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1. EURONET 50/50 MAX: 

 

Projekt EURONET 50/50 max je založen na výsledcích a 

zkušenostech z předchozího projektu EURONET 50/50, který 

byl rovněž podporován programem IEE (Inteligentní Energie 

pro Evropu) a byl realizován v letech 2009 až 2012 v 50 školách 

z 8 zemí Evropy. Cílem bylo implementovat ve školách 

metodologii 50/50, která předpokládá, že 50 % z úspor se vrátí 

uživatelům veřejných budov prostřednictvím finančního 

vyplacení a 50 % je čistá úspora pro místní orgány, které platí 

účty. 

  

Projekt EURONET 50/50 max se zaměřuje na žáky, učitele a ostatní uživatele veřejných budov 

s cílem informovat je o důležitosti efektivního využití energie. Metodologie 50/50 se rozšiřuje do 

minimálně 6 nových zemí Evropy (dohromady 13 zemí) a bude posílena její role v místní, 

regionální a národní strategii úspor energie. V letech 2013 až 2016 bude metodologie 50/50 

realizována v 500 školách a dalších 48 veřejných budovách po celé Evropě. S využitím výměny 

nejlepších praktik a zkušeností budou vědomosti rozšířeny do nových škol a ostatních veřejných 

budov. Očekávané úspory dosáhnou i přes různé aktivity ve školách a ostatních veřejných 

budovách průměrně 8%. Jednou z důležitých myšlenek je také vytvoření udržitelného 

společenství účastníků projektu, které bude přispívat k naplnění Evropských klimatických a 

energetických cílů do roku 2020. 

 

V každé škole podílející se na projektu Euronet 50/50 max, bude stanoven energetický tým, 

který bude koordinovat realizaci metodologie 50/50. Každý energetický tým se bude skládat z:  

 žáků,  

 učitelů,  

 správce školy,  

 ředitele školy,  

 partnera projektu atd.  

  

V letech 2009 až 2012 

projekt EURONET 

50/50 spojil 6.900 

žáků, učitelů a správců 

škol, a dosáhli 

průměrných úspor 

2.100 €/školu 



 

 

 

 

 

Hlavní úkoly energetického týmu jsou:  

 Energetická prohlídka školní budovy, 

 Zaznamenávat opatření a akce ke zdokonalení energetické situace školy, 

 Propagační a seznamovací kampaň zaměřenou na energetickou efektivitu a podporu 

dalších osob ve škole tak, aby se zapojily do realizace.  

2. O VÝUKOVÉM PRŮVODCI 

Výukový průvodce byl vytvořen partnery projektu EURONET 50/50 max. Projekt 

založený na úsporách energie realizuje metodologii 50/50 v 500 školách a dalších 48 

veřejných budovách v 13 zemích Evropy. Úspory energie bude dosaženo efektivním 

využitím vědomostí o energii a změnou návyků uživatelů škol a veřejných budov: žáků, 

učitelů, správců budov a ostatních uživatelů veřejných budov.  

Zredukováním využívané energie ve školách a ostatních veřejných budovách bude 

dosaženo energetických a klimatických cílů, které byly stanoveny Evropskou unií a 

kterých má být dosaženo do roku 2020. Metodologie 50/50 je velice užitečným 

nástrojem pro redukci využívané energie a tím pádem i redukci emisí CO2.  

Výukový průvodce Vám pomůže s realizací aktivit ve Vaší škole. Důležitou součástí 

tohoto průvodce jsou rady týkající se přístupu energetického týmu a rady jak představit 

zdroje energie, které jsou nezbytné pro běžnou práci ve škole.  

