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1. ÚVOD

3. PREVÁDZKA BUDOV A SPOTREBA ENERGIE

Všetky formy energie sú uložené rôznymi spôsobmi v zdrojoch energie, ktoré denne používame.
Tieto zdroje môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
• obnoviteľné (môžeme ich využívať opakovane),
• neobnoviteľné (ktoré spotrebujeme a už sa znova nevytvoria).
Obnoviteľné zdroje nemôžu celkom nahradiť fosílne palivá, ešte sa musí veľa urobiť, kým
prevezmú ich úlohu. Jedna cesta vývoja je však istá: spotreba menšieho množstva energie.
V priebehu posledných niekoľkých desiatok rokov dopyt po energii nesmierne vzrástol.
To spôsobuje vyčerpávanie zásob fosílnych palív a súčasne postupné zhoršovanie stavu
životného prostredia.

Spotreba energie v budovách sa odvíja predovšetkým od ich účelu. Iný charakter spotreby energie má
administratívna budova, iný budova v rezorte školstva, odlišný v zdravotníctve či vo výrobnej sfére.
Vo všeobecnosti je však energia v budovách spotrebovávaná predovšetkým na:

2. ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ BUDOV
Energetická náročnosť budov na Slovensku je vyššia ako v krajinách Európskej únie. V dôsledku dotovaných cien
energie a nedostatočnej ochrany životného prostredia v minulosti množstvo spotrebovanej energie v budovách
nebolo dôležité. Dnes je situácia presne opačná. Ceny energie majú stúpajúcu tendenciu a akákoľvek úspora je
pre majiteľa zaujímavá. Nie každý je však odborníkom na určovanie možností energetických úspor a hlavne na
uprednostnenie tých opatrení, ktoré sú z hľadiska dosiahnutia teoretickej úspory najdôležitejšie. Aby sa
prevádzkovatelia vyhli zlému investičnému rozhodnutiu, je vhodné pred rekonštrukciou spracovať energetický
audit objektu.
Opatrenia na ďalšie zlepšenie energetickej hospodárnosti budov by mali brať do úvahy klimatické a miestne
podmienky, ako aj vnútorné prostredie budov a efektívnosť vynaložených nákladov. Nemali by byť v rozpore
s ostatnými základnými požiadavkami týkajúcimi sa budov, ako je prístupnosť, úspornosť a využitie budovy.
Obnova existujúcich budov väčšieho rozsahu by sa mala považovať za príležitosť prijať efektívne opatrenia na
zvýšenie energetickej hospodárnosti. Významná obnova nastáva napríklad vtedy, ak celkové náklady na obnovu
budovy alebo náklady súvisiace s energetickými inštaláciami ako vykurovanie, dodávka teplej vody, klimatizácia,
vetranie a osvetlenie prekročia 25 % hodnoty budovy bez hodnoty pôdy, na ktorej stojí budova, alebo keď sa
obnovuje viac než 25 % budovy.
Akokoľvek, zlepšenie celkovej energetickej hospodárnosti existujúcej budovy nemusí nevyhnutne znamenať
celkovú obnovu budovy. Tá sa môže obmedziť len na časti, ktoré sú najdôležitejšie z hľadiska energetickej
hospodárnosti budovy a je finančne výhodná.
Požiadavky na obnovu existujúcich budov by mali byť zlúčiteľné so zamýšľanou funkciou, kvalitou a charakterom
budovy. Dodatočné náklady pri takejto obnove by sa mali vrátiť pomocou dosiahnutých úspor energie počas
primeraného časového obdobia súvisiaceho s očakávanou technickou životnosťou investície.
Budovy verejných inštitúcií a budovy často navštevované verejnosťou by mali byť príkladom pri zohľadňovaní
environmentálnych a energetických úvah. Šírenie informácií o energetickej hospodárnosti na verejnosti by sa
malo podstatne zlepšiť. To by malo prispieť ku skutočnosti, že sa energiou nebude zbytočne plytvať a vytvoria sa
pohodové podmienky vo vnútornom prostredí (tepelná pohoda) vo vzťahu k vonkajšej teplote.
Za posledné roky sa zvýšil počet klimatizačných systémov v juhoeurópskych krajinách. To vytvára pozoruhodné
problémy v odberových špičkách, zvyšuje náklady na elektrickú energiu a narušuje energetickú rovnováhu
v uvedených krajinách. Stratégiám, ktoré zvyšujú tepelnú hospodárnosť budov počas letného obdobia, by sa mala
dať priorita. S týmto cieľom by sa mali ďalej rozvíjať pasívne chladiace techniky, najmä tie, ktoré zlepšujú podmienky
vo vnútornom prostredí a mikroklímu okolo budov.
Pravidelná údržba kotlov a klimatizačných systémov kvalifikovanými pracovníkmi prispieva k zachovaniu ich
správneho nastavenia v súlade so špecifikáciou výrobku a týmto spôsobom zabezpečí optimálnu hospodárnosť
z hľadiska životného prostredia, bezpečnosti a energie.
Náklady na vykurovanie, klimatizáciu a teplú vodu, stanovené proporčne ku skutočnej spotrebe a účtované
obyvateľom budov, by mali prispieť k úsporám energie aj v sektore bytových domov. Tí, ktorí budovu využívajú, by
mali vedieť regulovať hlavne svoju spotrebu tepla a teplej vody, práve tak ako aj spotrebu elektriny.
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Vykurovanie
Vetranie a klimatizáciu
Prípravu teplej vody
Osvetlenie

3.1 VYKUROVANIE
Na hodnoty hospodárneho využívania tepla pre vykurovanie budov majú rozhodujúci vplyv tieto aspekty:
A / Poveternostné podmienky v mieste umiestnenia budovy:
ČADCA

NÁMESTOVO

4

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

4
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TVRDOŠÍN

SVIDNÍK

BARDEJOV

STARÁ ĽUBOVŇA

ŽILINA

BYTČA

DOLNÝ KUBÍN

MEDZILABORCE
STROPKOV

SABINOV
PÚCHOV

POVAŽSKÁ BYSTRICA

KEŽMAROK

RUŽOMBEROK

SNINA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

MARTIN
ILAVA

TRENČÍN

SKALICA
MYJAVA

ŽIAR NAD HRONOM

SOBRANCE

KOŠICE

ROŽŇAVA

TREBIŠOV

DETVA

ŽARNOVICA
BANSKÁ ŠTIAVNICA

ZLATÉ MORAVCE

2

POLANA

2

PEZINOK

KRUPINA

RYMAVSKÁ SOBOTA
LUČENEC

NITRA
BRATISLAVA

HUMENNÉ
VRANOV NAD TOPĽOV

MICHALOVCE
REVÚCA

ZVOLEN
TOPOLČANY
HLOHOVEC
TRNAVA

PREŠOV
GELNICA

BANSKÁ BYSTRICA

2

PARTIZÁNSKE

1

MALACKY

LEVOČA
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

BREZNO

PRIEVIDZA

BÁNOVCE
NAD BEBRAVOU

NOVE MESTO
NAD VÁHOM

SENICA

POPRAD
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TURČIANSKE TEPLICE

Legenda :

VEĽKY KRTÍŠ

GALANTA
SENEC

LEVICE
ŠAĽA
NOVĚ ZÁMKY
DUNAJSKÁ STREDA

KOMÁRNO

Teplotná
oblasť
1
2
3
4
5
0

8. (100 m.n.m.)
[°C]
-10
-12
-14
-16
-18
-9,5

^0.
[K]
-1,0
-0,5
-0,3
-0,2
-0,2
-0,6

POZNÁMKA - Ako oblasť 0 sa počítajú vyvýšené miesta
nad blízkym okolitým terénom podľa 3.2.1

Obr. č. 1
Túto podmienku určujú stredné vonkajšie teploty okolia budov v dňoch vykurovania (tieto sú určené teplotným
pásmom podľa mapy teplotných oblastí Slovenska v zimnom období podľa STN EN 12831 – obr. č. 1) a ich počet
v roku. Táto podmienka sa dá definovať dennostupňami (°D) a predstavuje súčin dní vykurovania v roku a stredného
teplotného rozdielu vnútornej a vonkajšej teploty, meranej podľa požiadaviek STN. Prepočet mernej spotreby
tepla na vykurovanie cez dennostupne slúži na objektívne porovnanie mernej spotreby tepla v konkrétnom roku
pri priemernej vonkajšej teplote vzduchu počas vykurovacej sezóny v tomto roku s mernou spotrebou tepla v inom
roku, prípadne s dlhoročným priemerom.
B / Hygienické podmienky v budove:
Sú určené požiadavkou STN EN 12831 na vnútorné teploty vykurovaných miestností. Túto teplotu nemožno
ľubovoľne znižovať, keďže v nezateplených budovách treba zabezpečiť minimálne 12 °C na vnútornom povrchu
stien (v rohoch miestností), aby nevznikla kondenzácia vodných pár s následným vznikom plesní, ktoré postupne
znehodnocujú stavebnú sústavu.
C / Konštrukčné prvky stavebnej sústavy:
Rozhodujú o celkových tepelných stratách budov. Vysokú spotrebu tepla na vykurovanie je možné vo všeobecnosti
znižovať zlepšením tepelno–izolačných vlastností stavebných sústav.
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Tepelná kvalita plášťa budovy je najvyššou prioritou. Je daná požadovanými teplotami pre priestory budov z dôvodov
tepelného komfortu a úspory energie. Či ide o novú konštrukciu, alebo o rekonštrukciu starej budovy, dodatočné zvýšené
náklady k „základnému“ riešeniu sa vrátia v podobe znížených prevádzkových nákladov v dôsledku úspory energie.
C.1/ Konštrukcia budovy s ohľadom na klímu
Novú budovu je nutné konštruovať vzhľadom na podnebie tak, aby sa najmä z pôsobenia slnka (tepelné zisky,
prirodzené denné osvetlenie) získal úžitok a zároveň aby sa pred ním a vetrom vhodnými riešeniami chránila (napr.
nežiaduce tepelné zisky cez presklené plochy v letnom období). Vo všeobecnosti sa využívajú výhody umiestnenia
budovy s ohľadom na svetové strany, veľkosť a orientácia presklených otvorov na budove, systémy na ochranu
pred slnkom a akumulačné vlastnosti plášťa budovy.
Na získanie dobrého prirodzeného osvetlenia a požadovaného využitia slnečnej energie (maximum alebo minimum,
v závislosti od orientácie a lokalizácie) je potrebné nájsť kompromis a treba zabezpečiť, aby studené steny neboli
príčinou nepohodlia.
C.2/ Tepelná izolácia obvodového plášťa budov
Všeobecné požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti budov stanovuje STN 73 0540 – 2 platná od 1. 10. 2002,
ktorá pre obnovované budovy stanovuje nasledovné hodnoty tepelných odporov, resp. súčiniteľov prestupu tepla
jednotlivých konštrukcií obvodového plášťa:
Min. hodnota
tepelného odporu RN
(m2.K.W-1)

Max. hodnota súčiniteľa
prechodu tepla U a
(W.m-2.K-1)

Vonkajšia stena

2,0

0,46

Plochá strecha

3,2

0,30

Strop nad vonkajším prostredím

3,2

0,30

Strop pod nevykurovaným priestorom

2,7

0,35

Okno

-

2,00

Vonkajšie dvere

-

2,00

Druh vonkajšej konštrukcie

Tabuľka č. 1: Hodnoty tepelných odporov, resp. súčiniteľov prestupu tepla podľa STN 73 0540 – 2
Poznámka: „U“ je nové označenie „k“ podľa európskej normy.
Požiadavky na novostavby sú podstatne prísnejšie.
Dodatočná tepelná izolácia dodatočne prináša dvojaký úžitok:
• znižuje energetické náklady na vykurovanie a v letnom období na chladenie,
• zvyšuje komfort z dôvodu zníženia vplyvu studených stien (nepríjemné studené sálanie).
Dodatočné tepelné izolácie niekedy umožňujú riešiť problémy s kondenzáciou vlhkosti, ktoré poškodzujú a ničia
konštrukciu budovy.
C.3/ Prečo zatepľovať obvodové steny
Je všeobecne známe, že cca 60 % z celkovej spotreby tepla sa spotrebuje na vykurovanie. Zatepľovanie
obvodových stien vykurovaných objektov sa uskutočňuje ako logický dôsledok potreby zlepšenia fyzického stavu
budov, odstránenia nedostatkov vyplývajúcich zo zanedbania údržby, snahy zabezpečiť technické parametre
zodpovedajúce požiadavkám kladeným na stavebné konštrukcie a budovy v súčasnosti.
Zabezpečenie tepelnej ochrany budovy dodatočným zatepľovaním obvodových stien má tieto zásadné priaznivé účinky:
• zníženie spotreby energie na vykurovanie (aspoň o 30 %)
• odstránenie hygienických nedostatkov (plesne)
• vytváranie podmienok tepelnej pohody zvýšením vnútornej povrchovej teploty
• zvýšenie tepelnej zotrvačnosti stavebných konštrukcií a spomalenie chladnutia miestností pri vykurovacej
prestávke
• eliminovanie zatekania – zamedzenie korózie výstuže v stykoch a paneloch, zníženie vplyvu teplotného
rozdielu pôsobiaceho na nosné konštrukcie
6

