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ANOTACE 

Téma zavedení energeticky úsporných opatření jak v oblasti bydlení, 

tak i v průmyslových objektech, popř. technologických zařízení, je světovou aktuální 

potřebou. Česká republika je zavázána v rámci společenství Evropské unie do roku 2020 

respektovat pravidlo 20x20x20, tj. sníţit emise skleníkových plynů (CO2) o 20%, sníţit 

energetickou náročnost o 20% a zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů o 20% 

(ČR o 13%). Jedním z prostředků jak získat informace o úniku tepla, ztrát účinnosti 

energetických a tepelných zařízení je termografie, tzn. měření termovizní kamerou. Měření 

na vybraných typových objektech umoţní vytvořit ucelenou bilanci a zhodnocení 

efektivnosti zvolených opatření, která zabraňují nebo sniţují neefektivní úniky tepla. 

 

Klíčová slova: udrţitelný rozvoj, energetická náročnost, termovizní měření, objekt, 

zateplení. 

SUMMARY 

The theme of introduction of energy saving measures both at living and at 

industries as well as technology facilities is the world's actual need. The Czech Republic is 

obliged to respect the 20 x 20 x 20 rule within the bounds of the European Union till 2020 

i.e. decrease green house gas (CO2) emissions by 20%, decrease power consumption by 

20%, and increase the rate of energy production from renewable sources by 20% (Czechia 

by 13%). Thermography i.e. measurement with a thermovision camera is one of the means 

how to get information on thermal leak, energy and heat efficiency loss. Measurements on 

selected type objects will enable creation of a complete balance and evaluation of 

efficiency of chosen measures which stop or decrease inefficient heat leaks. 

 

Keywords: sustainable development, power consumption, thermovision measurement, 

thermal insulation. 
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ÚVOD  

 Moţnosti a význam energetických úspor v oblasti bydlení, ale i průmyslových 

staveb se v poslední době stává stále častěji skloňovaným pojmem nejen mezi odborníky, 

ale i mezi laickou veřejností. Spotřeba energie a tím fosilních paliv stále stoupá. Zároveň 

se zvyšuje mnoţství skleníkových plynů, které mají vliv nejen na ţivotní prostředí, ale také 

na naše zdraví. To se dále odráţí samozřejmě i v naší ekonomice. Vzrůstají výdaje 

na ochranu ţivotního prostředí i na zdravotnictví.  

Naše republika není dostatečně samostatná, co se týká výroby vlastní energie, 

a proto jsme závislí na jejich dovozu ze zahraničí. V současnosti také dochází k zaměření 

na sníţení těchto dovozů paliv a energie a sníţení dopadů výroby a spotřeby na ţivotní 

prostředí. 

 Spotřeba energií spojená s budovami se podílí více neţ třetinou na celkové spotřebě 

primárních zdrojů. V posledních letech dochází k nárůstu cen energie, který je těţko 

ovlivnitelný, protoţe trvale roste její spotřeba. Pokud se zaměříme na opatření, kterým 

je moţné alespoň sníţit tuto spotřebu, náklady se nám v budoucnosti postupně vrátí.  
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1 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ENERGETICKÁ 

NÁROČNOST BUDOV 

1.1 Trvale udržitelný rozvoj a odpovědná spotřeba 

Udrţitelný rozvoj znamená, ţe je třeba uspokojit potřeby současné generace, 

aniţ by byla ohroţena schopnost budoucích generací uspokojovat potřeby svoje. Vychází 

z klasické a široce přijaté definice Komise OSN pro ţivotní prostředí a rozvoj z r. 1987. 

 Je to zastřešující cíl Evropské unie stanovený ve Smlouvě, kterým se řídí všechny 

politiky a činnosti Evropské unie. Podstatou udrţitelnosti je naplnění tří základních cílů:  

 sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,  

 účinná ochrana ţivotního prostředí a šetrné vyuţívání přírodních zdrojů, 

 udrţení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

Strategie udrţitelného rozvoje není neměnným dokumentem; je historicky 

podmíněna a v průběhu času se dále rozvíjí, doplňuje a mění. Její základní rolí je včas 

upozornit na existující a potenciální problémy, jeţ by mohly ohrozit přechod České 

republiky k udrţitelnému rozvoji a iniciovat opatření, jak těmto hrozbám předejít 

nebo alespoň zmírnit jejich dopad a co nejefektivněji řešit jejich eventuální důsledky.  

 V hlavních zásadách je zároveň určeno, ţe znečišťovatel musí platit. Pro nás 

to znamená zajistit, aby ceny odráţely skutečné náklady vynaloţené společností 

na spotřební a výrobní činnosti a aby znečišťovatelé platili za škody, které způsobí 

na lidském zdraví a ţivotním prostředí.  

 Odpovědná spotřeba spočívá v tom, ţe spotřebováváme jen to, co opravdu 

potřebujeme. Osobní spotřeba člověka se dá sloţit z následujícího: potraviny, spotřební 

zboţí, energie, pohonné hmoty, prostor. Současná výše spotřeby přírodních zdrojů 

a produkce odpadu je v rozvinutých zemích neudrţitelná a vysoko překračuje nosnost 

a dlouhodobou produktivitu přírodního prostředí. Materiál, energie i potraviny čerpáme 

z jiných zemí, v nichţ lidé musí vyjít s mnohem menší spotřebou, neţ by byl jejich 

„spravedlivý“ globální podíl. Uţ proto bychom se měli snaţit sniţovat svou ekostopu 

ve všech kategoriích. V této práci se zaměřím především na úspory energie u bytových 

a průmyslových staveb, které jsem rozdělila do následujících kategorií:  
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 Odpovědný stavitel 

 projektuje či přizpůsobuje své obydlí tak, aby při jeho vytápění nemusel plýtvat 

energiemi. To spočívá především v dobré izolaci, která zabraňuje průtokům tepla 

vně a dovnitř a ve správně zvoleném vytápěcím systému, který navíc neškodí 

ţivotnímu prostředí příliš velkými exhalacemi, 

 pořizuje si prozíravě úsporné elektrospotřebiče, neboť ví, ţe prvotní investice 

se mu díky úsporám elektrické energie brzy vrátí a prospěch z toho bude mít 

i příroda,  

 zajímá se o stavební záměry ve svém okolí a vyváţené územní plánování. 

