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B.1.1.  Technický  popis konstrukční  soustavy 
 
Konstrukční soustava MS-OB je montovaný železobetonový skelet, kde 
rámovou konstrukci tvoří budˇ v příčném nebo v podélném směru sloupy 
čtvercového průřezu a na nich jsou uloženy plošné průvlaky. Charakteristickým 
znakem je rovný podhled tím, že průvlaky, dutinové stropní dílce i povaly mají 
jednotnou tloušťku 250 mm, to znamená, že průvlaky jsou skryty vlivem osazení 
stropních dílců a povalů na ozuby. Stropní rovinu tvoří železobetonové dutinové 
stropní dílce o průřezu rozměru 1200x250 mm, jenž jsou navrženy z betonu B 
250. Ve více namáhaných částech , uvnitř montované stropní roviny nebo pod 
železobetonové ztužující stěny a příčky vyšší hmotnosti , umístěné kolmo 
k průvlakům,se používají povaly průřezů 300x250 mm a 600x250 mm. Na okraji 
stropní roviny , tj. pod obvodovým pláštěm se používají výhradně povaly 
průřezu 600x250 mm a krajní průvlaky. Čela povalů a stropů mají shodný ozub 
jako průvlaky. Povaly a stropní dílce se ukládají na železobetonové průvlaky 
průřezu 1200x250 mm z betonu B 330, které jsou navrženy ve dvou variantách:  

- střední , s ozubem po obou stranách 
- krajní , s ozubem na jedné straně 

 
Průvlaky jsou navrženy na únosnost 500 kg/m2  a 300 kg/m2  tedy ve dvojí 
únosnosti. 
 
 
B.1.2. Základní technické parametry konstrukční  soustavy 
 

- konstrukční výška : 3600 a 3300 mm 
 
- podlažnost : 8 podlaží 
 
- dovolené normové zatížení střechou                                                                 
  pro pilíř  400x400 mm : 410 kg/m2 a sníh 100 kg/m2 
 
- dovolené normové zatížení střechou                                                                 
   pro pilíř  450x450 mm : 540 kg/m2 a sníh 100 kg/m2  
 
- dovolené  zatížení v běžném podlaží                                                                

pro pilíře 400x400 a  450x450 mm : 500 kg/m2 (tj.včetně 
průměrné váhy 
příček)+podlaha 140 kg/m2 
+ váha jednotlivých příček 

 
- dovolené zatížení schodiště :  400 kg/m2   
 
- modulová osnova ve směru průvlaků                                                                 
  (osová vzdálenost pilířů) : 2400 , 3600 , 4800 a 6000 
mm 
 
- modulová osnova ve směru kolmém                                                                 
  k ose průvlaků : 2400 , 3600 , 4800 , 6000 a  

7200 mm 
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- možnost krakorcového vyložení stropní                                                                
  roviny v obou směrech : 600 mm  

 
- maximální krakorcové vyložení stropní                                                                
  ve směru osy průvlaku : 1800 mm 
 
- ztužující  stěny : železobetonové tl.150 mm 

z betonu 250 v provedení 
pro objekty do 4 podlaží a 
v alternativě pro objekty od 
4 do 8 podlaží 

 
- průvlaky : železobetonové, 

průřezu1200x250 mm 
z betonu 330  ve dvojí 
únosnosti 500 kg/m2 a 300 
kg/m2 

 
- povaly : železobetonové, průřezu 

300x250 mm a 600x250 
mm z betonu 330 a 400 

 
- sloupy : železobetonové, průřezu 

400x400 mm a 450x450 
mm z betonu 330  

- stropní dílce : železobetonové, průřezu 
1200x250 mm s 
průběžnými dutinami 
(normální a zesílené) 
z betonu 250 a dále 
železobetonové plné 
rovněž z betonu 250 

- instalační dílce : železobetonové, kazetové 
z betonu 250,330 a 400 
mm o stejném průřezu  jako 
stropní dílce (dílec BC-7 
má průřez 1500x250mm); 
dále v provedení ocelových 
kazet s označením OC 
v obdobném sortimentu 

- schodiště : železobetonové pro 
k.v.3600 mm a 3300 mm 
,šířka ramen 1200, 1500,1 
800 mm.Dílce dimenzovány 
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na normové nahodilé 
zatížení 400 kg/m2 

- obvodový plášť : pórobetonový a keramický  
v alternativě Jihomoravské 
a Severomoravské 

- ostatní dílce : příčky železobetonové, 
základové dílce pro 
poddolované a 
nepoddolované území, 
střešní pórobetonové 
velkorozměrové tepelně-
izolační dílce samonosné a 
dílce prefa – kanálů. 

 
 

B.1.3. Modulová osnova, skladební parametry, tolerance 
 
Rámová konstrukce může být podle požadavku dispozičního nebo 
konstrukčního řešení orientována podélně nebo napříč budovy.Variabilita 
konstrukce po výšce je dána délkou sloupů 3000 a 3300 mm, která odpovídá 
konstrukční výšce 3300 a 3600 mm. Vedle těchto základních sloupů jsou sloupy 
stejného průřezu od 2400 do 6950 mm,které umožňují  rozšíření použití 
soustavy pro různé konstrukční výšky, avšak pouze v kombinaci s tradičními 
vyzdívkami,jelikož doplňkové dílce včetně obvodového pláště jsou určeny 
výhradně pro k.v.=3300 a 3600 mm. Uvedené konstrukční výšky jsou 
dostačující k výstavbě základní občanské výstavby, pro kterou je typový 
podklad MS-OB především určen. 
 
Půdorysná variabilita je dána délkovými rozměry průvlaků, povalů a stropů. 
Průvlaky jsou v skladebných délkách 1200 , 3600 , 4800 , 6000 a 7200 mm a 
umožňují skladby ve směru průvlaku 2400 , 3600 , 4800 a 6000 mm s konzolou 
600 nebo 1800 mm. Stropní dílce mají skladebný délkový rozměr 1200 , 2400 , 
3600 , 4800 a 6000 mm, takže umožňují (stejně tak povaly) modul kolmo 
k průvlakům určený v osové vzdálenosti pilířů 2400 , 3600 , 4800 , 6000 a 7200 
mm. Z uvedených skladeb vyplývá , že základní půdorysný modul je 
v násobcích 1200,00 mm. 
 
Vedle stropních dílců šířkového skladebného rozměru 1200 mm se používají 
povaly skladební šířky 300 a 600 mm, jejichž počet je určován konstrukčními a 
modulovými požadavky v jednom travé. Povaly šířky 600 mm se používají u 
příčných rámů při obvodu stavby z důvodu vynášení obvodového pláště. Povaly 
š.300 mm se používají v případech nutnosti vynesení těžších příček nebo 
k vyrovnání skladby. 
 
Skladba obvodového pláště je nezávislá na nosných pilířích skeletu,je však 
obdobně navržena v násobcích modulu 1200 mm, to znamená , že základní 
délkové skladební rozměry jsou 1200, 2400 , 3600, 4800 a 6000 mm. 
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V horizontální rovině jsou tedy osové vzdálenosti pilířů : 
- ve směru osy průvlaku 2400, 3600, 4800 a 6000 mm 
- ve směru kolmém k ose průvlaku 2400, 3600, 4800, 6000 a 7200 mm , 
přičemž stropní rovina přesahuje v obou směrech obvodové sloupy o 600 mm 
od jejich osy. 
 
Ve směru osy průvlaku je možné krakorcové vyložení stropní roviny o 1800 mm 
od osy obvodových sloupů. 
 
Konstrukční soustava je zpracována pro konstrukční výšku 3600 a 3300 mm , a 
pro zástavbu do 8.podlaží . 
 
 
B.1.4.  Užití na poddolovaném  území 
 
Základová konstrukce u objektu na poddolovaném území musí bezpečně 
přenést síly, vyvolané veličinami zadanými báňským posudkem. Základovou 
spáru v jednotlivých dilatačních celcích je třeba vytvořit v jedné rovině , a to 
v minimální přípustné hloubce pod terénem.Provádění hlubších suterénů se 
nedoporučuje s ohledem na působení pasivního tlaku. Je-li vynímečně snížena 
jen část dilatačního celku , musí být odděleno vodorovnou kluznou spárou od 
ostatní konstrukce. Nejvhodnějším  způsobem  založení těchto objektů jsou 
řady patek propojené v obou směrech soustavou táhel. Založení lze také 
navrhnout tak, že ve směru průvlaku volíme základový pás, který v kolmém 
směru opět propojíme soustavou táhel. 
 
Objekt nutno rozdělit na menší celky pomocí rozdělovacích spar. Toto dělení je 
jedním z hlavních opatření proti účinkům poddolování. Vzdálenost 
rozdělovacích spar u jednotlivých druhů objektů je ekonomická v dále 
uvedených mezích : 
 
a) u objektů , jejichž délka je menší než výška , by neměla vzdálenost 

rozdělovacích spár    přestoupit hodnotu 24 m; 
 
b) je-li délka  objektu větší než jeden a půl násobek jeho výšky – nemá 

vzdálenost  rozdělovacích spár přestoupit hodnotu 30 m. U 
nepoddolovaného území lze dilatační celky navrhovat až do délky 60 m; 

 
c) na poddolovaném území (parametry poddolování viz. závěr stati) nesmí být 

navržen objekt delší než 40 m. 
 
Rozdělovací spáry mají být rovinné a nelomené. Musí probíhat celým objektem 
včetně střechy a základů. Nesmí být ničím vyplněné , aby svým stlačením nebo 
protažením nekladly odpor proti pohybu nosné konstrukce. V každém 
jednotlivém výpočtu konkrétního objektu na poddolovaném území musí být 
podle konkrétních údajů Báňského úřadu spočteny a navrženy rozdělovací 
spáry. 
 
Stropní desky všech podlaží nutno využít tak, aby nedošlo v žádném jejich 
průřezu k jejich porušení. Jedná se zejména o zachycení tahových sil vzniklých 
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zakřivením ( R) povrchu v základové spáře. Tato veličina se udává v báňském 
posudku v kilometrech (například         R = 12 km) . 
 
Statický výpočet konstrukční soustavy MS-OB je proveden pro maximální 
normové hodnoty poddolování : 
                     D (denivelace) 10 %o 
                     E (vodorovné poměrné protažení) 5 %o 
                     R (minimální poloměr zakřivení) 12 km 
 
 
B.1.5.  Obvodový  plášť 
 
Obvodový plášť  je jednou z  rozhodujících částí konstrukčního systému MS-
OB. Kromě hledisek kladených na jeho montovatelnost, musí dílcová řada 
obvodového pláště poskytnout možnost bohaté architektonické varianty 
odpovídající hmotové variabilitě nosného systému montovaného skeletu. 
 
Variabilitu obvodového pláště z hlediska materiálového umožňuje hustá síť 
kotevních míst na všech prvcích po obvodu stropní roviny. V zásadě lze použít 
tří druhů obvodových plášťů : 
 
1. Obvodový plášť z plynosilikátových parapetních  dílců (PSK) a okenních 

pásů doplněných o struskopemzobetonové (SPB) štítové dílce pro 
ostravskou oblast a expandobetonové (EKB) štítové dílce pro oblast 
olomouckou. 

 
2. Obvodový plášť keramický. 
 
3. Obvodový plášť na bázi metalicko – chemické. 
 
Používání uvedených druhů obvodových plášťů je v současné době ovlivněno 
jejich pořizovacími náklady , které u obvodového pláště z prvků na bázi 
metalicko-chemické jsou podstatně vyšší a z toho důvodu bude tento plášť  
používán převážně u staveb urbanisticky odůvodněných a architektonicky 
náročných. Pro tuto skutečnost hovoří ještě další faktor , ovlivňující investiční 
náklady stavby, a to je nutnost vybavit místnosti objektů s tímto obvodovým 
pláštěm technickým zařízením, které zabezpečí vytvoření optimálního 
mikroklimatu uvnitř objektu. Z uvedených důvodů má předpoklady pro rozsáhlé 
použití obvodový plášť  z parapetních pásových dílců PSK, zejména u staveb 
občanského vybavení budovaných v rámci komplexní bytové výstavby a plášť 
keramický. 
 
Plynosilikátové parapety obvodového pláště jsou tl. 240 mm, vysoké 1200 mm. 
Mají průběžný ozub 410 mm pro uložení, délka dílců je proměnlivá. Parapetní 
dílce o výšce 800 mm umožňují odsazení obvodového pláště od líce stropní 
roviny. Nadparapetní plynosilikátové dílce umožňují variabilní řešení okenních 
otvorů, případně vytvoření plných stěn. Dílce atikové o výšce 1200 mm 
s ozubem jsou v provedení k odvětrání střešního pláště. 
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Štítové dílce jsou samonosné, pro ostravskou oblast ze struskopemzobetonu, 
pro olomouckou oblast z expanditbetonu o jednotné tloušťce  330 mm. Jsou 
navrženy ve dvou variantách : 
- jednak s ozubem pro krytí čela stropní roviny 
- bez ozubu pro použití v přízemí 
Vedle toho obsahuje dílcová řada SPB (EKB) ještě atikové dílce o výšce 1200 
mm s otvory pro odvětrání střešního pláště. 
 
Obvodový plášťˇ je řešen jako materiálová varianta z předsazených 
dvouvrstvých keramických dílců. Obvodový plášťˇ je vynášen průvlaky a povaly 
montovaného skeletu   MS-OB. Stabilitu ve vodorovném směru zajišťují u 
parapetních a atikových dílců ocelové konzoly, přivařené k zabudovaným 
ocelovým plotýnkám krajních průvlaků (povalů). Stěnové dílce jsou kotveny dole 
i nahoře ke konstrukci skeletu. Rozměry dílců ve směru svislém navazují na 
konstrukční výšku skeletu MS-OB (3300 mm, 3600 mm). Dílce jsou navrženy 
v patrech předsazené s ozubem kryjícím stropní rovinu, v přízemí předsazené i 
zapuštěné bez ozubu. Rozměry dílců ve směru vodorovném jsou určeny pro 
moduly všech rozměrů přicházejících v úvahu, tj. : 2400, 3600, 4800, 6000 a 
7200 mm v obou směrech tak, že základní styk je vždy v ose modulu. Styky 
mimo modulovou osu jsou pouze tam, kde délky dílců jsou omezeny jejich 
vlastní vahou, nebo kde je základní skladba přerušena dveřmi nebo jinými 
otvory sahajícími až k podlaze. Dále byly vytvořeny doplňující šířky pro všechny 
výšky dílců k vytvoření koutů a rohů, eventuálně doplňující šířka k vytvoření 
dveřních otvorů. 
 
 
B.1.6.  Střešní  plášť 
 
Pro objekty občanské výstavby konstrukčního systému MS-OB je navržena 
jednoplášťová  střecha větraná, nepochůzná. Jen vynímečně je uvažováno 
s alternativou pochůzné střechy , například pro část zastřešení pavilonů školek 
a jeslí (terasy). 
 
Tepelně-izolační vrstva omezuje nežádoucí tepelné ztráty (resp.zisky) a 
přispívá k zajištění požadovaného stavu vnitřního prostředí. Tepelně-izolační 
vrstva je navržena v zásadě ve dvou materiálových variantách : střešní desky 
POLSID (KSD) a střešní prvky z plynosilikátu. 
 
Hydroizolační povlak tvoří soustava nasákavých asfaltových pásů (např. IPA 
400 H, IPA 500 H, IPA 500 SH) a nenasákavých asfaltových pásů (např. 
BITAGIT S, BITAGIT SI, SKLOBIT) , které skladbu asfaltových pásů vždy 
uzavírají. 
 
Ochranná vrstva, chránící povlakovou krytinu (hydroizolační povlak) před 
nepříznivými vlivy je navržena alternativně posypem 50 mm tl. vrstvou kačírku, 
RUBOLem RS a ALUMATOLem. 
 
Skladby pochůzných střech vychází ze skladeb střech nepochůzných. 
Pochůzná vrstva je oddělena od hydroizolačního povlaku vrstvou dilatační. 
Materiálové varianty dilatační vrstvy: 
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1. Písková vrstva tl. 10 – 20 mm + Bitumenperlit BTP 350 tl. 50 mm 
 
2. Hydrofobizovaný popílek min. tl. 30 mm 
 

Materiálové varianty pochůzných vrstev : 
 

1. Dlažba do cementové nebo suspenzové  malty 
 
2. Dilatovaný cementový potěr tl. 40 mm, vyztužený armovací sítí. 
 
Jednou z progresivních alternativ střešního pláště je návrh dvouplášťové 
střechy s částečně provětrávanou vzduchovou mezerou.  
Tepelně-izolační vrstvu tvoří velkorozměrové, spádové dílce z plynosilikátu, 
které jsou opatřené již ve výrobně pomocnou hydroizolační vrstvou. 
 