Cez steny uniká cca 34 % z celkových tepelných strát budov. Znižovanie spotreby energie je požiadavka
súvisiaca s rozvojom spoločnosti, ekonomickým vývojom a racionalizáciou čerpania zdrojov palív a energie.
Zvyšujúce sa ceny tepla vyvolávajú potrebu znižovať tepelné straty pri vykurovaní budov zlepšovaním ich
tepelnotechnických vlastností. Čím sú lepšie východiskové tepelnotechnické parametre pôvodných stavebných
konštrukcií, tým je nižšia účinnosť dodatočnej tepelnoizolačnej vrstvy uplatnenej v rovnakej hrúbke. Pri kombinácii
zatepľovacieho systému obvodových stien s výmenou okien alebo ich úpravou možno dosiahnuť zníženie spotreby
energie na vykurovanie o viac ako 50 %, ale len pri budovách postavených do roku 1983*. Pri budovách
postavených neskôr sa dá dosiahnuť zníženie spotreby energie asi o 30 %.
C.4/ Izolácia stien
Vnútorná tepelná izolácia stien sa môže realizovať v čase, keď je (hlavne v starých budovách) plánovaná
kompletná rekonštrukcia. Pomocou nových druhov izolačných materiálov s veľmi malou tepelnou vodivosťou
( = 0,03 až 0,05 W/m2 K) to predstavuje efektívne riešenie, ktoré síce výrazne nezníži plochu podlahy, avšak
neumožňuje eliminovať tepelné mosty. Zároveň si vyžaduje rekonštrukciu vnútorných inštalácií (kúrenie, voda,
elektrina, slaboprúdové rozvody). Je skôr východiskom z núdze napríklad pri historických objektoch, pretože
umožňuje zachovanie pôvodnej fasády. Vyžaduje si aj veľkú dôslednosť vyhotovenia parozábrany, aby sa predišlo
kondenzácii vodných pár za tepelnou izoláciou na povrchu pôvodnej steny.
Vonkajšia tepelná izolácia je omnoho nákladnejšia, je však efektívnejším riešením, pretože umožňuje docieliť
vysoký tepelný odpor a výrazne redukuje či úplne odstraňuje tepelné mosty. Pre novú konštrukciu vonkajším
dodatočným zateplením získaná vysoká tepelná zotrvačnosť umožňuje udržať tepelnú stabilitu objektu. Vonkajšia
izolácia je vo všeobecnosti najlepšie riešenie pre letné aj zimné podmienky.
Stredná až vysoká tepelná zotrvačnosť sa odporúča pre všetky nepretržite obývané priestory. V budovách
orientovaných na juh možno dosiahnuť až 30 % úspory energie.
C.5/ Prečo zatepľovať strechu
Strešná konštrukcia tvorí horizontálnu obalovú konštrukciu budovy. Je známe, že teplý vzduch stúpa nahor, preto
tepelnotechnické požiadavky na tepelný odpor strechy sú väčšie ako na obvodové steny.
Zateplením obvodového a strešného plášťa budovy dosiahneme:
• zníženie tepelných strát spôsobených prechodom tepla,
• úsporu energie,
• elimináciu, resp. zníženie kondenzácie vodných pár,
• zvýšenie vnútornej povrchovej teploty obvodových stien a stropov,
• ochranu konštrukcie strechy a obvodového muriva pred výkyvmi teplôt,
• využitie akumulačnej schopnosti hmoty, ktorá tvorí obvodový plášť,
• prispejeme k ochrane životného prostredia.
Pri voľbe systému zateplenia je dôležitá otázka návratnosti. Účelom nie je len zníženie tepelných strát, resp.
zníženie spotreby energie za každú cenu. Otázka, koľko energie môžeme ušetriť pri zateplení strechy, závisí od
toho, o koľko znížime tepelné straty prechodom tepla. Ak pred zateplením mala strecha hodnotu tepelného odporu
R = 1,0 m2.K.W-1 (čo je pri starších objektoch bežná hodnota) a po zateplení má R = 2,0 m2.K.W-1, tak sme tepelné
straty znížili o polovicu.
Pre rekonštruované budovy sa podľa STN 73 0540 – 2 odporúča tepelný odpor plochej strechy a strechy
so sklonom < 45° minimálne R = 3,2 m2.K.W-1, pre novostavby dokonca R = 4,9 m2.K.W-1, pre šikmé strechy
so sklonom > 45° sa pre obnovované budovy odporúča R = 2,0 m2.K.W-1 a pre novostavby R= 3,0 m2.K.W-1.
Aby izolačná vrstva tvorila spojitú neprerušovanú vrstvu, musia sa vylúčiť všetky tepelné mosty.
C.6/ Vplyv vlastností okna na potrebu tepla pri vykurovaní budov
Transparentná konštrukcia pri tepelnej ochrane budovy spôsobuje kvantitatívne najväčšie hustoty tepelných tokov
v zimnom období a v letnom období sa môže stať hlavným zdrojom neželaných a nadmerných tepelných ziskov.
Dnešné pokrokové technológie nových transparentných konštrukcií a prvkov zmenili stavebnofyzikálne vlastnosti
výrazným spôsobom. Dlhé roky prakticky nemenné vlastnosti transparentných konštrukcií nadobudli progresívne
optické a energetické parametre. Transparentná konštrukcia sa stáva architektonickým komponentom, ktorý sa
nemohol v takejto kvalite používať v minulosti. Pokrokové technológie a inovácie umožnili umiestniť na trh výrobky,
ktoré majú zvyčajne:
* Dané historickým vývojom kvality stavebných materiálov a sprísňovaním tepelnotechnických noriem v stavebníctve.
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Najdôležitejšou vlastnosťou je súčiniteľ prechodu tepla so symbolom U v jednotkách W/(m2.K). Udáva tepelný tok
(tepelnú stratu v zimnom období) cez 1 m2 pri jednotkovom rozdiele teplôt. Čím nižšia je táto hodnota, tým má
konštrukcia lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Táto hodnota sa môže udávať pre:
• okno ako výrobok Uok,
• zasklenie Ug a rámovú konštrukciu Uf osobitne, pričom výsledná hodnota pre okno sa spočíta definovaným
normalizovaným spôsobom podľa STN EN ISO 10077-1 2 .
• Obidva spôsoby sa dnes pripúšťajú v slovenských aj európskych technických normách. Požiadavky na
navrhovanie okien sa dajú zjednodušene vyjadriť týmito pravidlami. V Slovenskej republike podľa STN 73 0540-2 [1] pre okná v obvodovej stene, strešné okná a dvere do priestoru s trvalým pobytom ľudí sa odporúča, aby:
 pri nových budovách Uok ≤ 1,7 W.m-2.K-1,
 pri obnovovaných (rekonštruovaných) budovách Uok ≤ 2,0 W.m-2.K-1. Celá otvorová konštrukcia ostatných
budov má vyhovovať požiadavkám na zamedzenie povrchovej kondenzácie vodnej pary. Ak nie je možné
kondenzácii predísť konštrukčnými opatreniami alebo úpravou prostredia, treba zabezpečiť vhodnú úpravu
konštrukcie na zachytenie a odvod kondenzátu. Pre zasklenie obnovovaných a nových budov sa odporúča
použiť zasklenie, ktorého súčiniteľ prechodu tepla Ug ≤ 1,5 W.m-2.K-1.
Vyššie hodnoty súčiniteľa prechodu tepla, ako sú odporúčané hodnoty, môžu mať stavebné konštrukcie nových
budov, ak sa splní energetické kritérium, t. j. normalizovaná potreba tepla na vykurovanie.
D / Hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav
Môže sa stať, že v dôsledku nevhodnej projektovej práce a zmien vo vykurovacej sústave, a to buď úmyselnej
(pripojenie alebo odpojenie objektov či vykurovacích telies, zmena technológie), alebo neúmyselnej (postupné
zanesenie rozvodov inkrustáciami, zanesenie nečistotami), nedochádza k správnemu prerozdeleniu vyrobeného
tepla medzi jednotlivé vetvy vykurovacej sústavy.
Uvedenú situáciu je možné vylepšiť zaraďovaním hydraulických odporov – clôn či ventilov – do tých častí
vykurovacej sústavy, kde bol pôvodne hydraulický odpor malý a prietok vykurovacieho média väčší ako aktuálne
požadovaný. Postup dosiahnutia požadovaných prietokov v jednotlivých vetvách vykurovacej sústavy pomocou
inštalovania hydraulických odporov sa nazýva hydraulické vyregulovanie.
Hydraulickým vyregulovaním teda rozumieme také zásahy do distribučnej tepelnej sústavy, ktorej výsledkom je stav,
keď je v každej časti vykurovacej sústavy taký prietok, ktorý zabezpečí aktuálnu potrebu tepla.
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C.7/ Tepelnotechnické vlastnosti okien

Hydraulické vyregulovanie primárnych rozvodov je teda postup, ktorým dosiahneme, že každá OST dostane
presne toľko tepla, koľko je aktuálna potreba okruhu uvedenej OST.
Hydraulické vyregulovanie primárnych rozvodov tepla sa realizuje osadením regulačného ventilu – regulátora – na
pätu OST.

OST
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• nízkoemisné a selektívne zasklenia,
• dvoj- a viacnásobné izolačné zasklenia,
• plynové výplne inertnými plynmi,
• dištančné profily zasklení s „teplým okrajom“,
• tepelnotechnicky inovované rámové konštrukcie,
• zasklenia na reguláciu priepustnosti slnečného žiarenia,
• inovované materiály na tesnenie škár,
• vetranie pomocou samoregulačných klapiek a vetracích štrbín.
V našich klimatických podmienkach bol historicky neoficiálnym štandardom systém zasklievania na báze dvoch
čírych skiel zvyčajne hrúbky 3 mm, ktoré sa používali v zdvojených alebo dvojitých oknách. Tento systém je
realizovaný na veľkom počte objektov. Často sa vyskytuje v kombinácii s kovovými okennými konštrukciami, čo
ešte viacej zvýrazňuje tepelné straty cez priesvitné otvory. Nie sú výnimkou ani jednoduché zasklenia napríklad
spojovacích chodieb či vstupných hál. Prednosti nových nízkoemisných zasklení so selektívnou vrstvou podstatne
ovplyvnili nielen tepelnotechnické vlastnosti otvorových konštrukcií, ale aj vlastnosti miestností a celej budovy,
najmä ak porovnávame povrchové teploty na zasklení, tepelné straty, povrchovú kondenzáciu na zasklení, tepelnú
pohodu a potrebu tepla na vykurovanie.

Obr. č. 2: Statické hydraulické vyregulovanie primárnych rozvodov

D.2/ Hydraulické vyregulovanie sekundárnych rozvodov ÚK
Rovnako ako pri primárnych rozvodoch, aj v sekundárnych rozvodoch ÚK má vykurovacie médium tendenciu
prúdiť do miest s menším hydraulickým odporom, t. j. do objektov, ktoré sú bližšie k OST, resp. do stúpačiek, ktoré
sú bližšie ku vstupu vykurovacej vody do objektu.
Z dôvodu potreby plynulého zásobovania jednotlivých odberných miest vykurovacej sústavy je nevyhnutné do
vybraných bodov systému umiestniť hydraulické odpory vo forme nastaviteľných armatúr, teda je nevyhnutné
vykonať aj hydraulické vyregulovanie sekundárnych rozvodov ÚK.
Hydraulické vyregulovanie sekundárnych rozvodov ÚK má niekoľko úrovní:
a) hydraulické vyregulovanie paralelných vetiev vystupujúcich z OST – prerozdelenie tepla medzi jednotlivé vetvy
sekundárnej sústavy ÚK, regulačné armatúry sa umiestňujú na rozdeľovač ÚK v OST,
b) hydraulické vyregulovanie paralelne radených objektov – prerozdelenie tepla medzi jednotlivé objekty, regulačné
armatúry sa umiestňujú na vstup do objektu.

