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ANOTACE 
Cílem příspěvku je stanovit reálnou potřebu energie na větrání učeben se započítáním 
tepelných zisků a analyzovat energetické přínosy vysokých teplotních faktorů zpětného 
získávání tepla. Na jednoduchém modelu učebny byl realizován výpočet v energetickém 
simulačním programu a odhadnuty náklady na provoz nuceného větrání. Na základě 
provedených výpočtů a rešerše výrobků je polemizováno o účelnosti použití výměníků 
s vysokým teplotním faktorem ZZT podle směrnice o Ekodesignu. 

ÚVOD 
Řada studií prokázala, že zhoršená kvalita vnitřního prostředí ve školách má negativní vliv  
na pozornost a výkonost žáků [1], [10]. Obdobně je tomu i u vyšší nemocnosti, která je 
spojená s absencí včetně dopadu na zdravotní potíže, které se projevují alergiemi, astmatem 
apod. [5],[7],[8],[9]. Je jisté, že větrání (ať už přirozené nebo nucené) s sebou přináší 
provozní náklady (platby za energie). Často se lze setkat s názorem typu „nejvíc ušetřím, když 
nevětrám“, což se může zdát v kontextu snižování nákladů na provoz školy jako opodstatněné 
(peněz na školství je málo), navíc v době kdy je vyvíjen značný tlak na snižování spotřeby 
energie budov. Problematika je však mnohem širší, má celospolečenský charakter a zasahuje 
do dalších odvětví (zdravotnictví, vzdělávání, průmysl). Tyto náklady jsou jen těžko 
vyčíslitelné a argumentace ve prospěch zdravého vnitřního prostředí ve školách je tak velmi 
obtížná.  

POTŘEBA TEPLA NA VĚTRÁNÍ 
Při současných požadavcích na výstavbu se na celkové tepelné bilanci podílí významnou 
měrou tepelné zisky. Z pohledu školských budov se jedná zejména o vnitřní tepelné zisky 
způsobené přítomností člověka (dětí) a dále o tepelné zisky z venkovního prostředí způsobené 
slunečním zářením. Výsledný tepelný tok se skládá ze třech základních položek: 

1) tepelná ztráta prostupem,  
2) tepelná ztráta větráním, 
3) tepelné zisky (vnitřní a vnější).   

Dříve publikovaná analýza výpočtu potřeby tepla na větrání učeben [2] je založena  
na zjednodušeném výpočtu a tepelné zisky prakticky nezahrnuje (kromě zisku od ventilátoru). 
Pro podrobné analýzy se jeví výhodnější využít energetický simulační výpočet, který 
poskytne předpověď tepelných zátěží, tepelných ztrát, parametrů vnitřního prostředí a potřeby 
energie pro danou zónu při zadaném průběhu venkovních klimatických podmínek, obvykle  
s hodinovým časovým krokem. 

MODELOVÝ PŘÍPAD 
Pro analýzy byl vytvořen model učebny, jejíž půdorys je znázorněn na obr. 1, vč. pohledu  
na venkovní fasádu. Celková podlahová plocha učebny činí 70 m2, objem učebny je 245 m3.   
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V rámci studie [4] bylo zkoumáno více variant lišících se typem provozu učebny (ZŠ / SŠ), 
vnitřní teplotou vzduchu (konstantní teplota / útlumový režim), orientací (sever / jih) a učebny 

v rámci budovy školy (uvnitř 
traktu budovy / rohová místnost).  

Vzhledem k prostoru a účelu 
příspěvku jsou zde uvedeny 
výsledky pro učebnu (ZŠ I. stupeň 
a SŠ), která je umístěna uvnitř 
traktu školské budovy (disponuje 
pouze jednou venkovní stěnou 
s okny).  Teplota vzduchu 
v učebně je uvažována konstantní 
22 °C. Veškeré tepelně-technické 
vlastnosti modelu a jeho 
konstrukcí jsou navrženy 
v souladu s normou [13]. Učebna 
je navržena pro 30 žáků a 1 
vyučujícího. Obsazenost učebny 
žáky se předpokládá z 90 % (27 
žáků) a to v době provozu každý 
den v týdnu od 8:00 do 13:00. 
Tepelný zisk od žáka byl stanoven 
podle [11]. 