 Odpovědný spotřebitel energie 

 přemýšlí nad současnou podobou výroby elektřiny. Budoucnost vidí 

v obnovitelných a neznečišťujících zdrojích elektrické energie a vytápění jakými 

jsou síla větru, vody, sluneční záření nebo biomase, 

 podporuje lokální energetickou soběstačnost (malé elektrárny na biomasu, tepelná 

čerpadla) a nepodporuje ztráty energie či tepla při přenosu na dlouhou vzdálenost. 

Výhodou tohoto systému jsou stabilní ceny energie v regionu, pracovní místa, 

v případě malé elektrárny na biomasu i podpora údrţby krajiny a místních 

zemědělců, 

 šetří energií v domácnosti. 

 Spotřeba energie v domácnosti 

Domácnosti jsou zodpovědné asi za čtvrtinu spotřeby vyráběné energie. Spotřebu 

energie v nich lze rozdělit do těchto oblastí: 

 vytápění místností - 76% podíl na roční energetické spotřebě - lze šetřit správnou 

tepelnou izolací prostor, případně vhodnou volbou paliva (nejlépe plyn 

či biomasa), či se rovnou rozhodnout pro pasivní dům, 

 ohřev teplé vody - 11% - lze instalovat solární ohřev vody, 

 provoz elektrických spotřebičů - 13% - lze šetřit pouţíváním úsporných spotřebičů 

s maximální energetickou účinností (malou spotřebou energie a velkým výkonem) 

a vypínáním spotřebičů, které spotřebovávají i při tzv. stand-by stavu. 

file:///D:/odpovedna-spotreba/modelove-otazky.html%234.1.6.5.2
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1.2 Energetická náročnost budov a staveb  

Energetickou náročnost budovy charakterizuje u jiţ existujících staveb mnoţství 

energie skutečně spotřebované zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu 

vnitřního prostředí větráním nebo klimatizačním systémem a na osvětlení a také na pohon 

podpůrných systémů, jako jsou čerpadla, motory a ventilátory. U projektů nových staveb 

se mnoţství energie stanovuje výpočtem podle poţadavků na standardizované uţívání 

budovy. 

U moderních kancelářských budov nebo obchodních center není hlavní spotřebou 

energie vytápění, ale větrání a chlazení. U velmi dobře zateplených rodinných domků 

můţe být zase významným problémem spotřeba teplé vody. 

Co se ovšem do spotřeby budovy nezapočítává, je spotřeba elektřiny na provoz 

elektrospotřebičů, jako je chladnička, myčka, pračka či počítač a desítky dalších 

spotřebičů. Na to je dobré myslet při kalkulaci nákladů na energie v domě. 

Budovy se z hlediska posuzování energetické náročnosti dělí do osmi kategorií, 

které se stanoví podle provozu a typu činností v jednotlivých budovách (RD, BD, hotel 

a restaurace, administrativní budova, nemocnice, vzdělávací zařízení, sportovní zařízení, 

obchodní budova). 

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy se stanoví podle tabulky č.1 

pro vypočtenou měrnou spotřebu energie v kWh/(m
2
.rok). Měrné spotřeby 

energie  v kWh/(m
2
.rok) ve třídě C jsou pro vyjmenované druhy budov hodnotami 

referenčními. To znamená, ţe aby budova splnila poţadavek na energetickou náročnost 

a bylo ji moţné hodnotit minimálně jako vyhovující, pak nesmí přesáhnout hodnoty 

uvedené pro třídu C. [11] 
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Třídy energetické náročnosti dle vyhlášky č.148/2007 Sb., (měrná spotřeba energie 

v kWh/(m
2
 . rok)).  

Druh budovy A B C D E F G 

Rodinný dům <51 51- 97 98-142 143-191 192-240 241-286 >292 

Bytový dům <43 43- 82 83-120 121-162 163-205 206-245 >251 

Hotel 

a restaurace 

<102 102-200 201-294 295-389 390-488 489-590 >590 

Administrativní <62 62 - 123 124-179 180-236 237-293 294-345 >345 

Nemocnice <109 109-210 211-310 311-415 416-520 521-625 >625 

Vzdělávací 

zařízení 

<47 47-89 90-130 131-174 175-220 221-265 >265 

Sportovní  

zařízení 

<53 53-102 103-145 146-194 195-245 246-297 >297 

Obchodní <67 68-121 122-183 184-241 242-300 301-362 >362 

Tabulka č. 1. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) [13] 

1.3 Základní související legislativa 

 Nejpodstatnějším zákonem, který s problematikou energetické náročnosti budov 

souvisí, je zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Níţe jsou vybrány některé citace 

ze zákona pro objasnění základních pojmů a souvislostí. Tento zákon zapracovává 

příslušné předpisy Evropských společenství a stanovuje některá opatření pro zvyšování 

hospodárnosti uţití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání 

s energií, pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce 

a Národního programu hospodárného nakládání s energií a vyuţívání jejích obnovitelných 

a druhotných zdrojů. 
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K zákonu č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly postupně vydány 

další prováděcí předpisy, které podrobněji rozvádějí a upřesňují hodnocení energetické 

náročnosti budov.  