OST

D.1/ Hydraulické vyregulovanie primárnych rozvodov
Primárnu vykurovaciu sústavu tvorí výhrevňa s príslušnými odovzdávacími stanicami tepla (OST), primárnymi
rozvodmi sú vykurovacie rozvody medzi výhrevňou a OST.
Pri rôznych prevádzkových stavoch výhrevne a vykurovacej sústavy dochádzalo k tomu, že do OST, ktoré sú bližšie
k výhrevni, prúdilo viac tepla, ako bolo aktuálne požadované množstvo a vo vzdialenejších OST bol vplyvom
väčšieho hydraulického dĺžkového odporu tepla nedostatok.
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Obr. č. 3: Hydraulické vyregulovanie sekundárnych rozvodov
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G / Regulácia – optimalizácia teplotných útlmov pri vykurovaní budov
c) hydraulické vyregulovanie stúpačiek – prerozdelenie tepla medzi jednotlivé stúpačky v rámci jedného objektu,
regulačné armatúry sa umiestňujú na pätu stúpačky,
d) vertikálne hydraulické vyregulovanie (hydraulické vyregulovanie poschodí) – prerozdelenie tepla medzi jednotlivé
poschodia v rámci jednej stúpačky, regulačné armatúry sa umiestňujú medzi lýry a vertikálny rozvod,
e) hydraulické vyregulovanie vykurovacích telies – termostatizácia – vykurovacie teleso odoberá aktuálne
požadované množstvo tepla v závislosti od nastavenia ventilu, termostatické ventily sa umiestňujú na každé
vykurovacie teleso.
D.3/ Hydraulické vyregulovanie sekundárnych rozvodov teplej vody
Ako pri sekundárnych rozvodoch ÚK, aj pri sekundárnych rozvodoch teplej vody je problém s cirkuláciou vo
vzdialených objektoch a stúpačkách. Navyše pri rozvodoch teplej vody časom dochádza k zanášaniu inkrustáciami
(vodným kameňom) a k zvýšenej korózii, čo má za následok zmenu hydraulických parametrov celej distribučnej
sústavy teplej vody. Takže hoci aj niekedy bolo vykonané hydraulické vyregulovanie sekundárnej sústavy teplej vody
staticky – clonami, v priebehu rokov až desaťročí sa podmienky prúdenia zmenili, preto je nutná i zmena
hydraulických odporov a je nutné hydraulické vyregulovanie vykonať znova.
E / Zlepšenie úrovne manažmentu prevádzkovateľa budovy
Moderné budovy svojou komplexnosťou a nákladnými inštaláciami, požiadavkami na komfort a bezpečnosť, sa už
nemôžu zaobísť bez systému riadenia budovy. Aktuálne systémy ponúkajú mnoho dobre adaptovaných riešení pre
každý druh zariadenia (samostatné budovy alebo rôzne jednotky rozmiestnené vo väčšom priestore). Skúsenosti
ukázali pozitívny dosah monitorovacích a riadiacich systémov na úsporu energie.

V súčasnosti je v súvislosti so zvyšovaním cien palív a energií veľmi aktuálne optimálne nastavenie riadenia
vykurovacích technológií, resp. systémov vykurovania, vetrania a klimatizácie, a to v rodinných domoch aj pri
veľkých obytných, administratívnych a občianskych budovách s lokálnym vykurovaním alebo systémami
centrálneho zásobovania teplom (CZT). Vo všetkých prípadoch treba dosiahnuť maximálnu hospodárnosť vo
využívaní tepelného zdroja pri súčasnom akceptovaní požiadaviek na tepelnú pohodu v jednotlivých miestnostiach,
resp. zónach budovy. Pri riadení rôznych tepelných sústav sa v tzv. procesnej úrovni riadenia najčastejšie používajú
dva typy regulácie, a to dvojpolohová a ekvitermická regulácia.
Najskôr budú stručne charakterizované teoretické princípy, výhody a nevýhody, ako aj vhodné oblasti použitia
uvedenej regulácie. Je známe, že základný predpoklad optimálnej prevádzky vykurovacej technológie tvorí jej
najvýhodnejší návrh a hydraulické vyregulovanie. Iným významným zdrojom tepelných úspor je správne nastavenie
teploty vykurovania, keďže zníženie teploty vo vykurovanom priestore o 1 °C umožňuje dosiahnuť až 6 – 7 %
zníženie spotreby energie. S tým súvisí v závislosti od konkrétnych podmienok a požiadaviek používateľa
vykurovacej technológie nastavenie nočných, resp. dlhodobých teplotných útlmov. Je tiež známe, že úplné
vypínanie vykurovania budovy alebo jej časti nie je hospodárne, pretože vyžaduje značnú spotrebu energie na
opätovné dosiahnutie pôvodného teplotného režimu v budove v dôsledku jej veľkej tepelnej kapacity a navyše hrozí
riziko podkročenia teploty rosného bodu na povrchu obalovej konštrukcie. Z uvedených dôvodov je preto
zaujímavé zistiť optimálne teplotné útlmy napríklad rekreačného objektu, ktorý je temperovaný mimo obdobia
obývania na teplote, ktorá je nad teplotou mrazovej ochrany a zabraňuje nežiaducemu rastu vlhkosti v interiéri
budovy. Teplota dlhodobých útlmov bude v tomto prípade závisieť od výšky vonkajšej teploty a počtu návštev
objektu počas víkendov v priebehu zimného obdobia. Iným prípadom je napríklad určenie optimálneho nočného
teplotného útlmu v budove, ktorá nie je v nočných hodinách obývaná, napríklad v administratívnej budove.
G.1/ Dvojpolohová regulácia

F / Tepelný zdroj
Na efektívny spôsob vykurovania priestorov budov má veľký vplyv vhodne zvolený tepelný zdroj. Teplo sa vyrába
spravidla vo vlastných kotolniach prostredníctvom kotlov, v mestských častiach sú budovy obvykle pripojené na
centralizovaný zdroj zásobovania teplom (CZT).
Zdroj tepla sa volí na základe potreby tepla na zabezpečenie dodávky tepla pre potreby vykurovacej sústavy
a prípravy teplej vody. Podkladom je kvalifikovaný výpočet podľa STN EN 12 831. Na základe tohto výpočtu sa
navrhnú aj jednotlivé vykurovacie telesá.
Zdroje tepla delíme podľa:
• druhu použitého paliva (tuhé, kvapalné, plynné)
• druhu použitého materiálu (liatinové článkové, oceľové skriňové)
• spôsobu umiestnenia kotla (stacionárne na podlahe, nástenné jedno- a viacokruhové...)
• teploty teplonosného média (parné, horúcovodné, teplovodné, nízkoteplotné...)
• spôsobu odvodu spalín z kotla (s otvorenou alebo uzavretou spaľovacou komorou)
• spôsobu zabezpečenia spaľovacieho vzduchu v kotli (otvorené, uzavreté)
• stupňa a spôsobu regulácie (ručná, poloautomatická, automatická)
Palivová základňa pre vykurovanie je v súčasnosti rôznorodá. Kým vo väčších mestách a obciach sa na výrobu tepla
využíva zemný plyn, v niektorých menších obciach je ešte pevné palivo na báze čierneho alebo hnedého uhlia.
V mnohých zariadeniach je vybavenie kotolní veľmi zastarané a nezodpovedá súčasnému trendu techniky.
Účinnosti zariadení sú nízke, regulovateľnosť malá. Často sú tieto zariadenia výkonovo predimenzované, z čoho
vyplýva ich nepružnosť a vznik vysokých strát tepla.
Za ďalší slabý bod možno považovať aj to, že sa teplo na vykurovanie často vyrába pomocou parných kotlov.
Z toho vyplývajú vysoké straty tepla spalinami, sálaním, odkalom a odluhom kotlov, straty nevráteným kondenzátom
a v dôsledku jeho transformácie – skupenskej premeny z pary na teplú vodu.
To, že niektoré kotolne sú v súčasnosti predimenzované, súvisí aj s okolnosťou, že v súlade s EN STN 12831 (06
0210) došlo od 1. 1. 2004 k prekategorizovaniu vonkajších oblastných výpočtových teplôt.
Ak teda existuje výrazné predimenzovanie tepelného zdroja, je potrebné prehodnotiť, či nie je ekonomicky účelné,
aby sa zastarané zariadenie na výrobu tepla nahradilo napríklad moderným nízkoteplotným alebo kondenzačným
kotlom, prípadne aby sa inštalovali kotly v kaskádovom zapojení.
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Dvojpolohová regulácia sa v praxi používa pre svoju jednoduchosť, keďže regulátor nevyžaduje zložitý zosilňovač.
Táto regulácia patrí do kategórie nespojitých regulácií, kde regulačný orgán nadobúda iba dve polohy Umin, Umax.
G.2/ Modulová regulácia výkonu horákov
Ide o plynulú reguláciu horákov kotla podľa okamžitých požiadaviek na tepelnú energiu. Tým dochádza k úspore
plynu a k zníženiu emisií v porovnaní s regulačnými systémami, ktoré pracujú s jednoduchšou dvojbodovou
reguláciou (vypnuté/zapnuté).
G.3/ Ekvitermická regulácia
Riadenie tepelných procesov na báze ekvitermickej regulácie patrí medzi štandardné typy regulácie, a to na strane
tepelných zdrojov aj spotrebiteľov tepla pri vykurovaní budov.
Ekvitermická regulácia je v podstate vlečná regulácia podľa vonkajšej teploty, podľa ktorej sa nastavuje teplota
vykurovacej vody do vykurovacej sústavy. Závislosť medzi vonkajšou teplotou a teplotou vykurovacej vody je daná
súborom tzv. ekvitermických kriviek, ktoré môžu byť parametrizované teplotou v miestnosti (obr. č. 4). Tieto krivky
sú nelineárne a dané tepelnoizolačnými vlastnosťami vykurovaného objektu a výkonnosťou vykurovacieho systému.
Klasická ekvitermická regulácia pri správnom návrhu zabezpečí rovnováhu medzi dodávaným tepelným príkonom
do vykurovacieho priestoru a tepelnými stratami objektu.
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Zohľadnenie tepelnej kapacity vykurovaného objektu sa dosiahne zmenou strmosti ekvitermickej krivky. Strmosť
ekvitermickej krivky by mala byť tým menšia, čím je objekt lepšie tepelne izolovaný a tiež čím väčší je pomer plochy
vykurovacích telies a plochy vonkajších stien objektu.
Typická realizácia ekvitermickej regulácie je s využitím trojcestných, resp. štvorcestných zmiešavacích ventilov
na miešanie vykurovacej a vratnej vody (obr. č. 5).
G.4/ Nočné útlmy vykurovania v administratívnych a občianskych budovách
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Obr. č. 4: Ekvitermické krivky

Pri ekvitermickej regulácii s korekciou na referenčnú teplotu možno navyše zabezpečiť kompenzáciu ostatných
tepelných ziskov alebo strát vo vykurovacom priestore. Kvalitu ekvitermickej regulácie možno zlepšovať
zohľadnením vonkajších poveternostných vplyvov, akými sú slnečné žiarenie, vietor, vlhkosť, a to priebežnou
korekciou meranej vonkajšej teploty v kladnom alebo zápornom smere. Túto korekciu možno realizovať manuálne
na základe skúsenosti operátorom (kuričom) alebo automaticky na základe merania vonkajších vplyvov.