Na železobetonové prefabrikované stropní konstrukci jsou položeny tepelně-
izolační desky z pěnového polystyrénu PND 71-6500, tl. 20 mm. Podél atik je 
položen 1 m široký pás pěnového polystyrénu minimální tl. 50 mm. 
Vrchní plášť  střešní konstrukce je vytvořen PSL střešními dílci, minimální tl.200 
mm, které jsou uloženy na podkladcích vyzděných z cihel. Vertikální rozměr 
podkladků určuje tloušťku vzduchové mezery, která se dle tepelně-technických 
výpočtů může pohybovat v rozmezí      80 mm – 200 mm. Odvětrání je zajištěno 
otvory v atice, rozměru 12,5 cm2/bm  atiky. 
 
B.1.7.  Schodiště 
 
Konstrukční soustava  MS-OB obsahuje řešení schodiště železobetonového 
montovaného. Schodiště montované železobetonové je složeno ze 
schodišťových ramen s nadbetonovanými stupni, z podest a nosných stěn. Je 
uvažováno v modulu 6.0 x 4.8 ; 6.0 x 6.0 a  6.0 x 7.20 m. Schodišťové rameno 
je řešeno pro dvě konstrukční výšky 3.3 a 3.6 m a v šířkách ramen 1200, 1500 
a 1800 mm.Stupně jsou navrženy u všech těchto ramen stejné – 150/300 mm. 
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B.2.1. Zhodnocení  principiálních problémů stávajících 
konstrukcí 

 
Zásadně jsou zde hodnoceny : - systém nosné konstrukce ve vazbě na 

bezpečnost a trvanlivost objektu 
 - obvodový plášť ve vazbě na architekturu, 

funkci a konstrukci 
 
Na základě zkušeností s hodnocenými stavbami a jejich stavem ( pokud byly 
alespoň minimálně udržované, což  v minulých desetiletích bylo bohužel 
ojedinělé) lze konstatovat, že až na výjimky nevykazují snížení statické 
bezpečnosti takového rázu , aby se u nich nedalo uvažovat s revitalizací. 
 
Co je však zapotřebí vždy je nezbytnost řádného komplexního průzkumu 
současného stavu každého objektu. Doporučuje se vždy provést vývrty 
s následným odzkoušením aktuální vlhkosti, objemové hmotnosti a pevnosti 
v tlaku – v případě značných snížení navrhovaných hodnot provést i chemický 
rozbor ( příp. i ověření hygienické nezávadnosti záření  226 Ra – viz.kapitola C 
3). V případech dlouhodobě zanedbávané údržby je navíc nutno vždy 
předepsat komplexní sanaci.  
 
Statický náročnější je hodnocení současného stavu objektu v případech 
uvažované nadstavby, kde mnohdy není ani rozhodující nosná konstrukce , ale 
únosnost základů. 
 
B.2.2. Systém nosné konstrukce 
 
Nosný systém je koncipován dle zásad oblastních řešení a nebo s použitím 
principů konstrukčně statického řešení typových podkladů v aplikaci na školské 
budovy. U každého konkrétního objektu by měl proto být doložen konkrétní 
statický výpočet.  
 
První kontrolou je tedy kontrola tohoto statického výpočtu ( včetně založení 
objektu) a příslušné projektové dokumentace. Zatížení konstrukčních dílů nesmí 
přesáhnout hodnoty uvedené v typovém podkladu , žádná část ani celá 
konstrukce nesmí být – bez náležitého statického posouzení – namáhaná jiným 
přídavným zatížením. V podmínkách rehabilitace funkcí objektů se nejčastěji 
vyskytuje nové zatížení / přitížení ve střešní konstrukci ( a dále až do základů .. 
) a přitížení z titulu zateplení původního OP či jeho částečné výměny. 
 
Prvý případ ( nová konstrukce střechy ) může činit problémy z hlediska 
dodatečného přitížení pouze v některých případech u jednoplášťových střech 
z titulu nepostačující únosnosti ( překročení dovoleného přetvoření ) původních 
nosných konstrukcí stropu pod střechou. Zejména u nových dvouplášťových 
variant zastřešení lze však s výhodou využít situování základních svislých 
podpor ( pilíře a průvlaky ), i pro vynášení druhého střešního pláště, bez 
přitížení původních stropních dílců. Stejně jako již v případech střešních 
nadstaveb je zde možno většinou zabezpečit bezproblémový roznos zatížení a 
správně řešit detaily v napojení navazujících konstrukcí. Nosná konstrukce 
střešní nadstavby je vhodná s použitím LOK ; případně ji pak totiž lze i 
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kombinovat s „narušením“ fádní hmotové kompozice původního objektu ( 
zařazení převislých , ustupujících a vystupujících konstrukcí ) a tak revitalizovat 
i architekturu ve vyšším stupni expozice. 
 
Při vyvolaných změnách dispozičního řešení – kromě kontroly zatížení včetně 
požárního – dochází často i k přemístění vnitřních příček ; zde je nutno dát 
dobrý pozor , aby architekt „nezrušil“ bez náhrady i ztužující stěnu , které často 
rovněž říká příčka. U nových příček se musí vždy posoudit , zda vyhoví původní 
stropní konstrukce. Prostorová stabilita obvykle nečiní problémy. 
 
Souhrnně, nosná konstrukce těchto škol obvykle nečiní problémy z hlediska 
„čisté statiky“. Nutno je si však uvědomit, že konstrukce byly navrhovány dle 
zcela odlišných předpisů než jaké platí dnes, a dále, že žádná konstrukce bez 
pravidelné a dostatečné údržby si své parametry nepodrží ve stejné úrovni po 
dobu více než cca 30 let, bytˇ její životnost byly plánovaná delší. 
 
B.2.3. Obvodové pláště 
 
Na počátku jakéhokoliv záměru i na pouhé zateplení objektu, natož na jeho 
případnou komplexní regeneraci nikdy nezanedbat předchozí důkladný 
průzkum celkového stavu OP nejlépe autorizovaným pracovištěm 
s dostatečnými zkušenostmi, s následným komplexním návrhem včetně všech 
potřebných posouzení dostatečné způsobilosti nově navržených úprav OP, 
vždy komplexně ve všech souvislostech, nejlépe i včetně jejich ekonomického 
hodnocení. 
 
Je nutno mít vždy na zřeteli, že architektonické i konstrukční možnosti spolu 
velice úzce souvisejí, resp. že architektura OP je u těchto objektů značně 
limitována a proto při návrhu revitalizace velice záleží na využití všech 
možností, které dávají architektuře mimo jiné právě různorodé zateplovací 
systémy a jejich případné kombinace – co do členění, textury, struktury i 
barevnost fasády. 
 
B.2.4. Konstrukční možnosti zlepšení některých parametrů 

stávajících  konstrukcí 
 
Zásadně jsou zde hodnoceny pouze konstrukce dodatečně revitalizovaného 
obvodového pláště (ROP) v komplexních vazbách na architekturu, zlepšení 
parametrů uživatelských funkcí, požární bezpečnosti a statiku OP, vše 
s ohledem k nezbytným konstrukčním návaznostem na související konstrukce. 
 
B.2.4.1. Varianty OP s kontaktním zateplením 
 
U těchto variant se postupuje podle zásad navrhování, ověřování a provádění 
vnějších Kontaktních zateplovacích systémů ( dále jen KZS ), kodifikovaných 
v časově aktuálních předpisech/ normách. V současné době to jsou návody pro 
zpracování evropských stavebně technických osvědčení (EOTA – Guideline for 
European technical approval of External thermal insulation composite systems 
with rendering – Draft ETAG No.14 ) a na tomto základě zpracovaná Technická 
pravidla VKZS číslo Z 200 01 / schválena 31.05.2000 / cechu pro zateplování 
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budov ČR. Do doby vydání ČSN je možno považovat tato pravidla za dobrý 
podklad pro návrh i provádění vnějších KZS, řídit se jimi a uplatňovat jejich 
ustanovení i při kontrole předepsané certifikační dokumentace, podrobného 
projektu zateplení i vlastního provádění na stavbě. 
 
Součástí podrobné projektové dokumentace musí být tepelně-technické 
posouzení, statické posouzení, kompletní výkresová dokumentace s 
doloženými detaily, zpráva požární ochrany a doložené doklady o ověření KZS. 
KZS vyžaduje nejen krycí list certifikátu, ale i výsledky zkoušek ověřených 
vlastností. Dobré je nechat si od dodavatele kotvení na stavbě odzkoušet 
příslušný typ na konkrétním podkladu. 
 
Konkrétní (certifikované ) skladby KZS s deskami z pěnového polystyrenu ( 
obvykle EPS-F tl. 80 – 120 mm , resp. XPS obvykle minimálně v oblasti soklu ) 
nebo s deskami z propojených minerálních vláken s podélně / příčně 
orientovanými vlákny, s příslušnými lepícími hmotami a talířovými hmoždinkami 
a skladbou vrstev : výztužná vrstva – penetrační mezivrstva – omítkovina ( 
disperzní , minerální, resp. v oblast soklu na XPS i kamenná mozaiková) – 
ochranný nátěr dodá s využitím podkladů od výrobců / dodavatelů KZS 
projektant zateplení ; zde nebudeme v zájmu objektivity uvádět jmenovitě 
žádnou konkrétní značku / skladbu ani jejího konkrétního výrobce. 
 
Vždy se snažíme současně o výměnu oken za nová, vyhovující již požadavkům 
na snížení energetické náročnosti revitalizovaných objektů a požadavkům 
hygienickým ( denní osvětlení, výměna vzduchu, apod. ). 
 
B.2.4.2. Varianty OP s nekontaktním zateplením 
 
U nekontaktních variant zateplení existuje celá škála možností, respektujících 
při adekvátních cenových proporcích širokou škálu architektonických možností 
tvorby souvislých či různě členěných ( nebo vzájemně kombinovaných) ploch 
různé struktury a barevnosti. 
 
Aplikace předvěšených provětrávaných fasád (PPF) vyznačujících se 
možnostmi lepšího vlhkostního režimu, výhodnějších v letním období a také 
obvykle i z hledisek stavební akustiky a celkové životnosti nového obvodového 
pláště, jsou možné ve variantách lehčích     ( většinou cenově ještě únosné 
plasty), ale i v kombinaci s těžšími typy (např.keramika), kde zejména v rozsahu 
spodního podlaží bereme též ohled i na životnost v daném prostředí a 
příp.dlouhodobou snadnější údržbu (čištění, antigrafiti, apod.). 
 
Vhodných variant a jejích kombinací je opravdu značné množství a navrhují se 
případ od případu ; jejich výběr je možno konzultovat s autorem, který se na 
tuto oblast již dlouhodobě specializuje a má podrobný přehled o všech našich i 
zahraničních technologiích PPF, o požadavcích na jejich vlastnosti a certifikaci 
a o výsledcích konkrétních ověření i cenových relacích. Ze stejných důvodů 
max.zachování nestrannosti a objektivity, jak výše uvedeno u KZS, se zde 
neuvádí jmenovitě konkrétní systém(y) PPF. 
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Ne všechny na trhu dostupné certifikáty, zejména ne staršího data a vydané ne 
všemi AO, jsou garancí  skutečně všestranně ověřených systémů vnějšího 
nekontaktního provětrávaného systému zateplení ( viz. též např. partie požární 
bezpečnosti, aj.) ve smyslu platných předpisů. Často si dnes investoři, 
projektanti i dodavatelé myslí, že samotný certifikát obkladového prvku (= jen 
vnější vrstva systému – deska, lamela, apod.) a nebo na druhé straně jen 
samotný certifikát systému spodní nosné konstrukce jsou dostatečným úředně 
požadovaným podkladem pro uvedení systému vnějšího nekontaktního 
zateplení na trh ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. ve znění dalších předpisů. 
 
Vyžadujte proto vždy a nekompromisně certifikáty vnějšího obkladu i certifikát 
zateplovacího systému, vč. průkazných dokladů o podkladech pro jejich 
poskytnutí ( zkoušky, ověření, protokol o certifikaci, apod.) – alespoň 
k nahlédnutí!! 
Výše uvedené se pochopitelně týká jak všech systémů nekontaktních 
předvěšených fasád        ( provětrávaných – PPF i neprovětrávaných – PNF), 
tak i všech KZS. 
 
B.2.4.3. Varianty s částečnou výměnou OP  
 
Kromě výše uvedených variant revitalizace původního OP na nový (zateplený, 
včetně výměny oken) se naskýtá ojediněle i poslední varianta, možná jen u 
některých částí některých objektů (v případě jejich postavení „mimo provoz“ po 
inkriminovanou dobu „otevření objektu“), se zabezpečením objektu před 
poškozením a nebo zcizením vybavení a inventáře. 
Demontáž připadá v úvahu pouze u vynášených parapetních dílců a může mít 
svůj smysl jedině v případě skutečně havarijního stavu těchto prvků (např. 
značný rozsah plísní, apod.). Provedení nových skladeb má pak širokou 
možnou škálu řešení, některé varianty a jejich stavebně-fyzikální parametry viz. 
též kapitola A.3.3. tohoto Produktu ČEA / jinak v materiálech výrobců a 
dodavatelů jednotlivých druhů vybraných konstrukcí pro konkrétní objekt. 
 
Uvedená alternativa souvisí vždy s předchozí dříve zmíněnou prověrkou stavby 
z hlediska únosnosti konstrukcí vynášejících konstrukce, s jejichž výměnou by 
se v tomto případě uvažovalo,stejně jako s posouzením celého spektra 
požadovaných vlastností u nové části konstrukce. 
 
B.2.4.4. Varianty s částečnou výměnou OP  
 
Jedná se o výměnu meziokenních vložek, případně i samotných stávajících 
oken za nové. 
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B.3.1. Zhodnocení současného stavu z hlediska hygieny a 
ochrany zdraví 

 
Problematika hygieny a ochrany zdraví byla řešena u původního oblastního 
řešení na úrovni Krajského hygienika, v době vzniku a schvalování typového 
podkladu na úrovni Hlavního hygienika ČSSR, kteří vydali příslušná souhlasná 
rozhodnutí. Obesně bylo rovněž požadováno zejména : 
 
a) nepřekročení ve své době nejvyšší přípustné koncentrace formaldehydu 

podle platné  
Směrnice č.34 ze sbírky Hygienických předpisů, sv.30/1967, 

b) dodržení parametrů mikroklimatických podmínek a akustické pohody 
v interiérech podle 
příslušných, v té době platných předpisů. 
 

Lze konstatovat, že požadavky hygienických orgánů ad a) byly postupným 
vyloučením dřevotřísek ze skladby podlah ve značném měřítku zohledněny. 
Doporučení na omezení použití nábytku z dřevotřísek, podobně jako některá 
doporučení hygienika k řešení účinné klimatizace ve školských objektech,měly 
však ve své době více-méně jen proklamativní charakter – prakticky tichý 
souhlas s nedořešením některých problémů z oblasti zajištění pohody prostředí 
v interiéru. 
 
V současné době je problematika hygieny a ochrany zdraví rozpracována ve 
značně větší míře než v době postupné výstavby. Parametry původních 
požadavků na pohodu prostředí se upřesňují – jsou často náročnější, a navíc 
vznikají nové požadavky, v době tvorby typových řešení většinou ještě 
neznámé či alespoň plně neuplatňované. 
 
Nový zákon č. 258/2000  O ochraně veřejného zdraví s připravovanými (dnes) 
cca 18-ti vyhláškami, mnohé již v pokročilých stádiích veřejného 
připomínkového řízení, stanoví – snad již od ledna 2001 – nové / upřesněné 
hygienické limity chemických, fyzikálních i biologických ukazatelů pro vnitřní 
prostředí pobytových místností některých staveb ( mimo jiné i školských), 
požadavky na omezení hluku a vibrací, ionizujícího a jiného záření, apod. 
Konkrétní projekty revitalizace budou tedy muset respektovat v době jejich 
zpracování platné hygienické předpisy a jejich technickými normami 
předepsané parametry. 
 