Prvním je vyhláška č. 213/2001 Sb., o náleţitostech energetického auditu, 

novelizovaná vyhláškou č. 425/2004 Sb. Obsahem jsou poţadavky na závazné výstupy 

energetického auditu a jejich strukturu, postupy pro sestavení energetických bilancí 

a opatření na sníţení spotřeby energie v hodnoceném objektu, a také poţadavky na jejich 

ekonomické vyhodnocení a vyhodnocení z hlediska ochrany ţivotního prostředí. Vyhláška 

rovněţ stanovuje výši celkové roční spotřeby energie, od které vzniká povinnost podrobit 

energetické hospodářství a budovu energetickému auditu. 

Dalším prováděcím předpisem zákona č. 406/2000 Sb. je vyhláška č. 148/2007 Sb., 

o energetické náročnosti budov. Ta stanovuje poţadavky na energetickou náročnost budov, 

porovnávací ukazatele, výpočtovou metodu stanovení energetické náročnosti budov 

a náleţitosti a obsah tzv. průkazu energetické náročnosti budovy.  

Vedle zákonů a vyhlášek se pro vyhodnocení energetické náročnosti budov pouţívá 

řada technických předpisů a norem. Ty jsou mezi sebou velmi provázané a často 

se odkazují na další podrobnější předpisy. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 

Neustále rostoucí ceny energií a stále se zhoršující stav ţivotního prostředí jsou dva 

nejčastější důvody, které vedou stavitele a majitele domů k realizaci opatření, která sniţují 

spotřeby energií. Moderní technologie nabízejí různé moţnosti, jak těchto úspor dosáhnout 

a to nejen u novostaveb, ale tak i u starších budov. 

Výdaje domácností na spotřebovanou energii rok od roku stoupají. Podle Českého 

statistického úřadu má největší část spotřeby v tomto prostředí na svědomí vytápění, které 

tvoří téměř tři čtvrtiny z celkové částky. Z těchto výsledků vyplývá, ţe se na energiích 

dá nejvíce ušetřit bojem proti úniku tepla. 

Oblast zateplení domů v Česku není dlouhodobě na poţadované úrovni a tepelně 

izolační vlastnosti vnějších obvodových stěn a střech u většiny obytných budov jsou 

z pohledu současných poţadavků nedostatečné. Zhruba 90 % bytového fondu pochází 

z výstavby v minulém století a tyto objekty jsou spíše tepelnými zářiči. Kvalita jejich 

obálky je velmi špatná. To významně zvyšuje nutnou spotřebu tepla na vytápění. Tepelné 

ztráty v budovách vznikají hlavně prostupem tepla vnějšími stěnami, výplněmi otvorů, 

střechou a podlahou. U dříve postavených obytných budov představují ztráty venkovními 

stěnami největší podíl z uvedených tepelných ztrát. 

2.1 Snižování energetické náročnosti budov a průmyslových 

staveb 

 Úvodem této kapitoly povaţuji za nutné podotknout, ţe sloţitost komplexního 

řešení přesahuje rámec zadání diplomové práce, takţe pouze zdůrazňuji, ţe spotřeba 

energie na vytápění budovy bez vlivu pasivních solárních zisků a vnitřních zdrojů tepla 

musí vykazovat tzv. celkovou tepelnou charakteristiku, pak je pochopitelný obsah 

následujících kapitol. 

2.1.1 Tepelná charakteristika budov 

Pro celkovou tepelnou charakteristiku budov qc [Wm
-3

.K
-1

] platí vztah: 

  qc ≤ qcN  
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kde qcN je poţadovaná hodnota tepelné charakteristiky budovy a běţně v literatuře 

zabývající se stavební fyzikou [8] najdeme, ţe pro tzv. charakteristickou hodnotu celkové 

tepelné charakteristiky budovy (qck ) platí: 

qc,k = 0,4 Wm
-3

.K
-1

 – doporučená hodnota 

qc,k = 0,5 Wm
-3

.K
-1

 – poţadovaná hodnota 

qc,k = 0,7 Wm
-3

.K
-1

 – přípustná hodnota při rekonstrukcích. [9] 

 Je samozřejmé, ţe komplexní řešení dané oblasti ovlivňuje ve své podstatě 

nespočetná řada faktorů. Za všechny uvádím intenzitu výměny vzduchu v místnosti, 

dodrţení zásad návrhu stavebních konstrukcí, apod. Sloţitost komplexního výpočtu 

je zřejmá z pohledu dostupnosti z URBAN, M., SVOBODA, Z., KABELE, K., 

ADAMOVSKÝ, D., KABRHEL, M.: Metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti 

budov. MPO Praha 2008, zpracovatel ČVUT v Praze, Fakulta stavební. Následně je patrné, 

ţe klíčovým ukazatelem z pohledu objektivizace nutnosti řešení na budovách a zadání 

diplomové práce je zjištění součinitele prostupu tepla k.  

 

Obr.1: Schéma přestupu tepla konstrukcí v ustáleném stavu. [7] 

Na obr. 1 jsou znázorněny tyto veličiny:  

ti teplota vnitřního vzduchu [ºC] 

tip vnitřní povrchová teplota [ºC] 
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te teplota venkovního vzduchu [ºC] 

tep venkovní povrchová teplota [ºC] 

αi součinitel přestupu tepla na vnitřní straně [Wm
-2 

K
-1

] 

αe součinitel přestupu tepla na vnější straně [Wm
-2 

K
-1

] 

q hustota tepelného toku [Wm
-2

] 

 Určení součinitele prostupu tepla k 

Na základě známých povrchových teplot získaných z termovizního měření a teploty 

okolního prostředí (vzduchu) změřené prostorovým teploměrem je moţno spočítat 

součinitele prostupu tepla k [Wm
-2

K
-1

] potřebného pro výpočet tepelného toku 

při prostupu tepla stěnou. 

