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• Cíl - představit komplexní pohled na šetrné budovy
• Praktické ukázky šetrných řešení
• Interaktivní formát online ZOOM
• Možnost dotazů přes Q&A
• Prezentace a kontakty budou k dispozici na komunikačních kanálech ČKA a 
CZGBC. 
• Debaty plánované každou středu v 16:00

Šetrná řešení v praxi

12. 11. 2020



• Úvod - aspekty šetrných budov
• Zdravé vnitřní prostředí
• Automatizace, regulace
• Hospodaření s vodou
• Udržitelné materiály, využití recyklátů ve stavebnictví, LCA
• Navrhování v pasivním standardu, alternativní zdroje energie
• Ekologie a biodiverzita
• Certifikace
• BIM
• Připravenost na nové výzvy

Hlavní okruhy témat – sledujte na YouTube Rady

12. 11. 2020

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm5bGAUALsNNng3RtvqninPZY6DJkCvSt


• Hospodaření s vodou - potenciál využití šedé vody, rekuperace jako zdroj energie
• Intenzivní zelené střechy, zelené fasády
• Dřevostavby - typy konstrukcí, zkušenosti autorů
• Energetický management řízení pasivních budov/Zkušenosti s provozováním 
pasivních budov
• Vytápění vzduchem - podmínky provozu,  návrh systému
• Případová studie zelené infrastruktury
• Konkrétní typy šetrných sadových úprav
• Udržitelnost v architektonických soutěžích

Hlavní okruhy témat pokračování

12. 11. 2020



ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI
Energetický management řízení pasivních budov

• Veřejné budovy v pasivu. Jak správně a jednoduše navrhnout 
a provozovat veřejnou pasivní budovu, Michal Čejka, specialista na 
energetiku budov, Centrum pasivního domu, Šance pro budovy 
• Obecný úvod do EnMS a jeho specifika u budov v pasivním 
standardu, Jiří Beranovský, jednatel společnosti EkoWATT CZ s. r. 
o., předseda Rady CPD a odborný asistent na KEMH při FEL 
ČVUT Praha
• Praktické zkušenosti od koncepce, projektu až po realizaci, 
Martin Jindrák, Martin Jindrák Projekt

https://www.pasivnidomy.cz/


Veřejné budovy v pasivu

návrh a provoz

Ing. Michal Čejka



CO JE PASIVNÍ VEŘEJNÁ BUDOVA

JAK POZNÁTE PASIVNÍ DŮM?

OBECNĚ JDE O BĚŽNOU BUDOVU 

PROJEKTOVANOU TROCHU JINAK…



CO JE PASIVNÍ VEŘEJNÁ BUDOVA

• NASTAVENÝ PROCES ENERGETICKÉ 

OPTIMALIZACE OD STUDIE PO 

KOLAUDACI

• VĚTŠINA PRÁCE JE ODVEDENA V 

HMOTOVÉM A DISPOZIČNÍM 

USPOŘÁDÁNÍ, ZÓNOVÁNÍ A 

ORIENTACI BUDOVY

• DŮRAZ KLADEN NA KVALITU 

VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ, 

OVLADATELNOST A SPOKOJENOST 

UŽIVATELŮ



CO JE PASIVNÍ VEŘEJNÁ BUDOVA

• MÍRNĚ NADSTANDARDNÍ OBÁLKA BUDOVY, ZASKLENÍ NEJUŽŠÍM MÍSTEM 

• VŽDY JE ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ

• VŽDY JE MaR – DŮRAZ NA SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ

• VŽDY JE KONTROLA KVALITY

• MOHOU BÝT DOPLŇUJÍCÍ TECHNOLOGIE (ALE NEMUSÍ):

• TECHNOLOGIE EFEKTIVNÍHO HOSPODAŘENÍ S VODOU, VENKOVNÍ VODNÍ PLOCHY

• VEGETAČNÍ PLOCHY V RÁMCI KONSTRUKCÍ A V OKOLÍ BUDOVY, 

• OBNOVITELNÉ ZDROJE (FVE, TEPELNÁ ČERPADLA)

• VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA

• FREECOOLINGOVÉ CHLAZENÍ, AKTIVOVANÉ BETONOVÉ JÁDRO, APOD.



Zdroj: SOA architekti s.r.o.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA



Zdroj: SOA architekti s.r.o.