V prípade administratívnych budov je potreba dlhodobých útlmov opačná ako v prípade rekreačných objektov.
Útlmy sú potrebné počas víkendov, ale tiež počas nocí, keď vhodným nastavením teploty nočného útlmu možno
dosiahnuť až 20 % zníženie nákladov na vykurovanie.
Pri vykurovaní administratívnych a občianskych budov, kde sa spravidla používa ekvitermická regulácia, sú okrem
nastaviteľných útlmov podľa požiadaviek používateľa aj ďalšie možnosti znižovania energetickej náročnosti budov.
Je to napríklad zohľadnenie poveternostných podmienok (vietor, slnko, vlhkosť) pri priebežnom ladení ekvitermickej
regulácie. Toto ladenie môže realizovať skúsený operátor (kurič) zavedením fiktívnych hodnôt teploty okolia
v závislosti od uvedených faktorov alebo automatizovane použitím vhodných senzorov a posuvom alebo nakláňaním
ekvitermických kriviek (obr. č. 4). Ďalšou možnosťou je zohľadnenie vnútorných tepelných ziskov spôsobených
napríklad obsadením miestnosti. V neposlednom rade má na hospodárnosť pri riadení vykurovania administratívnych
budov značný vplyv zabezpečenie prevádzky a údržby riadiacich systémov kvalifikovanou obsluhou.
Postup pri optimalizácii nočných víkendových a dlhodobých teplotných útlmov pri vykurovaní má značný význam
pri znižovaní energetickej náročnosti vykurovania.
G.5 Dlhodobé teplotné útlmy v obytnej budove
Nastavenie dlhodobých teplotných útlmov sa volí zvyčajne v budovách, ktoré nie sú celoročne využívané, napríklad
obytný dom využívaný na rekreačné účely, ktorý je v zimnom období temperovaný a navštevovaný 1 až 4-krát
mesačne počas víkendov.

3.2 VETRANIE A KLIMATIZÁCIA

7
3
1

9

230 V

2

6
5

M
4

1 ‒ ekvitermický regulátor
2 ‒ snímač teploty
vykurovacieho média
3 ‒ snímač vonkajšej teploty
4 ‒ štvorcestný zmiešavač
5 ‒ servopohon
6 ‒ obehové čerpadlo
7 ‒ prídavný termostat
s diaľkovým ovládaním
8 ‒ kotol
9 ‒ radiátor
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Vetranie
t. j. výmenu vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím je možné zabezpečiť:
• prirodzeným spôsobom; výmena vzduchu nastáva v dôsledku tlakovej diferencie spôsobenej buď gravitačným
vztlakom teplého a studeného vzduchu, alebo kinetickou energiou vetra pôsobiaceho na budovu. Patrí sem
infiltrácia, vetranie oknami, alebo vetranie pomocou vetracích šácht.
• núteným spôsobom pomocou ventilátorov; odsávaný opotrebovaný vzduch sa musí nahradiť rovnakým
množstvom čerstvého vzduchu. Ak nie je zabezpečený priamy prívod, je možné použiť niektorú z možností,
ako napríklad prívod vzduchu cez otvor vo vonkajšej stene, cez balkónové dvere alebo okno, alebo nepriamy
prívod vzduchu z inej miestnosti cez vetraciu štrbinu v izbových dverách alebo dverami bez prahu.
• kombináciou prirodzeného a núteného vetrania.
Vetranie predstavuje energiu, ktorá je spotrebovaná na ohriatie vzduchu, vchádzajúceho do miestnosti
mechanickým ventilačným systémom. Ohriatie vzduchu, ktorý sa dostáva do miestnosti vetraním oknami, je
zohľadnené vo vykurovaní.

Obr. č. 5: Princíp ekvitermickej regulácie

Klimatizácia

Veľké úspory tepelnej energie možno získať realizáciou tzv. nočných, víkendových, resp. dlhodobých útlmov
teploty vo vykurovaných priestoroch. Aj to možno dosiahnuť nastavením tzv. fiktívnej vonkajšej teploty ekvitermickej
regulácie, resp. posuvom ekvitermickej krivky v kladnom smere.

t. j. umelá úprava vzduchu, ktorou sa v priestoroch udržuje konštantná, alebo podľa požiadaviek meniaca sa
čistota, teplota a vlhkosť vzduchu. Reguluje sa aj rýchlosť prúdenia vzduchu. Teplota, vlhkosť a rýchlosť prúdenia
vzduchu ovplyvňujú produkciu tepla nášho tela a v istej konštelácii dokážu vytvoriť pocit pohody. Pocit tepelnej
pohody je subjektívny a závisí okrem objektívnych fyzikálnych parametrov aj od zvyklostí ľudí, ich veku a pohlavia.
Niekto má rád vyššiu teplotu, iný väčšiu vlhkosť vzduchu.
Rýchlosť prúdenia vzduchu ovplyvňuje odparovanie z povrchu kože. Veľa sťažností na klimatizáciu možno pričítať
prievanu, na ktorý je ľudský organizmus najcitlivejší. Napríklad pri rovnakej teplote je pocit chladu tým väčší, čím
vyššia je rýchlosť prúdenia vzduchu okolo nás. Zvýšenie rýchlosti vzduchu o 0,1 m/s je pociťované ako ochladenie
o 2 až 3 stupne teploty vzduchu.
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Pri výpočtoch návrhu vetrania a klimatizácie sa prioritne vychádza z hygienických požiadaviek pre daný interiér.
Potreba tepla, t. j. tepelné straty v zimnom období alebo tepelná záťaž v letnom období, sú charakteristické pre
návrh a prevádzku vetrania a klimatizácie v budovách, kde sa nepredpokladá zvýšená koncentrácia škodlivín.
V prípadoch s vyššou koncentráciou škodlivín platia špecifické podmienky.
Teplo najčastejšie uniká netesnými oknami (vo viacposchodových budovách uniká cez okná až 32 % tepla,
v jednoposchodových 12 - 13 %).
Vhodné okná vytvárajú príjemnú atmosféru v miestnosti a zároveň obmedzujú priveľké straty spojené s výmenou vzduchu.

3.3 PRÍPRAVA TEPLEJ VODY
Teplá voda je voda, ktorá sa používa na umývanie, sprchovanie, umývanie podláh, upratovanie, pri prevádzke
kuchýň, jedální, bufetov a pod. Teplá voda sa pripravuje spravidla v kotolni, v stojatých alebo ležatých bojleroch
s objemom navrhovaným na projektovanú veľkosť budovy. V miestach s malou spotrebou teplej vody na odľahlejších
miestach budov (napr. umývanie rúk na toaletách) sa inštalujú obvykle prietokové ohrievače alebo malé bojlery.
Dimenzovanie zariadení na ohrev teplej vody vychádza z charakteru využitia budovy podľa článku 30, odstavcov
a), b) a c) STN 06 03 20.

4. NOVÉ ENERGETICKÉ TECHNOLÓGIE

4.1 KOGENERÁCIA
Kogenerácia je moderná technológia výroby tepla a elektrickej energie. Dlhý čas sa úspešne presadzuje vo vyspelých
krajinách západnej Európy a predstavuje nezanedbateľný podiel na celkovej výrobe energií napríklad v Holandsku,
Nemecku alebo škandinávskych krajinách. Je to technológia založená na princípe združenej výroby tepla a elektrickej
energie. Uplatní sa všade tam, kde je potrebná elektrická energia, teplá voda a kde sa vykuruje, od poľnohospodárskych
a potravinárskych podnikov, administratívnych budov, plavární, kultúrnych domov, hotelov až po väčšie bytové domy.
Základná výhoda kogenerácie spočíva v technologickom postupe, ktorý zahŕňa súčasnú výrobu tepla a elektrickej
energie v jednom zariadení.
Straty
Elektrina

Odberateľ
Obytné domy v závislosti od stupňa
vybavenia, spôsobu úhrady nákladov
a od miestnych podmienok
Internáty
Hotely a penzióny
Nemocnice, sanatóriá, zotavovne
(spoločné kúpeľne s vaňami a sprchami)
Sanatóriá a zotavovne s kúpeľňami –
vaňami vo všetkých izbách
Nemocnice a sanatóriá pre liečbu
bahennými kúpeľmi

Merná jednotka potreby
1 obyvateľ / deň
(24 hodín)
1 obyvateľ / deň
(24 hodín)
1 obyvateľ / deň
(24 hodín)

Potreba teplej vody 50 °C
v odberných miestach (kg)

Straty

50 až 130
Elektráreň

Výhrevňa
Palivo
Kogeneračná jednotka

40 až 60
Straty

Teplo

50 až 200

Elektrina

Úspora 40 %

1 lôžko / deň

150 až 180

1 lôžko / deň

180 až 200

Obr. č. 6

1 lôžko / deň

200 až 250

To umožňuje dosiahnuť až 40 % úsporu primárneho paliva. V súčasnosti sa elektrická energia a teplo vyrábajú prevažne
samostatne (oddelene) v elektrárňach a teplárňach (resp. výhrevniach), tým sa zvyšujú straty a cena energie sa predražuje.
Pri združenej výrobe je využiteľnosť paliva podstatne efektívnejšia. Podrobnejšie to znázorňuje schéma na obr. č. 6.
Proces kogenerácie sa uskutočňuje v zariadeniach, ktoré sa volajú kogeneračné jednotky. Ide o plynový spaľovací
motor, ktorý poháňa trojfázový generátor. Ten vyrába elektrickú energiu. Chladením motora, oleja a spalín sa získava
teplo. Využiteľnosť takto získaných energií je široká. Elektrickú energiu je možné použiť na pokrytie vlastnej spotreby
(čo je v súčasnosti najvýhodnejšie riešenie), prípadne ju predávať energetickým rozvodným závodom za ceny stanovené
cenovým výmerom. Teplo sa využíva na kúrenie a ohrev teplej vody. Samozrejme, konečná využiteľnosť závisí od
konkrétnych podmienok. Keďže kogeneračné jednotky so synchrónnym generátorom môžu pracovať aj nezávisle od
elektrickej siete rozvodných závodov, môžu teda slúžiť aj ako záložný zdroj a zabezpečovať fungovanie budovy (závodu)
i v čase výpadku prúdu.
Základným palivom je zemný plyn, je však aj možnosť využívania bioplynu v poľnohospodárstve, potravinárstve, prípadne
i v čističkách odpadových vôd.
Na použitie nových technológií sú z hľadiska štruktúry spotreby energie vhodné nemocnice, plavárne a pod. Sú to tieto
technológie:
• kogenerácia na báze spaľovacích motorov pre výrobu elektriny a tepla;
• kogenerácia na báze spaľovacích motorov pre výrobu elektriny, tepla a absorpčnej chladiacej techniky na využitie
pri klimatizácii;
• kogenerácia na báze spaľovacích motorov pre výrobu elektriny, tepla a adsorpčnej techniky na využitie pri
klimatizácii (odparovacie chladenie).

Tabuľka č. 2

3.4 OSVETLENIE
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Teplo

Osvetlenie je fotometrická veličina vyjadrujúca svetelný tok dopadajúci na jednotkovú plochu. Hlavnou jednotkou
osvetlenia je lux (lx): 1 lx je osvetlenie plochy, na každý štvorcový meter ktorej dopadá rovnomerne rozdelený
svetelný tok jedného lúmenu.
Na trhu je v súčasnosti veľa typov úsporných svietidiel. K dispozícii je plný rozsah kompaktných fluorescenčných
žiariviek, ktorými možno nahradiť štandardné žiarovky; priemerná životnosť kompaktných fluorescenčných žiariviek
je až osemnásobne vyššia ako bežných žiariviek.
Technologický vývoj pokročil aj v oblasti fluorescenčných žiariviek. Žiarivky s priemerom 26 mm nahradili staré
38 mm žiarovky a spotrebujú o 8 % menej energie pri rovnakej svietivosti.
Z ekonomického hľadiska zdanlivo značné dodatočné investície do energeticky efektívneho systému sú vyvážené
nižšou spotrebou elektrickej energie a vyššou životnosťou žiariviek.
Ako ukázalo monitorovanie experimentálnej prevádzky, pre osvetlenie je možné dosiahnuť úsporu elektrickej
energie vo výške 30 až 50 %.
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Plyn

Elektrina

Teplo

Takéto riešenie je na zváženie najmä vtedy, ak je súčasťou rekonštrukcie energetického zariadenia aj výmena náhradného
zdroja elektrickej energie (väčšinou dieselagregátu), ktorý je povinnou súčasťou vybavenia každej nemocnice.
Kogeneračná jednotka so synchrónnym generátorom môže (okrem výroby časti elektriny a tepla pre prevádzku
nemocnice) plniť aj funkciu náhradného zdroja pre prípad výpadku dodávky elektriny z verejnej distribučnej siete.
V prospech využitia kogenerácie v prevádzke nemocníc hovoria rámcové podmienky:
• celoročná potreba tepla v dôsledku centrálnej prípravy teplej vody a iné odberné miesta so základným tepelným
zaťažením (kúpeľne, klimatizácia, ventilácia)
• relatívne vysoká potreba energie (nemocnice asi od 200 lôžok), ktorá umožňuje využitie štandardných blokových teplární
• v rámci ročných období rovnomerná spotreba elektriny s pravidelne sa opakujúcimi dennými postupmi
• existencia potreby núdzového zdroja elektriny, zvýšená bezpečnosť zásobovania vďaka prevádzke blokovej teplárne
• možnosť rozšírenia na súčasnú výrobu elektriny, tepla a chladu, pretože spravidla existuje kontinuálna potreba
chladu na prevádzku klimatizačnej techniky

Teplo

Chlad

Obr. č. 8: Princíp trigenerácie

4.3 REKUPERÁTORY
Pojem rekuperácia znamená spätné získavanie tepla z odsávaného vzduchu.

Obr. č. 7: Inštalované kogeneračné jednotky

Prax ukázala, že nemocničné zariadenia sú vhodným miestom z pohľadu aplikácie kombinovanej výroby elektriny
a tepla. Charakter odberu elektriny a tepla v nemocniciach vytvára optimálne podmienky pre dosiahnutie
maximálneho efektu z využívania kogeneračných jednotiek.