 

ei

ipii

ei tt

tt

tt

q
k










 

Pro běţný výpočet se pouţívá pro αi = 7 [Wm
-2

K
-1

] , αe = 20 [Wm
-2

K
-1

] 

2.1.2 Zásady provozní aplikace na budovy a průmyslové stavby 

Nejčastějšími postupy sniţování energetické náročnosti budov je především 

zateplování zdiva, výměna oken a dveří a regulace tepla pro úsporné vytápění v obytných, 

ale i v průmyslových stavbách. Pokročilejší technologie umoţňují vyuţití tepelných 

čerpadel, rekuperace tepla (zpětné získávání tepla) z odváděného vzduchu, nebo vyuţití 

solární energie. Za pouţití všech dostupných technologií je moţné vytvořit pasivní domy, 

které nespotřebovávají ţádnou energie nebo mnohdy jejich provoz je energeticko-

ekonomicky nulový. V krajních případech, ale velmi nepravděpodobně v našich 

podmínkách, lze realizovat domy s energetickým přebytkem. 

Mezi nejčastější moţnosti sniţování energetické náročnosti v této oblasti patří:  

 Bytové stavby:  

 Zateplování vnějších stěn - nejdůleţitější a nejúčinnější prostředky vedoucí 

k úsporám energií. Jde o dodatečné zateplení starších staveb nebo o zateplovací 

systémy pouţité při stavbě. 



Bc. Iva Kudelová: Moţnosti a význam energetických úspor v oblasti bydlení  

a průmyslových staveb 

 

2011 10 

 Výměna oken – okna jsou nejslabší článek domu, která zajišťují osvětlení 

vnitřních prostor, ale zároveň umoţňují prostup světla do interiéru. Jejich výměnou 

zajistíme sníţení úniků tepla obalovou konstrukcí domu, intenzitu větrání, která 

je u starších oken větší neţ u nových s kvalitním těsněním.  

 Regulace tepla - účelem je zajištění, aby kotel spaloval pouze takové mnoţství 

paliva, které je zapotřebí k dosaţení poţadované teploty v jednotlivých 

místnostech. Nejpouţívanější typy regulací jsou pokojový termostat, 

programovatelný termostat, programovatelné regulátory, programovatelné 

termostatické hlavice.  

 Příprava teplé vody – je vhodné zváţit pouţití solárního systému. 

 Ztráty tepla v rozvodech  - tyto ztráty činí aţ polovinu celkové spotřeby.  

 Změna zdroje tepla – pokud má dům vlastní kotelnu, je moţné uvaţovat o změně 

kotle nebo přechod na jiné palivo, např. vyuţití biomasy.  

Velký potenciál úspor energie dále představují energetické úsporné domy, které 

jsou navrţeny a postaveny tak, ţe náklady na zajištění jejich provozu jsou niţší, 

neţ stanoví aktuálně platné normy a předpisy. Pro výpočet nákladů na provoz jsou důleţité 

zejména náklady na vytápění a chlazení domu, větrání, ohřev teplé uţitkové vody, spotřeba 

elektrické energie a vody.  

 Pasivní dům - umoţňuje ušetřit aţ 90% nákladů na vytápění při zachování 

vysokého standardu bydlení. Finanční náročnost výstavby pasivního domu není 

příliš odlišná od běţné novostavby. 

U těchto domů se od začátku vzniku dává největší důraz na fázi projektu. Projektant 

by měl vystavit tzv. energetický štítek obálky budovy (EŠOB), ze kterého je moţno poznat 

kvalitu pouţitých konstrukcí. Zaměřují se především na části konstrukce, kterými nejvíce 

uniká teplo, především stěny, střecha, podlaha, okna a dveře. 

 Průmyslové stavby a kancelářské budovy:  

 Zateplování budov a výměna oken – patří v dnešní době k nutnosti splnit závazné 

normové poţadavky (norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov) 

jak pro novostavby, tak i rekonstrukce. Zároveň je to rozumná investice, která 

přináší několik příznivých hledisek pro stavbu samotnou, ale i pro jejího uţivatele 

http://www.uspory-energie.com/pasivni-dum
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a investora. Nejdůleţitějším důvodem je sníţení jeho energetické náročnosti 

na vytápění a tím nákladů na provoz. Vycházíme-li z provedeného energetického 

auditu, který doporučí vhodná řešeni s rozumnou dobou návratnosti investice, 

dostaneme efektivní řešení, na kterém lze i profitovat a přitom přispět k ochraně 

ţivotního prostředí. 

 Vytápění - budovy průmyslového charakteru se od obytných a administrativních 

budov odlišují velkými rozměry vytápěných prostor a přítomnosti technologického 

výrobního zařízení, které je zpravidla energeticky náročné. Systém vytápěni 

pak zajišťuje dodatečný přívod tepla a výměnu vzduchu pro vytvoření 

poţadovaných pracovních podmínek pro obsluhu i samotný proces 

nebo pro temperování těchto prostor při odstavce výroby.  

 Ohřev teplé vody - doporučuje se místo ohřevu volit co nejblíţe ke konečnému 

spotřebiteli a upřednostnění ohřívání místní před ohříváním ústředním. Rozvody 

musí být izolovány, čím sníţíme ztráty tepla časově řízenou cirkulaci v rozvodech 

a tím je i omezení plýtvaní vodou při odpouštění. 

 Vzduchotechnické systémy a klimatizace - měly by být navrhovány vzduchové 

systémy s moţnosti zpětného získávání tepla (ZZT) a s moţnosti vyuţiti oběhového 

vzduchu. Volba ZZT je závislá na charakteru provozu.  

2.2 Energetické požadavky na stavby 

 Energetická náročnost budov (ENB) 

Energetická náročnost budov (ENB) se v poslední době stává stále častěji 

skloňovaným pojmem nejen mezi odborníky, ale i mezi laickou veřejností. Moţnost 

moţných úspor je ve fondu stávajících budov, které byly postaveny v době, kdy jejich 

energetická náročnost investora ani uţivatele příliš nezajímala. Proto je při obnově třeba 

posoudit a provést opatření, která přispějí k úsporám energií a často také zároveň prodlouţí 

ţivotnost celé stavby. 

K vyhodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., 

která je v platnosti od 1.7.2007 slouţí průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). 

Povinnost splnění poţadavků na energetickou náročnost budovy je stanovená zákonem 

č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií, a je doloţena zpracováním průkazu. PENB řeší 
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veškeré energie v budově, včetně energetické náročnosti systému ústředního vytápění, 

přípravy teplé vody, chlazení, klimatizování, osvětlení a příp. vyuţití obnovitelných zdrojů 

energie. Energetická náročnost budovy je vyjádřená mnoţstvím dodané energie.  

Od 1. 1. 2009 musí mít průkaz kaţdá novostavba, včetně rodinného domu. Budovy 

s podlahovou plochou nad 1000 m
2
, tedy kaţdý větší bytový dům, škola nebo úřad, musí 

být opatřena průkazem také při rekonstrukci. Větší změnou stávající budovy se zde 

nemyslí drobné opravy, ale taková rekonstrukce, která má dopad na energetickou 

náročnost. Podle zákona se tím rozumí zásahy do více neţ 25 % pláště budovy nebo změna 

vytápění objektu.  

Provozovatelé budov, které jsou nad 1000 m
2
 a má do nich volný přístup veřejnost, 

jako jsou úřady, kina, nákupní centra, sportovní haly atd., jsou povinni průkaz v budově 

viditelně vyvěsit, pokud ho podle zákonné povinnosti zpracovali v rámci projektu stavby 

či rekonstrukce. Další povinností je předloţení průkazu při prodeji nebo pronájmu budovy 

nebo její části (bytu, obchodu, kanceláře atd.). Cílem těchto povinností je vytvořit veřejný 

tlak na sniţování energetické náročnosti. Lidé se postupně naučí vnímat energetickou 

náročnost budov stejně jako čistotu veřejných prostranství a ekologicky zodpovědné 

chování firem. [11] 

Osvobozeny od povinnosti zpracování průkazu jsou samostatné budovy do 50 m
2
 

podlahové plochy, dále budovy uţívané občasně např. kostely a nevytápěné zemědělské 

stavby, výrobní haly atd.  

PENB zpracovávají osoby se zvláštním oprávněním vydané Ministerstvem 

průmyslu a obchodu (MPO). Jsou to tzv. energetičtí experti, kterými se stávají energetičtí 

auditoři nebo autorizovaní inţenýři. Seznam těchto expertů je uveden na internetových 

stránkách MPO (http://www.mpo-enex.cz/experti/).[15] 

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou 

náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Klasifikace 

energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A aţ G, kde jsou také 

určeny jejich hranice (tab. č. 2). 

Záměrem tohoto opatření je sníţit spotřebu energií a emisí CO2. Sektor budov 

je pro tuto snahu jedním z hlavních cílů, protoţe budovy se na celkové konečné spotřebě 

energií v ČR podílí více neţ 30 % (průměr EU je dokonce 40 %). 

http://www.mpo-enex.cz/experti/
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Obr.2:Vzor průkazu energetické náročnosti budovy [13]. 

Třída energetické náročnosti budov  Slovní vyjádření energetické náročnosti budov 

A Mimořádně úsporná 

B Úsporná 

C Vyhovující 

D Nevyhovující 

E Nehospodárná 

F Velmi nehospodárná 

G Mimořádně nehospodárná 

Tabulka č.2: Slovní vyjádření energetické náročnosti budov podle vyhlášky. 148/2007 Sb. 

[15]. 
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 Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) 

Energetický štítek obálky budovy vyhodnocuje tepelně-technické vlastnosti 

stavební konstrukce domu. Revidovaná technická norma ČSN 730540-2:2007 (platná 

od 1. 5. 2007) oproti původnímu znění normy z roku 2002 zjednodušuje hodnocení 

stavebně energetických vlastností budovy na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy 

prostřednictvím průměrného součinitele prostupu tepla Uem. Energetický štítek budovy 

(původní označení) se mění na Energetický štítek obálky budovy a klasifikace se upravuje 

podle metodiky platné pro energetickou náročnost budovy. EŠOB rozděluje budovy 

do sedmi tříd A÷G od velmi úsporných (A) aţ po mimořádně nehospodárné (G). 

Norma ČSN 73 0540-2:2007 uvádí poţadované a doporučené hodnoty součinitele 

prostupu tepla. Součinitel prostupu tepla je veličina, která charakterizuje tepelně-izolační 

schopnost konstrukce. Konstrukcí je stěna, která se můţe skládat z více materiálů 

o různých vlastnostech a funkcích. Základem stěny můţe být např. cihla, která plní hlavně 

nosnou a statickou funkci. Na ní je ze strany interiéru většinou omítka, která má spíše 

dekorativní charakter. Ze strany exteriéru můţe být instalováno např. zateplení, které 

přebírá funkci izolační. Čím niţší je hodnota součinitele prostupu tepla, tím lepší jsou 

izolační vlastnosti konstrukce. Dále je přehled poţadovaných a doporučených hodnot 

pro některé typy konstrukcí.  

Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla UN [W/(m
2
K)] 

Poţadovaná hodnota Doporučená hodnota 

Stěna vnější těţká 0,38 0,25 

Stěna vnější lehká 0,30 0,20 

Střecha plochá a šikmá  0,24 0,16 

Strop pod nevytápěnou půdou 0,30 0,20 

Podlaha přilehlá k 0,45 0,30 

Okno, dveře a jiná výplň  1,70 1,20 

Střešní okna, světlíky apod.  1,50 1,10 

Tabulka č.3: Poţadované a doporučené hodnoty pro některé typy konstrukcí. [11] 
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Poţadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převaţující 

návrhovou vnitřní teplotou 20 °C dle ČSN 73 0540-2:2007. [11] 

Objemový faktor tvaru budovy 

A/V [m
2
/m

3
)] 

Průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem, N [W/(m
2
K)] 

Poţadovaná hodnota  Doporučená hodnota 

≤ 0,2 1,05 0,79 

0,3 0,80 0,60 

0,4 0,68 0,51 

0,5 0,60 0,45 

0,6 0,55 0,41 

0,7 0,51 0,39 

0,8 0,49 0,37 

0,9 0,47 0,35 

≥1,0 0,45 0,34 

Tabulka č.4: Poţadované a doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla 

Uem, N pro budovy s převaţující návrhovou vnitřní teplotou 20 °C podle ČSN 73 0540-

2:2007. 