PROJEKT



SPECIFIKA

• VSTUP NA KONCI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

• STRACH INVESTORA Z VÍCENÁKLADŮ, SKEPSE ARCHITEKTA

• TYPICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUCHYŇ, JÍDELNA, TĚLOCVIČNA PRO 570 

DĚTÍ

• ŠIKNÉ STŘECHY, CELKOVÉ MĚŘÍTKO A SLOŽITĚJŠÍ DISPOZIČNÍ 

USPOŘÁDÁNÍ

• KOMPAKTNÍ TVAR A/V = 0,37

• VYSOKÁ MÍRA PROSKLENÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

• NE ZCELA IDEÁLNÍ ORIENTACE BUDOVY



ŘEŠILO SE … A ŘEŠÍ SE

• ZMĚNA KONCEPTU VĚTRÁNÍ BUDOVY

• ZMĚNA SYSTÉMU MaR – A JEHO REÁLNÁ INTELIGENCE A FUNKCE

• DOPLNĚNÍ KONCEPTU OCHRANY PROTI LETNÍMU PŘEHŘÍVÁNÍ

• NÁVRH VZDUCHOTĚSNÝCH OPATŘENÍ

• ZMĚNA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU

• ÚPRAVA SKLADEB KONSTRUKCÍ (OPTIMALIZACE)

• ÚPRAVA STAVEBNÍCH DETAILŮ

• ÚPRAVA ENERGETICKÉHO KONCEPTU BUDOVY

• KOMPLETNÍ PŘEPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO MODELU



1 200 MWh/rok

- 76 %

- 87 %
- 50 %- 79 %

+ 73 %

- 74 %

ŘEŠILO SE … A ŘEŠÍ SE

286 MWh/rok

4,2 NÁSOBEK!!!!

Zdroj: PORSENNA o.p.s.



Zdroj: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

ŘEŠILO SE … A ŘEŠÍ SE

MARKA



ŘEŠILO SE … A ŘEŠÍ SE

SYSTÉM MĚŘENÍ A REGULACE

• VĚTRÁNÍ UČEBNY NA ZÁKLADĚ CO2 – INDIKÁTOR PŘÍTOMNOSTI OSOB

• VĚTRÁNÍ PŘES BYPASS – PŘEDCHLAZENÍ MÍSTNOSTI

• CHOD ŽALUZIÍ – PODLE ORIENTACE, PROVOZU, NATÁČENÍ A POZICE

• CHLAZENÍ MÍSTNOSTÍ – NASTUPUJE AŽ PO PŘEDCHLAZENÍ VZDUCHEM

• MĚŘENÍ KAŽDÉ TŘÍDY ZVLÁŠŤ / SKUPINY UČEBEN

• UMÍSTĚNÍ ČIDEL, ČASOVAČ, ROČNÍ OBDOBÍ, ZÁSAHY UŽIVATELE

• ŘÍZENÍ EFEKTIVITY ZDROJE TEPLA, PRIORITIZACE ZDROJŮ

• SPÍNÁNÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY A JEJÍ OVLÁDÁNÍ



STAVEBNÍ ČÁST

• STĚNY U = 0,143 – 0,195 W/m2.K (UPAS,20 = 0,12 - 0,18)

• VPC 240 MM + MW 240 MM, ZAPUŠTĚNÉ KOTVY(U = 0,17 W//m2.K )

• STŘECHA U = 0,128 – 0,180 W//m2.K (UPAS,20 = 0,10 - 0,15)

• PODLAHA NA ZEMINĚ U = 0,168 W//m2.K (UPAS,20 = 0,15 - 0,22)

• OKNA UW = 0,62 – 0,85 W/ m2.K (T.R. 0,75) (UPAS,20 = 0,6 – 0,8)

• HODNOCENA PODROBNĚ KAŽDÉ ZVLÁŠŤ, OPTIMALIZACE GEOMETRIE

• DŘEVOHLINÍKOVÁ 92 mm, Ug = 0,5 W/m2.K, swispaper

CI = 0,56 CI = 0,70 POPIS BUDOVY



TECHNOLOGICKÁ ČÁST

• ZDROJEM TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY JE:

• KASKÁDA ČTYŘ TEPELNÝCH ČERPADEL 4x 31 kW (COP = 3,5 / 2,6), ŠPIČKOVÝ ZDROJ 
KOTEL NA ZEMNÍ PLYN 2x 50 kW

• PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, DOHŘEV VZDUCHU VZT

• CHLAZENÍ – KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY DO VZT

• POUZE PROSTOR JÍDELNY A KUCHYNĚ, NOČNÍ PŘEDCHLAZENÍ MÍSTNOST

• ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PRO CELÝ OBJEKT

• NĚKOLIK JEDNOTEK (UČEBNY, JÍDELNA, KUCHYNĚ, TĚLOCVIČNA …

• ČIDLA CO2, ČASOVÝ HARMONOGRAM, STUPNĚ VÝKONU JEDNOTEK

POPIS BUDOVY



POPIS BUDOVY
PŮVODNÍ KONCEPT



NAVRŽENÝ KONCEPT
POPIS BUDOVY



KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

• KONCEPT VĚTRÁNÍ JE ZAJIŠTĚN VZT S ČIDLY CO2, MOŽNOSTÍ 

PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ

• OCHRANA PROTI PŘEHŘÍVÁNÍ (26,3 °C / 27°C)