4.2 TRIGENERÁCIA
Využitie „trigenerácie“ už nie je v európskych podmienkach novou vecou. Ide vlastne o spojenie kogeneračnej jednotky a absorpčnej chladiacej jednotky za účelom maximálneho využitia tohto zariadenia
zúžitkovaním časti tepla na výrobu chladu. Slovo trigenerácia je možné preložiť ako kombinovaná výroba
elektrickej energie, tepla a chladu.
Pri zásobovaní objektov (banky, hotely, obchodné centrá, športové haly, nemocnice a pod.) energiou pribúda
okrem požiadaviek na elektrinu a teplo aj potreba chladu pre klimatizáciu. Chladiace zariadenia priemyselne
vyrábané pre výrobu chladu sú podľa princípu činnosti dvoje, a to:
• kompresorové chladiace zariadenia, kde pohon kompresora zaisťuje najčastejšie elektromotor
• sorpčné chladiace zariadenia, kde pohon môže byť: para, plyn, resp. teplo vo forme teplej vody (a to aj napr.
z kogeneračných jednotiek)

16

0°C
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Obr. č. 9: Princíp rekuperácie
V dnešnej dobe je možné si v mnohých časopisoch a v odbornej literatúre prečítať o jednoduchom spôsobe
zníženia nákladov na vykurovanie, a to použitím rôznych druhov tesnení do okien a balkónových dverí. Niektorí
výrobcovia okien a dverí svoj tesniaci systém doviedli takmer k dokonalosti.
Tým ale zabránili prirodzenému vetraniu infiltráciou. V takto utesnených miestnostiach, kde nie je zaistený prívod
a odvod vzduchu umelo (napr. vzduchotechnikou), dochádza k jeho znehodnoteniu. Ďalej dochádza k hromadeniu
vodnej pary, ktorá má za následok vznik plesní na stenách a vytvorenie skvelých podmienok pre život roztočov.
Podľa noriem pre miestnosti s pobytom osôb je predpísaná minimálna výmena vzduchu 1/2 objemu miestnosti
za jednu hodinu. Priame vetranie otvorením okien alebo dverí je značne nespoľahlivé a hlavne v dnešnej dobe
energeticky náročné. Tieto problémy riešia rekuperačné jednotky, ktoré umožňujú regulovať výmenu vzduchu
v priestore s minimálnymi stratami.
Napojením rekuperačnej jednotky na vzduchotechnické potrubia sa zabezpečí odsávanie opotrebovaného
a prívod dostatočného množstva upraveného vzduchu.
Výhody využitia rekuperátorov:
• spätné získavanie 20 – 80 % tepelnej energie prostredníctvom prenosu tepla z odvádzaného vzduchu do
vzduchu privádzaného
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•
•
•
•
•
•
•
•

zvyšovanie alebo znižovanie vlhkosti
vetranie s nižšími tepelnými stratami
možnosť zníženia potrebného chladiaceho, resp. vykurovacieho výkonu
všeobecný nárast účinnosti celého systému až o 30 %
cirkulácia čerstvého vzduchu bez otvárania okien
znížený výskyt „choroby budov“
privádzaný vzduch je filtrovaný od prachu a nečistôt
zníženie energetických strát vzduchotechnického zariadenia o 20 – 50 %

5. MOŽNOSTI ÚSPORY ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH
Nemocnica sa, v mnohých prípadoch, vyrovná malému mestu, v ktorom pracuje a žije niekoľko tisíc ľudí:
zdravotníckeho, administratívneho a technického personálu a pacientov. Vzhľadom na to, že väčšina nemocníc,
zdravotníckych zariadení, ale aj kúpeľov bola na Slovensku vybudovaná v minulosti, keď sa v dôsledku „lacných
energií“ nekládol veľký dôraz na ich racionálne využívanie, je potenciál úspory energie v týchto zariadeniach
značný. Taktiež legislatíva týkajúca sa požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti vykurovaných objektov (prvá
tepelnotechnická norma ČSN 73 0540 „Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov“ vošla do
platnosti v roku 1964) prakticky až do roku 1992 bola príliš „mäkká“ a umožňovala výstavbu objektov, ktoré majú
vysokú prevádzkovú náročnosť na spotrebu energie, najmä na vykurovanie. Potvrdzujú to jednoznačne aj vykonané
energetické audity a akcentovanie vysokých prevádzkových nákladov súvisiacich s energetickým hospodárstvom
zo strany majiteľov a správcovských organizácií objektov.
Počet
objektov
spolu
326

Do roku 1950

Roky
1951 – 1970

Roky
1971 – 1983

počet
44

počet
79

počet
54

%
13,5

%
24,2

%
16,6

Roky
1984 – 1992
počet
36

%
11

Po roku
1992
počet %
23 7,1

nespresnené
počet
90

%
27,6

Tabuľka č. 3: Rozdelenie počtu a podielu zdravotníckych zariadení podľa etáp výstavby
Zdroj: Petráš – Dahlsvenn: Energetický audit budov

V nemocniciach a kúpeľoch sa na prvé miesto medzi konzumentmi energie radí vykurovanie, tesne nasledované
elektrickou energiou (ktorej spotreba rapídne vzrástla najmä v ostatných desiatich rokoch) a ohrevom úžitkovej vody
pre hygienické účely, alebo v kúpeľoch vody bazénovej, či minerálnej, práčovňami a stravovacími službami.
Na pokrytie týchto potrieb sa najlepšie využívajú dostupné formy energie so svojimi špecifickými charakteristikami:
• teplo:
a) vyrobené vo vlastných výrobniach z palív (zemný plyn, vykurovacie oleje, uhlie, drevo, často
kombinované palivové základne, na vykurovanie, výrobu teplej vody a pary)
b) dodávané zo sústav centralizovaného zásobovania teplom (CZT)
• elektrická energia: pre špecifické účely, kde sa nedá nahradiť – klimatizácia, liečenie, svietenie
a zdravotnícka technika
• slnečná energia: pre výrobu teplej vody, solárne kolektory zakomponované do architektonického riešenia
budov – na Slovensku zatiaľ v ojedinelých prípadoch
• tepelné čerpadlá a geotermálna energia: najmä v kúpeľoch s termálnou vodou
Ostatné formy obnoviteľnej energie sa prakticky nevyužívajú.
Zemný plyn je v mnohých oblastiach žiadanou energiou č. 1. Popri klasickom trhu energie na vykurovanie v oblasti
obytných budov získava zemný plyn dominantné postavenie aj v trhovom segmente špeciálnych budov
a komunálnych zariadení. V ostatnom čase k tomuto trendu prispieva aj zmena legislatívy a prístupu k ekologizácii

výroby tepla. Popri zásobovaní teplom a teplou vodou sa v nemocniciach kladú rozsiahle požiadavky aj na
zásobovanie elektrickou energiou, parou a na používanie chladiacej a klimatizačnej techniky. V nemocniciach sa
možno stretnúť takmer so všetkými možnosťami aplikácie inovovaných technológií na báze zemného plynu.
V porovnaní s inými budovami v sektore služieb majú nemocnice, kliniky a kúpele výrazne vyššiu mernú spotrebu
energie vo vzťahu k vykurovanému objemu a ploche. Existujú pre to dva dôvody, do určitej miery opodstatnené, a to:
• nepretržitá prevádzka po celý rok (v prípade kúpeľov neplatí)
• vyššia teplota vykurovaných priestorov pre pohodlie pacientov a klientov.
Reguláciou spotreby energie dobrým riadením všetkých týchto potrieb možno dosiahnuť nezanedbateľné úspory,
pri udržaní alebo dokonca pri zvýšení rozsahu a úrovne poskytovaných služieb a znížení znečistenia, čo prispeje
k všeobecnému úžitku. Veľká časť opatrení si však vyžaduje zásadný zásah do koncepcie energetického
hospodárstva konkrétneho zdravotníckeho alebo kúpeľného zariadenia. To si vo väčšine prípadov vyžaduje nemalé
investičné prostriedky.

5.1 ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ NEMOCNÍC A KÚPEĽOV
5.1.1 Energetické systémy
Energetické systémy v nemocniciach musia spĺňať nasledujúce charakteristiky:
• kvalita a nepretržitá prevádzka
• segmentovanie inštalácie, aby sa predišlo riziku nákazy
• jednoduchá údržba
• používanie rôznych foriem energie pre optimalizáciu nákladov
• maximálna úspora energie
Okrem veľkosti nemocníc a počtu lôžok (v kúpeľoch počtu klientov) závisí celková potreba energie aj od
nasledujúcich rámcových podmienok:
• typ stavby, vek a využívanie nemocnice a kúpeľov
• klimatické podmienky v lokalite nemocnice a kúpeľov
• technické vybavenie a druh použitých nosičov energie
• prevádzka a údržba technických zariadení
• vyťaženie lôžok a intenzita lekárskej starostlivosti

POUŽITIE

JEDNOTKY

SPOTREBA

Kúrenie
Vetranie
Chladenie (klimatizácia)

kWh/m2
kWh/m2
kWh/m2

100 až 135
45 až 55
5 až 14

Osvetlenie a elektrické výstupy

kWh/m2
kWh/m3 vody
kWh/m2
kWh/lôžko/deň
kWh/m2
kWh/m2
kWh/jedlo
kWh/m2
kWh/kg bielizne
kWh/m2
kWh/m2
kWh/m2

34 až 39
17 až 26
60 až 90
85 až 95
4 až 6
5 až 12
1,3 až 1,65
37 až 70
2,5 až 2,6
13 až 19
15 až 16
330 až 345

Teplá voda
Výťahy
Kuchyňa
Práčovňa
Spaľovňa
Ostatné
CELKOVÁ SPOTREBA
Tabuľka č. 4: Analýza mernej spotreby energie
Zdroj: Electricité de France (EDF)
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Na základe existujúcich skúseností z oblasti zásobovania nemocníc energiou boli v minulosti v Európe vytvorené
špecifické parametre, ktoré slúžia na vzájomné porovnanie nemocníc. Energetické parametre v nemocnici sú
zvyčajne vztiahnuté na lôžka, príslušná jednotka je „kWh/(lôžko za rok)“. K stanoveniu týchto parametrov dochádza
na základe predpisu VDI 3807. Pri menších nemocniciach treba konštatovať, že dochádza k veľkému rozptylu
parametrov spotreby. S rastúcou veľkosťou nemocnice a počtom lôžok možno konštatovať výraznú tendenciu
rastu parametrov pre všetky zistené médiá (vykurovacia energia, prúd, voda) (tabuľka č. 4). Možno to vysvetliť
rastúcim stupňom technizácie a existujúcimi špeciálnymi využitiami pri rastúcej veľkosti nemocnice.