 
Obr. 1 Půdorys učebny s uspořádáním vnější fasády 

Základní tepelná bilance učebny 
Výsledný tepelný tok Qc je možné stanovit na základě zjednodušené tepelné bilance 
zahrnující tepelnou ztrátu prostupem Qztr,p, větráním Qztr,vět a vnitřní tepelné zisky Qz,i. 

, , ,c z i ztr vět ztr pQ Q Q Q tQ Q Q Qi ti ětQ Q          (1) 

Znaménko „-“ v tepelné bilanci znamená tepelnou ztrátu, znaménko „+“ tepelný zisk. Pro 
zjednodušení v úvahách opomineme tepelné zisky od oslunění (uvažujeme místnost 
orientovanou na sever, kde jsou zisky od oslunění v zimě zanedbatelné - viz dále). 

Tepelná bilance byla realizována pro různé okrajové podmínky uvedené v tab. 1. Varianta 1 
představuje učebnu s nedostatečným, varianta 2 pak s dostatečným přirozeným větráním.  
Varianty 3 a 4 představují nucené větrání se zpětným získáváním tepla s konstantním 
průtokem vzduchu. U varianty 4 bylo použito řízené větrání s ohledem na odvod tepelné 
zátěže učebny.   

Výsledky tepelné bilance jsou uvedeny na obr. 2a (ZŠ) a 2b (SŠ) pro všechny zkoumané 
varianty. U varianty 1 je zřejmé, že učebny jsou zatíženy celý rok tepelnými zisky (výsledná 
bilance je kladná (červená závislost) a to i přes to, že opomíjíme oslunění. V důsledku toho 
bude teplota vzduchu v učebně stoupat. Nevětrané učebny mají tendenci se přehřívat, což je 
známo i z praktických zkušeností. Pokud připustíme trvalé přirozené větrání (varianta 2) bude 
efekt opačný – prakticky celé otopné období je nutno vzduch dohřívat (žlutá přímka). Navíc 
běžně používané otopné soustavy nedokáží pružně reagovat na trvalý přívod chladného 
vzduchu z venkovního prostředí. Nucené větrání s vysokou účinností ZZT (varianta 3) rovněž 
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není ideální řešení, neboť podstatnou část roku se učebny opět přehřívají. Vysoké požadavky 
na účinnosti ZZT [14] jsou oprávněné, neboť v dnešní době se uplatní pouze 
v nejchladnějších dnech roku (pro te < -5). 

Tab. 1 Seznam zkoumaných variant 

Číslo 
varianty 

Popis Průtok venkovního 
vzduchu 

 

Teplotní faktor 
(účinnost) ZZT 

 [%] 

Teplota 
přiváděného 

vzduchu 
ZŠ SŠ 

1 Větrání infiltrací 
/ mikroventilací 

0,1 h-1 0 % te 

2 Přirozené větrání 12 
m3/h.žáka  

20 
m3/h.žáka 

0 % te 

3 Nucené větrání 12 
m3/h.žáka 

20 
m3/h.žáka 

80 %  (ti - te) + te 

4 Řízené větrání 
podle potřeby 

12 
m3/h.žáka 

20 
m3/h.žáka 

max. 80 % 
+ řízený obtok 

variabilní 

 

  
a) ZŠ I. stupeň b) SŠ 

Obr. 2 Tepelná bilance učebny ZŠ a SŠ 

Uvedené úvahy vedou na nutnost řízeného větrání učeben tak, aby výsledná bilance (1) byla 
pokud možno nulová (Qc = 0) – Varianta 4 (zelená závislost). Uplatní se zde regulace 
průtoku vzduchu (podle potřeby a zátěže) a rovněž regulace teploty přiváděného vzduchu. 
Pro odvod tepelné zátěže lze s výhodou využít venkovní vzduch (většinu školního roku je 
te < 22 °C), bez použití strojního chlazení. Teplotu přiváděného vzduchu se doporučuje 
regulovat obtokem („by passem“) výměníku ZZT.  