Naše rada zní: „Uchopte projekt 

podle Vašich možností, ale základní 

myšlenka musí zůstat zaměřena na 

žáky a další uživatele veřejných 

budov. Žáci jsou dostatečně 

kreativní, aby dokázali změnit 

životní prostředí. Projekt Euronet 

50/50 max představuje velmi 

užitečný nástroj k dosažení tohoto 

cíle. Žáci ho budou pužívat ve škole a 

následně svoje návyky přenesou do svých rodin a jejich moderního stylu života. Toto je velmi 

důležité pro udržení společné energeticky efektivní budoucnosti.  
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3. ENERGIE A KLIMATICKÉ PROBLÉMY 

 

Změny klimatu jsou globální problém, jehož řešení je v našich rukou. Dokonce 

i malé změny v našem chování mohou pomoci snížit množství produkovaných 

skleníkových plynů.  Navzdory skutečnosti, že tyto změny nebudou 

významně působit na kvalitu života lidí, mohou viditelně zvýšit finanční 

úspory a naopak redukovat emise skleníkových plynů.  

Počasí je každodenním tématem a to hlavně v souvislosti s naší náladou, na 

kterou má velký vliv. Avšak pojem počasí není to samé jako podnebí. Podnebí 

je průměrné počasí pro danou oblast za delší časový úsek. Podnebí se běžně 

mění v závislosti na různých přírodních faktorech, jako jsou například sopečné 

erupce, kde pevné částice v atmosféře odráží sluneční záření zpět do 

vesmíru. Klimatické změny, kterých jsme svědky v posledních letech, jsou jen 

v malé míře způsobeny přírodními faktory. Mnoho expertů sdílí názor, že 

zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, které je způsobeno 

člověkem, má nejvyšší podíl na významných klimatických změnách za 

poslední roky. Vyšší koncentrace oxidu uhličitého, metanu a oxidů dusíku 

vede ke zvyšování teplot a tím i k výskytu extrémních meteorologických jevů. 

Větší výskyt skleníkových plynů je zůsoben vyšší spotřebou fosilních paliv, k 

 uspokojení vysokých nároků na množství energie v moderní společnosti: 

 Topení a chlazení s využitím fosilních paliv (nafta, zemní plyn, atd.) 

 Využívání ropy a dalších fosilních paliv pro transport (nafta, benzín,  

 petrolej, atd.) 

 Fosilních paliv pro elektrické generátory (uhelné elektrárny)  

 Generátory energie na bázi fosilních paliv pokrývající obrovskou 

spotřebu energie v průmyslovém sektoru. (uhlí, mazut, atd.) 

 

Zvyšování povědomí o efektivním využití energie je stejně důležité jako zvyšování podílu využité 

energie z obnovitelných zdrojů na celkovém využití. Technologie v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie se v současné době rozvíjí rapidním tempem. S organizačními opatřeními lze zvýšit 

povědomí o efektivním využití energií a následně přispět ke snižování emisí oxidu uhličitého a 

zachování naší planety.    
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4. PRŮVODCE PRO AKTIVITY V RÁMCI EURONET 50/50 MAX. 

 

Tento průvodce má za úkol dát správci základní pokyny jak usměrňovat energetický tým při 

energetických prohlídkách školy. S pomocí tohoto průvodce si připravíte základní informace o 

Vaší škole a připravíte se na možné otázky žáků. Nejprve je nutné seznámit se s učitelem, který je 

zodpovědný za koordinaci aktivit týkajících se projektu a dohodněte se na Vaší roli v projektu.  

 

Při energetické prohlídce prezentujte žákům tyto informace:  

 Všechny energie využíváné v rámci školní budovy (elektrická energie, topení, ohřívání vody, 

atd.), 

 Měřicí přístroje pro spotřebu energie (měřič spotřeby elektrické energie, měřáky na topení, 

atd.), 

 Přípojka energie ve škole, 

 Energetické spotřebiče ve škole (radiátory, klimatizace, počítače, světla, atd.), 

 Roční spotřeba ve školní budově a náklady na její pokrytí,  

 Ekologická místa, kde je tříděn odpad a typy kontejnerů, četnost vývozů kontejnerů, 

 množství odpadu za rok. 

