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Úsporná opatření v památkově chráněných budovách patří k našim 
nejsložitějším a zároveň i nejúspěšnějším projektům zaručených 
energetických úspor. Například Národnímu divadlu v Praze jsme pomohli 
snížit spotřebu zemního plynu téměř o polovinu. Další náročné projekty 
jsme uskutečnili ve Státní opeře a ve Stavovském divadle v Praze.

Zaručené úspory energie v kultuře



Národní divadlo v Praze udělalo vše pro to, aby 
se chovalo odpovědně k životnímu prostředí 
a spotřebovávalo co nejméně energie. Pomocí 
projektu úspor ušetří téměř třetinu původních 
energetických nákladů, což v současnosti 
představuje kolem 7 miliónů Kč ročně. Většinu 
odpadního tepla znovu využívá k opětovnému 
chlazení či vytápění svých budov. A i když je přímo 
v městském centru, pomáhají mu i obnovitelné 
zdroje energie. Na střechách Národního divadla 
vyrábí energii dvě moderní sluneční elektrárny 
a vltavská voda pomáhá vytápět či ochlazovat 
jeho budovy.

S potěšením jsem se dozvěděl o úsporách 
energie v příspěvkové organizaci 
Národní divadlo, které byly oceněny 
v soutěži o nejlepší projekt tohoto druhu 
na Mezinárodním odborném veletrhu 
Aqua-therm Praha 2008. Pevně doufám, 
že tento průkopnický projekt energetických 
úspor bude mít následovníky i v některých 
dalších příspěvkových organizacích 
Ministerstva kultury.
Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Projekt zaručených úspor energie byl zahájen v r. 2006. Do r. 2010 
přesáhly investice do modernizace energetického hospodářství 
67 mil. Kč a tento objem bude dál narůstat. Všechna opatření budou 
splacena do 10 let výhradně z dosahovaných úspor, patří k nim:
1.	 Změna	chlazení	oleje	v	hydraulice	jevištní	mechaniky,	

která	slouží	např.	k	přemísťování	kulis	či	vytahování	
divadelní	opony. Namísto průtočného chlazení pitnou 
vodou vznikl uzavřený okruh s tepelným čerpadlem. Získané 
odpadní teplo se využívá na ohřev teplé užitkové vody. Tím 
se šetří současně zemní plyn i pitná voda.

2.	 Původní	chladicí	jednotku	nahradil	nový	chladící	stroj, 
který dokáže pracovat i v režimu tepelného čerpadla a podle 
potřeby využívá tepla vltavské vody buď k ochlazování, 
nebo k vytápění budov. Umožňuje i přečerpávat teplo z částí 
objektů vyhřátých osluněním do prostor, které je naopak 
potřeba vytápět.

3.	 Odpadní	teplo	ze	vzduchu	odváděného	z	hlediště	
a	jeviště	se v systému rekuperace využívá k předehřevu 
nasávaného čerstvého vzduchu, což přináší významnou 
úsporu při vytápění.

4.	 Čidla	CO2	ve	velkých	divadelních	prostorách umožňují 
vyměňovat čerstvý vzduch podle obsazenosti a snižují tak 
energetické ztráty.

5.	 Modernizovaná	centrální	kotelna	se dvěma novými 
kondenzačními kotli vyrábí teplo s mnohem vyšší účinností, 
než dříve.

6.	 Systém	individuální	regulace umožňuje nastavit tepelnou 
pohodu v různých režimech ve všech kancelářích provozní 
budovy.

7.	 Modernizace	a	rozšíření	systému	měření	a	regulace 
zvyšuje efektivitu provozu všech energetických zařízení.

8.	 Frekvenční	měniče	pro	čerpadla	a	ventilátory	pomáhají 
optimalizovat spotřebu energie řízením otáček.

9.	 Rekonstruované	hydroizolace	střech	provozní	budovy	
a	Nové	scény	s	integrovanými	fotovoltaickými	moduly	
umožňují pokrývat část spotřeby z vlastní sluneční 
elektrárny.

10.	 Úsporné	osvětlení	a	speciální	spořiče	pitné	vody v celém 
komplexu vhodně doplňují celý systém úsporných opatření.

Národní divadlo v Praze

Úspora 7 mil.Kč ročně



Národní divadlo se zapojilo do evropského projektu BEST	Energy	
(Built Environment Sustainability and Technology in Energy), 
který pomáhá zvyšovat energetickou efektivnost veřejných 
budov informačními a komunikačními systémy (ICT). Součástí 
originálního softwarového řešení je veřejná on-line prezentace 
výsledků projektu úspor na www.uspornedivadlo.cz
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Modernizace energetického hospodářství stála 30 mil. Kč. 
Smluvně zaručená roční úspora činí 182 131 m3 zemního plynu 
a 158 MWh elektrické energie, tedy cca 2,5 mil. Kč. Další úspory 
divadlo získalo snížením nákladů na provoz, údržbu a servis.

Dvanáctiletý kontrakt uzavřený v r. 2009 se zaměřil na:
  modernizaci zdroje tepla pro vytápění,
  instalaci reverzního chladícího zdroje chladu (500 kW) 

pro klimatizaci a vytápění,
  instalaci energeticky úsporného zařízení pro přípravu TUV,
  instalaci zařízení využívajícího odpadní teplo ze vzduchu 

odváděného vzduchotechnikou,
  instalaci úsporného osvětlení,
  modernizaci systému měření a regulace,
  dochlazení zpátečky ke kondenzačnímu kotli pro dosažení 

plné kondenzace,
  centrální chlazení – vyvedení chladu do systému rekuperace 

tepla vzduchotechniky,

Investice do úsporných opatření byla 33 mil. Kč. Úspora nákladů 
dosáhla v r. 2010 celkem 3,4 mil. Kč, garance je touto úsporou 
plněna.

Desetiletý projekt EPC uzavřený v r. 2009 se skládal z:
  instalace nové chladící jednotky,
  rekonstrukce kotelny s instalací nových 

kondenzačních kotlů,
  zpětného získávání odpadního tepla z výstupu 

ze vzduchotechniky,
  výměny oběhových čerpadel,
  instalace frekvenční regulace ventilátorů a čerpadel,
  aplikace úsporných svítidel,
  aplikace spořičů pitné vody.

  výměnu čerpadel chlazené vody ve strojovně chlazení 
s vyšším výkonem a frekvenčními měniči,

  náhradu čerpadel v kotelně za nová vybavená frekvenčním 
měničem,

  vybavení jednotek vzduchotechniky frekvenčními měniči 
pro regulaci otáček ventilátoru,

  rekonstrukci vratové vstupní clony (z Ovocného trhu), 
vč. roletových vrat a ovládání,

  měření spotřeby jednotlivých forem energie v Kolowratském 
paláci.

Stavovské divadlo v Praze

Státní opera v Praze

Úspora cca 2,5 mil. Kč ročně

Úspora 3,4 mil. Kč ročně
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