Nově zabudovávané materiály musí vyhovovat již požadavkům zákona č. 
22/1997 Sb. a souvisejících  NV a vyhlášek (např. o obsahu bezpečnostních 
listů, apod.), při totální revitalizaci by zřejmě nemělo být opomenuto ani 
komplexní prověření problematiky výskytu Radonu v budovách (zejména tam, 
kde objekty jsou nepodsklepené). Zhodnotit bude opět nutno případ od případu, 
v závislosti na konkrétním umístění stavby. 
 
Hygienické požadavky transformované prostřednictvím technických norem 
(ČSN , EN , ISO) do problematiky splnění nadřazeným požadavkům 
odpovídajících normových kritérií a doprovodných požadavků jsou / byly 
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samostatně řešeny v ostatních kapitolách tohoto Produktu ČEA, týkajících se 
tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení. 
 
Protože s požadavkem eliminace emisí formaldehydu pod hodnoty < 0,015 mg / 
m3  se budeme setkávat již naprosto vynímečně, zhodnotíme dále (viz. kapitola 
B 3.2.3.) již jen jeden zásadní problém této stavební soustavy : dostatečné 
denní osvětlení v prostorách učeben školských staveb, u kterých bude 
plánována celková revitalizace objektů postavených z některé z postupně 
používaných stavebních soustav. 
 
 
B3.1.1 Zhodnocení současného stavu požární bezpečnosti stavební 

soustavy MS-OB 
 
 Způsob zajištění požární bezpečnosti  objektů s nosným 
železobetonovým skeletem MS-OB byl řešen individuálně a u staveb 
projektovaných od roku 1977 obsahoval: 
 1  rozdělení budovy na požární úseky 
 2  výpočet požárního rizika 
 3  ověření velikosti požárních úseků 
 4  určení SPB a požadavků na požární odolnost stavebních konstrukcí 
 5  posouzení a návrh konstrukce na požadovanou požární odolnost 
 6  návrh únikových cest 
 7  výpočet odstupů 
 8  posouzení technických zařízení budov 
 9  zajištění podmínek pro protipožární zásah 
 
 Stavby projektované před nabytím účinnosti ČSN 73 0802 a navazujících 
norem byly navrženy podle ČSN 73 0760 [2] - charakteristiku viz část „Požární 
bezpečnost škol“ - a při rekonstrukcích a změnách stavby lze pro nové 
posouzení požární bezpečnosti využít výhod ČSN 73 0834 [8]. 
 Zásady architektonického a konstrukčního řešení  stavební soustavy MS-
OB jsou podrobně popsány v části B1. Pro posouzení PBS se uváží: 

• svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy průřezu 400/400 
mm z betonu skupiny B (hutný beton - viz ČSN 73 0821 [9]), 

     krytí hlavní výztuže betonem činí 20 mm 
• ztužující železobetonové stěny jsou z betonu B (ČSN 73 0821 [9]) 

s krytím hlavní výztuže 20 mm, tloušťka stěn 150 mm 
• příčky jsou železobetonové montované tl. 80 mm bez nosné výztuže 

(pouze rozdělovací výztuž) 
• průvlaky železobetonové tloušťky 250 mm, beton sk. B (ČSN 73 0821 

[9]), krytí hlavní výztuže betonem činí 10 mm 
• stropní panely železobetonové dutinové z betonu sk. B o srovnatelné 

tloušťce 80 mm (ČSN 73 0821 [9]), krytí hlavní výztuže betonem 10 
mm s omítkou tl. 15 mm 

• obvodové stěny z plynosilikátových panelů tl. 250 mm 
• požární pásy byly vytvářeny v případě potřeby parapetními panely 

a silikátovými prvky šířky 1200 mm v okenním pásu 
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Požární odolnost prvků stavební soustavy MS-OB 

Tab. B1                    Požární odolnost prvků stavební soustavy MS-OB 

Stavební konstrukce (popis viz výše) Požární odolnost 
[minut] 

/ druh konstrukce 
Sloupy Sloupy železobetonové 400x400 

mm  

120 D1 

Ztužující stěny Stěny železobetonové tl. 150 mm 120 D1 

Příčky Příčky železobetonové tl. 80 mm 15 D1 

Stropy Průvlaky železobetonové tl. 250 mm 60 D1 

 Stropní panely železobetonové 
dutinové srovnatelné tl. 80 mm 

45 D1 

Obvodové stěny Obvodový plynosilikátový panel  
tl. 250 mm 

240 D1 

 

 

Dílčí závěr 
 Srovnáním požadavků na požární odolnost konstrukcí uvedených v části 
„Požární bezpečnost škol“  lze stavební soustavu MS-OB hodnotit u škol jako: 
• konstrukční systém z nehořlavých hmot ve III. SPB pro požární výšku 

třípodlažních objektů h ≤ 9 m nebo čtyřpodlažních objektů h ≤ 12 m a požární 
riziko pv ≤ 60 kgm-2 

prvky soustavy MS-OB pro III. SPB vyhoví ve všech podlažích s výjimkou 
stropů nad podzemním podlažím, kde je požadavek na 60 minut požární 
odolnosti (stropní panely vykazují pouze 45 minut) 
 
B.3.2. Zhodnocení  současného stavu stavební akustiky   
 
Současná normativní základna se v České republice odvíjí od hygienických 
požadavků kladených na zabezpečení exteriérové i interiérové hlukové pohody 
(viz. Hygienický předpis č.41/1977, definující úroveň hlukové zátěže tzv. 
přípustnými hodnotami hluku). Technické normy, stanovující konkrétní 
technické požadavky na konstrukční prvky staveb, příp. i prostorů, jsou pak 
vlastně jakýmisi „prováděcími předpisy“ pro zajištění plnění zdravotně 
závazných kritérií, obsažených v hygienických předpisech, potažmo 
v nadřazených zákonech týkajících se ochrany zdraví. 
 
Nezbytným požadavkem na zajištění ochrany proti hluku v místnostech budov 
je tedy zabezpečení normativních požadavků na neprůzvučnost stavebních 
konstrukcí mezi místnostmi v budovách a normativních požadavků na 
neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí ; problematikou prostorové 
akustiky se zde zabývat nebudeme. 
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Aby bylo možno alespoň rámcově zhodnotit akustickou kvalitu objektů 
postavených v postupně inovovaných technologiích, je nezbytné jednak 
porovnat akustická kritéria v době aplikací těchto technologií s kritérii v dalším 
vývoji, až po dnešní kriteriální úroveň, jednak uvést výsledky výpočtů a měření 
provedených na jednotlivých konstrukčních prvcích a částech těchto stavebních 
soustav či objektech – a tyto následně rámcově srovnat se současnými 
požadavky, bez úprav, příp. s navrženými úpravami. 
 
Vzduchová a kročejová neprůzvučnost : 
Stropní konstrukce : 
 
Typická stropní konstrukce v celkové tloušťce  (skladebně) 300 mm, 
s dutinovými stropními panely tl.215 mm , 
ve skladbě : plošná hmotnost  kg / m2 
- stropní panel dutinový vč. zálivek        zprůměrovaná  314  kg / m2 
- 6 skladeb podlah v tl.80 mm / omítka podhledu cca  86 –186  kg / m2 
  celkem : 400 –500  kg / m2 
 
vykazuje následující parametry vzduchové a kročejové neprůzvučnosti : 
 
I‘L = 49 dB ….. ( pro nejnepříznivější plošnou hmotnost 396 kg / m2 ) až 
I‘L = 50 dB 
 
I‘L = 50 dB ….. se zlepšením kročejové neprůzvučnosti ZKN plovoucími 

podlahami v tl.80 mm, na podestách ( železobeton plný tl. 150 
mm) plovoucí podlahou 145 mm, Fibrex vytažen po stranách 
stěnových dílců 

 
pro frekvence f   : 125 250 500 1000 2000 [Hz] 
jen stropní panel : 53 50 44 38 36 [dB] 
ZKN podlahou + - - 7 19  35 [dB] 
Celkem               : 53 50 51 57 71 [dB] 
 
 
 
B.3.2.1. Problémy a nedostatky z hlediska hygieny a ochrany zdraví 
 
Jak bylo uvedeno v kapitole B.3.1. v objektech uvedených stavebních soustav 
byly poměrně široce aplikovány materiály obsahující vysokopecní strusku, 
popílek a dále materiály obsahující azbest a dřevotřísky. 
 
Problematika přípustných hodnot emisí formaldehydu a opatření jak zamezit 
expozici azbestových vláken i při dílčích zásazích do inkriminovaných 
konstrukcí je poměrně podrobně popsána v části A 3.( KS KORD ) tohoto 
Produktu ČEA. 
 
Snad jen pro azbest je na místě zopakovat : 
Ve školských objektech provádět jakékoliv práce s materiály obsahujícími 
azbest (např. i v rámci údržby či modernizace rozvodů instalací, apod.) zásadně 
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vždy jen v době hlavních prázdnin, při celkovém přerušení provozu objektu a při 
striktním dodržování všech bezpečnostních předpisů = jako při rekonstrukcích. 
 
U struskobetonových konstrukcí se v době jejich aplikací nehodnotily emise 
záření v takové podobě jako nyní : doporučujeme ověřit zkouškou na materiálu 
odebraném nejlépe z provlhlé části obvodového panelu a porovnat 
s přípustnými hodnotami. 
 
 
B.3.2.2. Problémy a nedostatky z hlediska stavební akustiky  
 
Zásadně jsou zde hodnoceny : - stropní konstrukce 

 - vnitřní stěnové konstrukce ( příčky ) 
 - obvodový plášť 

 
POZNÁMKA : o možnostech srovnávání hodnot zjišťovaných dle různých 
předpisů platných v čase od realizace dodnes – viz. kapitola A 3.2.4. : 
Porovnávají se hodnoty tehdy zjištěné (kap. C 3.1.4.) s hodnotami současně 
platných ČSN, resp. ČSN EN. 
 
Stropní konstrukce : 
 
Zvukově izolační vlastnosti původních stropních konstrukcí  neznáme – 
z projektového návrhu lze odhadovat, že nejsou nejlepší a bez dodatečné 
konstrukce podhledu by zřejmě byly po všech stránkách pro učebny škol 
z dnešních hledisek nevyhovující – a to z hledisek zvukové a kročejové 
neprůzvučnosti i z hledisek prostorové akustiky ; zde je komplexní revitalizace 
rozhodně na místě. 
 
Stropní konstrukce vyznívají dle výpočtu i posudku relativně dosti dobře, a to ve 
vztahu k požadovaným parametrům pro stavby bytové, pro které byly též 
navrhovány. Pro sledované školské objekty ( zejména u hlučných a velmi 
hlučných prostorů a z hledisek prostorové akustiky ) však zřejmě bude nutný 
rovněž dodatečný podhled. Nutno vždy na místě ověřit skutečnou skladbu 
konstrukcí, která je mnohdy u těchto staveb odlišná od typových řešení. 
 
 
Stěnové konstrukce vnitřní / příčky :  
 
Z hlediska stavební akustiky patří právě příčky často k nejslabšímu článku 
školských objektů ; snížení neprůzvučnosti v důsledku nedokonalého těsnění, 
průchodu instalací apod. je zde mnohdy markantní a vede ke znatelnému 
snížení „normálních“ parametrů, a to i u použití masivnějších konstrukcí (vliv 
detailu napojení stěn / příček na OP, speciálně na MIV, při měření v objektu 
školy). 
 
Zjištěné parametry zvukové neprůzvučnosti se jeví v nejlepších variantách , tj. u 
vnitřních železobetonových stěn  tl. 150 mm ( viz.kap. C 3.1.4. ) pro školské 
prostory jako postačující ( i v provedení z SPB 170 ) ; při celkové revitalizaci se 
doporučuje jejich posouzení v oblastech chodeb. 
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Dobrá se zde jeví kombinace provedení skříňových příček např. z jedné strany 
dnes nevyhovujících dělících stěn mezi akusticky exponovanými 
prostorami.Současně je vždy úspěšná dodatečná úprava povrchu na chodbách, 
omezující navíc šíření zvuku z chodeb do místností ( spolu s výměnou či 
úpravou dveří). 
 
Obvodový plášť : 
 
Samotná konstrukce obvodového pláště vykazuje relativně dobré akustické 
parametry, a to i pro použití v hlučnějším prostředí, než byly posuzované 
školské objekty v době své výstavby většinou umísťovány  ( viz. Tab. A 3.1.4.3. 
v tomto Produktu ČEA ). 
 
Problémem však bývají použitá okna, která prakticky ve všech dřívějších 
variantách vykazují obvykle nízké zatřídění TZI, což při současných 
požadavcích na dostatečné denní osvětlení prostor učeben (= velký podíl oken 
ve fasádě) vykazuje ve svých důsledcích zřetelné snížení požadovaných 
parametrů ochrany proti vnějšímu hluku. 
 
Opět i u těchto objektů by měl být tento „problém oken“ vyřešen jednoznačně 
požadovanou výměnou za okna nová, z hledisek tepelně-technických i 
akustických naprosto nezbytná při jakékoliv změně / zateplení stávajícího OP. 
 
 
B.3.2.3. Problémy a nedostatky požární bezpečnosti stavební soustavy 
 
U dříve realizovaných školských budov je v současnosti třeba uvážit některé 
okolnosti : 
1. Uváží se, zda je třeba u stávajících objektů provést posouzení požárního 

nebezpečí podle 
zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a akceptovat nařízená 
opatření. 

2. Při změně stavby, která podléhá stavebnímu a kolaudačnímu řízení 
postupovat v souladu  
se stavebním zákonem a navazujícími předpisy. 

3. Pro posouzení požární bezpečnosti změn škol projektovaných před rokem 
1977, tj. podle 
ČSN 73 0760 využít možností postupu podle ČSN 73 0834 a uvážit jen 
omezené a nebo specifické požadavky PBS. 

4. Montované systémy umožňují úpravy spočívající v dělení objektů na požární 
úseky i většinu úprav vynucených energetickým hodnocením budov ( 
zateplení obvodových plášťů , střech aj.). 

5. Při posuzování konstrukcí je třeba : 
• Provést průzkum současného stavu protipožárních ochran, pokud jsou 

provedeny (např. protipožární nástřik stropů v místnostech s vyšším 
požárním zatížením ). 

• Dotěsnit prostupy rozvodů požárně dělicími konstrukcemi. 
• Zkontrolovat styky požárních stěn a požárních stropů. 
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• Při úpravách obvodového pláště akceptovat požadavky na dodatečné 
zateplení      (ČSN 73 0802) ; u zateplovacích systémů vyžadovat kromě 
certifikátů i výsledky provedených požárních zkoušek. 

• ( Zvětšení oken ve vztahu k odstupovým vzdálenostem zde provést 
nelze ). 

• Při výměně a úpravách střešního pláště vyloučit možnost šíření požáru 
střešním pláštěm volbou vhodné skladby. 

• U rozlehlejších monobloků se shromažďovacím prostorem nebo při 
změnách dispozičního řešení, vyvolaných jinými požadavky a okolnostmi 
jako např. splnění požadavků stavební akustiky x snížení počtu učeben 
aj., může vyvstat požadavek na přeřešení únikových cest. 

• Uvážit, že nejslabším článkem soustavy je stropní panel s  požární 
odolností        max.45 minut ( pozor na prostory v podzemí a s vyšším 
požárním zatížením). 

 
 
 
B  3.3.1  ROP stavební soustavy MS-OB 
 
 Revitalizace obvodového pláště předpokládá provedení dodatečného 
zateplení obvodových stěn zvenčí, a to ve variantách: 

• kontaktní zateplovací systémy 
• nekontaktní zateplovací systémy 

a)  s nevětranou vzduchovou vrstvou 
b)  s provětrávanou vzduchovou vrstvou 

 
 Původní požární odolnost obvodových stěn a materiálové provedení je 
vyhovující. Přídavná tepelná izolace pozitivně ovlivní mezní stav I požární 
odolnosti (izolační schopnost). Pozornost je nutno věnovat vnějším povrchovým 
vrstvám požárních pásů a event. stěnám v požárně nebezpečném prostoru.  
 