 

 
 

                                        



 

 

 

 

5. START 

 

5.1. Krok 1: Správce 

Seznámení žáků s prací a úkoly správce školy. 

 Kolik správců je ve škole? 

 Kdo je správce? 

 Jaké jsou úkoly správce? 

 

 

5.2. Krok 2: Seznámení se všemi druhy energií využívaných ve školní budově 

Seznamte žáky se všemy typy energií, které zajišťují běžné 

pracovní podmínky ve školní budově: 

 eletřina,  

 fosilní paliva (nafta, zemní plyn, atd.), 

 biomasa (palivové dříví, dřvěné pelety, dřevní štěpka, 

atd.),  

 větrná energie (větrné turbíny),  

 solární energie (solární panely, fotovoltaika),  

 nukleární energie (jaderné eletkrárny), 

 a další. 

 

 

5.3. Krok 3: Přípojná místa energie ve školní budově 

Společně s energetickým týmem lokalizujte přípojná místa 

energie ve školní budově (elektrická přípojka, kotelna, 

atd.).  

 

1. ELEKTRICKÁ ENERGIE 

 Představení měřiče spotřeby elektrické energie. 

 Představení základních jednotek měření elektrické 

energie. 

 Představení elektrických používaných ve škole. 

 Představení spotřebičů s největší a nejmenší spotřebou.  



 

 

 

 

 Seznámení s roční spotřebou energie školy a jaké 

náklady představuje. 

 Dotázat se žáků na jejich doporučení jak zredukovat 

spotřebu elektrické energie. 

 Požádat žaky, aby si představili den bez elektrické 

energie. 

 

2. ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ 

 Představení kotelny. 

 Zeptat se žáků na zdroje energie pro vytápění, které 

znají. 

 Představení zdrojů energie využívaných pro vytápění 

v budově školy. 

 Představení technik pro měření spotřeby energie pro 

vytápění.  

 Seznámení se způsobem vytápění tříd a ostatních 

místností. 

 Zeptat se žáků, zda znají doporučenou teplotu pro 

různé místnosti. 

 Ukázat žákům jak se reguluje teplota ve třídách a 

ostatních místnostech. 

 Představení roční spotřeby energie na vytápění a 

nákladů s tim spojených.  

 Dotázat se žáků na jejich doporučení jak zredukovat 

spotřebu energie pro vytápění. 

 

 

3. ENERGIE PRO CHLAZENÍ 

 Představení zařízení pro klimatizaci ve školní budově. 

 Představení energetických zdrojů, které tato zařízení 

využívají. 

 Seznámení žáků s ročními obdobími, kdy je klimatizace 

používána. 



 

 

 

 

 Dotázat se žáků na jejich doporučení jak zredukovat 

spotřebu energie pro chlazení. 

 

 

4. TEPLÁ VODA 

 Představení měřících technik pro měření spotřeby teplé 

vody. 

  Představení základních jednotek spotřeby teplé vody. 

 Zeptat se žáků na zařízení, která využívají teplou vodu 

nejvíce. 

 Představení těchto zařízení. 

 Představení roční spotřeby energie pro ohře vody a 

nákladů s tim spojených.  

 Dotázat se žáků na jejich doporučení jak zredukovat 

spotřebu energie pro ohřev vody. 

 

5. DALŠÍ ENERGETICKÉ ZDROJE 

 Představení dalších energetických zdrojů, které škola 

využívá. 

 

 

5.4. Krok 4: Energetická prohlídka 

Proveďte prohlídku pro žáky z energetického týmu společně s učiteli, 

kteří jsou zodpovědní za koordinaci projektových aktivit ve Vaší škole. 

Během energetické prohlídky upozorněte na energetické spotřebiče 

v jednotlivých místnostech a představte je žákům. Při prohlídce 

podporujte žáky ve zvážení různých variant jak dosáhnout úspory 

energie a způsobů jak přimět ostatní žáky a zaměstnance školy dělat to 

samé.  