• na prevádzku parných mangľov: para s tlakom 10 až 14 bar (1 – 4 MPa)
• na kúrenie a teplú vodu s rôznou teplotou
• teplá voda alebo para na prevádzku vzduchotechnických zariadení
• teplá voda alebo para na ohrievanie teplej vody
Štruktúru spotreby a jednotlivé podiely na spotrebe v nemocnici možno hrubo rozdeliť v súlade s tabuľkou č. 4,
resp. s tabuľkami č. 5 a 6.
5.1.2 Ventilačné a klimatizačné zariadenia – zásobovanie chladom

Klimatická zóna
Bratislava

Staré budovy
kWh.m-2
W.m-2

Budovy postavené po roku 2002
kWh.m-2
W.m-2

Vykurovanie
Vetranie
Príprava teplej vody
Ventilátory/čerpadlá
Osvetlenie
Rôzne

44,5
67,7
70,9
30,1
45,9
24,8

44
30
13
4
8
5

30,6
67,7
70,9
30,1
45,9
24,8

37
30
13
4
8
5

Chladenie
Spolu

0
283,9

0

0
270,0

0

Tabuľka č. 5: Kľúčové čísla (merné spotreby) pre nemocnice
Zdroj: Petráš – Dahlsvenn: Energetický audit budov
Pre porovnanie v tabuľkách č. 5 a 6 sú uvedené merné spotreby energie stanovené pre niektoré výpočtové oblasti
(zóny) v SR – stanovené referenčné hodnoty. Metóda kľúčových čísel je bližšie popísaná v publikácii Energetický
audit budov od autorov Petráš, Dahlsveen.

Klimatická zóna
Poprad
Vykurovanie
Vetranie
Príprava teplej vody
Ventilátory/čerpadlá
Osvetlenie
Rôzne
Chladenie
Spolu

Staré budovy
kWh.m
66,5
89,8
70,9
30,3
45,9
24,8
0
328,1

-2

Budovy postavené po roku 2002

W.m

-2

51
35
13
4
8
5
0

kWh.m-2

W.m-2

47
89,8
70,9
30,3
45,9
24,8
0
308,6

43
35
13
4
8
5
0

Vzhľadom na vlastné úlohy kladú nemocnice náročné požiadavky aj na vzduchotechniku. Ustavične sa musia
dodržiavať orientačné hodnoty množstva privádzaného vzduchu, výmeny vzduchu, teploty a vlhkosti vzduchu.
V nemocničnom prostredí treba okrem toho dbať na nízky obsah choroboplodných zárodkov, mikroorganizmov,
prachu, ako i narkóznych plynov a aromatických látok. Po tejto stránke sú obzvlášť citlivé operačné oddelenia,
stanice intenzívnej starostlivosti, pôrodné sály a novorodenecké stanice. Náročné požiadavky na vzduchotechniku
vnútorných priestorov obmedzujú priestor na možné úspory, avšak skúsenosti ukazujú, že aj tu sa často stretávame
s rôznymi nedostatkami, ktoré vedú k zvýšeným spotrebám. Tieto nedostatky možno zhrnúť pod heslami:
• nedostatočné využívanie regulácie
• nadmerné množstvá vzduchu
• neprispôsobené prevádzkové časy
Z týchto nedostatkov vyplýva nutnosť pravidelného, odborného odskúšania ventilačných a klimatizačných
zariadení.
Ďalej treba preskúmať, či je ekonomicky účelné použiť systémy na spätné získavanie tepla. Hospodárnosť takéhoto
opatrenia pritom v rozhodujúcej miere závisí od vznikajúceho množstva odpadového tepla, od stavebnej a technickej
náročnosti inštalácie systému na spätné získavanie tepla a v neposlednom rade od investičnej náročnosti riešenia.
V novostavbách môže byť návratnosť kapitálu vloženého do týchto systémov kratšia ako päť rokov.
Ďalším dôležitým hľadiskom pri úspore energie v súvislosti s klimatizačnou a ventilačnou technikou v nemocniciach
je výroba chladu. Potreba chladu v nemocniciach vzniká okrem iného v operačných sálach, v miestnostiach
situovaných v interiéri a v kuchyni. Na pokrytie potreby chladu slúžia spravidla elektrinou poháňané centrálne
kompresorové chladiace stroje.
V závislosti od zariadenia sa aj tu ponúkajú rôzne optimalizačné opatrenia:
• potrebe zodpovedajúca regulácia prietoku studenej vody pomocou použitia čerpadiel s riadenými otáčkami
• monitorovanie dôležitých funkcií systému pomocou vhodných meracích prístrojov a vyškoleného prevádzkového personálu
• inštalácia zásobníka ľadu na akumuláciu chladu, čím sa umožní prevádzkovanie kompresorov počas doby
s nízkou nočnou tarifou s cieľom dosiahnuť zníženie nákladov na elektrický prúd
• ak je to ekonomicky možné, inštalácia zariadenia na spätné získavanie tepla (chladiaca voda z kondenzátora,
horúce potrubie na chladivo)
Pri možnosti nových investícií do chladiacej techniky treba vypracovať výhľadové plánovanie s prihliadnutím na iné
varianty zásobovania (napríklad kompresorové chladiace zariadenie verzus absorpčné chladiace zariadenie na
báze zemného plynu a možnosť využitia „trigenerácie“, tzn. združenej výroby elektriny, tepla a chladu).
5.1.3 Zásobovanie teplou vodou
Okrem zásobovania teplom na vykurovanie miestností predstavuje zásobovanie nemocníc a kúpeľov teplou vodou
ďalšiu podstatnú oblasť spotreby energie. K príprave teplej vody dochádza väčšinou pomocou centrálne umiestnených
ohrievačov vody, ktoré sú vyhrievané pomocou centrálnej výroby tepla prostredníctvom výmenníkov tepla.

Tabuľka č. 6: Kľúčové čísla (merné spotreby ) pre nemocnice
Zdroj: Petráš – Dahlsvenn: Energetický audit budov
Najväčšiu časť tepelnej energie v nemocniciach spotrebuje vykurovanie miestností a klimatizačné zariadenie.
Ďalším významným spotrebiteľom tepla sú pričlenené práčovne a kuchyne, pričom v posledných rokoch možno
pozorovať trend smerom k odčleňovaniu týchto jednotiek.
Okrem toho treba spomenúť ďalších spotrebiteľov v oblasti dezinfekcie a sterilizácie.
Požiadavky, ktoré kladú títo spotrebitelia na tepelné zariadenia v sfére nemocníc, sú komplexné a rozmanité,
pretože v závislosti od technického vybavenia je potrebné teplo s rôznymi parametrami:
• na prevádzku kuchyne: para s tlakom 0,5 bar (0,05MPa)
• na dezinfekciu a sterilizáciu: para s tlakom 2 až 4 bar (0,2 – 0,4 MPa)
• na prevádzku práčovne: para s tlakom 4 až 6 bar (0,4 – 0,6 MPa)
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Inštitúcie

Nemocnice – spotreba pripadajúca na 1 lôžko
vrátane spotreby pre personál
Odborné liečebné ústavy – spotreba pripadajúca
na 1 lôžko vrátane spotreby pre personál
Polikliniky, zdravotné strediská a ambulancie –
spotreba v 1 ošetrovni (40 vyšetrení za deň)
Domy odpočinku
Domovy dôchodcov – spotreba na 1 lôžko
vrátane spotreby pre obsluhu
Jasle (denné) – spotreba na 1 dieťa vrátane
spotreby pre obsluhu
Dojčenské ústavy – spotreba na 1 dieťa vrátane
spotreby pre obsluhu
Detské domovy – spotreba na 1 dieťa vrátane
spotreby pre obsluhu
Ozdravovne – spotreba na 1 lôžko vrátane
spotreby pre obsluhu
Zotavovne – spotreba na 1 lôžko vrátane
spotreby pre obsluhu
Liečebné kúpele

Priemerná denná spotreba
tepla qd (kWh/d),
jednotlivé kategórie

Priemerný denný
čas prevádzky (h)

12,2

16

10,5

16

28

8

3,6

individuálne

8,7

16

2,5

14

6,3

16

3,5

16

4,4

16

5.2 FYZIKÁLNE ASPEKTY
3,5

16

individuálne

spravidla 7

Tabuľka č. 7: Hodnoty spotreby tepla a doby prevádzky v zariadeniach podľa STN 06 0320
Aj v prípade zásobných nádrží možno v mnohých prípadoch konštatovať výrazné predimenzovanie, čo znamená,
že množstvo teplej vody prevyšuje skutočnú potrebu. Popri zvýšených stratách na zabezpečenie pohotovosti je
predimenzovanie povážlivé aj z hygienických dôvodov (vznik nebezpečnej baktérie – legionelly), pretože sa takto
podstatne predlžuje čas zotrvania vody v zásobnej nádrži.
Pri rekonštrukcii systémov na ohrev treba ohrievače vody a zásobníky teplej vody bezpodmienečne prispôsobiť
skutočnej potrebe.
Ďalšie možnosti úspory energie treba hľadať na strane spotreby. Na umývadlách a sprchách možno spotrebu
teplej vody podstatne znížiť pomocou inštalácie armatúr s obmedzeným prietokom alebo automatickým
uzatváraním, inštalovať pákové batérie a sprchy s úspornou hlavicou.
Zlepšenia existujúcej inštalácie môžu priniesť dodatočné úspory. Tie zahŕňajú:
• izoláciu rozvodných okruhov a systémových komponentov (výmenníky, zásobníky)
• separáciu okruhov, decentralizovanú prípravu teplej vody
• teplotu v rozvode 45 °C a používanie koncových dohrievačov pre prípad potreby použitia vyššej teploty
(z hygienických dôvodov sa teplá voda v zásobníkoch udržuje pri teplote 60 až 65 °C).

5.1.4 Kuchyne a príprava jedál, práčovne, mangľovne, sterilizácia
Ak sa jedlá pripravujú v nemocnici alebo v kúpeľoch, táto aktivita predstavuje výrazný podiel na celkovej spotrebe
energie v priemernej výške 1 kWh na jedlo. V závislosti od štruktúry zariadenia (bunky, jednotlivé jednotky)
a ostatných kritérií (personálne náklady, náklady na energiu a tarifné možnosti), zariadenie sa môže rozhodnúť buď
pre systém studenej linky (konečné zohriatie jedla na mieste konzumácie) alebo pre systém teplej linky (jedlo sa
roznáša pri teplote konzumácie). Oba systémy sú viac-menej ekvivalentné z energetického hľadiska.
Boli zaznamenané aj extrémne spotreby energie v rozsahu od 0,5 do 10 kWh na jedlo. Následne možno dosiahnuť
úspory, ruka v ruke s efektivitou zariadenia, ale predovšetkým predchádzaním mrhania energiou, napríklad
používaním zariadenia len na varenie, obmedzením prehrievania na absolútne minimum, znížením tepla na varenie
a používaním časovačov.
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Je nutné, predovšetkým v systéme studenej linky, väčšinu prvkov (pece, nádoby na polievku, panvice) priviesť do
optimálneho režimu pred energetickou špičkou. Riadiaci systém dokáže zabezpečiť programovacie funkcie
optimalizáciou zaťaženia.
V systéme studenej linky by sa malo preferovať mechanické chladenie, ktoré spotrebuje menej energie,
kryogenické chladenie by sa malo vyhradiť len pre veľmi veľké kombinované jednotky.
Ako už bolo uvedené, v nemocniciach a kúpeľoch sú prevažne inštalované parné kotolne na prípravu
vysokotlakovej a nízkotlakovej pary. Tieto slúžia spravidla na zásobovanie úsekov klimatizácie, ventilačnej techniky,
kuchyne, dezinfekcie, sterilizácie, práčovne a parných mangľov. Požadované tlaky pary ležia medzi hodnotami
0,5 a 14 bar.
V dôsledku odčleňovania rôznych činností (outsourcing), ku ktorému dochádzalo vo zvýšenej miere v minulosti
a tento proces i naďalej pokračuje (napr. odčlenenie alebo zrušenie práčovne, mangľovne, žehliarne a kuchyne),
sú súčasné zariadenia na výrobu pary často predimenzované, pracujú na príliš vysokej tlakovej úrovni a sú zdrojom
zvýšených tepelných strát.
S cieľom zistiť možnosti úspory energie pri zásobovaní parou treba v prvom kroku určiť skutočnú a nevyhnutnú
potrebu pary. V mnohých prípadoch to možno najjednoduchšie urobiť pomocou inštalácie vodomerov na
kondenzát. Na úseku nemocničnej kuchyne sa pri výmene kuchynskej techniky ponúka možnosť použitia
plynových sporákov a pecí, ktoré sa prevádzkujú priamo pomocou zemného plynu, prípadne kombináciou
s elektrickými spotrebičmi.
Potrebu pary pre ostatné účely (práčovne, mangľovne a pod.) je možné zabezpečiť samostatnými generátormi –
vyvíjačmi pary na zemný plyn (malé výkony môžu byť aj elektrické), umiestnenými, pokiaľ je to možné, čo najbližšie
k miestu spotreby pary.

