 582 892,36 Kč.  V následujících 

tabulkách jsou znázorněny celkové výdaje za tepelnou energii za období roku 2005 – 2009. 

Ceny energií jsou cenami v jednotlivých letech. Tabulka č. 41 znázorňuje celkové výdaje 

na tepelnou energii pro ZŠ J.A. Komenského, Pražská 101, Louny. Tabulka č. 42 

znázorňuje celkové výdaje na tepelnou energii pro ZŠ 28. října 2173, Louny. Tabulka č. 

43 znázorňuje celkové výdaje na tepelnou energii pro ZŠ Přemyslovců 2209, Louny. 

Tabulka č. 44 znázorňuje celkové výdaje na tepelnou energii pro ZŠ Prokopa Holého 

2632, Louny. Tabulka č. 45 znázorňuje celkové výdaje na tepelnou energii pro ZŠ Školní 

2426, Louny. 

Tabulka č. 41  Celkové výdaje na tepelnou energii pro ZŠ J.A. Komenského, Pražská 101, Louny [10] 

 
 

 
Tabulka č. 42  Celkové výdaje na tepelnou energii pro ZŠ 28. října 2173, Louny [10] 
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Tabulka č. 43  Celkové výdaje na tepelnou energii pro ZŠ Přemyslovců 2209, Louny [10] 

 
 

 
Tabulka č. 44  Celkové výdaje na tepelnou energii pro ZŠ Prokopa Holého 2632, Louny [10] 

 
 

 
Tabulka č. 45  Celkové výdaje na tepelnou energii pro ZŠ Školní 2426, Louny [10] 

 
 

 

     V tabulce č. 46 jsou uvedeny celkové výdaje za tepelnou energii jednotlivých škol za 

př íslušné roky, dále celkové výdaje za tepelnou energii za období roku 2005 --- 2009, 

celkové náklady zř izovatele základních škol za tepelnou energii jednotlivých škol za 

př íslušné roky a celkové náklady zř izovatele základních škol za tepelnou energii za 

období roku 2005 --- 2009. 
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Tabulka č. 46  Přehled výdajů jednotlivých ZŠ  a náklady zřizovatele ZŠ za tepelnou energii [10] 

 
 
 
     Analýza projektu „Stavební úpravy a zateplení ZŠ Školní v Lounech“ prokázala úspory 

v nákladech za tepelnou energii ZŠ Školní, Louny, 986 GJ/rok, což představuje roční 

úsporu (při cenách za rok 2007) 464 406,- Kč, tj. roční úsporu 43,7 %.  Realizací projektu 

vznikla zřizovateli – Městu Louny roční úspora 9,1 % z celkových ročních nákladů za 

tepelnou energii na všechny ZŠ.  

     V tabulce č. 47 je znázorněna přibližná procentuální úspora z celkových ročních 

nákladů za tepelnou energii na jednotlivé ZŠ po aplikaci projektu „Stavební úpravy a 

zateplení ZŠ Školní v Lounech“ propočítaná vzhledem k výdajům za tepelnou energii 

jednotlivých ZŠ v Lounech.  
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Tabulka č. 47  Přibližná procentuální  úspora z celkových nákladů na tepelnou energii za jednotlivé ZŠ po 

                            aplikaci projektu propočítaná vzhledem k výdajům za tepelnou energii jednotlivých ZŠ 

v Lounech [10] 

 

 

 
 

     Vzhledem k tomu, že ZŠ v Lounech jsou velikostně rozdílné, byly by i rozdílné 

investiční náklady na zateplení jednotlivých ZŠ a procentuální úspora by vycházela 

z deklarovaného energetického auditu na konkrétní ZŠ. Ale pokud budeme hypoteticky 

vycházet z toho, že by se na ostatní ZŠ aplikovalo stejné zateplení jako na ZŠ Školní,  

mohl by zřizovatel – Město Louny uspořit přibližně dalších 36,1 % z celkových ročních 

nákladů za tepelnou energii na všechny ZŠ, tzn., že by mohlo dojít k přibližné celkové 

roční úspoře 45,2 % z celkových ročních nákladů za tepelnou energii na všechny ZŠ.  

     Výdaje na tepelnou energii jsou počítány podle počtu vytápěných pavilónů, a protože 

každá ZŠ má rozdílný počet těchto pavilónů, proto je procentuální úspora z celkových 

ročních nákladů za tepelnou energii na jednotlivé ZŠ propočítána vzhledem k celkovým 

výdajům za tepelnou energii jednotlivých ZŠ.  
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5  ZÁVĚR 

     Diplomová práce je rozdělena do třech kapitol. První kapitola obsahuje základní údaje o 

předmětu energetického auditu, kterými jsou budovy základní školy Školní v Lounech. 

Stavební úpravy se týkaly 5 pavilónů, a to pavilónu učeben, pavilónu centrálních funkcí, 

pavilónu stravovacího, pavilónu mimotřídní výchovy, pavilónu tělovýchovného a 

spojovacích chodeb. Dále jsou v této kapitole popsány základní údaje o energetických 

vstupech a výstupech.  

     Druhá kapitola pojednává o přípravné fázi projektu od podání žádosti o dotaci na SFŽP 

ČR až po poskytnutí dotace, o vlastní realizaci projektu a dále popisuje jeho financování. 

Projekt byl financován Městem Louny a spolufinancován Evropskou unií – Fondem 

soudržnosti a SFŽP v rámci operačního programu ŽP.  

     Třetí kapitola popisuje vysokonákladová úsporná opatření varianty č.1 a varianty č.2, 

zabývá se výběrem optimální varianty a vyhodnocením obou variant. Obsahuje energetické 

a environmentální zhodnocení navrženého úsporného opatření rok po realizaci projektu a 

zabývá se možnou aplikací projektu na další ZŠ v Lounech. 

               Diplomová práce je zaměřena na analýzu úspor energie a emisí CO2 v souvislosti 

s realizací projektu „Stavební úpravy a zateplení ZŠ Školní v Lounech“. Cílem diplomové 

práce bylo vyhodnocení navrženého úsporného opatření s ohledem na možnou aplikaci 

projektu na další ZŠ v Lounech. EA deklaroval po realizaci projektu úsporu energie 996,3 

GJ/rok a snížení emisí CO2 o 65,74 t/rok. Porovnáním dosažené úspory dle fakturace a dle 

výpočtového předpokladu (srovnáním podle normových denostupňů), bylo první rok po 

realizaci úsporných opatření dosaženo úspory 986 GJ/rok oproti vypočteným 996,3 GJ/rok, 

což znamená rozdíl pouze cca 1 %. Celkové snížení emisí CO2 první rok po realizaci 

úsporných opatření bylo 65,07 t/rok. Výsledný rozdíl je minimální. Z výše uvedeného 

vyplývá, že po realizaci stavebních úsporných opatření bylo dosaženo energetické úspory 

uvedené v EA a došlo ke snížení emisí CO2. 

     Analýza projektu prokázala úsporu v nákladech za tepelnou energii ZŠ Školní, Louny, 

986 GJ/rok, tj. roční úsporu 43,7 %. Realizací projektu vznikla zřizovateli Městu Louny 

roční úspora 9,1 % z celkových ročních nákladů za tepelnou energii na všechny ZŠ. Při 

aplikaci stejného zateplení na objektech  ostatních ZŠ v Lounech by mohlo dojít k roční 
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úspoře přibližně o dalších 36,1 % z celkových ročních nákladů za tepelnou energii na 

všechny ZŠ. 
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