 

 

  



 

 

 

 

5.5. Krok 5: Školní odpady 

Navštivte s energetickým týmem místa ve škole, kde je 

odpad tříděn.  

 

 Zeptejte se žáků, zda ví, proč je nutné, aby bylo více 

typů kontejnerů.  

 Představte všechny typy odpadu, který ve škole vzniká. 

 Seznamte žáky s dobou, která je potřebná ke 

zlikvidování odpadu.  

 Oznamte žákům, kdo je zodpovědný za likvidaci 

odpadu. 

 Zeptejte se, zda ví, kde je odpad likvidován. 

 Seznamte žáky s množstvím odpadu, které škola 

vyprodukuje za rok a s náklady na jeho likvidaci.  

 Zeptejte se žáků na jejich doporučení jak snížit 

množství vyprodukovaného odpadu za rok. 



 

 

 

 

6.  INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY NUTNÉ K DOSAŽENÍ ÚSPORY 

ENERGIE 

 
Množství investic nutných, pro dosažení úspory energie ve školních budovách v rámci 

projektu EURONET 50/50 max není stanoveno. Projekt je primárně zaměřen na 

definování organizačních opatření a na růstu povědomí o důležitosti efektivního využití 

energií spojeného s energetickými a následně i finančními úsporami. Nicméně, je důležité 

vědět, že v souladu s evropskou směrnicí 2012/27/EU existuje povinnost významně zvýšit 

efektivitu využívání energií v existujících veřejných budovách. Směrnice říká, že se 

spotřeba energie ve všech veřejných budovách musí blížit k nule do roku 2020. Vzhledem 

k současnému stavu veřejných budov a organizačním opatřením budou nutné finanční 

investice pro dosažení požadavků směrnice. V této kapitole budete seznámeni 

s některou z moderních technologií pro výrobu energie a regulaci spotřeby energie pro 

zvýšení energetické efektivnosti budov. Tyto metody mohou být prezentovány i 

energetickému týmu ve Vaší škole. Nicméně plánování výše těchto investic není součástí 

projektu EURONET 50/50 max. 

 

6.1. Regulace topení s využitím termostatických ventilů 

 

Regulace vnitřní teploty běžnými ventily je vcelku obtížná. Když je klapka zavřená, 

radiátor je studený, ale pokud se klapka otevře jen z poloviny, je radiátor horký. Běžné 

venitly obvykle nemají střední polohu. Z tohoto důvodu bývá teplota regulována 

otevřením okna, což je velmi ledabylý přístup. 

Instalováním termostatických ventilů lze zamezit ztrátám energie otevřením oken. 

Rozdíl mezi běžnými a termostatickými ventily je v hlavě ventilu, která v případě 

termostatického ventilu má indikaci otevřenosti ventilu. V hlavě ventilu je součástka, 

která se roztahuje a uzavírá v závislosti na okolní teplotě. Tímto způsobem ventil 

kontroluje průtok teplé vody v radiátoru a tedy i teplotu v místnosti.  

Investice do regulačních ventilů jsou obvykle relativně nízké. Úspory energie jsou 

odhadovány na 5 – 15%. 

 

  



 

 

 

 

6.2. Dálkové vytápění 

 

Dálkové vytápění je systém pro distribuci tepla, vyráběného centrálně a rozváděného 

přes izolované potrubí pro domovní a komerční účely, pro vytápění prostor a ohřev 

vody. První pokusy o dálkové vytápění jsou datovány do doby před více než 100 lety. 

Hlavní výhodou dálkového vytápění je především nižší znečištění ovzduší, které 

v posledních letech nabírá na důležitosti. To se mění podle typu spotřebitele a 

technologie výroby tepla. Všechny byty, výrobní závody, komerční a veřejné budovy 

mohou být připojeny na systém centrálního vytápění. Centrální výroba tepla a potrubní 

síťe jsou obvykle projektovány takovým způsobem, aby bylo možné připojit nové 

spotřebitele na existující síť. Teplárny vyrábějí pouze teplo, zatímco tepelné elektrárny 

produkují teplo a elektrickou energii zároveň. Získané odpadové teplo je použito pro 

účely dálkového vytápění. 