Technické normy a jejich poţadavky jsou nezávazné a mají pouze doporučující 

charakter. Energetický štítek obálky budovy proto bývá poţadován v rámci stavebního 

řízení jako součást stavební dokumentace pro nové budovy, stavební úpravy a změny 

dokončených budov.  

EŠOB můţe zpracovat autorizovaný inţenýr nebo technik v oboru pozemní stavby, 

technika prostředí apod. Tuto autorizací získá fyzická osoba po ověření jejich odborné 

způsobilosti před zkušební komisí České komory autorizovaných inţenýrů a techniků 

činných ve výstavbě. 

Předmětem hodnocení nejsou toky energií, ztráty objektu či potencionální tepelné 

zisky, ale vyhodnocuje se tepelně-technické vlastnosti stavební konstrukce a to, jak působí 
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jako celek. Na rozdíl od Průkazu energetické náročnosti budovy se štítek zabývá pouze 

stavebním řešením objektu. [13] 

 

Obr.3: Vzor Energetického štítku obálky budovy [13] 

 Energetický audit (EA) 

Energetický audit představuje soubor činností, jejichţ výsledkem je studie 

vyhodnocující postupy a účinnost vyuţívání energie v budovách a dalších energetických 

systémech. Navrhuje a hodnotí postup, který je třeba realizovat pro dosaţení energetických 

úspor. Energetický audit byl vymezen v původním znění Zákona o hospodaření energií 

č. 406/2000 Sb. a dále ho upravuje prováděcí vyhláška č. 213/2001 Sb., která byla 

změněna vyhláškou č. 425/2004 Sb. Povinnost vypracovat energetický audit ze zákona 

vzniká od určité výše celkové roční spotřeby energie v objektu. 

Výstupem energetického auditu je studie, která charakterizuje současnou úroveň 

energetického hospodářství budovy, stanoví moţnosti úspor energie a doporučuje opatření 

k jejich dosaţení. 
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Energetický audit (EA) je jedním z prostředků, který by měl pomoci ke zvyšování 

hospodárnosti uţití energie a k ochraně ţivotního prostředí v České republice. Cílem 

je přispět ke sníţení spotřeby energií a produkce emisí CO2. Důraz je přitom kladen 

na maximální technické, ale i ekonomické vyuţití moţností úspor, skrytých 

v jiţ existujících objektech. 

Předmětem EA vedle energetického hospodářství konkrétní budovy, můţe být 

i průmyslová stavba, výrobní technologie či záměr vyuţití obnovitelných zdrojů (instalace 

fotovoltaické, větrné elektrárny atd.). 

Podle předmětu EA se také často rozlišuje charakter doporučených opatření. 

U budovy lze většinou hlavních úspor dosáhnout zlepšením vlastností obalových 

konstrukcí. U průmyslové stavby, rázu velkoprostorových hal, je často důleţitý potenciál 

v systému větrání. U výrobních technologií je moţné najít moţnosti vyplývající z vlastního 

provozu nebo jednotlivá opatření navázaná na vlastní výrobu. U obnovitelných zdrojů 

se nejčastěji hledá nejvhodnější technologie a velikost instalovaného výkonu pro 

maximální vyuţit kapacity na dané lokalitě. 

EA můţe zpracovat pouze energetický auditor, zapsaný v seznamu energetických 

auditorů MPO (http://www.mpo-enex.cz/experti/). Podmínka pro zapsání do registru 

energetických auditorů je sloţení odborné zkoušky, způsobilost k právním úkonům, 

bezúhonnost a poţadovaná odborná způsobilost, která se prokáţe stupněm dosaţeného 

vzdělání a praxí v oboru. [15] 

 Optimalizační studie (OPT) 

Tyto studie hledají moţnosti úspor energie a nákladů a navrhují případná opatření, 

a na základě multikriteriálního hodnocení podle předem stanovených kritérií vyhodnocují 

optimální variantu řešení. Optimalizační studie shrnuje všechny moţné typy těchto 

posouzení. 

Podobu ani metodiku jejich zpracování nepředepisuje ţádný zákon, vyhláška 

či technická norma. Výjimkou mohou být případy, kdy je posouzení poţadováno jako 

potvrzení splnění poţadavků pro přiznání dotace. U takových studií bývá struktura 

stanovena. Podstatnou výhodou je přání zadavatele nalézt optimální řešení jeho problémů, 

přičemţ definuje všechny okolnosti, které jsou pro něj zásadní. 
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OPT můţe zpracovat kdokoliv, většinou není poţadována kvalifikace 

či přezkoušení. Přesto je vhodné zvolit vhodně způsobilou osobu. Ideální je volba 

odborníka se širším rozhledem, ne pouze s úzkou specializací, protoţe ten dokáţe 

vyhodnotit i kombinace opatření z různých oblastí. Samozřejmostí by mělo být doloţení 

referencí na zpracovatele. 

2.3 Shrnutí programu „Zelená úsporám“ 

Účelem programu Zelená úsporám je zajistit uskutečnění opatření vedoucích 

k úsporám energie a vyuţití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. 

Program Zelená úsporám a základní postupy poskytování podpory upravuje směrnice 

Ministerstva ţivotního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního 

fondu ţivotního prostředí České republiky.  