Z obr. 3 je patrno, že teplota přiváděného vzduchu pro odvod tepelné zátěže je poměrně nízká 
(pro SŠ tp,min = 11,5 °C) a pracovní rozdíl teplot je tp = 10,5 °C. Nedílnou součástí větracího 
systému tak musí být, kromě řízeného obtoku i vhodná distribuce vzduchu, tedy výusť 
zajišťující rozptýlení přiváděného (chladnějšího) vzduchu v prostoru, bez negativních účinků 
na člověka. Odvod tepelné zátěže, lze samozřejmě řešit i navýšením průtoku přiváděného 
vzduchu, pokud to zařízení umožňuje. 
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Pro teploty te > 13 °C se již 
v maximální míře může uplatnit 
přirozené větrání s vyššími průtoky 
vzduchu. Z energetického hlediska to 
nepředstavuje žádný problém, neboť 
otopná soustava již není v provozu.  

 

 

 

 

Obr. 3 Průběh teploty přiváděného 
vzduchu pro variantu 4 

 

VÝSLEDKY SIMULAČNÍCH VÝPOČTŮ 
Potřeba tepla pro ohřev venkovního vzduchu se běžně zahrnuje do potřeby tepla na vytápění. 
Ve většině případů je obtížné tyto dvě hodnoty od sebe oddělit, zejména v případech, kdy  
do bilance vstupují tepelné zisky.  

Na obr. 4 jsou uvedeny výsledky potřeby tepla na větrání v závislosti na teplotním faktoru 
výměníku ZZT. Teplotní faktor ZZT roven 0 % odpovídá situaci, kdy větrací systém není 
vybaven ZZT, např. přirozené větrání nebo nucené podtlakové větrání. Hodnoty teplotního 
faktoru ZZT představují celoroční průměrnou hodnotu v době provozu zařízení.  Černá 
závislost představuje výsledky manuálního výpočtu publikovaného v článku [2] (bez 
uvažování tepelných zisků). Zbylé závislosti byly získány na základě simulačního výpočtu. 
Červená závislost platí pro místnost orientovanou na jih, modrá na sever. Čárkované 
závislosti představují reálné výsledky simulací s uvažováním vnitřních i vnějších tepelných 
zisků.  
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Obr. 4 Potřeba tepla na ohřev venkovního vzduchu – výsledky 
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Potřeba tepla na větrání modelové učebny ZŠ vybavené nuceným větráním s teplotním 
faktorem 67 % (minimální požadavek v souladu s [14]) je 131 kWh/rok (pro učebnu 
orientovanou na sever). V případě učebny orientované na jih je to 61 kWh/rok. Při průměrné 
ceně tepelné energie 500 Kč/GJ (reálně se může pohybovat mezi 300 až 700 Kč/GJ)  
to představuje náklady ve výši max. 236 Kč/rok pro učebnu orientovanou na sever a 163 
Kč/rok pro učebnu orientovanou na jih, tj. max. 9 resp. 6 Kč na žáka za rok (!).  
Ve skutečnosti je tato částka ještě nižší, neboť ve výsledné bilanci se projeví i tepelný zisk od 
přívodního ventilátoru (viz dále). Obdobných výsledků bylo dosaženo i při výpočtech učebny 
SŠ. Potřeba tepla na větrání s nuceným větráním se ZZT by tak neměla být překážkou pro 
jeho provoz.  

Ohřev vzduchu od ventilátoru 
Veškerá energie přívodního ventilátoru, který je spolu s elektromotorem umístěn v proudu 
vzduchu, se přemění na teplo a podílí se tak na ohřevu vzduchu. Předpokládáme, že přívodní 
ventilátor se na celkové spotřebě elektrické energie jednotky podílí právě jednou polovinou. 
Celková potřeba tepla na ohřev venkovního vzduchu ponížená o příkon přívodního 
ventilátoru pro jednu ze zkoumaných variant je znázorněna na obr. 5 (SFP je měrný příkon 
jednotky).  