Tento způsob využití tepla zvýší efektivitu systému přibližně na 35%. V případě využití 

kogeneračních jednotek pro elektrickou energii a energii na vytápění se efektivita 

pohybuje mezi 70 a 80%. Náklady vyrobeného tepla jsou relativně nízké, ale náklady 

vztažené na jednoho uživatele jsou stále poměrně vysoké. Pro snížení nákladů na 

uživatele musí být připojeno větší množství spotřebitelů. Dálkové vytápění zahrnuje tato 

čtyři zařízení:  

 Tepelná elektrárna nebo teplárna. 

 Potrubní síť dálkového vytápění. 

 Stanice budovy (= vypouštění + vnitřní stanice). 

 Potrubní systém budovy.  

Teplá voda může být dodávána přímo v topení budovy, nebo může být použita ve 

výměníku tepla.  

 

Využití dálkového vytápění 

Výhody dálkového vytápění:  

 Vysoká spolehlivost dodávky tepla;  

 Bezpečný provoz a snadná údržba;  

 Profesionální monitoring a správa;  

 Vysoká efektivita;  

 Mallá náročnost na prostor v budově; 

 Žádné lokální emise v místě koncového spotřebitele  



 

 

 

 

 Nízké pořizovací náklady (vytápěcí stanice je významně levnější než bojler);  

 Nízké náklady energií;  

 Šetrnost k životnímu prostředí, kontrola emisí spalin;  

 Nejpohodlnější způsob vytápění. 

 
6.3. Dálkové chlazení 

 

V moderním světě se chlazení v obytných a veřejných budovách stává stejně důležitým 

jako topení – dnešní kanceláře si v letním období nelze bez klimatizace aní představit. 

Naproti tomu, konvenčí systémy chlazení spotřebují obrovská kvanta drahé elektřiny. 

Alternativou jsou dálkové chladicí systémy, kde je chlazení pro potřeby budov vyráběno 

namísto konvenční elektřiny, teplem z dálkového systému vytápění. 

Tato technologie výroby chlazení není rozdílná z pohledu uživatele v porovnání s 

konvenční, ale má několik důlěžitých výhod:  

 Redukuje emise skleníkových plynů,  

 Jednotky mají jednoduchou údržbu a velice dlouho životnost. 

 

Z tohoto důvodu je dálkové chlazení v městských částech adekvátním substitutem pro 

elektrické systémy. 

 

6.4. CHP – Kombinovaný tepelný a napájecí systém 

 

CHP jednotka (kombinovaná tepelná a napájecí kogenerační jednotka) je nezávislá 

jednotka pro výrobu elektřiny a tepla. Produkovaná elektrická energie je prodávána 

dodavatelům elektrické energie zatímco produkované teplo může být použito pro 

vytápění nebo přípravu teplé vody. Využitím kogeneračních systémů lze ušetřit až 25% 

primární energie v porovnání se separovanou produkcí. 

V moderních kogeneračních jednotkách je patrný velký technologický pokrok, viditelný 

především na růstu efektivity využití enegie a to v důsledku jejich rozšíření.  Největší 

výhodou kogeneračních systémů je zabezpečení dodávky energie nezávisle na veřejné 

síti. Jedná se o výbornou investici pro vytápěné oblasti s velkou plochou. Široká škála 

kogeneračních jednotek s různou jmenovitou hodnotou napájecího napětí umožňuje 

podporu větší skupiny uživatelů: 

 Velké i malé průmyslové závody,  



 

 

 

 

 zdravotnická zařízení,  

 veřejné vzdělávací instituce,  

 nákupní a sportovní centra,  

 přírodní parky a horské chaty,  

 vzdálené farmářské usedlosti, 

 obchodní prostory a  

 běžné obytné budovy. 