Tento program je zaměřen na podporu zavedení zdrojů na vytápění s vyuţitím 

obnovitelných zdrojů energie, ale také investice do energetických úspor při rekonstrukcích 

i v novostavbách. V programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů 

a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu 

a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také 

výstavba v pasivním energetickém standardu. 

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem 

tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o sniţování emisí skleníkových plynů. Celková 

očekávaná alokace Programu je aţ 25 miliard korun.  

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly 

být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. [17] 

Mezi podporovaná opatření v programu Zelená úsporám patří: 

 zateplení vnějších stěn, 

 zateplení střechy / stropu pod půdou, 

 zateplení podlahy,  

 výměna oken a dveří,  

 instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

http://www.zelenausporam.cz/soubor-ke-stazeni/15/4673-Smernice_MZP_9_2009.pdf
http://www.zelenausporam.cz/soubor-ke-stazeni/15/4673-Smernice_MZP_9_2009.pdf
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a různé kombinace těchto opatření nebo i jejich částečná realizace.  

 Ţádat o podporu mohou pouze vlastníci rekonstruovaných a nově budovaných 

rodinných a bytových domů, kteří dům vyuţívají nebo budou vyuţívat k bydlení nebo 

k poskytování bydlení třetím osobám. Majitel nebo spolumajitel musí být zapsán v katastru 

nemovitostí. Čestným prohlášením se musí zavázat, ţe dům musí po dobu 15 let uţívat 

k bydlení. Při prodeji tohoto domu musí ve smlouvě tuto podmínku přenést na nového 

majitele.  

Jde tedy o: 

 fyzické osoby podnikající i nepodnikající, 

 společenství vlastníků bytových jednotek, 

 bytová druţstva, 

 města a obce, 

 podnikatelské subjekty, 

 další právnické osoby. 

Podle směrnice MŢP č. 7/2010 mohou ţádat v programu Zelená úsporám i vlastníci 

budov veřejného sektoru (tj. např. škol, ústavů sociální péče, domovů důchodců apod.). 

V programu ZÚ lze poskytovat dotace ve třech reţimech veřejné podpory, které 

umoţňují právní předpisy EU. Zároveň platí omezení podle přílohy č. I/3 Směrnice MŢP 

č. 9/2009 (30 milionů Kč). 

Program Zelená úsporám umoţňuje poskytovat dotace na opravy týkající 

se sniţování spotřeby energie na všechny typy bytových domů v těchto reţimech:  

 blokové výjimky (7,5mil. EUR): výše dotace je omezena limitem intenzity veřejné 

podpory v %. Vypočte se jako poměr mezi výší dotace z programu ZÚ, případně 

dalšími veřejnými podporami na stejné uznatelné náklady a uznatelnými náklady 

projektu, 

 podpory de minimis (200 tis. EUR): příjemce podpory nesmí získat za jakákoliv 

tři po sobě jdoucí zdaňovací období podpory de minimis přesahující v součtu 

částku 200 000 EUR, 
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 dočasného rámce (500 tis. EUR): příjemce podpory nesmí získat v období 

od 1.1.2008 do 31.12.2010 v tomto reţimu a v reţimu de minimis v souhrnu 

podpory přesahující korunový ekvivalent částky 500 000 EUR. 

 Program NOVÝ PANEL (NP) umoţňuje poskytovat podpory na všechny opravy 

všech typů bytových domů (panelové i nepanelové) v těchto reţimech: 

 panelové domy - v reţimu notifikovaném Evropskou komisí (obdoba 

Blokové výjimky): výše podpory je omezena limitem intenzity veřejné 

podpory v %. Výpočte se jako poměr mezi výši podpory z programu NP, 

případně dalšími veřejnými podporami na projekt opravy bytového domu, 

a celkovými investičními náklady projektu, 

 nepanelové domy - v reţimu podpory de minimis: příjemce podpory nesmí 

získat za jakákoliv tři po sobě jdoucí zdaňovací období podpory de minimis 

přesahující v součtu částku 200 000 EUR. 

2.3.1 Základní členění programu 

Program je členěn do tří základních oblastí podpory: 

A. Úspora energie na vytápění  

 A.1. Celkové zateplení  

 A.2. Dílčí zateplení 

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu 

C. Vyuţití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody  

 C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná 

tepelná čerpadla  

 C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel 

do novostaveb  

 C.3. Instalace solárně-termických kolektorů 
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D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou 

zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání ţádosti a maximálně jednou 

pro daný objekt i při vyuţití více z uvedených kombinací) 

E. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu [17] 

2.3.2 Předkládání žádosti o podporu  

 Ţádost o podporu z programu Zelená úsporám se podává před realizací opatření, 

které má být podpořeno, tedy v případě, ţe ještě není dokončeno. O podporu se můţe ţádat 

také po realizaci opatření, a to na investice, které splňují podmínky programu a byly 

dokončeny po 1. dubnu 2009. 

Při podávání ţádosti je nutné dodrţet určité zásady, které nám v průběhu dají odpověď, 

jestli je moţné o podporu vůbec ţádat. Jsou to tyto kroky:  

 Zpracování projektu 

Projekt zpracuje odborník, který se vyjádří, jestli navrhované opatření splní 

podmínky programu. Zpracuje projekt a odborný posudek tzv. energetické hodnocení 

a pomůţe s vyplněním krycího listu technických parametrů k ţádosti. Odborníci jsou 

uvedeni v databázi České komory autorizovaných inţenýrů a techniků (www.ckait.cz) 

nebo v seznamu České komory architektů (www.cka.cc.). Dále můţe odborný posudek 

zpracovat energetický auditor nebo zpracovatel energetických průkazů energetické 

náročnosti budov.  

 Výběr dodavatele a výrobku  

Vybranou investici musí provést firma zařazená v Seznamu odborných dodavatelů 

(SOD). Výrobky nebo technologie, které chcete pouţít, musejí být zaregistrovány 

v Seznamu výrobků a technologií (SVT). Oba seznamy byly vytvořeny pro účely 

programu Zelená úsporám a jsou zveřejněné na jeho webových stránkách. 