Výsledky jsou zobrazeny pro různé hodnoty SFP (barevné křivky). Černá přímka znázorňuje 
potřebu tepla bez uvažování tepelných zisků. Z analýz větracích jednotek na českém trhu (viz 
dále) bylo zjištěno, že většina jednotek dosahuje hodnot SFP do 3000 W.s/m3. U jednotek se 
SFP > 3000 W.s/m3 a teplotním faktorem ZZT > 67 % není prakticky nutné vzduch dohřívat. 
To samozřejmě neznamená, že použití jednotek s vysokým příkonem (vysokou hodnotou 
SFP) je energeticky výhodné. Cena za elektrickou energii je často vyšší, než cena za energii 
tepelnou.  

Na obr. 5 jsou rovněž vyčísleny i orientační náklady na ohřev větracího vzduchu pro 
zkoumanou učebnu na jednoho žáka. Výsledky zohledňují tepelnou zátěž i ohřátí vzduchu  

v přívodním ventilátoru. Jak již bylo 
uvedeno, cena za ohřev větracího vzduchu 
při použití nuceného větrání je velmi 
nízká. Cena za tepelnou energii se může 
lišit podle použitého zdroje tepla nebo 
podle regionu (v případě použití CZT, 
které využívá cca 1/3 škol) [3]. 

 

 

 

Obr. 5 Potřeba tepla na ohřev venkovního 
vzduchu při uvažování ohřevu vzduchu  
od přívodního ventilátoru 

 

NÁKLADY NA PROVOZ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ 
Na obr. 6 jsou vyneseny celkové náklady na větrání vztažené na jednoho žáka uvažované 
učebny ZŠ, při započítání potřeby elektrické energie pro pohon jednotky. Body v grafu 
představují konkrétní parametry větracích jednotek. Pro účely tohoto článku bylo 
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analyzováno 19 lokálních větracích jednotek se zpětným získáváním tepla dostupných  
na českém trhu (bez bližší specifikace) se jmenovitým průtokem 350 resp. 540 m3/h, dopravní 
tlak jednotek byl uvažován 50 Pa (cena za elektrickou energii byla uvažována 4,25 Kč/kWh).  

Technické údaje, tj. příkon a účinnost ZZT byly převzaty z webových stránek výrobců 
vzduchotechnických jednotek. Z obr. 6 je zřejmé, že většina jednotek dosahuje hodnot SFP do 
3000 W.s/m3. 
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a) ZŠ b) SŠ 

Obr. 6 Náklady na nucené větrání pro různé typy lokálních větracích jednotek 
 
Náklady na provoz větrání při použití konkrétní lokální větrací jednotky s účinností 
ZZT ≥ 67 %, se pohybují v rozmezí od 10 do 50 Kč/rok na žáka pro učebnu ZŠ umístěnou ve 
vnitřním traktu budovy, orientovanou na sever. Jak je vidět náklady na větrání závisí na typu 
jednotky, resp. jejím měrném příkonu SFP a účinnosti ZZT. Z obr. 6 je zřejmé, že vyšší 
teplotní faktor ZZT nemusí obecně znamenat nižší provozní náklady. Zásadní roli zde hraje 
elektrický příkon jednotky a samozřejmě ceny energií. Skutečná spotřeba se od 
prezentovaných výsledků potřeby energie liší – u nuceného větrání se ZZT není tento rozdíl 
příliš významný. 

HODNOCENÍ VĚTRACÍCH SYSTÉMŮ 
Provozní náklady větrání jsou tedy dány nejen potřebou tepla na ohřev vzduchu (účinností 
ZZT), ale u nucených větracích systémů i potřebou elektrické energie na pohon ventilátorů. 
V souladu se závěry uvedenými výše se nabízí otázka komplexního hodnocení s možností 
porovnávat jednotlivé větracích systémy (jednotky) mezi sebou, a to na základě znalosti 
základních parametrů (účinnost ZZT, příkon ventilátoru a nasmlouvané ceny energií). Účelem 
takového hodnocení je zakomponování nákladů na teplo a elektřinu do jediného parametru. 