 

CHP jednotky fungují na těchto typech paliv:  

 zemní plyn, LPG, 

 propan,  

 bio plyn (odpadní vody, skládky, přírodní nebo rostlinný odpad), 

 nafta, 

 bionafta,  

 biomasa. 

 

6.5. Tepelná čerpadla 

 

Tepelné čerpadlo je technologicky vyspělý systém, přizpůsobený na využití 

obnovitelných zdrojů energie. Jejich výhodou je možnost získat teplo z okolního 

vzduchu, podzemních vod nebo půdy.  

Tepelné čerpadlo se skládá z výparníku, který odebírá teplo z okolí (voda, půda, vzduch), 

pracovních kapalin (chladivo), které jsou zplyňované při nízkých teplotách a následně 

putují do kompresoru, kde jsou zhuštěny a zahřáty, a kondenzátoru, kde v plynném 

skupenství, zhuštěné a zahřáté pracovní kapaliny vydávají teplo při kondenzaci.  

Pracovní kapalina poté přechází přes expanzní ventil ve výparníku, kde je zredukován 

tlak a celý proces se opakuje. Všechno teplo generované prostředím je zdarma, pouze je 

potřeba určitá elektrická energie pro ohřátí na vyšší teplotu. Poměr potřebně energie 

(eletrická energie) a produkované energie (tepelná energie) se obvykle pohybuje okolo 

1/3 až 1/5. Poměr produkovaného tepla a vynaložené práce vyhodnocuje topný faktor. 

Jeho hodnota závisí na typu tepelného čerpadla a zdroji tepla. Hodnota tepla za rok 

se pohybuje okolo 3 až 5 jednotek, někdy dokonce i víc. Existují tři návrhy tepelných 

čerpadel, v závislosti na prostředí, které je ochlazováno a prostředí, které je ohříváno.  

 



 

 

 

 

Nejběžnější typy čerpadel jsou: 

  vzduch / voda,  

 voda / voda, 

 půda / voda. 

 

6.6. Solární panely 

 

Solární kolektory (také nazývané jako solární panely) získávají solární energii zahříváním 

přenosového media. Solární panely jsou ekonomicky nenáročné a šetrné k životnímu 

prostředí. Slunce je prakticky nevyčerpatelný zdroj energie Solární energie může být 

využívána přímo prostřednictvím technologie solárních panelů.  

Ze začátku byly využívány pouze na vesmírných stanicích, ale dnes mají díky svým 

vlastnostem široké využití. Kromě ekonomického hlediska jsou také velice vhodné 

z hlediska ekologického. Využití solárních panelů jako alternativy ke konvenčním zdrojům 

energie (fosilní paliva) způsobuje značnou redukci skleníkových plynů vypouštěných do 

atmosféry.  

Je důležité poznamenat, že solární panely nejsou to samé jako solární články. Solární 

články převádějí solární energii na elektrickou, zatímco solární panely absorbují 

infračervené záření pro ohřev media použitého v solárním panelu (obvykle kapalina). 

Důležitým předpokladem pro instalaci solárních panelů je dostatečné množství solární 

energie v dané oblasti. To závisí na ročním období a geografických a meteorologických 

charakteristikách dané oblasti. V oblastech severní zeměpisné šířky (jih střední Evropy) je 

odhadováno sluneční záření na 1000 až 1500 kWh za rok na m2, ale většina této energie je 

dostupná bohužel pouze v době od dubna do října, kdy není vytápění potřeba. V zimě je 

odhadované sluneční záření pouze okolo 200 až 250 kWh/ m2. Například ve Slovinsku je 

roční průměr slunčního záření okolo 1200 kWh/m2. To odpovídá energii získané z 12 litrů 

plynového oleje nebo 120 m3 zemního plynu. 