Objekty o požární výšce  h ≤ 9 m   
• stávající obvodový plášť má vyhovující požární odolnost 
• na dodatečné zateplení nejsou kladeny žádné požadavky 
• nejsou požadavky na zřizování požárních pásů kromě požárních pásů u 

sousedící budovy 
• pokud vyvstane požadavek na požární pás u sousedící budovy, vyhoví 

řešení předepsané pro zateplení budov o požární výšce do 22,5 m (izolace 
z hmot C1, vnější vrstva is = 0 mm.min-1) 

 
Objekty o požární výšce 9 m <  h ≤ 22,5 m 
• obvodový plášť stávající má vyhovující požární odolnost 
• při dodatečném zateplování musí být tepelně izolační vrstvy alespoň stupně 

hořlavosti C1 
• požární pásy vodorovné i svislé jsou požadovány; při dodatečném zateplení 

musí mít vnější povrchová vrstva index šíření plamene is = 0 mm.min-1 
• při použití provětrávaných zateplovacích systémů se ověří jejich schopnost 

šířit požár dutinou podle ISO DIS 5658-4 (zkoušku může provést např. 
PAVÚS Veselí nad Lužnicí) 
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• při zvětšení požárně otevřených ploch (zvětšení rozměrů oken o více než 10 
%) se posoudí odstupové vzdálenosti 

• pokud vyvstane nový požadavek na požární pás u stávající meziokenní 
vložky, provede se její náhrada 

 
Objekty o požární výšce h > 22,5 m 
Nepředpokládá se zvýšení stávajících budov škol na tuto výšku.  
 
 
B.3.4.  Zhodnocení  reprezentanta 
 
V příloze jsou zdokumentovány vybraná půdorysná řešení a pohledy 
reprezentanta školského objektu. Jde o pavilonovou školu (nikoliv monoblok). 
Na půdorysech učebních pavilonů je názorně vidět konstrukční a dispoziční 
uspořádání, a to jednak pro pavilon řešený jako trojtrakt s chodbou uprostřed a 
také pro pavilon řešený jako dvojtrakt, typický učební pavilon s chodbou po 
jedné straně objektu. 
 
Po konstrukční stránce je patrné uspořádání nosné konstrukce, sloupů, 
průvlaků a stropních panelů včetně ztužujících stěn. Dále je patrné provedení 
obvodového pláště, uspořádání příček a dělících stěn. 
 
Z dispozičního hlediska je zde typické uspořádání a osazení obvodového 
pláště, který nelícuje se sloupem, je vždy předsazený. Sloup z konstrukčních 
důvodů nelícuje s obvodovým pláštěm ani z jedné strany při vytváření rohů 
budovy. Tady vznikají volné rohy, které z interiérových důvodů se zazdívají 
nebo obkládají PVS konstrukcí. Tyto kouty je v každém případě nutno řešit po 
tepelně-technické stránce. 
 
Pro uvedeného reprezentanta bylo zpracováno zhodnocení po energetické 
stránce a rovněž tak po stránce požární ochrany, stavební akustiky, hygieny a 
ochrany zdraví. 
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B. 4.1.: Zhodnocení současného stavu denního a umělého 

osvětlení u MS-OB  stavebních soustav 
 
B. 4.1.1. Parametry denního osvětlení 
 
Učebny i kanceláře škol jsou z hlediska stávající normy „Denní osvětlení budov“ 
ČSN 730580 Tab. 1 zařazeny do třídy zrakové činnosti IV, pro kterou platí pro 
minimální hodnotu činitele denní osvětlenosti  
 

emin ≥ 1,5 % 
 
Z hlediska rovnoměrnosti denního osvětlení nemá mít tento parametr menší 
hodnotu než  
 
 

r ≥ 0,2 
 

Jelikož se v těchto prostorách jedná o trvalý pobyt lidí ve vnitřním prostoru nebo 
v jeho funkčně vymezené části, musí být dle článku 3.11 minimální hodnota 
činitele denní osvětlenosti 
 

emin ≥ 1,5 % 
 

Jas bočních osvětlovacích otvorů nemá překročit hodnotu 4000 cd/m2 a poměr 
jasů pozorovaného předmětu a oblohy nemá být menší než 1 : 200.  
Výše uvedené hodnoty platily i v době výstavby škol tohoto typu. 
 
 
B. 4.1.2.  Vypočtené výsledky a jejich vyhodnocení  
 
Pro posouzení dostatečnosti denního osvětlení byly vypočteny tyto prostory viz 
následující tabulka 
 
 
Reprezentant 
 

č.d.o. Místnost 
minimáln
í 

maximál
ní 

střední 
Rovnoměrnost 

emin/emax 

Pavilon A, 6. C 0,70 9,69 3,47 0,07 

Pavilon A, 6. D 1,18 9,63 3,45 0,12 
Pavilon D, 6. A 1,06 8,68 3,08 0,12 
Kancelář ředitelky 0,70 5,68 2,24 0,12 
Kancelář zástup. 
ředitelky 

0,66 5,59 2,17 0,11 

Učebna chemie 0,89 8,58 2,82 0,10 
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Z výpočtů vyplývá, že tento systém nevyhovuje na denní světlo. Kanceláře, a to 
platí pro všechny úzké prostory, vykazují zvláště nízké hodnoty č.d.o. Všechny 
prostory vyhovují na sdružené osvětlení dle ČSN 360020-1, při kterém 
postačuje hodnota  č.d.o.: 
 

emin ≥ 0,5 % 
 

Rovnoměrnost je ve všech prostorách pod požadovanou hodnotu. 
 
 
B. 4.1.3 Parametry umělého osvětlení 
 
Pro měření a návrh umělého osvětlení platí následující předpisy a normy. 
 
 a: Standardní metodika pro měření a hodnocení světelných podmínek 

pracovišť a           jiných vnitřních prostorů. 

       Příloha AHEM č. 7, Praha 1975 

 b: ČSN 36 0450 „Umělé osvětlení vnitřních prostorů“ 

 c: ČSN 73 0580 - 1 „Denní osvětlení budov“ 

 d: ČSN 36 0020 „Sdružené osvětlení“ 

 e: ČSN 360015 „Měření umělého osvětlení“                     

 f: ČSN 360011-3 „Měření umělého osvětlení“ 

 
Jelikož se je dná o staré osvětlovací soustavy, volí se při vyhodnocení měření 
činitel údržby  
 

z =1 
 

Korigovaná intenzita osvětlení se pak počítá dle vztahu 
 

EpK = Epo . z 
 

Požadované intenzity vycházejí z prováděné zrakové obtížnosti a z výpočtu 
denního osvětlení. Prostory kanceláří a učeben jsou zařazeny do kategorie B3. 
Pro tuto kategorii platí  pro Epk při vyhovujícím denním osvětlení hodnoty 
 

Epk = 300 lx     r = 0,65 
 

Pro tuto kategorii platí při vyhovujícím sdružené osvětlení pro Epk 
 

Epk = 400 lx         r = 0,65 
 



Produkt ČEA č. 38.2/2000 – Školy regionu Severní Moravy a Slezska 
B. Montovaný železobetonový skelet MS - OB 

30 

B. 4.1.4. Naměřené výsledky a jejich vyhodnocení 
 
 
Naměřené výsledky měření umělého osvětlení se nacházejí v následující 
tabulce 
 
Reprezentant 
 
Místnost Osazení 

svítidly 
Počet P (W) Požad

. 
intenzi

ta 
(lx) 

Požad. 
rovno- 

měrnost 

E (lx) r (-) Př
ílo
ha 

Pozn. 

Pavilon 
A, 6. C 

4 × 40 12 2304 400 0,65 480,6
7 

0,6
5 

26 6 trubic 
nesvítí 

Pavilon 
A, 6. D 

4 × 40 12 2304 400 0,65 540,2
8 

0,7
7 

27 1 trubice 
nesvítí 

Pavilon 
D, 2. A 

2 × 40 24 2304 400 0,65 321,8
0 

0,8
1 

28 1 trubice 
nesvítí 

Kancelář 
ředielky 

4 × 40 3 576 400 0,65 241,2
5 

0,6
1 

29 3 trubice 
nesvítí 

Kancelář 
zástup. 
ředitelky 

4 × 40 3 576 400 0,65 413,7
5 

0,5
4 

30 1 trubice 
nesvítí 

Učebna 
chemie 

4 × 40 15 2880 400 0,65 579,5
4 

0,4
2 

32 3 trubice 
nesvítí 

 
 
 
Naměřené intenzity kromě dvou místností odpovídají normám a předpisům, 
některé učebny jsou přesvětleny, což zvyšuje energetickou náročnost. 
 
 
B. 4.2: Problémy a nedostatky z hlediska denního a umělého 

osvětlení u MS-OB stavebních soustav 
 
Z hlediska denního osvětlení je snaha maximalizovat velikost okenních otvorů. 
Z hlediska průniku denního světla do hloubky prostoru při bočním osvětlení má 
být horní hrana osvětlovacích otvorů vzhledem k osvětlované ploše co nejvýše. 
 
Rovněž je nutné zohlednit venkovní a vnitřní zastínění, na které mají vliv 
zejména výška stropu, překlady a nosníky, zastínění oken, úroveň ostění 
podhledy atd. 
 
Na velikost vnitřní složky činitele denní osvětlenosti se rovněž podílí velikost 
činitele odrazu stropů, stěn a podlahy. Doporučuje se, aby činitel odrazu stropu 
přesahoval hodnotu ρ = 0,7, činitel odrazu stěn kromě stěny okenní byl větší 
než ρ = 0,5, Činitel odrazu bezprostředně sousedících ploch s osvětlovacími 
otvory (okenní příčka, rámy, parapety, meziokenní pilíře, meziokenní stěny) má 
být větší než ρ = 0,7, a to i z důvodu dodržení jasových poměrů. 
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Při vyhodnocování výpočtu je třeba vycházet z funkčnosti jednotlivých částí 
prostoru. Pokud lze prokázat, že část prostoru např. kanceláře, která je 
protilehlá k oknu lze považovat za komunikační anebo odpočinkovou, nemusí 
se krajní měřené body č.d.o. zahrnout do výpočtu. Minimální hodnota č.d.o. se 
pak zvýší, protože se např. neuvažuje první řada bodů, které vykazují nejmenší 
hodnoty č.d.o. Totéž platí pro učebny, ve kterých vycházejí minimální hodnoty 
č.d.o. v protilehlých rozích od oken, kde jsou např. dveře, to znamená 
komunikační prostor anebo tam nejsou lavice, či jiné důležité předměty, které 
vyžadují normovanou hodnotu č.d.o. 
 
Měřené prostory nevyhovují hlavně z důsledků značné hloubky prostoru, i když 
zasklení okenní stěny splňuje předpoklady pro normovaný č.d.o. 
 
Z hlediska umělého osvětlení je zde problém ten, že osvětlovací soustavy jsou 
zastaralé, částečně nefunkční a vykazují v důsledku opotřebení 
světelněčinných ploch nízkou účinnost. Důsledkem tohoto stavu je vysoká 
energetická náročnost vyplývající ze zastaralosti a nízké účinnosti stávajícího 
osvětlení. 
 
 
B 4.3. Možnosti zlepšení stavu denního s umělého osvětlení 
 
Denní osvětlení a také rovnoměrnost lze zlepšit úpravou (zvýšením) činitele 
odrazu vnitřních ploch a odstraněním (pokud to lze) stínicích překážek. 
Především je to však údržba oken, aby jejich činitel prostupu nebyl ovlivněn 
znečištěním oken. 
 
Umělé osvětlení lze zlepšit výměnou světelných zdrojů, které mají lepší 
účinnost a také lepší údržbou svítidel a odrazných ploch. 
 
Pro dosažení požadované úrovně intenzity umělého osvětlení a pro snížení 
energetické náročnosti se doporučuje dodržovat následující zásady: 

 
• Rozdělení prostoru na část pracovní, která se navrhuje na požadovanou 

intenzitu a odpočinkovou popř. komunikační, ve které může být intenzita 
nižší. 

• Náhrada standardních typů lineárních zářivek zářivkami s trojpásmovým 
luminoforem o vyšším světelném toku. 

• Použití svítidel s maximální účinností distribuce světelného toku do 
osvětlovaného prostoru a s maximální zábranou proti oslnění. 

• Přednostní použití zářivek s vyššími výkony. Např. měrný výkon zářivky 
58 W s třípásmovým luminoforem je 82 lm/W, měrný výkon téhož typu 
zářivky o výkonu 18 W je 75 lm/W. 

• Použití nejnovější generace zářivek typu TL5. 
• Náhrada žárovek kompaktními zářivkami v prostorách hygienických zařízení 

a v prostorách, kde se nachází slavnostní osvětlení pomocí lustrů 
osazených žárovkami. 

• Náhrada svítidel s klasickými předřadníky svítidly s elektronickými 
předřadníky. 
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• Použití inteligentních řídicích systémů umožňujících řízení (stmívání) 
osvětlovacích soustav při dostatečném denním osvětlení, po případě  jejich 
automatické vypínání při časově limitované nepřítomnosti osob. 

 
 
V následující tabulce se nacházejí výsledky výpočtů  umělého osvětlení pro typ 
svítidel OLLI. Totéž platí pro ekvivalentní svítidla INGE a ELEKTRO-LUMEN.  
 
 
Reprezentant 
 
Místno
st 

Pavilon A 
6. C 

Pavilon A 
6. D 

Pavilon D 
2. A 

Chodba Kancelář 
ředitelky 

Kancelář 
zást. 

ředitelky 

Učebna 
chemie 

Osaze
ní 
svítidly 

INGE 
Okta 920 
236.178 

INGE 
Okta 920 
236.178 

INGE 
Okta 920 
236.178 

INGE 
Okta 920 
136.193 

INGE 
Okta 920 
236.178 

INGE 
Okta 920 
236.178 

INGE 
Okta 920 
236.178 

Počet 12 12 12 6 4 4 15 
Zdroje PHILIPS 

TLD 
36/84 36 

W 

PHILIPS 
TLD 

36/84 36 
W 

PHILIPS 
TLD 

36/84 36 
W 

PHILIPS 
TLD 

36/84 36 
W 

PHILIPS 
TLD 

36/84 36 
W 

PHILIPS 
TLD 

36/84 36 
W 

PHILIPS 
TLD 

36/84 36 
W 

Počet 2 2 2 1 2 2 2 
P (W) 984 984 984 246 328 328 1230 
Epk (lx) 452 427 473 109 496 482 449 
r (-) 0,687 0,738 0,719 0,566 0,889 0,891 0,728 
Příloha 36-39 40-44 45-48 49-52 53-56 57-60 61-66 

 
 
B. 4.3.1 Závěr 
 
Denní osvětlení u MS-OB stavebních soustav je nevyhovující u učeben a 
hlavně v kancelářích, které jsou úzké a hluboké. Zlepšení č.d.o. souvisí 
s dobrou údržbou vnitřních povrchů, především oken. V kancelářích a také 
v učebnách je možno dosáhnout vyhovující č.d.o.individuelně na vymezeném 
funkčním prostoru. Ve všech typech prostorů je nutno navrhovat sdružené 
osvětlení. Nedostatkem těchto prostorů je jejich značná hloubka.  
 
Umělé osvětlení je ovlivňováno stavební konstrukcí v tomto smyslu, že větší 
výška stropu zvyšuje jeho energetickou náročnost. Nejvíce je umělé osvětlení 
ovlivněno při nedostatečném denním osvětlení, kdy se musí navrhnout 
soustava sdruženého osvětlení. Tato vyžaduje vyšší hladinu osvětlenosti a tím 
je energeticky náročnější. Nové osvětlovací soustavy vykazují podstatně menší 
energetickou náročnost. 
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B 5. Tepelně technické posouzení školských staveb 
 

B 5.1. Stavební konstrukce 
 
Tepelně technické posouzení jednotlivých konstrukcí objektu bylo vypracováno 
v souladu s požadavky ČSN 73 0540 – „Tepelná ochrana budov“ (účinnost od 
května 1994) a ČSN 06 0210 – „Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním 
vytápění“ (účinnost od května 1994). 
 

 
 

OKRAJOVÉ  PODMÍNKY  VÝPOČTU 
 
 
místo 

 
Teplotní oblast 

výpočtová 
venkovní teplota  
te   [° c] 

relativní vlhkost 
vnějšího vzduchu 
ϕe  [%] 

 
Ostrava 

 
I. 

