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Opatření: C/1 – osazení programovatelné regulace vytápění v pavilonech 7. ZŠ Plzeň 

Regulace vytápění je bezesporu jedním z nejúčinnějších úsporných opatření. V roce 2011 proto na 7. 

základní škole přistoupili k realizaci projektu osazení programovatelné regulace vytápění. Řešení je 

postaveno na tzv. IRC regulaci (Individual Room Control).  

Systém řízení teploty místností IRC je systém pro řízení nesoučasného vytápění, což znamená, že 

umožňuje regulaci teploty v jednotlivých místnostech objektu podle časového programu. Pro každou 

místnost je možné naprogramovat naprosto individuální časový harmonogram. Systém měří teploty v 

jednotlivých místnostech a porovnává je s požadovanými hodnotami. Na základě zjištěné teplotní 

odchylky ovládá výkon topného systému v dané místnosti. Systém je tvořen sestavou prvků 

komunikujících s řídící jednotkou, což umožňuje připojení PC s nadstavbovým systémem, který 

umožňuje vše monitorovat a ovládat z uživatelsky komfortního webovského rozhraní z vlastního 

počítače, a to jak na vnitřní síti, tak případně i přes internet z libovolného internetového prohlížeče 

nezávisle na instalovaném operačním systému. 

Systémů pracujících na principu IRC je natrhu několik. 7. ZŠ zvolila systém Ekonomik od firmy ZPT 

(dodavatelem byla firma HL Trade). Systém Ekonomik zabezpečuje komplexní regulaci, to znamená, 

že reguluje teplo v objektu od  zdroje (respektive přívodu tepla) až po jednotlivé místnosti. Systém 

umožňuje též rozpočítání nákladů na spotřebu tepla. Každá místnost je vytápěna podle svého 

individuálního časového programu nastaveného v řídící jednotce.  V paměti řídící jednotky jsou pak 

aktuální požadavky na vytápění jednotlivých místností centralizovány, což umožňuje optimální řízení 

zdroje tepla s následným efektem úspor.  

 
Zdroj: www.ulimex.cz 



Akční plán k uskutečnění ÚEKmP  
 na období 2015 - 2040 

 
 

18 
 

Výhodou tohoto zařízení je, že místnosti jsou plnohodnotně vytápěny pouze po dobu užívání. Ve 

zbývajícím čase je v nich udržována útlumová teplota, a to taková, aby k jejich opětovnému vytopení 

na požadovanou teplotu nebylo potřeba neúměrného množství energie. Další výhodou je 

seskupování aktuálních teplotních požadavků jednotlivých místností a sjednocení těchto požadavků 

při ovládání výkonu zdroje tepla (resp. při regulování přívodu tepla). Tento efekt je hlavní výhodou 

oproti např. regulaci zajištěné lokálními regulátory nebo regulaci podle referenční místnosti. Hlavní 

předností IRC regulace vytápění je hospodárné nakládání s teplem při zachování maximální tepelné 

pohody. Úspory nákladů na vytápění mohou být dle dodavatelů až 40%. 

 

7. ZŠ je poměrně velká, areál je členěn na několik převážně dvoupatrových budov, které jsou volně 

průchodné i přístupné samostatnými vchody. Realizace opatření osazení programovatelné regulace 

vytápění bylo proto řešeno etapově, což umožnilo rozložení investičních nákladů do několika let. 

V současné době je IRC regulací osazeno cca 70 % školy. Ze sledování spotřeb je patrné, že od osazení 

IRC do roku 2014 došlo k poklesu spotřeby tepla na vytápění o 7 %, a to i po přepočtení na 

srovnatelné klimatické podmínky.  

Pro vyhodnocení efektivnosti osazení IRC regulace byla uvažována kumulativní úspora z prvních 4 let 

provozu 739 GJ, což představuje úsporu provozních náklady cca 325 tis. Kč. Největší úspory bylo 

dosaženo hned v prvním roce po realizaci projektu a nastavení všech parametrů dle normových 

hodnot. V dalších letech úspora energie klesla o více než 50 %, což bylo způsobeno zvyšováním 

nastavené teploty v jednotlivých místnostech na přání jejich uživatelů. Celkové náklady na realizaci 

tohoto opatření byly cca 300 Kč. Prostá návratnost celé akce je tak do 4 let.  

 

Zdroj: www.hltrade.cz 
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rok 

spotřeba tepla na 
vytápění meziroční 

změna 
náklady na 

teplo 

měrné 
náklady 
na teplo 

kumulativní změna 

skutečno
st 

po přepočtu 
přes D° 

úspora přepočtené 
spotřeby tepla 

úspora 

GJ GJ % Kč Kč GJ % Kč 

2010 2 854 2 858 *** 990 012 346,89 *** *** *** 

2011 2 165 2 531 -11,46% 849 005 392,15 -328 -11,46% 
-128 477 

2012 2 130 2 465 -2,58% 900 376 422,71 
-393 

-14,05% 
-156 107 

2013 2 159 2 361 -4,22% 1 058 686 490,36 
-497 

-18,26% 
-207 083 

2014 1 587 2 119 -10,26% 778 152 490,36 
-739 

-28,52% 
-325 823 

2015 1 691 2 129 0,49% 867 314 512,90 
-729 

-28,03% 
-320 534 

2016 1 985 2 382 11,86% 1 018 106 512,90 
-476 

-16,17% 
-191 010 

2017 2 019 2 346 -1,53% 1 035 544 512,90 
-513 

-17,70% 
-209 668 

 

Dle zkušeností správce celý systém funguje po technické stránce bezvadně, zařízení lze proto 

doporučit k realizaci i v ostatních městských objektech. Při realizaci obdobných projektů je třeba mít 

na zřeteli, že spotřebu energie vždy nejvíce ovlivňují koneční spotřebitelé (uživatelé budovy). Pro 

dosahování úspor je proto třeba vždy získat pochopení, spolupráci a nejlépe i zainteresovanost všech 

uživatelů budovy. 

Kontakt na realizátory projektu: 7. ZŠ, 378 027 210, 378 027 200, 378 027 201  


