
22. ZŠ Plzeň – nástavba a zateplení střech 

Areál 22. základní školy skládající se z pěti pavilonů propojených spojovacími chodbami byl postaven 

v r. 1965. Budovy jsou vytápěny sekundárním teplem z výměníkové stanice sloužící pro zásobování 

více objektů. Do r. 2008 byla postupně realizována dílčí energeticky úsporná opatření, jako je výměna 

oken a vchodových dveří, výměna okenních konstrukcí na schodištích, zateplení obvodových stěn a 

stropních konstrukcí spojovacích chodeb včetně zmenšení plochy oken a osazení nových otvorových 

výplní, osazení vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla ve školní kuchyni a instalace 

individuální regulace vytápění místností dle nastavených programů (IRC).  

V r. 2012 byla realizována nástavba 3 pavilonů školy. Nové střechy a stěny byly samozřejmě 

provedeny se součinitelem prostupu tepla odpovídajícím současné normě. K plošnému zateplení 

stávajících stěn pavilonů ale nedošlo. V následujícím období byly postupně zatepleny zbývající střechy 

a dokončena v celém areálu výměna původních oken za nová s izolačním dvojsklem.  

Vývoj celkové energetické spotřeby je uveden v tabulce. 

 

Průměrná celková spotřeba energie za poslední 3 roky (2012 až 2014) je 3 083 GJ/rok, což 

představuje ve srovnání s průměrem let 1998 až 2000 (5623 GJ/rok) pokles o 45 %. Zajímavý je i vývoj 

spotřeby tepla na vytápění po přepočtu na normové klimatické podmínky. V letech 1998 až 2000 byla 

průměrná hodnota přepočtené spotřeby 5 406 GJ/rok. V roce 2001, po realizaci dílčích opatření, jako 

je utěsnění oken a dveří, přednastavení termostatických regulačních ventilů, zavedení energetického 

manažerství apod., došlo ke skokovému poklesu na hodnotu 3 089 GJ/rok, která se dále jen mírně 

snižovala. Průměrná přepočtená spotřeba v letech 2002 až 2012 byla 2 937 GJ/rok. K dalšímu 

výraznému poklesu přepočtené spotřeby tepla došlo v r. 2013, a to na úroveň 2 073 GJ/rok. V roce 

2014 dosáhla přepočtená spotřeba hodnoty pouze 2058 GJ. Protože během uplynulých let došlo 

realizací nástaveb na třech pavilonech ke změně vytápěné plochy, je nutné posuzovat měrnou 

spotřebu tepla na vytápění vypočtenou z hodnot spotřeby tepla po přepočtu na srovnatelné 

klimatické podmínky. Tento ukazatel byl v letech 1998 až 2000 v průměru 0,957 GJ/m2. Za rok 2014 

měrná spotřeba činí 0,283 GJ/m2, což představuje pokles o cca 70 %.  

I přes dosaženou úsporu stále ještě nelze konstatovat, že byl vyčerpán potenciál úspor v teple na 

vytápění. Zcela jistě svůj přínos na snižování spotřeby energie mělo i zavedení energetického 

manažerství, školení zaměstnanců a zařazení problematiky hospodaření energií do vzdělávání žáků. 

22. ZŠ, jako jedna z mála základních škol, v r. 2009 instalovala výukový solární (fotovoltaický) panel o 

výkonu 0,2 kW.  
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