• ŠKOLA = VELKÁ OKNA

• VNĚJŠÍ ŽALUZIE NAPOJENÉ NA MaR , ČASOVÝ HARMONOGRAM, VŮLE UŽIVATELE

• VÝŠENÝ PRŮTOK VZDUCHU VZT V PŘECHODNÉM OBDOBÍ / OKNO

• NOČNÍ PŘEDCHLAZENÍ VĚTRANÝM VZDUCHEM

• OSVĚTLENÍ POMOCÍ LED TECHNOLOGIE

• STÍMAVTELNÉ, OVLÁDÁNÍ SMĚREM OD OKNA, NAPOJENO NA CO2

• TĚLOCVIČNA ŘÍZENA ÚSEKOVĚ PODLE VYUŽITÍ, ČIDLA POHYBU

POPIS BUDOVY



Zdroj: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. / PORSENNA o.p.s.

DETAILY



Zdroj: PORSENNA o.p.s.

VLIV DETAILU NA TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEMCELÉ BUDOVY: 1,2 % 

DETAILY



Zdroj: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. / PORSENNA o.p.s.

DETAILY



KONDENZACE

Zdroj: PORSENNA o.p.s.

DETAILY



ZÁVĚR

• CELÝM PROJEKTEM PROSTUPUJE OPTIMALIZACE

• PASIVNÍ DŮM JE KVALITNĚ KONCEPČNĚ PŘIPRAVENÝ A REALIZOVANÝ 

DŮM S VÍCEMÉNĚ BĚŽNÝMI TECHNOLOGIEMI…. 

• … ALE NADSTANDARDNÍM SYSTÉMEM M&R A ŘÍZENÍ BUDOVY

• VELKÝ DŮRAZ NA HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

• VELKÝ DŮRAZ NA STAVEBNÍ DETIAL A OMEZENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ

• VYSOKÁ KONTROLA KVALITY

• VZDUCHOTĚSNOST



VYVÁŽENÝ A JEDNODUCHÝ KONCEPT



ING. MICHAL ČEJKA
energetický konzultant

DĚKUJI ZA POZORNOST



CZGBC: Šetrná řešení v praxi
EnMS pasivních budov

Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA



Energetická a peněžní bilance
Spotřeba energie a spotřeba peněz se zpravidla liší.
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Energetický management (EnMS)
Řídící nástroj pro efektivní řízení, snižování a udržování nízké spotřeby 
energie. 
Cyklický proces neustálého zvyšování účinnosti energetického hospodářství. 
Základem je pravidelné sledování a vyhodnocování spotřeb. 

Předpoklady úspěšnosti:
•Dostupnost vstupních dat a informací (od nákupu až po spotřebu energií)
•Vzájemná ochota a motivace obou stran (externí podnikový energetik)
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Energetický management (EnMS)
Ekonomicky využitelné úspory energií
Realizace potřebných technických a organizačních opatření
Zejména beznákladová a nízkonákladová opatření

Cíle: 
Hospodárnější provoz energetického hospodářství
Správa všech druhů energií a vody 
Od nákupu až po konečnou spotřebu.
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Energetický management (EnMS)
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Energetický management (EnMS)
Monitoring:
•Faktury energií a vody (aktuální, za poslední 3 roky)

•Technická dokumentace a informace o aktuálním provozu , plánovaných 
změnách, spotřebičích apod.

•Specializovaný software s on-line přístupem do MaR (externí dispečink <=>
bezpečnost) - analýza v reálném čase

•Měřící body spotřeb energií, vnitřní a vnější teploty, klimatologická data

•Historické trendy => Optimální nastavení, abnormality, predikce poruch, 
havarijní stavy, ET křivka (závislost spotřeby na venkovní teplotě). 

6



EnMS: ČSN EN ISO 50001
Systém managementu hospodaření s energií (EnMS) =>

=> stanovuje energetickou politiku (3.2.4), 

=> cíle (3.4.13), cílové hodnoty v oblasti energie (3.4.15), 

=> akční plány a procesy (3.3.6) k dosažení cílů a cílových hodnot 
v oblasti energie

7



Klíčové pojmy ČSN EN ISO 50001
3.2.4 energetická politika: prohlášení organizace (3.1.1) týkající 
se jejího celkového záměru (záměrů), nasměrování a závazku 
(závazků) ve vztahu k energetické hospodárnosti (3.4.3), které je 
formálně vyjádřeno vrcholovým vedením (3.1.2)
3.2.5 tým managementu hospodaření s energií: osoba (osoby) s 
odpovědností a pravomocí za efektivní zavedení systému 
managementu hospodaření s energií (3.2.2) a uskutečňování 
zlepšování energetické hospodárnosti (3.4.6)
3.4.4 ukazatel energetické hospodárnosti EnPI: organizací (3.1.1) 
stanovené měřítko nebo jednotka energetické hospodárnosti 
(3.4.3)
3.4.6 zlepšování energetické hospodárnosti: zlepšení 
energetické účinnosti (3.5.3) podle naměřených výsledků nebo 
spotřeby energie (3.5.2) ve vztahu k užití energie (3.5.4) ve 
srovnání s výchozím stavem spotřeby energie (3.4.7)