V zariadeniach zdravotnej starostlivosti, nemocniciach a všetkých ostatných priestoroch používaných buď na
ubytovanie alebo liečenie, sa vyžadujú komfortné teplotné a vlhkostné podmienky na vyššej úrovni, než aká je
potrebná pre bežné obytné a pracovné priestory. Fyzické (nahota) a psychologické podmienky vyžadujú teploty
v rozsahu 22 až 26 °C a všetky tieto konštanty majú výrazný vplyv na vyššiu spotrebu energie.
Komfort závisí od mnohých faktorov, vrátane:
• suchej teploty okolitého vzduchu a teploty stien, štandardné hodnoty v krajinách EÚ:
 od 21 do 24 °C v nemocničných priestoroch
 od 22 do 24 °C v liečebných priestoroch
 od 18 do 26 °C v technických priestoroch
• vlhkosti vzduchu, čistoty a prietoku, čo sa týka tepelného komfortu,
• podmienok osvetlenia,
• hlučnosti a zvukovej izolácie.
Všetky tieto faktory prispievajú k pocitu pohody a bezpečnosti, ktorá má prevládať v nemocniciach, klinikách, ale
aj kúpeľoch a iných zariadeniach obdobného zamerania.
Druh vykurovanej miestnosti

Vnútorná teplota (°C)

izby pre chorých, čakárne
vyšetrovne, prípravne, kúpeľne
operačné sály
predsiene, schodištia, záchody
služobné miestnosti
sklady liekov
izby pre hostí v kúpeľoch
jedálne
telocvične

22
24
min. 25
20
20
15 až 20
20
20
15

Tabuľka č. 8: Požiadavky na vnútornú teplotu v nemocniciach a kúpeľoch STN EN 12 831
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5.2.1 Teplota
Pri energetických auditoch sa často konštatuje, že teplota v jednotlivých miestnostiach je o 1 až 4 °C nad teplotou
uvedenou v tabuľke č. 8. Treba mať na zreteli, že každý stupeň navyše predstavuje zhruba 6 až 7 % vyššiu spotrebu
tepelnej energie. Tiež však treba akceptovať, že požadovaná normová teplota pre miestnosti pacientov je síce
22 °C, avšak teplota pre nemobilných chorých pacientov je primárnou záležitosťou a musí byť vyššia.
Skôr než zvyšovanie teploty by sa však mali riešiť lokalizované zdroje nepohodlia:
• efekty studených stien, hlavne glazúrované povrchy
• prúdenie vzduchu (odizolovanie od vonkajších vplyvov správne umiestnené vetranie)
S dobrou, rovnomerne rozdelenou tepelnou izoláciou a absenciou prievanu je vo väčšine prípadov postačujúca
teplota 21 až 22 °C a vyššia teplota môže byť medicínsky predpísaná.

5.3.1 Opatrenia v stavebných konštrukciách
•
•
•
•
•
•
•
•

Utesnenie okien a dverí
Oprava okien
Utesnenie stykov vo fasáde
Oprava konštrukcií vonkajších dverí
Výmena okien za okná s tepelnoizolačnými sklami
Dodatočná tepelná izolácia obvodových stien
Dodatočná tepelná izolácia strechy
Dodatočná tepelná izolácia podlahy (ak je možná)

5.3.2 Opatrenia vo vykurovacom systéme
5.2.2 Vlhkosť vnútorného vzduchu
Zatiaľ čo vzduch by nemal byť príliš suchý (dehydratácia) ani príliš vlhký (transpirácia), komfortný rozsah pokrýva
relatívna vlhkosť vzduchu 35 % až 70 % pri teplote suchého vzduchu 20 až 27 °C.
Hydrometrická kontrola je potrebná len v klimatizovaných priestoroch za prísnych podmienok (operačné miestnosti,
spaľovne atď.).
Pretože zvlhčovanie a vysušovanie vnútorného vzduchu sú technicky a energeticky náročné operácie, rozsah
komfortu by mal byť čo najväčší.
5.2.3 Výmena vnútorného vzduchu
V dôsledku znečistenia vzduchu spôsobeného obyvateľmi sa tento musí obmieňať, aby sa zachovala hladina
kyslíka a odstránili pachy, dym a znečistenie. Pomer jeden objem za hodinu je vo všeobecnosti postačujúci pre
jedno alebo dvojlôžkovú izbu. V závislosti od typu osadenstva a pre priestory obývané starými ľuďmi sa tento
pomer musí zvýšiť v súlade so sanitárnymi predpismi.
5.2.4 Osvetlenie
Denné svetlo poskytuje najkomfortnejšie osvetlenie. Návrh priestorov pre pacientov by mal vždy počítať s veľkými
oknami; ich veľkosť, orientácia a poloha vzhľadom na pacientov by mala zabezpečovať čo najlepšie vizuálne
vnímanie, s dostatkom svetla a výhľadom von a na oblohu.
Okrem prvej požiadavky sa tu uplatňujú efekty slnečného žiarenia, ktoré sú síce priaznivé a preto vyhľadávané,
ale zároveň môžu byť neželané pre prenikavé svetlo a prehrievanie, čomu treba za každú cenu zabrániť.
Preto každé okno by malo byť vybavené vhodnými nastaviteľnými žalúziami adaptovanými na každú stranu
(juh/východ/západ). Automatické riadenie spúšťané pri slnečnom žiarení a snímače vetra sú najlepším riešením.
V každom prípade musí byť k dispozícii aj manuálne ovládanie.
Riadené denné svetlo je svetelný zdroj, ktorý by sa mal uprednostňovať počas najdlhšieho úseku dňa z dôvodov
komfortu pacientov a úspor energie. Okná by mali byť vybavené plne izolujúcimi závesmi pre nočný odpočinok.

5.3 SÚHRN OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI NEMOCNÍC A KÚPEĽNÝCH OBJEKTOV
V nasledujúcich kapitolách sú zhrnuté možné opatrenia zamerané na zvýšenie úspor palív a energie v nemocniciach,
poliklinikách, kúpeľoch a iných objektoch so zdravotníckym zameraním. Zdôrazňujeme, že nejde o zoradenie
opatrení podľa jednotného postupu k ich realizácii, ale len o akúsi bázu možných opatrení a riešení. O hierarchii či
postupnosti jednotlivých riešení či celého komplexu by mala vždy rozhodovať seriózna analýza s technickoekonomickým vyhodnotením, prípadne energetický audit. Pochopiteľne, v neposlednej miere budú rozhodovať aj
finančné možnosti prevádzkovateľa. Vždy pri rozhodovaní je však potrebné mať na zreteli známu axiómu, že investícia
do energetických úspor je, v súvislosti s rastúcimi cenami palív a energie, „investíciou do budúcnosti“, a to dokonca
aj pri tých náročných opatreniach, ktoré vykazujú v súčasnosti nie práve krátku a lákavú dobu návratnosti.
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• Oprava netesností rozvodov a armatúr
• Hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacieho systému
• Inštalácia termostatických ventilov
• Oprava a nastavenie, prípadne inštalácia nového systému automatickej regulácie
• Výmena nefunkčných termostatických ventilov
• Inštalácia uzavretej expanznej nádoby
• Tepelná izolácia potrubí, ohrievačov vody, výmenníkov a armatúr
• Pravidelné nastavovanie horákov
• Inštalácia horákov s modulovou reguláciou výkonu
• Pravidelné čistenie výhrevných plôch kotlov
• Zamedzenie cirkulácie v neprevádzkovaných kotloch
• Inštalácia spalinovej klapky
• Prehodnotenie možnosti inštalácie kondenzačných a nízkoteplotných kotlov, najmä pri rekonštrukciách
vnútorných vykurovacích systémov a po dodatočnom zateplení objektov
• Prehodnotenie výhodnosti jestvujúceho centrálneho vykurovacieho systému, najmä z pohľadu
opodstatnenosti pary ako média – zmena systému
• Prehodnotenie výhodnosti inštalácie kogeneračnej jednotky
• Manuál prevádzky a údržby
5.3.3 Opatrenia v systémoch vetrania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyregulovanie prietokov v potrubiach vzduchotechniky
Inštalácia tesných klapiek
Inštalácia elektromotorov s dvojstupňovou reguláciou otáčok
Inštalácia nových ventilátorov
Inštalácia výmenníkov pre spätné získavanie tepla (SZT)
Vyčistenie výmenníkov SZT
Nový vetrací systém s výmenníkmi SZT
Frekvenčné riadenie „kľúčových“ ventilátorov
Inštalácia časového riadenia prevádzky ventilátorov
Oprava a nastavenie automatického riadiaceho systému (ARS)
Inštalácia nového ARS
Inštalácia – výmena filtrov
Manuál prevádzky a údržby

5.3.4 Opatrenia v systémoch ohrevu vody
• Oprava netesností
• Inštalácia úpravy vody (magnetickej, elektromagnetickej, elektrostatickej, ultrazvukovej – fyzikálnej úpravy vody)
• Inštalácia úsporných sprchových hlavíc
• Časové ovládanie prevádzky spŕch
• Termostatické zmiešavanie na sprchy
• Časové riadenie prevádzky cirkulačných čerpadiel teplej vody
• Tepelná izolácia potrubných rozvodov, ohrievačov vody, výmenníkov, armatúr atď.
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• Termostatické riadenie teploty ohrievanej vody
• Prehodnotenie jestvujúceho systému ohrevu vody – inštalácia lokálnej prípravy pri vzdialených odberných
miestach
• Prehodnotenie možnosti ohrevu vody solárnym systémom
• Spätné získavanie tepla z odpadovej vody
• Inštalácia tepelného čerpadla
• Manuál prevádzky a údržby
5.3.5 Opatrenia v systéme osvetlenia
•
•
•
•
•

Inštalácia energeticky úsporného osvetlenia – zníženie príkonu
Riadenie podľa konštantnej intenzity osvetlenia
Inštalácia automatického riadiaceho systému
Kontrola prítomnosti osôb
Manuál prevádzky a údržby

5.3.6 Opatrenia v prevádzke ventilátorov a čerpadiel
•
•
•
•
•
•
•

Časové riadenie prevádzky ventilátorov
Časové riadenie prevádzky obehových čerpadiel teplej vody
Frekvenčné riadenie ventilátorov
Frekvenčné riadenie čerpadiel
Inštalácia nových ventilátorov
Inštalácia nových čerpadiel
Manuál prevádzky a údržby

5.3.7. Opatrenia v riadení energetického hospodárstva
•
•
•
•
•
•
•

6.