Solární panely převádí solární energii na teplo, které ohřívá medium v solárním panelu 

(obvykle se jedná o sloučeninu vody a glykolu. Efektivita solárních panelů je podíl 

vyzařované solární energii a energie přijaté médiem. V závislosti na typu kolektoru to 

může být až 75% slunečního záření převedeného na teplo. Životnost solárních panelů je 

až 25 let, odhadovaná návratnost investice je okolo 12 až 14 let. 

Porovnání různých typů solárních panelů.  



 

 

 

 

Existuje několik typů solárních panelů podle designu a výrobní technologie. Podle 

aktuální tržní nabídky jsou solární panely rozděleny do tří kategorií.  

Ploché solární kolektory se skládají z absorbéru záření, pláště s tepelnou izolací a skla na 

vrchu. Absorbér je základem solárního kolektoru. Obvykle se jedná o černě natřený kov, 

který absorbuje solární energii. Jsou k němu připojeny trubky s vodou. Hlavním úkolem 

absorbéru je převést teplo z povrchu na medium. Velmi důležité je také sklo na vrchní 

straně a tepelná izolace v plášti.  

Vakuové trubicové kolektory dvojstěnné také známé jako trubice uvnitř trubice, 

s přímým průtokem mají několik částí. Každá část se skládá ze dvou soustředných 

skleněných trubic, jejichž vnitřní povrch je pokryt vysoce selektivním černým lakem. Mezi 

trubicemi je významně nižší tlak než v okolí, což znižuje tepelné ztráty. Tyto tepelné 

ztráty jsou tak malé, že je možné teplo získat i při zatažené obloze. Uvnitř absorbéru je 

instalován výměník tepla, přes který proudí teplonosné medium. Každá trubice je 

maximálně 1,5 m dlouhá a v průměru má 50 až 70 mm.  

Vakuové trubicové kolektory jednostěnné mají ve vakuové trubici uložen absorbér, na 

kterém je namontován výměník tepla. Ve výměníku je tekutina (voda nebo metanol), 

která se vypařuje při zahřívání. V kondenzátoru propouští medium teplo na nosič tepla, 

přičemž kondenzuje. Zkondenzovaná tekutina prochází dolů trubicí, kde se proces 

opakuje.   

Délka každé trubice je maximálně 1.9 m o venkovním průměru 65mm. V případě rozbití 

není problém ji vyměnit. Efektivnost vakuového trubicového kolektoru je v ročním 

průměru vyšší než u plochých solárních kolektorů, ale vzhledem k výrobě je vyšší i 

pořizovací cena.  

Nicméně tyto rozdíly mohou být pro někoho, kdo se rozhodne instalovat solární panel 

matoucí. Stejně tak může být složité rozhodnout, který solární panel mu bude nejvíce 

vyhovovat ať už z hlediska technických charakteristik nebo z hlediska poměru 

efektivnost – cena. V současné době jsou nejlepší v poměru cena – výkon ploché solární 

kolektory, avšak trubicové kolektory mají až o 64 % větší efektivnost. 

 

6.7. Fotovoltaika 

 

Slovo fotovoltaika pochází z řeckého slova "phos", které znamená světlo a slova "volt". 

Fotovoltaika je věda zbývající se převodem solární energie. Fotovoltaická konverze je 

definovaná jako přímá konverze solární energie na energii elektrickou. Je to jeden 



 

 

 

 

z nejčistších obnovitelných zdrojů energie, který může být, díky modulárnímu designu, 

použit pro získání několika miliwattů až po megawatty. To umožňuje jejich rozšíření, což 

má rozhodující vliv na redukci výpadků v elektrické síti a zajištění energetické nezávislosti 

uživatelů solárních panelů.  