8



Klíčové pojmy ČSN EN ISO 50001
3.4.7 výchozí stav spotřeby energie EnB: kvantitativní údaj 
(údaje) poskytující základ pro porovnávání energetické 
hospodárnosti (3.4.3)
3.4.15 cílová hodnota v oblasti energie: kvantifikovatelný cíl 
(3.4.13) zlepšování energetické hospodárnosti (3.4.6)
3.5.5 přezkoumání spotřeby energie: analýza energetické 
účinnosti (3.5.3), užití energie (3.5.4) a spotřeby energie (3.5.2) 
na základě údajů a dalších informací, která vede k identifikaci 
významných užití energie (3.5.6) a příležitostí ke zlepšování 
energetické hospodárnosti (3.4.6) 
3.5.6 významné užití energie SEU: užití energie (3.5.4) 
představující podstatnou část spotřeby energie (3.5.2) a/nebo 
poskytující značný potenciál pro zlepšování energetické 
hospodárnosti (3.4.6)

9



Energetický management (EnMS)
Výhody :
 Systémový a investičně nenáročný krok. 

 Postupné dosahování významných úspor energie a 
zlepšení organizace práce. Min. ve výši 1-3 %.

 Zabezpečení správného provozu technických zařízení, 
rychlé zjištění poruch, závad a provozních postupů, snížení 
spotřeby energie a dokumentování výsledků úspor energie 
vlivem realizace úsporných opatření. 

10



Energetický management (EnMS)
Nevýhody nebo menší výhody  EnMS:
 Ustanovení kompetencí a zavedení potřebných procesů v 
analytické, formulační a implementační fázi.
 Zavedení principů energetického plánování. 
 Již samotné zavedení procesu sledování a vyhodnocování 
může být vnímáno jako problém. 

Poznámky k implementaci EnMS
Méně znamená více – Snadno splnitelné menší cíle = menší nároky na 
energetický tým a samotné procesy řízení. 
Není důležité množství, ale postupné kroky a jejich pravidelné opakování. 
Potom je možné se dostat k velkým změnám. Princip „KAIZEN“.
Dokonalost není jednorázový akt, ale zvyk. Jsme to, co opakovaně děláme. 
(Aristoteles)
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EnMS - měření

Jednoúčelový 
monitorovací systém
•Data (měřená, vypočítaná)
•Periodická sumarizace
•Archivace
•Datová analýza
•Alarmy
•Prezentace dat
•Omezeně řízení (1/4 hod. max.)

BMS
(komplexní řízení a regulace)
⁺Kontinuální měření
⁺Více měřených veličin (teploty, 
vlhkost, CO2, oslunění, vítr, počet 
osob, stavy technologií a poruch…)
⁺Alarmy s akčním zásahem
⁺Interakce subsystémů
⁺Ovládání, řízení (i dálkové)
⁺Hlubší analýzy
⁺Modelování spotřeb a provozu

12Zdroj: Petr Kašík (2017) Specializovaný monitorovací systém nebo komplexní systém 
řízení (BMS). Firemní prezentace AMIT. E: kasik@amit.cz, W: www.amitomation.cz

mailto:kasik@amit.cz
http://www.amitomation.cz/


EnMS - měření
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Veličina kontinuální hodina den týden měsíc rok

Elektro ● ● ● ● ●

Plyn ● ● ● ●

Teplo ● ● ● ●

Voda ● ● ● ●

Teploty (in/out)

Vnitř. prostředí

Oslunění

Osoby

Cokoli jiného

Motohodiny

Veličina kontinuální hodina den týden měsíc rok

Elektro ● ● ● ● ●

Plyn ● ● ● ●

Teplo ● ● ● ●

Voda ● ● ● ●

Teploty (in/out)

Vnitř. prostředí

Oslunění

Osoby

Cokoli jiného

Motohodiny

Veličina kontinuální hodina den týden měsíc rok

Elektro ● ● ● ● ● ●

Plyn ● ● ● ● ● ●

Teplo ● ● ● ● ● ●

Voda ● ● ● ● ● ●

Teploty (in/out) ● ● ● ● ● ●

Vnitř. prostředí ● ● ● ● ● ●

Oslunění ● ● ● ● ● ●

Osoby ● ● ● ● ● ●

Cokoli jiného ● ● ● ● ● ●

Motohodiny ● ● ● ● ● ●

BMS
Zdroj: Petr Kašík (2017) Specializovaný monitorovací systém nebo komplexní systém 
řízení (BMS). Firemní prezentace AMIT. E: kasik@amit.cz, W: www.amitomation.cz

mailto:kasik@amit.cz
http://www.amitomation.cz/


Příklady EnPI
Indikátory, které lze sledovat ihned:
o Celková spotřeba energií pro jednotlivé budovy na m2/rok, 

měsíc. Lze i ve vztahu k ostatním provozům (benchmarking). 