Obmedzenie maxima odoberaného výkonu
Inštalácia optimalizačného systému riadenia odberu elektriny
Inštalácia centrálneho monitorovacieho a riadiaceho systému pre energetickú prevádzku
Prehodnotenie výhodnosti inštalácie kogeneračnej jednotky
Monitoring & Targeting
Informovanie a školenie prevádzkovateľov a užívateľov
Vypínanie zariadení po prevádzkovom čase

MOŽNOSTI ÚSPORY ENERGIE A ZNÍŽENIA NÁKLADOV
ZA ENERGIU V ŠKOLÁCH

Pri hľadaní možností znižovania nákladov na energiu v školách možno postupovať dvoma spôsobmi:
a/ beznákladovým spôsobom:
opatrenia v rámci tohto spôsobu sú väčšinou organizačné, dokážu však priniesť pomerne veľké úspory.
Výhodou tohto spôsobu je, že doň možno zainteresovať takmer všetkých pracovníkov školy, ako aj samotných
žiakov. Podstata spočíva v sledovaní spôsobu prevádzky energetických spotrebičov, ich dôslednom využívaní
a eliminácii zbytočnej prevádzky. Ide napríklad o:
• vypínanie osvetlenia v nevyužívaných učebniach, chodbách či ostatných priestoroch
• dôsledné zatváranie okien a dverí (okrem plánovaného vetrania)
• reguláciu tepla v triedach počas sviatkov a víkendov
• vypínanie bojlerov na prípravu teplej vody v rovnakom časovom období
b/ nákladovým spôsobom:
• opatrenia v rámci tohto spôsobu sú isté konkrétne technické riešenia a ich realizácia je spojená s určitými
finančnými nákladmi, či už v rámci údržby alebo investície
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Úsporné opatrenia treba hľadať v kategóriách, v ktorých sa energia spotrebováva:

6.1 VO VYKUROVANÍ
Na vykurovanie sa spotrebováva najväčšia časť nakupovanej energie (tepla, resp. paliva). Preto aj v prípade
hľadania možnosti úspor by sa mala pozornosť sústreďovať z veľkej časti práve na túto oblasť.
Znížením teploty o 1 °C znížime spotrebu energie na vykurovanie o 6 - 7 %. Znížením teploty v triede, napríklad
z hodnoty 23 °C na 20 °C, klesne spotreba energie v triede o cca 18 %. Úspory energie sa dajú dosiahnuť aj bez straty komfortu.
Druh vykurovanej miestnosti

Vnútorná teplota T (°C)

Učebne, kresliarne, rysovne, kabinety, laboratóriá...
Učebné dielne
Telocvične
Šatne pri telocvičniach

20
18
15
20

Sprchy a prezliekarne
Vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, schodištia, záchody, šatne a iné)
Materské školy – učebne, herne, spálne
– šatne pre deti
– umyvárne pre deti
– izolačné miestnosti

24
15
22
20
24
22

Tabuľka č. 9: Požiadavky na vnútornú teplotu v školách – STN EN 12 831
Ak je v zimnom období v triede teplota napríklad 18 °C, škola síce šetrí, ale nevytvára svojim žiakom predpísané podmienky.
Ak je však v triede teplota podstatne vyššia ako 20 °C, musí sa častejšie vetrať a zbytočne sa spotrebováva energia.
V triedach a ostatných priestoroch školy by mali byť teploty podľa tabuľky č. 9.
Pri vykurovaní možno beznákladovým spôsobom dospieť k úsporám energie:
• dodržaním predpísaných teplôt v triedach a ostatných školských priestoroch
• znížením teploty cez noc: v miestnostiach využívaných na 17 – 18°C, v miestnostiach málo využívaných stačí
teplota 15°C
• umiestnením izolačných odrazových panelov za radiátory na vonkajších stenách
• ponechaním voľného priestoru na radiátore – nezakrývať, nemontovať nevhodné dekoratívne kryty
S nízkymi nákladmi je možné získať úspory, keď:
• je vykurovací systém sledovaný a pravidelne kontrolovaný
• opotrebované radiátorové ventily budú nahradené termostatickými hlavicami
• poruchy na izolácii potrubných rozvodov budú včas odstraňované
• všetky regulačné prvky riadiaceho systému vykurovania budú nastavené na požadované parametre a budú
pracovať správne
Úspory, ktoré je možné dosiahnuť len vyššou investíciou:
• zmena palivovej základne – prechod z pevného paliva na plynné
• výmena starého tepelného zdroja za moderný s vyššou účinnosťou
• hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
• zateplenie stavebných konštrukcií
Prínosy zateplenia
• Zateplením sa znížia výdavky na vykurovanie objektu, čo je jedna z najnákladnejších položiek prevádzkových
nákladov.
• Zateplením dôjde ku zníženiu spotreby energie potrebnej na vykurovanie objektu, a tak je možné inštalovať
menší, lacnejší zdroj tepla. Vykurovaciu sezónu možno začať neskôr a ukončiť skôr.
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• Zníži sa zaťaženie vykurovacieho systému, vykurovací systém je možné prevádzkovať pri menšom teplotnom
spáde.
• Zateplenie umožní zvýšenie kvality využitia objektu.
• Prínosy zo zateplenia majú trvalý, dlhodobý charakter.
• Vonkajším zateplením sa plne využijú akumulačné vlastnosti budovy, znížia sa nielen tepelné straty v chladných
obdobiach, ale zníži sa aj prehrievanie budovy v letnom období.
• Zníženie tepelných strát je tiež základom pre efektívne využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie.
• Odstránia sa príčiny priameho zatekania dažďovej vody obvodovou konštrukciou.
• Zateplenie priaznivo ovplyvňuje vnútorný vlhkostný režim konštrukcie.
• Zateplenie chráni pôvodný povrch pred agresivitou ovzdušia, jeho výsledkom je napríklad zamedzenie korózie
výstuže, karbonácie betónu.
• Zateplenie objektu sa sekundárne odráža v zlepšení životného prostredia vďaka zníženiu spotreby palív.
Nevýhody zateplenia
• Pomerne investične náročné úsporné opatrenie s dlhšou dobou návratnosti.
• Náročná predrealizačná i vlastná realizačná fáza.
• Nevýhody vyplývajú zvlášť z chybne realizovaného zateplenia – nedodržanie technologických postupov –
vznik tepelných mostov, kondenzácia vlhkosti, vznik plesní, húb, poruchy stavebných konštrukcií – vplyvom
premŕzania, vlhnutia atď.

6.2 VO VETRANÍ A KLIMATIZÁCII
Vetranie v školách je veľmi dôležité. Často sa diskutuje o otázke, ako správne vetrať. Odpoveď je: krátko a intenzívne.
Stačí na 5 minút otvoriť okno dokorán. Vzduch sa v triede vymení, ale steny a zariadenie sa nestačia ochladiť.
Neúsporné je mať stále pootvorené okná – skôr to svedčí o prekurovaní v triede.
Okná a dvere v školách sú samostatnou kapitolou. Rôzne netesnosti okien a dverí spôsobujú, že zo školy
odchádza bez úžitku obrovské množstvo tepla. Tento stav najlepšie odhalí termovízne meranie.
Zdroje tepelných strát
• Nedostatočne tesné osadenie rámu do stavebného otvoru – netesné špáry medzi rámom a krídlami.
• Samotné zasklenie – sklo má zlé tepelnoizolačné vlastnosti.
• Konštrukcia rámu a krídel.
• Veľkosť strát tepla oknami je závislá aj od rozsahu zasklenia plášťa objektu.
Odstránenie nedostatkov
Utesnenie netesností a špár vedie k zníženiu nežiaducej zvýšenej výmeny vzduchu.
Utesnenie špár, medzier, dutín medzi nepohyblivými časťami okien instantnou jednozložkovou penou bežne
dostupnou v tlakovej fľaši.
Utesnenie špár medzi pohyblivými a pevnými časťami okna trvale pružnými prvkami:
• Pásky z penových plastov sú málo odolné proti starnutiu, strate vlastností, sú nasiakavé a špinia sa.
• Pásky a profily z plastov, ktoré sú vybavené samolepiacou vrstvou. Ich životnosť je niekoľko rokov. Vlastnosti
závisia od východiskového materiálu.
• Tesniace hmoty na báze silikónového kaučuku, ktoré sú vhodné na nepravidelné špáry. Aplikujú sa zo
zásobníkov pomocou špeciálnej pištole priamo na rám. Pri zatvorení krídla sa dokonale vyprofilujú do tvaru
špáry. Po stuhnutí sa prebytky orežú. Toto tesnenie predstavuje pravdepodobne najlepšie utesnenie pri
dlhodobej životnosti.
• Kovové pásky, tzv. kovotes – vyžadujú odbornú inštaláciu. Pokiaľ je použitý vhodný materiál, majú dlhú životnosť.
• Tesniace lišty sú kombinované s profilmi s pružnou a tuhou časťou a skrutkujú sa na vhodnom mieste
konštrukcie okna. Zabraňujú zatekaniu vody.
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Obr. č. 10: Ročná strata tepla – 1m2 zasklenia

Okrem strát pre netesnosť okien dochádza k výrazným stratám aj prestupom tepla zasklením a rámami.
Obmedzovanie strát tepla dvermi
Vonkajšie vchodové dvere predstavujú síce malý podiel obvodového plášťa, no napriek tomu je účelné utesniť ich
podobne ako okná. Použité tesnenie by malo byť odolnejšie. Vnútorné dvere sú utesňované len výnimočne, iba
v prípade, že oddeľujú priestory s výrazne odlišnými teplotami (pôda, schodisko atď.).

6.3 V PRÍPRAVE TEPLEJ VODY
Teplá voda je voda, ktorá sa používa na umývanie, sprchovanie, umývanie podláh, upratovanie a tiež pri prevádzke
školskej kuchyne a jedálne. Teplá voda sa pripravuje spravidla v kotolni, v stojatých alebo ležatých bojleroch
s objemom navrhovaným na projektovanú veľkosť školy. V miestach s malou spotrebou teplej vody na odľahlejších
miestach budov (napr. umývanie rúk na toaletách) sa inštalujú obvykle prietokové ohrievače alebo malé bojlery.
Podľa článku 30, odstavcov a), b) a c) STN 06 03 20 sa uvažuje o hodnote priemernej spotreby tepla na prípravu
teplej vody q = 1 kWh/ osobu, deň; vrátane učiteľov, žiakov a zamestnancov školy.
V plavárňach a krytých plaveckých bazénoch v rámci školy sa predpokladá potreba tepla na prípravu teplej vody
na sprchovanie a umývanie návštevníkov plavárne. Na prípravu teplej vody na jedného návštevníka je potrebné
q = 2,5 – 4,1 kWh/osobu, deň.
Ako šetriť náklady na teplú vodu:
• Voda pri výtoku z kohútikov (ventilov) by nemala byť teplejšia než 55 °C, ale tiež nie chladnejšia ako 45 °C.
• Vzdialenosť miesta odberu vody od bojlera by mala byť čo najkratšia.
• Tesnenie nádrží, rúrok a ventilov pravidelne kontrolovať. Ak netesným kohútikom kvapne 10 kvapiek za
minútu, ročne je to strata viac ako 2 m3 vody.
• Vhodnejšie je využívanie jednopákových batérií.
• Automaticky odstavovať prípravu teplej vody počas víkendov a prázdnin.
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6.4 V OSVETLENÍ
Správne a kvalitné osvetlenie je veľmi dôležitou súčasťou našej každodennej činnosti. Aké sú možnosti úspor
energie?
Bez nákladov:
• Maximálne využívanie denného svetla.
• Pravidelné čistenie okien a svietidiel od prachu môže ušetriť až 15 % energie na svetlo. Nesprávna údržba
svietidiel, hrubá vrstva prachu môže pohltiť až 50 % svetla.
• Pri odchode z miestnosti má posledný povinnosť vždy vypínať svetlo. Škola môže ušetriť od 8 % do 20 %
elektrickej energie jednoduchým vypínaním svetla v nevyužívaných miestnostiach.
S nákladmi:
• Klasické žiarovky nahradiť úspornými žiarivkami, ktoré potrebujú len 20 % energie pre rovnaký svetelný výkon
a majú až 10 x dlhšiu životnosť. Žiarivku je vhodné umiestiť tam, kde sa najdlhšie svieti, aby bola rýchlejšie
návratná.
• 38 mm neónové trubice nahradiť 26 mm. Úzke trubice sú energeticky efektívnejšie a lacnejšie ako staršie typy.
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6.5 V KUCHYNI, JEDÁLNI A RÔZNYCH ŠKOLSKÝCH
ZARIADENIACH A PRÍSTROJOCH
V tejto časti školy si spravidla riadia činnosť kuchárky samy a prispôsobujú to časovým potrebám pri výdaji stravy.
Napriek tomu existuje niekoľko možností, ako aj v tejto oblasti ušetriť:
• používaním kuchynských robotov, panvíc a pecí len na najnevyhnutnejší čas
• predhrievaním pece nie viac ako 15 minút pred použitím
• neplytvaním s teplou vodou pri umývaní riadu či podláh
Pri používaní rôznych školských prístrojov a zariadení sa môže usporiť energia:
• vypínaním týchto zariadení, keď sa nepoužívajú
• skrátením času používania kopírovacích strojov a podobných zariadení
• obmedzením používania prístrojov a zariadení v systéme stand-by

7.

ZÁVER

V súvislosti s rastúcim tlakom na znižovanie nákladov na prevádzku budov vo verejnom sektore, najmä
v zdravotníctve (v sektore nemocníc a kúpeľov), ale i na školách, úradoch a pod., ustavične rastie význam opatrení
zameraných na znižovanie nákladov pri zásobovaní energiou. Úspešne realizované projekty na optimalizáciu
spotreby energie jasne ukazujú, že v prostredí prevádzky budov stále existujú veľké možnosti úspor.
Pri modernizácii zásobovania energiou si zemný plyn získal kľúčové postavenie aj napriek zvyšovaniu jeho
ceny.
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