PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY

Gymnázium Tišnov, Na Hrádku 20, Tišnov
UMÍSTĚNÍ:

Na Hrádku 20, Tišnov, parcela st. č.528, PSČ 666 01

OKRES:

Brno - venkov

KRAJ:

Jihomoravský

MAJITEL:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 601 82 Brno.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:

91/2022

ENEX:

427424.0

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

původní z roku 1938

ZPRACOVATEL PRŮKAZU:

Ing. Helena ŽIŽLAVSKÁ
Osvědčení číslo 0235 ze dne 18. 12. 2008

DATUM:

20. dubna 2022

Popis budovy
Stávající budova gymnázia je třípodlažní, podsklepená budova, zastřešená sedlovou střechou. V části
půdního prostoru je učebna výtvarné výchovy, v části je půda. V 1.PP je kuchyně s jídelnou, sklady a
kotelna. V ostatních podlažích jsou chodby, učebny a kabinety.
Budova je postavena z CPP tl.450 - 750 mm. Podlaha v 1.PP je betonová s ker. dlažbou, strop nad 1.PP je
betonový. Strop k půdě je trámový s půdovkami. Střecha a strop v učebně je zateplen minerální vatou v
celkové tl. 160 mm. Výplně jsou z plastových profilů zasklení dvojsklo, na jižní stran budovy jsou vybaveny
předokenními žaluziemi.
Budova je vytápěna z centrální plynové kotelny. V kotelně jsou nově osazeny 3 plynové kond. kotel BAXI
LUNA DUOTEC MP o výkonu 9,7- 87,4 kW. Teplá voda je ohřívána v lokálně el. zásobníky na soc.
zařízeních. V kuchyni je instalován plynový zásobník QUANTUM. V kuchyni a jídelně je instalována VZT
jednotka s rekuperací tepla. Rekonstrukce kotelny jídelny byla provedena v r. 2021.

Popis navržených opatření
Stávající konstrukce nesplňují současné požadavky na tepelně technické vlastnosti. Pro snížení energetické
náročnosti budovy je nutné je zateplit. Na zateplení fasády je vhodné použít zateplovací systém ETICS. Pro
splnění doporučených hodnot ČSN 730540:2/2011 je nutno zvolit tepelnou izolaci tl. 160 mm.
Vzhledem k plánované půdní vestavbě nových učeben na půdě objektu nebyl dosud zateplen trámový strop
2.NP k půdě. V případě, že bude v dohledné době vestavba provedena, bude v rámci vestavby zateplena
střech a není nutné tento strop zateplovat. Pokud k vestavbě nedojde, je vhodné strop zateplit foukanou
izolací mezi trámy např. Climatizér plus.
Stávající vestavba učebny výtvarné výchovy byla provedena cca v r. 2000. Zateplená střecha, stěna a strop
vestavby má konstrukce zateplené podle tehdejších požadavků. V současné době tyto konstrukce také
nesplňují požadované tepelně technické vlastnosti. Je vhodné navýšit teplenou izolaci tak, aby byly tyto
hodnoty splněny. Navržená tloušťka tepelné izolace je uvedena je v návrhu opatření v PENB.
Zároveň se zateplením budovy dochází k jejímu utěsnění a menší výměně vzduchu než je požadovaná
výměna v učebnách. Z těchto důvodů je doporučeno instalovat VZT jednotky s rekuperací tepla, které zajistí
požadovanou výměnu vzduchu.
Hodnocení energetické náročnosti budovy je od r. 2020 prováděno podle vyhlášky 264/2020 Sb. Hlavním
kritériem je spotřeba neobnovitelné energie v budově. Stávající budova je vytápěna novými plynovými
kondenzačními kotli. Pro snížení neobnovitelné energie je nutné instalovat zdroje obnovitelné energie.
Vzhledem k novým kotlům není instalace tepelného čerpadla ekonomická. Navíc se jedná o starou, zatím
nezateplenou budou s původními rozvody tepla.
Na střechu budovy by mohly být instalována FV panely, které by vyráběly elektřinu pro vlastní spotřebu
budovy.
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Stávající budova gymnázia je třípodlažní, podsklepená budova, zastřešená sedlovou střechou. V části půdního prostoru je učebna výtvarné výchovy, v části je
půda. V 1.PP je kuchyně s jídelnou, sklady a kotelna. V ostatních podlažích jsou chodby, učebny a kabinety.
Budova je postavena z CPP tl.450 - 750 mm. Podlaha v 1.PP je betonová s ker. dlažbou, strop nad 1.PP je betonový. Strop k půdě je trámový s půdovkami.
Střecha a strop v učebně je zateplen minerální vatou v celkové tl. 160 mm. Výplně jsou z plastových profilů zasklení dvojsklo, na jižní stran budovy jsou
vybaveny předokenními žaluziemi.
Budova je vytápěna z centrální plynové kotelny. V kotelně jsou nově osazeny 3 plynové kond. kotel BAXI LUNA DUOTEC MP o výkonu 9,7- 87,4 kW. Teplá voda
je ohřívána v lokálně el. zásobníky na soc. zařízeních. V kuchyni je instalován plynový zásobník QUANTUM. V kuchyni a jídelně je instalována VZT jednotka s
rekuperací tepla. Rekonstrukce kotelny jídelny byla provedena v r. 2021.