o Sledovat a vyhodnocovat ¼ h maxima spotřeby elektřiny.

o Sledovat a vyhodnocovat 1 min maxima spotřeby elektřiny, 
čili průměrný příkon budovy.

o Sjednat nebo změnit měsíční rezervovanou kapacitu lze 
pouze pro odběrná místa na napěťové hladině VN, VVN s 
uzavřenou Smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy. 

o „Roční rezervovaná kapacita“ + „Sjednaná hod.“ ≤ 
„Rezervovaný příkon“. 14



Příklady EnPI
Po instalaci podružných měřičů:
o Spotřeba energie v závislosti na vnitřní a venkovní teplotě. 

o Spotřeba na osvětlení v závislosti na světelných podmínkách.

o Provoz VZT v závislosti na kvalitě vnitřního vzduchu (CO2). 

o Provoz VZT mimo otevírací dobu.

o Spotřeba na chlazení v závislosti na vnitřní a venkovní teplotě.

o Spotřeba energie na vlhčení v závislosti na vnitřní a venkovní 
teplotě.

15



Příklady z praxe
Optimalizace nastavení řídících veličin (teploty vnitřního 
prostředí, koncentrace škodlivin): 
o Možnost nastavení koncentrace CO2 omezení převětrávání

(50 m3/h)
o Vlhkosti – přechodová období 65–70 % (podzim a jaro). 

Pokles teploty = zvýšení vlhkosti vzduchu, který nasává 
vzduchotechnika. 

Dynamické provozování: Pevné nastavení provozních režimů vs
aktuální potřeby.
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Příklady z praxe
Manuál pravidelné servisní a preventivní kontroly: Popis servisních úkonů, 
kontrola vlastní práce a kontrol práce externích firem. Například:
o Čistota výměníků a vnitřku jednotek
o Těsnost klapek, dveří, přístupových otvorů
o Těsnost dosedání oběhových kol rotačních výměníků
o Odolnost nasávacích konfuzorů radiálních ventilátorů s volným oběžným 

kolem
o Osovost uložení oběžných kol rotačních částí

Manuál pro provoz zařízení s průběžným zaznamenáváním provozních a 
havarijních stavů: Průběžné zaznamenávání provozních stavů a havárií a 
porovnání s optimálním stavem => zpětná vazba s jednoznačnými odkazy na 
správný stav a provoz zařízení. 
Na základě sběru dat z provozu je možné okamžité nastavení provozních 
opatření větraných či vytápěných prostor.
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Příklady z praxe
??? Spotřeba paliva l/100 km (v naftě), nemusí být nejvhodnější 
indikátor na zajištění cíle snížení emisí CO2, redukcí spotřeby 
paliva (v l/100 km) o 10% mezi roky 2012 and 2022. 
??? Implikuje změnu vozového parku nebo výuku úsporné jízdy 
u řidičů.

Oproti tomu kombinované kritérium celkové spotřeby paliv 
vztažené na celkový objem (resp. počet kamionů) dělený 
celkovou přepravenou hmotností zboží (což je také snadno 
dostupný údaj) může dávat o přepravě lepší obraz. 
Kromě toho lze použít další energeticky úsporná opatření, jako 
například vyšší využití nákladového prostoru (například redukcí 
obalů, apod.) nebo snížení celkového počtu jízd.
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Příklady z praxe

??? Je-li cílem snížení emisí CO2, nemusí být 
vhodným nástrojem nahrazení 80% spotřeby ZP 
spotřebou elektřiny, byť se tak učiní využitím 
TČ. 

19

 Energy Performance Indicator Unit Interval 
1 Energy consumption (electricity only) kWh / m2 sales area Annually 

2 CO2-emissions kg CO2 / m2 sales area  Annually 

3 CO2-emissions CO2-emissions Annually 

4 CO2-emissions  l/100km Annually 

5 Total Electricity Consumption kWh Monthly 

6 Total Heat Consumption kWh Monthly, Annually 

7 Passenger Car-Indicator Total l/100 km Monthly 
 



EnMS - Shrnutí
Nejjednodušší úroveň: Sledování a vyhodnocování fakturačních 
a ostatních dostupných údajů. Měsíční reporting. Sledování 
havarijních stavů.
Optimální úroveň: Instalace podružných měření na klíčové prvky. 
Měsíční, týdenní reporting. Havarijní stavy, predikce poruch.
Složitější úroveň : Automatická čidla a měřidla s dálkovým 
odečtem dat. Průběžný reporting, analýza v reálném čase.

Software: Porsenna, Schneider Electric, Siemens, EnSytra, 
EnerFis apod.
Obecně lze doporučit spíše postupné zavedení základní metodiky 
a procesů. 
Potom lze vytvořit nebo zakoupit vhodný systém na míru. 
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Můžeme se poučit?  Co bude nejlepší?