Základní součásti fotovoltaických elektráren jsou dvě. První je sada fotovoltaických 

článků, které jsou základem pro převod elektromagnetického záření slunce na 

stejnosměrný proud. Druhá část je sada elektrických prvků, vytvořených pro specifické 

využití produkované elektřiny. Jsou to tyto: měniče napětí, plášť, propojovací kabely, 

stejnosměrné a střídavé spoje, regulátory, baterie, rozvaděče a ochranné prvky, atd.  

Fotovoltaický modul se skládá ze sady sériově zapojených solárních článků, které jsou 

obaleny speciální folií EVA s vysokým obsahem speciálního gelu a nízkým indexem žluti.   

Tato vrstva hermeticky uzavírá článek mezi spodní vrstvou filmu a zadní částí modulu, 

která funguje jako ochrana modulu před UV zářením, poškrabáním a dalšími vnějšími 

vlivy. Film také chrání sklo na horní straně modulu. Vysoce propustné tvrzené sklo je 

dobře odolné proti mechanickému poškození a krupobití. Vysoká propustnost zajišťuje 

vysokou efektivnost modulu. Na zadní straně modulu je připevněn box s přípojkami, 

který umožňuje připojení k elektrickému vedení a připojení do měniče, který konvertuje 

stejnosměrné napětí na střídavé. 

  



 

 

 

 

Lux metr 

Zařízení pro měření spotřeby elektrické energie  

7. ANNEX 

7.1. ANNEX 1: Regulace prostorové teploty (SIST EN ISO 7730:2006) 

 

Prostory 
Regulovaná 
teplota [oC] 

Obývací pokoje a ložnice 20 

kanceláře, zasedací místnosti, výstavní haly, 
schodiště 

20 

Hotelové pokoje 20 

Prodejní prostory 20 

Třídy 20 

Divadla a koncertní haly 20 

Koupelny, sprchy a všechny ostatní prostory, kde 
jsou lidé nazí 

24 

Toalety 20 

Vestibuly a chodby 15 

Přilehlé nevytápěné prostory (sklepy, požární 
schodiště) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teploměr 



 

 

 

 

7.2. ANNEX 2: Doporučené hodnoty osvětlení v různých prostorách  

(SIST EN 12464-1) 

 

Pokoj, úkol nebo aktivita EVZ 
[lux] 

UGRm R Komentář 

Knihovna 
Police na knihy 200 19 80  
Čítárna (sekce pro čtení) 500 19 80  
Půjčování knih 500 19 80  
Výukové prostory 
Dětský koutek 300 19 80  
Třídy pro  předškolní výuku 
(mateřské školy) 

300 19 80  

Prostory pro předškolní aktivity 300 19 80  
Třídy základních a středních škol  300 19 80 Světlo musí mít 

možnost regulace 
Třídy pro večerní školu a vzdělávání 
dospělých 

500 19 80  

Posluchárny 500 19 80 Světlo musí mít 
možnost regulace 

Tabule 500 19 80 Musí být zamezeno 
vzniku odrazů 

Demonstration table 500 19 80 750 lux in the lecture 
halls. 

Classrooms of fine arts and 
handicrafts 

500 19 80  

Workrooms in art schools 750 19 90 Tcp >5000 K 
Facilities for technical drawing 750 16 80  
Facilities for practical work and 
laboratories 

500 19 80  

Training workshops 500 19 80  
Music classrooms (tutorials) 300 19 80  
Tutorials for computer training 500 19 80  
Laboratory of foreign languages 300 19 80  
Facilities for the preparation and 
training workshops 

500 22 80  

Student shared premises and halls 
for meetings 

200 22 80  

Teachers chambers and cabinets 300 22 80  
Sports halls, gymnasiums, swimming 
pools 

300 22 80  

Wardrobes 200 25 80  
Entrance halls 200 22 80  
Stairways 150 25 80  
The cabinets of learning tools 100 25 80  
School canteens 200 22 80  
Kitchens 500 22 80  
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Web site of the project: http://www.euronet50-50max.eu/en/ 
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