Zóna č. 1: učebny a kabinety

Školy - učebny, kabinety

Zóna č. 3: kuchyně a jídelna

Školy - jídelny, kantýny

Pomocná zóna č. 2

- sklep

SO1 - stěna CPP 750
SO2 - stěna CPP 600
SO3 - stěna CPP 450
SO4 - stěna jídelny 450

SCH1 - střecha
SCH2 - střecha jídelny

SN1 - stěna k zemině 750
SN2 - stěna k zemině 600
SN3 - stěna jídelny 450 k zemině
PDL1 - podlaha 1.S

SN5 - stěna ke sklepům 1.S
SN6 - stěna k půdě
SN8 - stěna ke sklepům CPP 750
PDL3 - podlaha nad 1.S
STR1 - strop 3.NP
STR2 - strop výtvarky

SN4 - stěna k mostku
SN7 - stěna k sousední budově 600

DO1 - dveře 190/425
DO2 - dveře 155/275
DO3 - dveře 90/205
DO4 - dveře 150/150
DN1 - dveře 150/220
DN2 - dveře 90/205

OZ1 - okno 150/120
OZ2 - okno 95/120
OZ3 - okno 150/150
OZ4 - okno 200/265
OZ5 - okno 220/265
OZ6 - okno 140/265
OZ7 - okno 70/165
OZ8 - okno 110/165
OZ9 - okno 120/200
OZ10 - okno 170/190
OZ11 - okno 70/150
OZ12 - okno 120/210
OZ13 - okno 215/210
OZ14 - střešní okno 78/140

BAXI Luna Duotec MP

VZT jednotka kuchyň

2209,4

el. boiler

ohřívač TV Quantum

Zóna č. 1: učebny a kabinety
Zóna č. 3: kuchyně a jídelna

zářivky, LED
zářivky, LED

zateplení obvodových stěn KZS s polystyrenem EPS 70 F tl. 160 mm.
Zateplení stropu k půdě foukanou izolací mezi trámy tl. 280 - 300 mm
Navýšení TI vestavby učebny VV ve střeše a stěně k půdě je potřeba přidat 140 mm min. vaty, ve stropě 120 mm minerální
vaty.
Po zateplení budovy je vhodné instalovat VZT jednotky s rekuperací tepla pro větrání učeben.
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Doporučujeme provést zateplení budovy dle navržených opatření, instalovat VZT jednotku s rekuperací tepla. Pro snížení neobnovitelné energie
je nutné instalovat na střechu FV panely a vyrobenou elektřinu využít pro vlastní spotřebu budovy.

Jiná než obytná
Jiná než obytná
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