12. 11. 2020 CZGBC – webinář Šetrná řešení v praxi 2

??



Návaznosti EP – PROJEKTŮ – běžná realita výsledku

12. 11. 2020 CZGBC – webinář Šetrná řešení v praxi 3

PD – projektová dokumentace
EP – energetický posudek

Zadání 
investora??

Poskytovatel podpory 
(MPO, SFŽP apod.

Zpracovatel žádosti

Zpracovatel EP –
posouzení návrhu a 
doporučení

Projektanti - externí; častokrát jeden pro PSŘ a 
úplně jiný pro PPS
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Příklad 0 – myšlení a úhel pohledu

- Podlahová mřížka teplovzdušného vytápění  - pohled projektanta
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Příklad 0 – myšlení a úhel pohledu

Podlahová mřížka očima dítěte (rok cca 2009):

- Hm – je tam
- Nevnímám ji, není z ní slyšet hluk z jiných místností
- Dobře se pod ní parkují autíčka

- Nesmím jí zakrýt – pak je chladno
- Když je krtek mokrý, na mřížce rychleji uschne
- A protože krtka na mřížce suším, já si musím rozsvítit žárovky, 

aby mě bylo teplo
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Příklad 0 – myšlení a úhel pohledu

Radiátor z pohledu dítěte, vyrůstající v energeticky pasivním 
domě s teplovzdušným vytápěním ? (rok cca 2009):

- Co to je, to neznám ?



Nutné velmi podrobné zmapování provozu objektu
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- Vyhodnocení dostupných dat
- Měření provozu objektu – teploty, 

vnitřní prostředí, spotřeby….
- Po opatření vyhodnocení přínosů
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Příklad 1 - Možnosti a výsledky inženýrského přístupu

Co sazby, revize apod?

- Ve stávajícím stavu ZŠ jsou 4 plynové kotle– 4*110 kW( celkem 440 kW) –
náhrada za předchozí kotle na uhlí – provedeno topenářem „ výkon za výkon“

- Nyní je potřeba po 25-ti letech provozu výměna stávajících plynových kotlů:
Topenář navrhl pro výměnu snížení topného výkonu na cca 320 kW

- Odhadovaný náklad cca 1,5 mil Kč

Modelový  příklad rekonstrukce velké základní školy
(stavba 1925)

CZGBC – webinář Šetrná řešení v praxi
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Možnosti a výsledky inženýrského přístupu

- Výpočtový stávající stav objektu ZŠ při okrajových podmínkách (-15°C venkovní teplota):
tepelná ztráta prostupem 181 kW
tepelná ztráta větráním dle žáků 122 kW (realita cca 30 kW– nevětrá se..)
celkem výpočtový požadavek  303 kW (realita díky „nevětrání“ 211 kW)

- Školník topí ½ výkonu, tedy 220 kW, přesto kotle cyklují

- Výměna vzduchu ve škole je ve 
stávajícím stavu nedostatečná – na 
úrovni cca 30% požadavku
(stejný stav je ale např. i bytových domech)

- Kotle spínají, netopí trvale

CZGBC – webinář Šetrná řešení v praxi
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Možnosti a výsledky inženýrského přístupu

- Po navrhovaných opatření – zateplení 180 mm, střecha 200 mm, trojskla, řízené 
větrání s rekuperací tepla:
Tepelná ztráta školy 67 kW
Tepelná ztráta větráním s ZZT 37,5 kW
– teoreticky součtem 105 kW
(pokud by se větralo stejně špatně jako před opatřením na 30%, pak teoreticky 67+10= 77 kW)

- V noci je největší chladno, ale nevětrá se, stačí 
cca 67 kW výkonu (při venkovních -15°C)

- Přes den je tepleji (zataženo), pokud je velmi 
chladno, svítí slunce (solární zisky)

- 380 žáků produkuje cca 26 kW, osvětlení 4-10 
kW, ztráty z rozvodu TV, využití akumulace 
budovy (možno snížit vnitřní teplotu na chodbách)
požadovaný  výkon na úrovni cca 65 kW

- S využitím akumulace budovy a její setrvačnosti 
tak můžeme jít s rezervou pod 100 kW, sníží se 
náklady na instalaci a dohled nad kotelnou

Pořizovací náklad nové kotelny – pod 0,5 mil.

