
17. ZŠ Plzeň – změna způsobu vytápění 

Na počátku sledování spotřeb energií v r. 2001 byla budova 17. základní školy, Malická 1, vytápěna 

dožívající plynovou kotelnou s nízkou účinností a nevyhovující regulací. Celá budova školy, vystavěná 

v roce 1902, byla víceméně ve stavu odpovídajícím jejímu stáří. Součástí školy je ještě přístavba 

využívaná jako mateřská škola se samostatným vchodem na adrese Křížkova 2. 

 

V letních měsících roku 2002 byla v budově provedena rekonstrukce otopné soustavy, instalace nové 

předávací stanice tepla, která nahradila původní plynovou kotelnu a instalace měření a regulace 

tepla. Tato změna způsobu vytápění s vyšší účinností a dokonalejší regulací měla, dle energetického 

auditu, předpokládaný potenciál úspor 12 % (337,6 GJ).  Výměníková stanice tepla začala zajišťovat i 

přípravu teplé vody, která do té doby byla prováděna pomocí elektrických ohřívačů. 

Ve dvou etapách (v letech 2007 a 2008) dále byla provedena výměna starých oken s kovovým rámem 

za nová plastová s izolačním dvojsklem. Toto opatření rovněž přispělo ke snížení tepelných ztrát 

budovy. Protože členitou fasádu není možné dodatečně zateplit, zůstává dosud nevyužitý potenciál 

pouze v zateplení stropu do půdy. 

V letech 2006 a 2007 proběhla výměna svítidel v učebnách, kabinetech i na chodbách za nová, 

úspornější. V budově bylo zavedeno energetické manažerství a probíhá pravidelné školení většiny 

zaměstnanců v oblasti hospodaření energií. Rovněž tato problematika byla zařazena do výuky žáků 

s výjimkou prvního ročníku (např. v předmětech: Objevujeme svět, Fyzika, Občan a zdraví…). Žáci jsou 

rovněž uživateli budovy, a jejich chování do značné míry ovlivňuje spotřebu (větrání, svícení, 

hospodaření s vodou, zásahy do regulačních prvků…). 

Popsané změny se postupně projevují v poklesu celkové spotřeby energie, jak je vidět v následující 

tabulce. Referenční celková spotřeba energie stanovená jako průměr let 1998 až 2000 činí 3 683 

GJ/rok. Průměrná celková spotřeba za poslední 3 roky činí 2 185 GJ, což je o 41 % méně.  

 

Změnou způsobu vytápění a vybavováním budovy dalšími spotřebiči došlo postupně ke změně 

skladby spotřebovávaných forem energie. Podrobnějším rozborem lze zjistit, že průměrná spotřeba 



zemního plynu byla před realizací předávací stanice 3 512 GJ v palivu. Současná průměrná spotřeba 

ZP je pouze 34 GJ (příprava jídel) a tepla ze soustavy CZT 1 908 GJ (na vytápění a ohřev teplé vody). 

Opačný trend má spotřeba elektrické energie, která v letech 1998 až 2000 byla na průměrné úrovni 

171 GJ/rok a nyní, přestože se změnil způsob ohřevu vody, je spotřeba elektřiny na průměrné výši 

243 GJ/rok.  

Na tomto příkladu je zřejmé, že provozovatel nezateplené budovy, ale s energeticky vědomým 

chováním, může dosáhnout srovnatelného poklesu spotřeby energie jako provozovatel komplexně 

zateplené budovy, ale bez energetického manažerství a hospodárného přístupu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