 
- 15 ° C 

 
84 

 
 
Prostor 
 

 
vytápění 

výpočtová  
vnitřní teplota 
ti   [° C] 

relativní vlhkost 
vnitřního vzduchu 
ϕi  [%] 

Kabinety, učebny ano 20 60 
Dílny ano 18 60 
Schodiště a chodby ano 15 60 
Sociální zařízení ano 15 60 
Bazén ano 30 80 
Tělocvičny ano 15 70 
Technické vybavení  
v 1.PP 

 
ne 

 
10 

 
60 

 
 
 

Stávající obvodové konstrukce, střecha stravovacího pavilonu C, podlahy nad 
venkovním prostorem, nezateplené  terasy nad vytápěným prostorem, kovová 
okna zdvojená, prosklení bazénu a kovové stěny jednoduché s dveřmi nebo 
větracími křídly nevyhovují požadavkům ČSN 73 0540. 
Zateplené střechy nad tělocvičnami, bazénem a šatnami (E1- E4) nevyhovují 
požadavkům ČSN 73 0540 z hlediska vlhkostního režimu. 
Střešní konstrukce zateplené systémem „obrácené střechy“ vyhovují 
požadavkům ČSN 73 0540. 
Dřevěná okna zdvojená a meziokenní vložky vyhovují požadavkům 
ČSN 73 0540, okenní konstrukce však vykazují vysokou infiltraci.  
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ZJIŠTĚNÉ  VADY 
 
Meziokenní vložky jsou především v 1.NP značně poškozené, bez skel.  
V roce 1997 byl vypracován projekt na zateplení střešních konstrukcí 
jednotlivých pavilonů areálu školy. Zateplení střech bylo navrženo systémem 
„obrácené střechy“, což bylo provedeno pouze u učebních pavilonů, družiny a 
spojovacích krčků. Střechy nad objekty E1 ÷ E4, kde je vyšší relativní vlhkost 
vnitřního vzduchu (bazén, tělocvičny, šatny a sprchy), však byly zatepleny – 
v rozporu s projektem - s použitím hydroizolace z modifikovaného asfaltového 
pásu na tepelné izolaci. Tím dochází v konstrukcích k záporné kondenzaci 
vodní páry (kondenzát převažuje nad výparem). 
 
 
B 5.2. Posouzení objektu - ústřední  vytápění, technol.  bazénu 

 
Technický a morální stav otopné soustavy v areálu Základní školy 
(reprezentanta) odpovídá ekonomickým a technickým podmínkám v době 
výstavby objektu, tj. na počátku 80. let. Volba původní koncepce - ekvitermní 
regulace topné vody centrální v PS, společné pro bytové domy, které se liší 
svým účelem - původně bez možnosti doregulace na patě objektu, vytápění 
metodou „nejslabšího článku“, atd. i provedení plně odpovídá ekonomickým 
poměrům v době výstavby. Z dnešního pohledu je původní řešení nedostatečné 
a nehospodárné. 
Do výše uvedené klasifikace spadají i použité radiátorové armatury - ruční, bez 
možnosti regulace vnitřní teploty při oslunění fasády nebo při vnitřních 
tepelných ziscích. 
Parní předávací stanice pro ohřev bazénové vody a vytápění bazénu včetně 
ohřevu větracího vzduchu je z pohledu dnešních požadavků rovněž morálně 
zastaralá, v části ohřevu větracího vzduchu a vytápění je předimenzovaná. 
Předimenzování je částečně korigováno redukcí tlaku páry, tato redukce není 
technicky nezbytná. Nevyhovující je schéma zapojení pro dochlazování 
kondenzátu pomocí bazénové vody - zařízení nemůže plnit svůj účel (příliš 
malé množství samotížně dopravovaného kondenzátu). Morálně zastaralé 
a nevyhovující je rovněž řešení expanzního zařízení (tlaková expanzní nádoba 
bez membrány, s cizím zdrojem tlaku pomocí kompresoru). 
Ke zlepšení situace došlo po zřízení samostatných regulačních uzlů 
v jednotlivých pavilonech školy (mimo pavilonu E) a po instalaci automatické 
regulace včetně zabezpečení nedovolených stavů v předávací stanici bazénu. 
Realizací těchto opatření je umožněn jistý stupeň automatické regulace - teploty 
topné vody a vzduchu v jednotlivých pavilonech školy, automatická regulace 
teploty bazénové vody dle nastaveného programu, regulace teploty větracího 
vzduchu a časové nastavení průběhu větrání. O automatické řízení v 
dostupném rozsahu bylo rovněž doplněno technologické zařízení bazénu. 
Slabinou (vzhledem k úsporám) je rovněž dvousložková cena tepla na vytápění 
s poměrně vysokou pevnou sazbou (cca 54,6% ročně) závislou více na 
vytápěné ploše než na množství odebraného tepla. Výsledná cena tepla na 
vytápění a na ohřev TUV přepočtená na jednotku tepla je i nyní poměrně 
vysoká (403,- Kč/GJ, s DPH). Tato sazba snižuje podstatným způsobem 
motivaci uživatele k úsporám, protože při úspoře odebraného tepla např. 
pomocí moderní techniky nebo zateplením stavby se cena jednotky tepelné 
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energie razantně zvýší a celková roční úspora se v této relaci sníží - značně se 
tak prodlouží reálná návratnost investice. 
Paradoxem energetické situace v zásobování základní školy (reprezentanta) je 
právě dodávka tepla k vytápění a teplé užitkové vody ze dvou zdrojů, jak bylo 
popsáno výše – z centrálních rozvodů distributora tepla je teplo nakupováno za 
cenu podstatně vyšší, než by bylo možno tyto služby zajistit z vlastní předávací 
stanice (zde druhý tok dvojcestného zásobování), jejíž obsluhu stejně musí 
uživatel zajišťovat. Předávací stanici by bylo nutno i za stávajícího stavu (před 
zateplením ZŠ) pouze technicky upravit - doplnit o jeden menší výměník a další 
zařízení - příslušné armatury a potrubí atd. s relativně malými investičními 
náklady. Přípojka páry ze systému přímého výrobce tepla kapacitně vyhovuje. 
Hlavní přívod sekundárního rozvodu - ÚT i TUV a cirkulace - vstupuje do areálu 
školy v pavilonu B -  poměrně blízko předávací stanice v suterénu pavilonu E, 
proto by náklady na přepojení rozvodů ÚT a TUV k této vlastní předávací stanici 
byly rovněž poměrně nízké. Návratnost této investice by i za stávajícího stavu 
byla velmi krátká.  
Roční úsporu provozních nákladů při vytápění a ohřevu TUV z vlastní PS lze 
vyčíslit (roční množství tepla se nezmění, je vzata úroveň roku 1999) :  
 
9919 GJ (ÚT+TUV) x [(400 Kč/GJ (nyní) - 300 Kč/GJ (z PS)]   = 991 900,- 
Kč/rok 
 
 
B 5.3. Posouzení objektu - ohřev  TUV 

 
I zde lze konstatovat, že stávající koncepce centrálního zásobení teplou 
užitkovou vodou z předávací stanice s poměrně dlouhými rozvody TUV 
a cirkulace v objektu je nesprávné řešení odpovídající ekonomickým a 
technickým poměrům v době výstavby. Z dnešního pohledu postupné 
liberalizace cen energie se jedná o řešení nepřijatelné (vč. kvality provedení a 
tlouštěk tepelných izolací TUV, cirkulace i potrubí vedených v topném kanále).  
Do výše uvedené klasifikace spadá i poměrný způsob rozpočítávání spotřeby 
TUV ne dle přímého měření, ale dle nepřímých měrných ukazatelů, jako je 
např. podlahová plocha. Tento způsob nemotivuje odběratele k šetření a nikdy 
nemůže být zcela objektivní. Momentální technický stav rozvodů TUV, zejména 
cirkulace je velmi špatný - potrubí je zarostlé inkrusty, cirkulace prakticky 
nefunguje. Na vzdálenějších místech s malou četností odběru TUV - např. v 
úklidových komorách hlavního pavilonu A - je nutno odpouštět značné množství 
TUV, než začne téci voda teplá, což je nepřípustný stav. 
V minulosti byl učiněn pokus instalovat na vstup TUV do objektu měřič množství 
TUV (s elektrickým dohřevem TUV v cirkulačním okruhu). Zařízení však bylo 
demontováno (slabinou elektrického ohřevu TUV je velmi krátká životnost el. 
vložek). Otázkou také zůstává, jestli by tímto způsobem bylo dosaženo snížení 
plateb za TUV od distributora. Pozůstatkem tohoto zařízení je pouze vodoměr 
na přívodu TUV, který lze označit za kuriozitu. Velký odběratel si zasloužil 
vlastní měření TUV za cenu překonání technických překážek. Zůstává otázkou, 
komu tento stav vyhovuje. 
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B 5.4.  Posouzení objektu - vzduchotechnika 
 

Návrh zařízení vzduchotechniky (koncepce, výpočtové hodnoty, umístění 
zařízení) do současných staveb je velmi důležitým činitelem ovlivňujícím jak 
hospodárnost provozu (může se jednat o značnou energetickou náročnost), tak 
mikroklimatické podmínky pro pobyt osob v jednotlivých místnostech. Návrh 
musí být proveden pro jednoznačné požadavky - např. dimenzování dle počtu 
osob, počtu vařených jídel, míst vzniku škodlivin, denní doby provozu, nároků 
na vnitřní prostředí atd. Tyto údaje se totiž nakonec projeví jako rozhodující pro 
to, zda instalované zařízení bude správně plnit svou funkci při dosažení 
parametrů hospodárného provozu. Uvedené požadavky rovněž ovlivní výši in-
vestičních nákladů na realizaci. Samozřejmostí dnes je také řádné zabezpečení 
proti nedovoleným nebo nebezpečným provozním stavům (např. zamrznutí 
teplovodního ohřívače vzduchu, ke kterému dříve velmi často docházelo) - musí 
být zajištěny řídicí automatikou. 
Z hlediska provozní energetické náročnosti je dnes bezpodmínečně nutno 
zohlednit ekonomickou mez pro instalaci zařízení pro zpětné získávání 
(rekuperace) tepla z odváděného vzduchu. Za posledních 10 let došlo v této 
oblasti k výraznému posunu. Jednak se postupnou liberalizací ceny tepla stále 
zkracuje ekonomicky nutná denní doba provozu zařízení s rekuperací tepla, 
jednak dochází k posunu v myšlení lidí - některé hodnoty nelze pouhou 
ekonomikou dost dobře vyčíslit. Dá se očekávat, že započatý směr úspor 
energie při provozu vzduchotechniky bude ještě dál pokračovat. 
Vzhledem k výše uvedenému lze stávající zařízení pro nucené větrání v bazénu 
a v kuchyni označit jako neodpovídající současným nárokům. Je fyzicky 
i morálně zastaralé, prakticky s prošlou životností. Vzduchotechnické prvky vč. 
potrubí jsou znečištěny a je vážná obava o hygienické nebezpečnosti při 
provozování. Také není u žádného zařízení instalována - přes potřebu poměrně 
dlouhé denní doby provozu - rekuperace tepla z vyfukovaného vzduchu (vysoký 
potenciál úspory tepla). Teplý vzduch cca 30°C obsahující vázané i citelné teplo 
je z bazénu vyfukován ven. U zařízení v kuchyni je vyřazen ohřev přívodního 
vzduchu, proto nemůže být využíváno v topném období (při venkovních 
teplotách pod cca +15°C). I kdyby byl ohřívač vzduchu v kuchyni funkční, 
nedocházelo by při napojení vzdt. ohřívače na regulovanou topnou vodu k 
dostatečnému ohřátí přívodního větracího vzduchu, tímto by byl provoz zařízení 
v zimě stejně značně omezen. I přes poměrně vysoký počet vařených jídel 
nejsou v kuchyni osazeny žádné odsávací digestoře. Při místním odsávání od 
největších zdrojů pachů v kuchyních se značně zlepšuje kvalita vnitřního 
prostředí při celkovém snížení nároků na celkové větrání kuchyně (počet výměn 
vzduchu). 
Stávající technické zařízení v kuchyni není rovněž zárukou trvale rovnotlakého 
větrání, které je v plynofikované kuchyni předpisy požadováno. 
Zabezpečení větrání bazénu je základní podmínkou správné funkce bazénu. 
Rozhoduje o udržení vlhkosti na přijatelné mezi. Proto bylo zařízení správně 
doplněno již dříve o základní prvky zabezpečení proti nedovoleným stavům a o 
prvky automatické regulace. Avšak při provozu větrání bez rekuperace tepla se 
značně zvyšuje ekonomická náročnost provozu bazénu (jedná se zde o 
vysokou teplotu větracího vzduchu a poměrně dlouhou denní i roční dobu 
provozu zařízení). 
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B 6.1 Návrh  opatření 
 
B 6.1.1.  Stavební  konstrukce 

 
Návrh technologií zateplení vychází z charakteru objektu. Dodavatel stavby 
musí pro stavbu použít pouze certifikované výrobky dle §47 Stavebního 
zákona. 

 
• OBVODOVÝ  PLÁŠŤ 

 
Obvodový plášť doporučujeme zateplit  kontaktním systémem s tepelnou izolací 
z desek stabilizovaného polystyrénu s armovanou tenkovrstvou omítkou : 
- panely z plynosilikátu tl. 250 mm : PPS tl. 50 mm 
- panely ze struskopemzobetonu tl. 350 mm : PPS tl. 60 mm 
- obvodový plášť tělocvičny : PPS tl. 60 mm 
- obvodový plášť bazénu : PPS tl. 80 mm 

 
Zateplení musí být provedeno od terénu až po horní okraj atiky pod oplechování 
a musí proběhnout po celém obvodu objektu.  
Do výšky 0,6 m od úrovně terénu doporučujeme fasádu zateplit nenasákavým 
extrudovaným polystyrénem a upravit okapové chodníky a komunikace kolem 
objektu tak, aby se zabránilo vzlínání zemní a srážkové vlhkosti po omítce 
a nedošlo k narušení zateplovacího systému. V místech anglických dvorků je 
vhodné provést zateplení od horní hrany suterénních oken. 
 
Svislé ostění oken a nadpraží navrhujeme zateplit PPS min. tl. 20 mm dle 
možností pouze tam, kde to dovoluje dostatečně vysazený okenní rám. 
V ostatních případech provést pouze povrchovou úpravu armovanou omítkou.  
Při výměně otvorových výplní doporučujeme svislé ostění oken a nadpraží 
zateplit PPS tl. 30 – 40 mm (např. uvažovat se širším okenním rámem). Je 
nutné provést také zateplení pod parapetními plechy.  
 
Vyzdívky z Ytongu tl. 240 mm jako náhrada za část prosklení ve vstupech, 
chodbách a schodištích a za stávající meziokenní vložky doporučujeme zateplit 
PPS min. tl. 50 mm. 
 
Dilatační spáry svislé podle stavu po demontáži oplechování – jenom 
vyspravit nebo vyčistit a nahradit komplexní úpravou, tj. spáru vyplnit 
nenasákavou tepelnou izolací do hloubky cca 300 mm, od suterénu až po 
oplechování atiky. V obou případech dilataci uzavřít oplechováním, které 
umožní dilatační pohyby objektu. 
 
Doporučované zateplení obvodového pláště je uplatněno v 1., 2. i 3. variantě 
opatření.   
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• STŘEŠNÍ  KONSTRUKCE  

 
Pavilon stravování C  

 
Stávající střechu doporučujeme zateplit tepelnou izolací z desek 
stabilizovaného polystyrénu PPS tl. 60 mm s objemovou hmotností min. 
30kg/m3 a následně položit novou hydroizolaci – fólii (např. z měkčeného PVC). 
Vzhledem k vlhkostnímu režimu střechy se u této varianty opatření nesmí 
použít hydroizolace na bázi živičných pásů s faktorem difúzního odporu µn  > 20 
000. 

 
 Doporučované zateplení střešní konstrukce pavilonu C je uplatněno 

v 1., 2. i  3. variantě opatření.   
 
Poznámka : Pavilon E1 ÷÷÷÷ E4 

Vzhledem k vlhkostnímu režimu střešních konstrukcí 
doporučujeme odstranit stávající modifikovaný asfaltový pás a 
provést zateplení systémem „obrácené střechy“ dle  projektu nebo 
na tepelnou izolaci položit novou hydroizolaci – fólii (např. 
z měkčeného PVC) – viz odst. 3.1.4., str.21. Doporučené opatření 
nemá vliv na energetickou bilanci objektu. 