- Navrhovaný výkon kotle 70 - 80 kW dle závěrů EA

CZGBC – webinář Šetrná řešení v praxi
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Příklad 2 – kotlíková dotace

- Běžný starší rodinný dům
- Kotel na tuhá paliva, ruční 

přikládání
- Štítkový jmenovitý výkon 23 kW
- Za hranicí životnosti - Pro KD není potřeba projekt

- Stačí doložit formulář s „mikroopatřením“ od 
energetického specialisty a předávací protokol 
montážní firmy  (pozn. – zjednodušuji pro prezentaci)
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Příklad 2 – kotlíková dotace

- Osazen automatický kotel na 
tříděné uhlí (se zásobníkem)
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Příklad 3 – kotlíková dotace

Výpočet dle PENB:
- Vč. plného větrání při venkovní teplotě -17°C 

je tepelná ztráta objektu cca 16,46 kW…..
- (z dostupné řady vybrat menší, optimálnější 

využití…; někteří výrobci připravují kotle s 
menším výkonem)
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Příklad 3 – vytápění sokoloven

Stávající kotel, silou vůle udržovaný v chodu; nutné 
časté přikládání a kontrola
Někdy v minulosti účinnost 75-80%; výkon 120 kW, 
spálí se v něm každý rok  „obecní les“ a několik 
náklaďáků uhlí
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Příklad 3 – vytápění sokoloven

- Nově navržena dvojice kotlů 25 + 35 kW
- Nově navrženo přímé propojení kotelny a 

zadního malého sálu
- Násobně vyšší komfort provozu –

automatický provoz 
- Spotřeba paliva (byť dražšího tříděného 

uhlí) cca 28% předchozích let…………

Sokolovna porovnání požadovaných výkonů.

venkovní teplota (°C) -18
výkon větrání 40% (uvažujme max. 40% celkov   

požadavek na výkon zdroje
teplota bez větrání vč. Větrání
horní malý sál 20 8632 9981
bary 18 7416 8620
chodba 15 909 2473
hlavní sál 20 28272 40149
celkem 45229 61222

osazený kotel (25 kW) 25000
požadovaný výkon na druhý kotel 36222

potřebný výkon zdroje - stálý stav bez velmi rychlého 
zvyšování teploty a bez extrémního větrání (max. 35% 
teoretického požadavku);

- Modulace výkonu 7,5 – 25 kW
- Účinnost nad 86%

- Většinu času je provozován jeden kotel, 
druhý se zapíná jen v době plesů
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Projektová příprava

Nutné podrobné posouzení už ve fázi studie
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- Nejen pro oblast větrání je k dispozici celá řada podkaldů, výpočetních 
programů atd.

- Častokrát i protichůdných

Legislativa
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Náklady 

Realizace - cena:
- Vzduchotechnické jednotka
- Rozvody vzduchu
- Průrazy přes vnitřní a obvodové stěny
- Připojení elektro (napájení, MaR)
- Montáž a zaregulování systému
- ……

Provozní náklady:
- Výměna filtrů

přístup a počet zařízení
- Servisní dohled, kontrola, seřízení
- Provozní výměna – např. ventilátory
- Výměna zařízení po skončení životnost
- ….. 
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- V rámci přípravy projektu  možnost konzultantem provedení porovnání zařízení, cen, systémů apod. pro nastavení 
obecných minimálních technických parametrů  systému větrání s ohledem na pořizovací a provozní náklady

- 1 – stávající skutečný stav, nedostatečné větrání

- 2 – stav po zlepšení obálky (zateplení) a řízené větrání se ZZT

Pořizovací náklady, dotace, provozní náklady



12. 11. 2020 20CZGBC – webinář Šetrná řešení v praxi

dostavba ZŠ; konzultace pro investora

- Na některých místech komplikace s trasami (výšky)
- První návrh počítal se 4 ks VZT jednotek

Po delším průběhu debat nakonec 2 ks VZT jednotky, zrušení jen 2 kabinetů, nižší pořizovací náklad
- Hluk – dimenzováno na 45 dB, doplněn požadavek na 30 dB
- Výkon větrání – nejdříve dimenzováno dle metodického pokynu OPŽP – hygiena by neschválila
- PBŘ – VZT ve „strojovně“ = požadavek na pož. Klapky;

(strojovna je od 50m2, přeřešením PBŘ mohl být  počet PO klapek nižší…..)

PD pro stavební 
řízení –
jednočarově

PD pro 
výběrové 
řízení
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Pořizovací náklady – „ceníkové“
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Pořizovací a provozní náklady a obnova – „ceníkové“
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED
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ZDROJE TEPLA PRO EPD A NED

Pořizovací a provozní náklady v případě modelového objektu s tepelnou ztrátou 
cca 5 kW na 133 m2 (na úrovni lidově horšího nízkoenergetického domu):
• I tak se nejedná o běžného představitele standardní výstavby – ta je bohužel horší
• Dražší systém vytápění – typicky tepelná čerpadla , mají proti el. Kotlům určitou 

návratnost investice¨- ca 12 – 15 let



Předání systému

12. 11. 2020 CZGBC – webinář Šetrná řešení v praxi 26

Montáž systémů
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Není vhodné šetřit při dokončování VZT

- Pro zachování výšky místností  
přívodní prvky s dosahem proudu 
vzduchu

- Snížený podhled „jen“ na chodbě

- Návrh a projekt systému s volbou distribučního prvku
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Není vhodné šetřit při dokončování VZT

- Pro úsporu nákladů na VZT se při 
závěrečné kompletaci často mění 
přívodní distribuční prvky –
samozřejmě za levnější

- Pro úsporu 0,04 mil (40 000 Kč) u 10-ti 
bytů je prakticky potlačena funkce 
systému v řádu 1 mil.