Zjednodušeně lze celkové provozní náklady PN (bez uvažování tepelných zisků, údržby a 
servisu) stanovit z rovnice  

ePN PHV V  [Kč/rok],         (2) 

kde PHV je nově navržený parametr pro hodnocení větracích jednotek, resp. větracích 
systémů, který nazveme provozní hodnocení větrání 
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, 1 0,5 1000i e p j t j ePHV c t t SFP c SFP c  [Kč/m3]   (3) 

Následující člen rovnice (2) nemůže nabývat záporných hodnot.  
 

, 1 0,5 0i e p jc t t SFP         (4) 

Tab. 2 Porovnání parametru PHV pro různé parametry větracího systému (ZŠ, 350 m3/h, 4,25 
Kč/kWhE, 500 Kč/GJT ) 

 

SFP [W.s/m3] 

Poznámka 500 2000 3000 
PHV 

[Kč/m3] 
PN 

[Kč/rok] 
PHV 

[Kč/m3] 
PN 

[Kč/rok] 
PHV 

[Kč/m3] 
PN 

[Kč/rok] 

0 39,3 3444 39,3 3444 39,3 3444 Řádné přirozené 
větrání 

67 14,6 1283 19,7 1724 23,0 2018 Nucené větrání se 
ZZT 80 9,5 836 14,6 1276 17,9 1570 

ZÁVĚR 
Kromě udržování kvality vnitřního ovzduší přispívá větrání k odvodu tepelné zátěže a 
zabraňuje přehřívání místností, a to i během zimních měsíců. Z důvodu možného diskomfortu 
nelze trvale přivádět vzduch venkovní bez ohřevu. Na druhou stranu se ukazuje se, že většinu 
roku je potřeba do učeben přivádět vzduch o nižší teplotě, než je teplota vzduchu v místnosti, 
což vede na úvahy o nutnosti použití vysokých faktorů výměníků ZZT a jejich přínosu. 
Zařízení s nižším teplotním faktorem ZZT bude pravděpodobně disponovat menší tlakovou 
ztrátou, což v důsledku vede na nižší příkony ventilátorů. Jak bylo ukázáno, stěžejním z 
hlediska nákladů je potřeba elektrické energie pro pohon jednotek.  

Z uvedených analýz se zdá, že náklady na provoz nuceného větrání se ZZT jsou zanedbatelné. 
Ve skutečnosti bude nutné uvažovat i náklady na výměnu filtrů (zpravidla 1x za 3 měsíce), 
údržbu a servis. Výpočet je zatížen určitou nepřesností, neboť pracuje s potřebou tepla, 
nikoliv spotřebou. Reálná spotřeba tepla bude ovlivněna účinností jednotlivých technických 
systémů budovy, tj. zdroje tepla, otopné soustavy, rozvodu energie apod. To jsou okrajové 
podmínky, které nebyly zohledněny z důvodu mnoha dalších variant. 
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SEZNAM OZNAČENÍ  
ct, cena za teplo [Kč/kWh]] 
ce   cena za elektřinu [Kč/kWh] 
Q tepelný tok [W] 
SFPj  měrný příkon jednotky [W.s/m3] 
ti teplota vnitřního vzduchu [°C] 
te teplota venkovního vzduchu [°C] 
te,p  průměrná teplota venkovního vzduchu v době provozu větracího zařízení [°C] (pro 

účely hodnocení tep = 4 °C) 
Ve  průtok venkovního vzduchu [m3/s] 

 teplotní faktor (účinnost) ZZT pro daný průtok dle [14] [%] 

SEZNAM ZKRATEK 
CO2  oxid uhličitý   
CZT centrální zásobování teplem  
SŠ střední škola   
ZŠ základní škola  
ZZT zpětné získávání tepla  
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