 
 

• PODLAHA  NAD  VENKOVNÍM  PROSTOREM 
 

Podlahu nad venkovním prostorem (uzavřené lodžie nad terasou, zimní 
zahrada, spojovací krček) doporučujeme zateplit z venkovní strany (tj. podhled) 
tepelnou izolací z minerálního vlákna tl. 100 mm s povrchovou úpravou 
armovanou omítkou. 

 
 Doporučované zateplení podlah nad venkovním prostorem je 

uplatněno v 1., 2. i  3. variantě opatření.   
 
 

• VÝPLNĚ  OTVORŮ 
 

Stávající dřevěná okna zdvojená vyhovují z hlediska součinitele prostupu 
tepla k [W.m-2.K-1] požadavkům ČSN 73 0540, ale s ohledem na plochu 
prosklení se významně podílejí na tepelných ztrátách prostupem.  

 
Doporučujeme : 
- u 1. varianty opatření provést opravy kování a nátěrů, především ale 

dotěsnění oken, aby došlo ke snížení přirozené infiltrace okny  
- u 2. varianty opatření vyměnit stávající prosklení vnitřního křídla za 

kvalitnější – prosklení sklem se selektivní vrstvou tak, aby okna po úpravě 
dosahovala součinitele prostupu tepla k ≤ 2,2 W.m-2.K-1, provést opravy 
kování a nátěrů, především ale dotěsnění oken, aby došlo ke snížení 
přirozené infiltrace okny 
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- u 3. varianty opatření provést komplexní výměnu oken za dřevěná nebo 
plastová okna jednoduchá prosklená izolačním dvojsklem se součinitelem 
prostupu tepla k ≤ 1,6 W.m-2.K-1.  

 
Stávající kovová okna zdvojená  nevyhovují z hlediska součinitele prostupu 
tepla k [W.m-2.K-1] požadavkům ČSN 73 0540.  

 
Doporučujeme : 
- u spojovacích krčků a v pavilonu E1 provést výměnu oken za dřevěná 

nebo plastová okna jednoduchá prosklená izolačním dvojsklem se 
součinitelem prostupu tepla k ≤ 2,7 W.m-2.K-1  

- u tělocvičen provést výměnu stávajícího prosklení za kovová okna 
jednoduchá s přerušeným tepelným mostem prosklená izolačním dvojsklem 
se součinitelem prostupu tepla k ≤ 2,7 W.m-2.K-1  

- u bazénu provést výměnu stávajícího prosklení za kovová okna 
jednoduchá s přerušeným tepelným mostem prosklená izolačním dvojsklem 
se součinitelem prostupu tepla k ≤ 2,3 W.m-2.K-1 . 

 
Stávající kovové stěny jednoduché s dveřmi nebo větracími křídly 
nevyhovují z hlediska součinitele prostupu tepla k [W.m-2.K-1] požadavkům 
ČSN 73 0540.  

 
Doporučujeme : 
- vyměnit za kovové stěny jednoduché s přerušeným tepelným mostem 

prosklené izolačním dvojsklem se  součinitelem prostupu tepla 
k ≤ 2,7 W.m 2.K-1  

- nebo tam, kde je to možné, plochu prosklení zmenšit, a to vyzděním 
parapetů z tvárnic YTONG tl. 240 mm s dodatečným zateplením PPS tl. 
50 mm a osazením prosklení se součinitelem prostupu tepla k ≤ 2,7 W.m-

2.K-1. 
 

Lodžie v pavilonu A1 a A2 doporučujeme uzavřít osazením dřevěných nebo 
plastových oken jednoduchých prosklených izolačním dvojsklem se 
součinitelem prostupu tepla k ≤ 2,2 W.m-2.K-1. 

 
 Navrhovaná výměna prosklení kovových oken zdvojených a 

kovových stěn jednoduchých  a uzavření lodžií je uplatněna v 1., 2. i 
3. variantě opatření. 
 

Meziokenní vložky doporučujeme :  
- v 1. a 2. variantě opatření zateplit (po demontáži skla) kontaktním 

systémem s tepelnou izolací z desek stabilizovaného polystyrénu PPS tl. 
60 mm s armovanou tenkovrstvou omítkou 

- ve 3. variantě opatření nahradit vyzdívkou z tvárnic YTONG tl. 240 mm 
s dodatečným zateplením PPS tl. 50 mm.  

 
 

Vstupní dřevěné dveře plné - doporučujeme provést opravy kování a nátěrů, 
především ale dotěsnění dveří, aby došlo ke snížení přirozené infiltrace.  
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Veškeré konstrukce po zateplení vyhovují požadavkům ČSN 73 0540 
a vykazují optimální tepelný odpor pro rekonstrukce. Dosažení optimálního 
tepelného odporu u jednotlivých vnějších konstrukcí zaručuje dosažení nejnižší 
požadované vnitřní povrchové teploty v místech tepelných mostů (detail nároží, 
detail styku stěnové a střešní konstrukce, detail styku stěnové konstrukce 
s podlahou nad suterénem apod.). 
 
 
B 6.1.2. Ústřední  vytápění 
 
• VŠEOBECNĚ 

 
Prostá úspora energie (ENERGY SAVING) je snižování spotřeby energie, ale 
neznamená to, že projekt úspor je ekonomicky výhodný. Naproti tomu úspora 
systémem ENERGY CONSERVATION (ENCON) znamená úsporu energie při 
současné ekonomické efektivnosti a pozitivním vlivu na životní prostředí. 
Při ENCON procesu je každá budova posuzována jako jedinečná a v zájmu 
nalezení všech možností úspor energie je nutné ji posuzovat individuálně.  

 
Opatření TZB jsou zpracována ve dvou variantách : 
V 1. variantě TZB jsou doporučena opatření, která se dotýkají pouze vlastního 
zařízení ve škole, nedotýkají se stávající koncepce dodávky tepla (uvažuje se 
ponechání dvoucestného zásobení energií). 
Ve 2. variantě TZB je mimo opatření, která se dotýkají pouze topné části 
hlavních školních pavilonů, uvažováno s přepojením ÚT a TUV ke stávající 
vlastní předávací stanici v pavilonu E (změny na jednocestné zásobení energií).  
Rozdílné roční provozní náklady u 2. varianty TZB budou způsobeny (viz dále): 
- rozdílnou sazbou (jednostupňovou) za odebrané teplo (roční potřeba tepla 

se nezmění); 
- přímým měřením tepla i vody pro přípravu TUV (zde se množství TUV i 

tepla na jeho přípravu velmi pravděpodobně bude lišit od současně 
účtovaného). 

 
 
VLIV  TEPELNÝCH  ZISKŮ  NA  ROČNÍ  BILANCI  SPOTŘEBY  TEPLA 

 
Tepelné zisky od slunečního záření, od vnitřních zdrojů tepla a ve škole 
zejména od pobývajících osob nejsou promítnuty do výpočtové roční bilance 
spotřeby tepla. Tepelné zisky se však projevují zvyšováním vnitřní teploty v 
zatížených místnostech. Tento stav je způsoben tím, že zatížení jednotlivých 
místností tepelnými zisky je nerovnoměrné vlivem sluneční geometrie, 
proměnným množstvím pobývajících osob, atd. Teplota v zatížených 
místnostech se v praxi často snižuje odváděním přebytečného tepla do 
venkovního prostoru - převážně otevřenými okny - místo aby se tepelné zisky 
využívaly k úspoře tepla na vytápění tím, že se pružně přeruší přívod tepla. 
Základním předpokladem využitelnosti tepelných zisků je : 
a) ekvitermně regulovaná topná voda připravovaná přímo pro řešený objekt 

(zónu nebo část objektu) podle jeho potřeby tepla; 
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b) fungující zařízení pro individuální regulaci teploty vzduchu v jednotlivých 
hlavních místnostech - minimálně termostatické ventily na otopných těle-
sech, lépe systém IRC, tj. individuální regulace teploty v každé místnosti; 

c) případnými doplňkovými úpravami mohou být např. izolační žaluzie, 
keramofólie, meziokenní žaluzie apod., nutnými jsou prvky hydraulické 
stability. 

Vzhledem k podílu prosklení (sluneční zátěž) a rovněž k počtu osob ve školních 
třídách (metabolické teplo od osob) lze při splnění uvedených podmínek potlačit 
nežádoucí zvyšování vnitřní teploty vzduchu zejména ve třídách a využít 
tepelné zisky pro pokrytí určitého podílu roční spotřeby tepla.  
 
 
 
POTENCIÁL  ENERG ETICKÝCH  ÚSPOR,  NÁVRH  OPATŘENÍ 

 
Uživatel uvažuje o zvýšení tepelně izolačních parametrů stávajících pavilonů 
školy pomocí dodatečného zateplení obvodového pláště, příp. úpravou 
stávajících výplní otvorů. To je první a zásadní stanovisko. Dalším hlediskem je 
návratnost opatření. Investice do úprav a zateplování obvodových konstrukcí, 
úpravy nebo výměny oken se vrací několikanásobně déle než investice do 
úprav topného zařízení a regulačních opatření. Z těchto důvodů se běžně po 
dohodě s objednatelem uvažuje posouzení úprav topného systému. Po 
zateplení musí dojít ke snížení tepelného toku do objektů, aby bilance dodávky 
a spotřeby tepla zůstala i nadále vyrovnaná. Pokud při zateplení nedojde k 
řízenému snížení tepelného toku do objektů s novými tepelně technickými 
parametry, je investice do zateplení vždy částečně znehodnocena, protože část 
nadbytečně dodaného tepla je zmařena na zdravotně škodlivé zvýšení vnitřní 
teploty v místnostech nebo je odvedena otevřenými okny do venkovního 
prostoru. Platí přece, že přetápění je stejně škodlivé a tedy nepřípustné jako 
nedotápění. Bilance dodávky a spotřeby tepla musí být stále vyrovnaná.  Proto 
je navrženo následující : 

 
A.  Úprava topného systému (platí pro obě varianty TZB) 
Je poměrně rozšířenou chybou domnívat se, že potřebné snížení toku tepla do 
objektu po jeho zateplení zajistí v plném rozsahu například pouze termostatické 
ventily bez jakýchkoli dalších zásahů - změny velikosti topné plochy nebo 
snížení teploty topné vody (přechodem na tzv. nízkoteplotní vytápění). 
Termostatické ventily (TRV) jsou určeny pouze pro zachycení nahodilých 
tepelných zisků od sluneční zátěže a vnitřních zdrojů tepla. Aby tuto svou 
základní funkci každý ventil plnil, musí být splněny základní podmínky jeho 
instalace : 
1) Otopné těleso musí být správně nadimenzováno - podle skutečné 

tepelné ztráty místnosti; 
2) Topná voda musí být ekvitermně regulována podle aktuální topné křivky 

pro danou zónu nebo budovu (pavilon); 
3) Musí být zajištěny správné tlakové poměry pro správnou a bezhlučnou 

funkci termostatického ventilu (max. 10 kPa tlakového spádu na ventilu); 
4) Na TRV nesmí působit neodtlumené kmity z jiných armatur nebo z 

hlavních potrubních rozvodů - po instalaci TRV nabývá otopná soustava 
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(OS) všechny nové znaky vyplývající ze změny z konstantní na 
proměnný průtok. 

Pokud není správně navrženo otopné těleso - podmínka ad 1) nebo není-li 
topná voda ekvitermně regulována - podmínka ad 2), je termostatický ventil 
schopen do jisté, omezené míry toto předimenzování korigovat. Už však není 
schopen plnit svou základní funkci, není schopen patřičně dlouhodobě reagovat 
na nahodilé tepelné zisky. Může se drasticky snížit jeho životnost. 

 
Proto je nutno při dodatečném zateplení dodržet tento postup : 
a) Přepočítat tepelné ztráty dle ČSN 06 0210 pro nové tepelně technické 

parametry ve všech místnostech; 
b) Vyhodnotit míru předimenzování otopných těles v jednotlivých 

místnostech - nerovnoměrnost otopných těles v zóně nebo budově, která 
vyhodnocením bude zjištěna, je způsobena jednak dřívějšími postupy 
návrhu otopných těles, jednak nynějšími změnami tepelně technických 
parametrů obvodových konstrukcí - změny mají na každou místnost jiný 
dopad; 

c) Na základě vyhodnocení ad b) je nutno běžnými projekčními postupy (při 
respektování Vyhl. 245/95 Sb. a 85/98 Sb.)  
- určit novou jmenovitou teplotu topné vody a teplotní spád; 
- v nezbytném rozsahu navrhnout úpravy topné plochy (výměna, 

úprava, demontáž otopných těles); 
- vyměnit stávající ruční dvojregulační kohouty za nové ventily 

s termostatickými hlavicemi (na základě řádného projektu vč. 
zajištění hydraulické stability za všech provozních stavů - příp. 
doplnění topného systému o regulační armatury - regulátory 
diferenčního tlaku apod., i v návaznosti na požadavky dodavatele 
tepla); 

- všechny termostatické hlavice v prostorách přístupných žákům 
musí být zajištěny proti nedovolené manipulaci (většina výrobců 
tyto hlavice nabízí ve svém výrobním programu pro veřejné 
budovy). 

d) Na patě pavilonu E instalovat nový regulační směšovací uzel ovládaný 
regulační automatikou. 

e) Na jednotlivých regulačních uzlech (stávajících i novém) zateplených 
pavilonů školy nastavit nové teplotní parametry v souladu s výpočtem 
tepelných ztrát a úpravami topné plochy. Snížení teploty topné vody pro 
všechny provozní stavy rovněž umožní provádění důslednějšího útlumu 
vytápění v době nepřítomnosti (viz dále bod C.). 

f) Při provádění navržených úprav systému vytápění je nutno zkontrolovat 
funkčnost termostatických ventilů (nutno je rovněž důsledně zkontrolovat 
stav OS z pohledu přenášení a šíření hluku, potřebné parametry je nutno 
změřit za všech provozních stavů, tj. hlavně v přechodném období, v 
průměrné zimě a při extrémních stavech); 

g) Předávací stanici bazénu doporučuji doplnit o zařízení pro řádné 
dochlazování kondenzátu (částečně bude pravděpodobně možné využít 
stávající zařízení, které není prakticky funkční). 

Uvedený postup je základní nutností pro dosažení hospodárné spotřeby tepla 
na vytápění po zateplení školy. Před započetím prací je nutno záměr a později 
i vlastní projektové řešení projednat s dodavatelem tepla. 
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Další rozdělení topného systému v jednotlivých pavilonech podle zón dle 
orientace fasád není s ohledem na stávající technické řešení hlavních 
horizontálních rozvodů uvažováno. Fyzická životnost rozvodů ještě neprošla. 
V některých pavilonech není toto rozdělení nutné vzhledem k dispozičnímu 
uspořádání tříd a chodeb. Rozdělení na zóny doporučuji posoudit a v některých 
částech školy navrhnout při nejbližší komplexní rekonstrukci topného systému. 

 
B.  Vnitřní teploty (TRV a hydronické vyregulování) 
Budeme-li uvažovat vnitřní teplotu 26°C (při slunečních dnech na osluněné 
fasády) a teplotu po úsporách 22°C (zatím), snížení bude 4°C. 
Průměrná venkovní teplota v topném období byla zjištěna z měření průměrných 
denních teplot Hydrometeorologickým ústavem. Průměrné teploty chladnějšího 
roku, který je vzat jako příklad, byly následující : 
  leden         - 2,6°C   září  +10,4°C 
  únor         - 2,4°C   říjen  +  9,4°C 
  březen         - 1,3°C   listopad +  5,9°C 
  duben         +8,0°C   prosinec -   2,7°C 
Průměrná roční teplota v topném období, měřená z průměru čtyř denních teplot, 
byla +3,1°C. 
Průměrný rozdíl teplot, který měl být dotápěn činil 20 - 3,1 = 16,9°C. Zvýšení 
teploty o 1°C (citlivost změny) představuje 1/16,9 = 5,9% nákladů navíc oproti 
normovému stavu. Vezmeme-li uvažované přetápění 4°C (26-22°C), pak 
zvýšení nákladů bude 4 x 5,9 = 23,6%. Navíc bývá noční útlum prováděn nedo-
statečně. Průměrná denní teplota je uvažována 20°C a zahrnuje již částečný 
útlum. 
Dosažitelná úspora vychází z celkové roční spotřeby tepla. Omezením pře-
tápění se dosáhne teoretické úspory 23,6%. Reálná úspora oproti stávajícímu 
stavu činí cca 6% (odpovídá snížení vnitřní teploty průměrně o 1°C - bude 
umožněno využitím vnitřních tepelných zisků a zvýšením povrchových teplot 
zateplených konstrukcí).  
Při použití systému IRC lze dosáhnout dalších úspor ve výši cca 6% (průměrné 
snížení vnitřní teploty o další 1°C). Reálně se však s instalací systému IRC 
neuvažuje (i s ohledem na mechanickou zranitelnost některých prvků systému 
IRC ve škole). 
Jako základní předpoklad pro udržení vnitřní teploty v patřičných mezích 
s možností alespoň ručního individuálního nastavení v jednotlivých 
místnostech, zejména školních třídách, jsou mimo dalších úprav dle odst. A. 
především funkční termostatické ventily. 