- Častá realita



Předání systému
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A co skutečný provoz?



Hluk – dá se se v učebně s VZT „fungovat“?
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Připomínky po realizaci zateplení a 
VZT a zahájení provozu:
• Je slyšet hluk z vedlejší učebny –

přes rozvody vzduchu…(?)
• Je slyšet hluk vzduchotechniky 

jako takové
Prověření a okrajové podmínky:
• Zateplením minerální vatou a osazením oken s 

trojsklem se sníží hlukové pozadí – běžně k 30 dB
• Mezi učebnami je do stěny zasekána hluboká 

skříň; díky „rekonstrukci“ se odstranily staré 
sešity a nyní je prázdná

• Co to visí u stropu???

• Není pod stolem učitele / ky PC???

Odpovědi jsou násobně delší než připomínky; stejně – „holky říkají, že to hučí““
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JAKÝ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ PRO EPD

- Jednoduchý, aby si mohl uživatel sám nastavovat požadavky a změny

- Vhodný poměr pořizovacích nákladů, nákladů provozu a 
samozřejmě nákladů na údržbu a obnovu
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JAKÝ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ PRO EPD

- Častá realita pro „splnění NZU B2“

- S kanónem na vrabce
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JAKÝ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ PRO EPD

- vrabec

systém 
řízeného 
větrání

Elektrické 
přímotopy
(2045 kWh/TS)

Ohřev TV TČ
(2746 kWh/a;
odběr cca 924 kW/a
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JAKÝ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ PRO EPD

- vrabec

systém 
řízeného 
větrání

Elektrické 
přímotopy
(2045 kWh/TS)

Ohřev TV TČ
(2746 kWh/a;
odběr cca 924 kW/a

A pro splnění B2 u mnoha objektu „stačí“ 
doplnit TČ vzduch / vzduch pro vytápění
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Závěr

- A co dál?
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Závěr
Optimalizace provozu na základě předpovědi – např. zítra bude teplo, nahřívat aku 
zásobník  na nižší teplotu a vytvořit prostor pro energeticky úspornější (pomalejší) zdroj 
(např. slunce začne svítit až kolem 9 hodiny;
Elektrická energie by mohla dodávat hned) hned…)
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Děkuji za pozornost

Martin Jindrák
www.pasivprojekt.cz

martin.jindrak@seznam.czCZGBEC webinář
11.11.2020


	úvod_Enman
	Šetrná řešení v praxi ���25. díl: Energetický management řízení pasivních budov
	Šetrná řešení v praxi 
	Hlavní okruhy témat – sledujte na YouTube Rady
	Hlavní okruhy témat pokračování
	Slide Number 5

	01_Veřejné budovy v pasivu - zkušenosti z návrhu a provozu_CZGBC
	03 CZGBC Šetrná řešení v praxi EnMS pasivních budov light
	CZGBC: Šetrná řešení v praxi�EnMS pasivních budov
	Energetická a peněžní bilance
	Energetický management (EnMS)
	Energetický management (EnMS)
	Energetický management (EnMS)
	Energetický management (EnMS)
	EnMS: ČSN EN ISO 50001
	Klíčové pojmy ČSN EN ISO 50001
	Klíčové pojmy ČSN EN ISO 50001
	Energetický management (EnMS)
	Energetický management (EnMS)
	EnMS - měření
	EnMS - měření
	Příklady EnPI
	Příklady EnPI
	Příklady z praxe
	Příklady z praxe
	Příklady z praxe
	Příklady z praxe
	EnMS - Shrnutí
	Děkuji!

	02_CZGBC_setrna reseni EPD-zkraceny
	Slide Number 1
	Můžeme se poučit?  Co bude nejlepší?
	Návaznosti EP – PROJEKTŮ – běžná realita výsledku
	Příklad 0 – myšlení a úhel pohledu
	Příklad 0 – myšlení a úhel pohledu
	Příklad 0 – myšlení a úhel pohledu
	Nutné velmi podrobné zmapování provozu objektu
	Příklad 1 - Možnosti a výsledky inženýrského přístupu
	Možnosti a výsledky inženýrského přístupu
	Možnosti a výsledky inženýrského přístupu
	Příklad 2 – kotlíková dotace
	Příklad 2 – kotlíková dotace
	Příklad 3 – kotlíková dotace
	Příklad 3 – vytápění sokoloven
	Příklad 3 – vytápění sokoloven
	Projektová příprava
	Legislativa
	Slide Number 18
	Pořizovací náklady, dotace, provozní náklady
	dostavba ZŠ; konzultace pro investora
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Předání systému
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Předání systému
	Hluk – dá se se v učebně s VZT „fungovat“?
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Děkuji za pozornost