 
C.  Útlum v nepřítomnosti (noční, o víkendech atd.) 
Důsledné provádění nočního útlumu v jednotlivých pavilonech školy dle jejich 
individuálního režimu provozování se projeví u celé školy snížením spotřeby 
tepla na vytápění o cca 4% (útlum o víkendech, o prázdninách, v odpoledních a 
nočních hodinách atd.). Útlumy jsou umožněny snížením max. hodinové 
potřeby tepla (a tím teploty topné vody) pro všechny provozní stavy. Současná 
centrální ekvitermní regulace topné vody pro celou školu bude po zateplení 
objektu sloužit jako předregulace topné vody. Dosažení uvedené roční hodnoty 
je samozřejmě podmíněno důsledným využíváním spolehlivé programové 
ekvitermní regulace na patě každého pavilonu. 
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D.  Automatická regulace 
Vliv automatické regulace je již započten ve snížení přetápění i v nočních 
útlumech. Operativním zpracováním teplot a možnost řídit provoz podle 
okamžitých požadavků v každém pavilonu školy samostatně (změny prac. 
režimu, krátkodobé výluky a pod.) po úpravě topného systému dle odst. A. se 
přece jen projeví další úspora, která ještě nebyla započítána. V norských 
poměrech se např. uvažuje 3%, počítáme pouze 1%.  
 
 
 
ŠKOLICÍ PROGRAM PROVOZU A ÚDRŽBY 

 
Obecně je v praxi často slabinou způsob provozování zařízení. Způsob 
provozování značně ovlivňuje ekonomickou návratnost - nesprávné 
provozování může ve skutečnosti zcela znehodnotit i nejlépe navržené zařízení. 
Čím je zařízení složitější, tím je citlivější ke způsobu provozování.  
Proto je v návaznosti na realizaci opatření nutno věnovat řádnou pozornost 
proškolení obsluhy technického zařízení regulačních uzlů na patě jednotlivých 
pavilonů školy a předávací stanice. Personál bude rovněž zajišťovat údržbu 
zařízení.  
 
Pro jakýkoliv způsob provozu a údržby platí určitá obecná pravidla: 
- provozní personál musí mít potřebnou kvalifikaci a musí být dostatečně 

motivovaný; 
- zodpovědnost za provoz a řízení se musí jasně rozdělit na jednotlivce; 
- musí být zpracován kompletní manuál provozu a údržby a tento musí být 

dostupný; 
- musí být prováděná pravidelná a důsledná kontrolní činnost s případnou 

výměnou osob. 
 
Základní provoz předávací stanice a všech regulačních uzlů ve škole bude plně 
automatický, bezobslužný. To však neznamená, že zařízení bude ponecháno 
zcela bez dozoru. 
 
PERSONÁL : Předávací stanice a regulační uzly budou nadále 

provozovány pomocí zaškoleného personálu, který rozumí 
zařízení a je snadné pro něj ovlivnit programy vložené do 
regulátorů. Základním předpokladem dosahování úspor je 
správný vztah mezi majitelem objektu, uživateli a zaškolené 
obsluhy zařízení. Obsluha musí okamžitě reagovat na 
potřeby uživatelů.  

ÚDRŽBA : Pravidelnou údržbou je možno se vyhnout velkým a drahým 
opravám a sekundárním nákladům z přerušení provozu. 
Údržbu je možno provádět vlastními pracovníky (práce ma-
lého rozsahu) a smluvně zajištěnou firmou (větší opravy). 
Na průběžný provoz i údržbu je vlastní pracovník, který žije 
se zařízením a je schopen citlivě reagovat. S většími 
opravami se po předání zařízení regulačních uzlů a 
předávací stanice po úpravě schématu zapojení do trvalého 
provozu nejméně po dobu 7 let neuvažuje. 
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ENERGETICKÉ  MANAŽERSTVÍ 

 
Zkušenosti z energeticky úsporných projektů obecně ukazují, že po určité době 
(3 až 5 roků) po realizaci úsporných opatření se zvyšuje spotřeba energie opět 
na původní hodnotu před realizací úsporných opatření. Toto je obvykle 
způsobeno provozními chybami. K odstranění tohoto nežádoucího nárůstu 
spotřeby energie je třeba zavést tzv. energetické manažerství. 
Energetické manažerství je řídícím nástrojem pro trvalé udržování spotřeby 
energie na potřebné úrovni a je založeno na periodickém (týdenním) sledování 
spotřeby energie a průměrné venkovní teploty. 
 
Cílem energetického manažerství je zabezpečit : 
- správný provoz technických zařízení 
- rychlé zjištění poruch a závad technických zařízení a provozních postupů 
- snížení spotřeby energie 
- dokumentování výsledků úspor energie vlivem realizace úsporných opatření 
 
Praktická aplikace činnosti energetického manažerství spočívá ve vynášení 
pravidelně odečtených hodnot měrné spotřeby energie a průměrné venkovní 
teploty do tzv. E-T křivky. Tato křivka je specifická pro každou budovu (zde pro 
každý pavilon školy) a udává pomocí horní a dolní meze optimální měrnou 
spotřebu energie v závislosti na průměrné venkovní teplotě. Jestliže vynesený 
bod leží mimo rozhraní horní a spodní meze, signalizuje to poruchu nějakého 
zařízení nebo chybný způsob provozu. Zjištěnou závadu je tedy možno včas 
odhalit, zajistit její nápravu a vrátit spotřebu energie do správných mezí (např. 
změnou parametrů na regulátoru, odstranění vad apod.). 
Na základě měření potřebných hodnot a porovnání se skutečností bude 
sestrojena E-T křivka i pro řešenou školu (případně každý pavilon samostatně - 
podmínkou je však instalace měření tepla do všech regulačních uzlů). Tím bude 
získán obrázek o energetické situaci v každém objektu. Pravidelné sledování 
spotřeby energie a energetického chování budov v dlouhodobém horizontu jsou 
důležitým zdrojem pro statistické vyhodnocování různých typů budov. 
Společnostem, které se zabývají projekty energetických úspor, slouží statistické 
údaje ke zpřesňování a vývoji metodik používaných pro energetické hodnocení 
budov. 
Pro běžné budovy - včetně škol - platí přímá úměra : čím kvalitnější systém 
automatického řízení vnitřních teplot mají k dispozici přímo uživatelé (zároveň 
s ekonomicky motivačním činitelem), tím nižší jsou požadavky na energetické 
manažerství. Nebo-li - za podmínek správného technického řešení ÚT postačí 
nejjednodušší kvalita EM - tužka a papír ve správných rukou. To značí, že se 
zaškolí obsluha - středoškolák schopný tohoto druhu práce, morálně 
vyzkoušený, vybavený základními pracovními pomůckami. Investičně je toto 
EM málo náročné, ale předpokládá aktivní účast majitele i uživatele objektu v 
programu úspory energie. Vybavení EM: cca 5 tis. Kč/pavilon (cca 25 tis. Kč). 
Roční provozní náklady jsou obsaženy v kalkulaci ceny tepla vč. úspor. 

 
 

E-T křivka pro Základní školu (reprezentanta) 
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B 6.1.3.  Ohřev  TUV 
 
V 1. variantě TZB se uvažuje ponechání stávajícího způsobu dodávky TUV. 
Pro zajištění základní funkce rozvodů je nutno provést rekonstrukci potrubí TUV 
a cirkulace (obnova zařízení) a jeho řádné hydraulické zaregulování tak, aby 
průtok cirkulačním potrubím byl zcela rovnoměrný. 
Při rekonstrukci je nutno potrubí řádně tepelně zaizolovat - tloušťka tepelné 
izolace se musí blížit dimenzi izolovaného potrubí a je nutno izolovat nejen 
přímé úseky potrubí, ale i armatury, fitinky, úseky potrubí ve zdech (nesmějí 
zůstat tepelné mosty) apod. Roční úspora provozních nákladů po řádném 
zaizolování bude max. 1% - vlivem současného způsobu rozúčtování nákladů 
podle převážně měrných ukazatelů - a proto je zanedbána. Výměna rozvodů 
TUV a cirkulace a jejich řádné tepelné zaizolování je prostou obnovou dožitého 
zařízení a proto nelze tuto investici plně započítat jako modernizaci. 
Dále se doporučuje jednat s distributorem tepla o možnosti přímého 
fakturačního měření jen odebrané TUV. V případě souhlasu a sjednání 
oboustranně přijatelných podmínek dodávky a účtování TUV instalovat 
fakturační průtokoměr a dohřívací výměník na cirkulační okruh TUV. Toto 
zařízení je nutné zařízení řádně dimenzovat pro skutečné parametry odběru a 
je rovněž potřebné, aby teplota TUV na vstupu do objektu byla na horní hranici, 
tj. 55°C (nutno dohodnout s dodavatelem). 
Ve 2. variantě TZB se mimo uvedená opatření vedoucí k obnově řádné funkce 
rozvodů uvažuje rovněž s využitím stávající vlastní předávací stanice pro 
ohřev TUV pro školu. V PS bude v takovém případě instalováno i cirkulační 
čerpadlo TUV. Předávací stanice musí být v části ohřevu TUV správně 
nadimenzována. Doporučuje se kombinovaný způsob - průtokový ohřev 
s relativně malým zásobníkem - s ohledem na provozní odběrové špičky. 
Protože ve vlastní PS může být instalováno i měření tepla a studené vody před 
ohřívačem TUV a také případně podružné vodoměry zejména na větších 
odběrech, které je nutno kontrolovat, budou vytvořeny podmínky pro 
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objektivnější zúčtování nákladů na TUV, než dosud a také přímý ekonomický 
tlak na úsporu spotřeby TUV. Cena tepla na ohřev TUV bude u 2. varianty 
shodná s cenou tepla na ÚT. Skutečná samostatná úspora provozních nákladů 
za ohřev TUV není vzhledem k nesrovnatelnosti se stávajícím způsobem 
účtování vyčíslena. 
Uvedené řešení je výhodné i z hydraulických důvodů, odstraní se provozní 
problémy, které se v případě dlouhých cirkulačních okruhů vyskytují velmi 
často.  
Pokud bude ohřev TUV a vytápění školy přepojeno k samostatnému zdroji 
tepla, doporučuji přívod studené vody pro ohřívač i pro dopouštění systému ÚT 
doplnit o elektronickou úpravnu vody. Zařízení upravuje vodu bez použití 
iontoměničových náplní - solí nebo jiných chemikálií, vázaných na bázi porézní 
hmoty. Jedná se tedy o ekologicky nezávadné odstraňování vodního kamene a 
zabraňování tvorbě nových úsad inkrustů. V "nasazených" technických 
uzavřených nebo otevřených potrubních okruzích plní elektronické úpravny tyto 
funkce : 
- účinně chrání proti vápenatým usazeninám, které brání  přestupu tepla a 

zanášejí potrubní rozvody; 
- odstraňuje již usazené vápenaté a hořečnaté inkrusty; 
- neodstraňuje z vody důležité prvky; 
- změkčuje vodu. 

Z uvedeného výčtu působení plyne pro provozovatele povinnost častějšího 
odkalování drobného krystalického kalu v nejnižších místech. Povinnost je 
běžná pro každý potrubní systém, tj. každé cca 2 měsíce odpustit několik litrů 
vody podle stupně zakalení. 
Mimoto je nutno provést občas termickou dezinfekci proti bakteriím Legio-
nella Pneumophila. Zařízení zdroje teplé užitkové vody i rozvody musí tuto 
dezinfekci umožňovat. Provozně je nutno zajistit, aby v době dezinfekce 
nedošlo k opaření osob. 
 
 
B6.1.4.   Vzduchotechnika (platí pro obě varianty TZB) 

 
Doporučuji komplexní rekonstrukci stávajícího zařízení jak v kuchyni, tak 
v bazénu podle následujících správných zásad : 

 
Kuchyň : 
- rovnotlaké větrání s rekuperací tepla; 
- odsávací digestoře (velikost a počet určí projekt) nad spotřebiči, které 

jsou největšími zdroji pachů a tepla v kuchyni; 
- zabezpečení nedovolených provozních stavů; 
- možnost volby množství větracího vzduchu (regulace otáček); 
- pokud možno přednostní napojení ohřívače větracího vzduchu k rozvodu 

neregulované vody (před směšovač pro vytápění), ohřívač opatřit 
vlastním regulačním uzlem a regulátorem teploty přiváděného vzduchu s 
vazbou na teplotu v kuchyni. 
 

Bazén : 
- mírně podtlakové větrání s rekuperací tepla; 
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- dimenzovat pro dostatečné množství větracího vzduchu (pro udržení 
vnitřní vlhkosti vzduchu na požadované úrovni); 

- vzduch v prostoru bazénu vhodně distribuovat - zabránit mlžení oken a 
šíření vlhkosti do okolních prostor; 

- zajistit vhodné větrání šaten, sociálního zařízení a dalších prostor zázemí 
bazénu; 

- při komplexní rekonstrukci větracího zařízení doporučuji alespoň 
částečně využít poměrně nové zařízení pro regulaci a zabezpečení 
nedovolených stavů. 
 

Energetické úspory dosažené instalací rekuperace tepla lze vyčíslit na min. 
180 GJ/rok - pro předpokládanou dobu provozu v topné sezóně 2000 hodin, tj. 
při ceně tepla 300,- Kč/GJ se ročně jedná o min. 54 000,- Kč. 
Energetické úspory pro kuchyň - ve srovnání s plným provozem větrání, které 
však v současnosti není v topném období vůbec využíváno - činí při 
předpokládané době provozu v topné sezóně 1200 hodin : min. 70 GJ/rok, tj. 
min. 21 000,- Kč/rok. 
 
 
 

 DOPORUČENÁ  OPATŘENÍ  V  TZB 
 

Odstavce B6.1.2. až B6.1.4. byly zaměřeny na nalezení potenciálu úspor v 
oblasti technického zařízení budovy TZB - zejména ústředního vytápění, 
technologie bazénu, ohřevu TUV a vzduchotechniky. Stavební část je řešena 
samostatně. Je zřejmé, že pro dosažení úspor je nutno oba obory komplexně 
sladit, aby byly dodrženy správné vzájemné proporce dimenzování jednotlivých 
komponentů. Garance dosažení klíčových hodnot úspor v oborech TZB je 
podmíněna plným respektováním uvedených zásad - jak v projektu pro 
realizaci, tak při vlastní realizaci stavby. 
 
Jedná se o následující opatření (odst. 1. až 9. platí pro obě varianty TZB): 
1. Přepočet tepelných ztrát, stanovení nové jmenovité teploty topné vody, 

úpravy stávajícího vytápění; 
2. Výměna stávajících ručních dvojregulačních kohoutů za radiátorové 

ventily s termostatickými hlavicemi se speciálním zajištěním proti 
nedovolené manipulaci, instalace regulačních armatur (na paty pavilonů 
nebo na stoupačky - určí projekt); 

3. Instalace nového regulačního uzlu na patu pavilonu E; 
4. Dodržení všech správných zásad hospodárného provozu - vč. využívání 

stávajícího i nového regulačního zařízení na patě jednotlivých pavilonů 
školy (vč. nastavení nových teplotních parametrů po zateplení); 

5. Doplnění předávací stanice v bazénu o řádné a funkční dochlazování 
kondenzátu; 

6. Rekonstrukce rozvodů TUV a cirkulace a řádné hydraulické 
zaregulování. Opatření potrubí řádnou tepelnou izolací podle současných 
správných zásad  - jedná se pouze o obnovu zařízení. 

7. Projednání záměru i projekčního řešení s dodavatelem tepla;  
8. Doplnění technologie bazénu o zařízení pro zpětné získávání tepla 

z vypouštěné vody z bazénu a ze sprch. 
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9. Komplexní rekonstrukce větracího zařízení kuchyně i bazénu - dle 
současných správných zásad (rekuperace tepla, zabezpečení, vhodná 
distribuce, regulace teploty i množství vzduchu atd.), s přednostním 
využitím stáv. zařízení automatické regulace a zabezpečení; 

 
Ve 2. variantě TZB se ještě mimo uvedené jedná o : 
10. Využití stávajícího podružného zdroje tepla - parní předávací stanice - 

pro vytápění a ohřev TUV pro školu (příslušné rozšíření a doplnění 
instalace rozvodů sekundární části a zařízení pro ohřev TUV, přepojení k 
rozvodům školy atd.), projednání zvýšení odběru s dodavatelem tepla; 

11. Instalace elektronické úpravny vody (ÚT i TUV), provádění občasné 
termické dezinfekce TUV. 

 
Z výše uvedeného přehledu potenciálu energetických úspor a návrhu opatření 
je zřejmé, že hospodárného provozu vytápění nelze dosáhnout pouhým 
zvýšením tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí bez úpravy 
topného systému. 
Základem doporučené úpravy je doplnění systému ÚT o zařízení pro 
individuální pevně nastavitelnou regulaci teploty v jednotlivých místnostech, tj. 
termostatické ventily. Dále se navrhuje doplnění systému o chybějící regulační 
zařízení na patě pavilonu E a důsledné využívání tohoto nového, ale i 
stávajícího regulačního zařízení v jednotlivých pavilonech školy. Mimoto je 
navržena komplexní rekonstrukce morálně i fyzicky dožitého větracího zařízení 
v prostoru bazénu a kuchyně. Řádné nucené větrání v těchto prostorách je 
hygienickou nezbytností. 
V části přípravy TUV jsou navržena pouze opatření směřující k plné obnově 
funkce rozvodu při minimalizaci provozních nákladů - hydraulické zabezpečení, 
řádná tepelná izolace rozvodů. 
Energetický přínos uvedených úsporných opatření v ÚT ve srovnání 
s výpočtovým stavem zdůrazňuje význam popsaných opatření. V zásadě se 
jedná o zabránění přetápění vlivem nerovnoměrnosti dodávky tepla, ke kterému 
v praxi velmi často dochází - příčin je celá řada. Přetápění je - zejména dlouho-
dobé - zdravotně škodlivé, protože snižuje obranyschopnost a termoregulační 
schopnost lidského organismu, zhoršuje pocit tepelné pohody pobytu lidí ve 
vnitřním prostředí, snižuje užitnou hodnotu staveb a je stejným nedostatkem 
jako vytápění nedostatečné.  
Je provedeno srovnání provozních nákladů při ponechání vytápění a ohřevu 
TUV ze stávajícího zdroje a provozních nákladů při přepojení ke stávající 
vlastní předávací stanici. Toto srovnání slouží investorovi jako podklad pro 
rozhodnutí o celkové koncepci vytápění do budoucna (i s ohledem na 
ekonomickou efektivnost investic do opatření). 
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B6.2. Energetické  vyhodnocení  objektu 
 
B6.2.1. Tepelné ztráty objektu 
 
Výpočet tepelných ztrát areálu byl proveden v souladu s ČSN 06 0210 (účinnost 
od 1.5.1994) pro stávající stav a stav po zateplení ve variantách s určitým 
zjednodušením tzv. „obálkovou metodou“ pomocí programu ENER 
(Mgr.M.Herink, CSc.).  
Utěsnění okenních a dveřních konstrukcí je ve výpočtu zohledněno snížením 
součinitele infiltrace o jednu třetinu.  
 
Rozdíl mezi původním a stávajícím stavem spočívá v zateplení střešních 
konstrukcí jednotlivých pavilonů s výjimkou pavilonu stravování C. 

 
 

♦♦♦♦ VARIANTY  OPATŘENÍ  VE  STAVEBNÍCH  KONSTRUKCÍCH : 
 
Pavilony  A, B, D 

 
1. varianta :  
- zateplení obvodového pláště tepelnou izolací tl. 50 a 60 mm 
- zateplení podlahy nad venkovním prostorem tepelnou izolací tl. 100 mm 
- zateplení meziokenních vložek tepelnou izolací tl. 60 mm 
- uzavření lodžií prosklením (k ≤ 2,2 W.m-2.K-1) 
- výměna kovových stěn jednoduchých za kvalitnější (k ≤ 2,7 W.m-2.K-1) 
- dotěsnění dřevěných oken zdvojených 

 
2. varianta :  
- zateplení obvodového pláště tepelnou izolací tl. 50 a 60 mm 
- zateplení podlahy nad venkovním prostorem tepelnou izolací tl. 100 mm 
- zateplení meziokenních vložek tepelnou izolací tl. 60 mm 
- uzavření lodžií prosklením (k ≤ 2,2 W.m-2.K-1) 
- výměna kovových stěn jednoduchých za kvalitnější (k ≤ 2,7 W.m-2.K-1) 
- výměna vnitřního skla dřevěných oken zdvojených (k ≤ 2,2 W.m-2.K-1) 

 
3. varianta :  
- zateplení obvodového pláště tepelnou izolací tl. 50 a 60 mm 
- zateplení podlahy nad venkovním prostorem tepelnou izolací tl. 100 mm 
- vyzdívka z tvárnic Ytong s tepelnou izolací tl. 50 mm – náhrada za MIV 
- uzavření lodžií prosklením (k ≤ 2,2 W.m-2.K-1) 
- výměna kovových stěn jednoduchých za kvalitnější (k ≤ 2,7 W.m-2.K-1) 
- výměna dřevěných oken zdvojených za kvalitnější (k ≤ 1,6 W.m-2.K-1) 
-  

 
 

Pavilon  C  
 

1. varianta :  
- zateplení obvodového pláště tepelnou izolací tl. 50 a 60 mm 
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- zateplení střechy tepelnou izolací tl. 60 mm 
- zateplení meziokenních vložek tepelnou izolací tl. 60 mm 
- výměna vstupní kovové stěny jednoduché za kvalitnější (k ≤ 2,7 W.m-2.K-1)  
- dotěsnění vstupních dřevěných dveří a výplní otvorů v 1.PP 
- dotěsnění dřevěných oken zdvojených  

 
2.  varianta :  
- zateplení obvodového pláště tepelnou izolací tl. 50 a 60 mm 
- zateplení střechy tepelnou izolací tl. 60 mm 
- zateplení meziokenních vložek tepelnou izolací tl. 60 mm 
- výměna vstupní kovové stěny jednoduché za kvalitnější (k ≤ 2,7 W.m-2.K-1) 
- dotěsnění vstupních dřevěných dveří a výplní otvorů v 1.PP 
- výměna vnitřního skla dřevěných oken zdvojených (k ≤ 2,2 W.m-2.K-1) 

 
3.  varianta :  
- zateplení obvodového pláště tepelnou izolací tl. 50 a 60 mm 
- zateplení střechy tepelnou izolací tl. 60 mm 
- vyzdívka z tvárnic Ytong s tepelnou izolací tl. 50 mm – náhrada za 

meziokenní vložky  
- výměna vstupní kovové stěny jednoduché za kvalitnější (k ≤ 2,7 W.m-2.K-1)   
- dotěsnění vstupních dřevěných dveří a výplní otvorů v 1.PP 
- výměna dřevěných oken zdvojených za kvalitnější (k ≤ 1,6 W.m-2.K-1) 

 
 
Pavilon  E1 ÷÷÷÷ E4  

 
1. varianta :  
- zateplení obvodového pláště tepelnou izolací tl. 50 a 60 mm 
- zateplení obvodového pláště bazénu tepelnou izolací tl. 80 mm 
- zateplení meziokenních vložek tepelnou izolací tl. 60 mm 
- výměna kovových oken zdvojených za kvalitnější (k ≤ 2,7 W.m-2.K-1) 
- výměna prosklení bazénu za kvalitnější (k ≤ 2,3 W.m-2.K-1) 
- výměna vstupní kovové stěny jednoduché za kvalitnější (k ≤ 2,7 W.m-2.K-1) 
- dotěsnění vstupních dřevěných dveří a výplní otvorů v 1.PP 
- dotěsnění dřevěných oken zdvojených 

 
2.  varianta :  
- zateplení obvodového pláště tepelnou izolací tl. 50 a 60 mm 
- zateplení obvodového pláště bazénu tepelnou izolací tl. 80 mm 
- zateplení meziokenních vložek tepelnou izolací tl. 60 mm 
- výměna kovových oken zdvojených za kvalitnější (k ≤ 2,7 W.m-2.K-1) 
- výměna prosklení bazénu za kvalitnější (k ≤ 2,3 W.m-2.K-1) 
- výměna vstupní kovové stěny jednoduché za kvalitnější (k ≤ 2,7 W.m-2.K-1) 
- dotěsnění vstupních dřevěných dveří a výplní otvorů v 1.PP 
- výměna vnitřního skla dřevěných oken zdvojených (k ≤ 2,2 W.m-2.K-1) 

 
3.  varianta :  
- zateplení obvodového pláště tepelnou izolací tl. 50 a 60 mm 
- zateplení obvodového pláště bazénu tepelnou izolací tl. 80 mm 
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- vyzdívka z tvárnic Ytong s tepelnou izolací tl. 50 mm – náhrada za MIV 
- výměna kovových oken zdvojených za kvalitnější (k ≤ 2,7 W.m-2.K-1) 
- výměna prosklení bazénu za kvalitnější (k ≤ 2,3 W.m-2.K-1) 
- výměna vstupní kovové stěny jednoduché za kvalitnější (k ≤ 2,7 W.m-2.K-1) 
- dotěsnění vstupních dřevěných dveří a výplní otvorů v 1.PP 
- výměna dřevěných oken zdvojených za kvalitnější (k ≤ 1,6 W.m-2.K-1) 

 
 
Spojovací krčky 

 
1. varianta :  
- zateplení obvodového pláště tepelnou izolací tl. 50 a 60 mm 
- zateplení podlahy nad venkovním prostorem tepelnou izolací tl. 100 mm 
- výměna kovových oken zdvojených za kvalitnější (k ≤ 2,7 W.m-2.K-1) 
- výměna kovových stěn jednoduchých za kvalitnější (k ≤ 2,7 W.m-2.K-1 ) 
- dotěsnění dřevěných oken zdvojených  

 
 

B 6.2.2. Součinitele  prostupu  tepla  jednotlivých  zabudovaných  
konstrukcí 

 
Základním údajem pro výpočet tepelných ztrát je součinitel prostupu tepla 
zabudované konstrukce kp  [W.m-2.K-1], který je uveden v Přílohách č.8 – 
samostatná část. 

 
  stávající po zateplení 
 

druh konstrukce 
  
   stav konstrukce 

 
kp 
 

 
kp 
1. 

varianta 

 
kp 
2. 

varianta 

 
kp 
3. 

varianta 

1,151  
stávající 1,257 

 
- 

 
- 

 
- 

zateplená pěnovým 
polystyrénem tl. 50 mm 

 
- 

 
0,521 

 
0,521 

 
0,521 

 
 
stěna  z plynosilikátu 
tl. 250 mm 

zateplená pěnovým polysty –
rénem tl. 80 mm / bazén 

 
- 

 
0,408 

 
0,408 

 
0,408 

stávající 1,610 - - - stěna ze strusko –
pemzobetonu 
tl. 350 mm  

zateplená pěnovým 
polystyrénem tl. 60 mm 

 
- 

 
0,532 

 
0,532 

 
0,532 

stávající 1,066 - - -  
stěna z plynosilikáto –
vých tvárnic tl.250mm 

zateplená pěnovým 
polystyrénem tl. 50 mm 

 
- 

 
0,504 

 
0,504 

 
0,504 

stěna ze struskopem- 
zobetonu tl. 350 mm 
přilehlá k terénu 

 
stávající 

 
1,794 

 
1,794 

 
1,794 

 
1,794 

 původní 0,735 - - - 
stávající – zateplená extrud. 
polystyrénem tl. 60 mm 

 
0,327 

 
0,327 

 
0,327 

 
0,327 

 
střecha 
jednoplášťová plochá stávající – zateplená extrud. 

polystyrénem tl. 80 mm – E1 
 

0,279 
 

0,279 
 

0,279 
 

0,279 
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Pokračování tabulky 
 
 zateplená pěnovým 

polystyrénem tl. 60 mm - C 
 
- 

 
0,360 

 
0,360 

 
0,360 

 původní 0,769 - - - 
střecha tělocvičny stávající - zateplená extrud. 

polystyrénem tl. 80 mm 
 

0,278 
 

0,278 
 

0,278 
 

0,278 
původní 0,780 - - -  

střecha bazénu stávající - zateplená extrud. 
polystyrénem tl. 80 mm 

 
0,281 

 
0,281 

 
0,281 

 
0,281 

původní 0,847 - - -  
terasa nad 
vytápěným prostorem 

stávající - zateplená extrud. 
polystyrénem tl. 60 mm 

 
0,348 

 
0,348 

 
0,348 

 
0,348 

stávající 1,257 - - - podlaha nad 
venkovním prostorem zateplená minerálním 

vláknem tl. 100 mm 
 
- 

 
0,398 

 
0,398 

 
0,398 

stávající – učebna 1,263 1,263 1,263 1,263 
              -  chodba 1,623 1,623 1,623 1,623 
              -  dílna 1,640 1,640 1,640 1,640 
              -  kuchyň 1,611 1,611 1,611 1,611 
              -  1.PP 1,578 1,578 1,578 1,578 

 
 
podlaha na terénu 

              -  tělocvična 1,340 1,340 1,340 1,340 
stávající 1,268 - - - 
zateplená pěnovým 
polystyrénem tl. 60 mm 

 
- 

 
0,488 

 
0,488 

 
- 

 
 
meziokenní vložka 

vyzdívka z tvárnic Ytong se 
zateplením pěnovým 
polystyrénem tl. 50 mm 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,441 

 stávající 2,8 2,8 - - 
 výměna vnitřního skla - - 2,2 - 
dřevěná okna 
zdvojená 

výměna za dřevěná okna 
jednoduchá prosklená 
izolačním dvojsklem 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,6 

 stávající 3,8 - - - 
kovová okna 
zdvojená 
– E1 a spojov. krčky 

výměna za plastová nebo 
dřevěná okna jednoduchá 
prosklená izolačním 
dvojsklem 

 
 
- 

 
 

2,7 

 
 

2,7 

 
 

2,7 

kovová okna 
zdvojená 
– tělocvičny a bazén 

výměna za kovová okna 
jednoduchá prosklená 
izolačním dvojsklem 

 
- 

 
2,7 
2,3 

 
2,7 
2,3 

 
2,7 
2,3 

 stávající 6,5 - - - 
kovové stěny  
jednoduché  

výměna za kovové stěny 
jednoduché s přerušeným 
tepelným mostem prosklené 
izolačním dvojsklem 

 
 
- 

 
 

2,7 

 
 

2,7 

 
 

2,7 

dřevěné dveře plné stávající 2,6 2,6 2,6 2,6 
světlíkové čočky stávající 2,9 2,9 2,9 2,9 
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Z Á V Ě R  : 
 
U každého konkrétního objektu se musí zjistit skutečné provozní (dispoziční) 
řešení objektu a ověřit skutečná skladba všech posuzovaných konstrukcí.Tato 
se pak musí posoudit komplexně, ve vztahu ke všem uvedeným jednotlivým 
dílčím kritériím. 
 
 
 
V Ostravě  -  listopad 2000 . 
 
 
 
 
Kontakty pro další informace : 
 
_______________________________________________________________  
 
Ing. Miroslav Škarpa                               THERM - CONSULT 
                                                                708 00 Ostrava-Poruba,Slavíkova 6143 
                                                                                        tel. / fax : 069 / 6924169 
 
Ing. Čestmír Krkoška                              708 00 Ostrava-Poruba,Slavíkova 6143 
                                                                                        tel. / fax : 069 / 6914906 
 