 Podání ţádosti 

Fyzické osoby mohou formulář získat také na pobočkách bank, které jsou 

do programu zapojeny. Spolu se ţádostí je třeba přiloţit vyplněný formulář krycího listu, 

ve kterém se vyplňují technické údaje. Ten vyplňuje vybraný odborník s autorizací. 

http://www.cka.cc/
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S ţádostí, s krycím listem a projektem včetně odborného posudku je nutné navštívit krajské 

pracoviště SFŢP (KP). Tam předloţené dokumenty posoudí a potvrdí. 

 Vyrozumění o poskytnutí podpory 

Zhruba do 70 dnů od podání ţádosti dojde ke schválení a ţadatel obdrţí číslo ţádosti 

a maximální částku, kterou můţete získat. Poskytovaná částka podpory nemůţe překročit 

výši investičních nákladů a musí být dodrţená realizace opatření s původním záměrem.  

 Ukončení realizace  

Po dokončení investiční akce je třeba do banky doloţit vyrozumění o poskytnutí podpory, 

předloţit faktury s tzv. poloţkovým rozpočtem a potvrzením o jejich zaplacení  a prokázat, 

ţe realizace projektu byla dokončena. Dokladem je buď kolaudační souhlas, 

nebo oznámení o uţívání stavby, či předávací protokol, eventuálně protokol o uvedení 

zařízení do trvalého provozu.  

 Smlouva o poskytnutí podpory 

Smlouva ve třech vyhotoveních bude doručena do 4 týdnů. Všechny kopie musí být 

podepsány a jedna kopie musí být s úředně ověřeným podpisem. Dvě kopie smlouvy 

(jednu s ověřeným podpisem) zašlete Státnímu fondu ţivotního prostředí ČR (přímo 

na úsek GIS). Podpora pak bude přibliţně do měsíce převedena na účet majitele 

nemovitosti  jehoţ číslo je  uvedeno v ţádosti.  

2.4 Dílčí závěry 

Z této kapitoly vyplývá, ţe nejen sniţování energetické náročnosti budov a staveb, 

ale i energetické poţadavky na stavby nás vedou k úspoře energie, v obecné rovině, 

a tím i fosilních paliv. Program Zelená úsporám, který je zaměřen hlavně na bytové domy 

a je podporován Ministerstvem ţivotního prostředí, nám ukazuje, a zároveň umoţňuje, 

moţnosti realizace těchto energetických úspor. Bohuţel tento projekt je v současné době 

pro rok 2011 zatím pozastaven, tzn. nepřijímají se ţádné nové ţádosti.  

Přesto se v dalších kapitolách své diplomové práce budu zabývat z pohledu priorit 

řešení dané problematiky zateplováním budov, protoţe v oblasti vedoucí k úsporám 

energie, ale i z pohledu vypouštění emisí do ovzduší, je vytápění největším klíčovým 

zdrojem moţných úspor.  
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3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH CÍLŮ A METODIKA POSTUPU 

Hlavním účelem při redukci environmentálního zatíţení v souvislosti s výstavbou 

a provozem budov je především sníţení tepelných ztrát a nákladů na vytápění, nízká 

produkce škodlivin a kvalitní vnitřní prostředí. Nízké energetické náročnosti budov musí 

být dosaţeno s nejniţší investiční náročností a s minimální zátěţí ţivotního prostředí 

po celý ţivotní cyklus budovy. Sniţování energetické náročnosti budov a produkce 

CO2 je podle směrnic EU platné pro všechny členské státy EU. Ze zákona o energetické 

hospodárnosti budov je povinná i energetická certifikace při dokončení nové stavby, větší 

rekonstrukci stávající budovy, při prodeji nebo pronájmu budovy. Aby budovy splňovaly 

energetické poţadavky, měly by být jejich obvodové konstrukce optimálně tepelně 

izolované.  

Pokud starší dům projde kvalitně rekonstrukcí a zateplením, získáme návratnou 

investici: sníţení spotřeby energie aţ o 50%, vytvoření podmínek tepelné vyrovnanosti, 

protoţe se zvýší vnitřní povrchové teploty stěn. Se zvýšením tepelné setrvačnosti zároveň 

dojde ke zpomalení ochlazování místností, sníţení pronikání nadměrného hluku 

a odstranění hygienických závad. Vytváří se tak nové podmínky pro uţívání staveb 

a zajištění tepelného komfortu v zimním i letním období. V neposlední řadě je také cílem 

zlepšení ţivotního prostředí a dům esteticky vypadá lépe a prodlouţí se i jeho ţivotnost. 

 Metodika postupu  

 Základní poţadavky 

Metodika postupu vychází především ze základních poţadavků na realizaci. 

Je třeba zváţit vlivy a faktory území, na kterém se budova nachází. Jsou to především 

klimatické podmínky jako je např. vlhkost vzduchu a teplotní vlivy. Dále je to exhalace 

(doprava, průmysl) a hluk. Jedním z nejdůleţitějších parametrů je však zjištění úniku tepla 

a tzv. tepelných mostů pomocí termokamery a úspora spotřeby energie.  

 Volba typu zateplovacího systému 

V případě rozhodnutí je třeba se dále zamýšlet, jaký se zvolí zateplovací systém. 

Jestli bude realizován jednoplášťový kontaktní (akrylátový, silikátový, minerální, 

silikonový apod.), nebo dvouplášťový větraný (podle druhu obkladu).  

 

http://zdrave.bydleni.cz/kategorie/Energie
http://interier.bydleni.cz/kategorie/Steny-a-stropy
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 Zpracování projektové dokumentace 

Samotný projekt zateplení navrhuje tloušťku izolantu, průkaz správnosti skladby 

tepelně technickým výpočtem z hlediska tepelného a vlhkostního reţimu, stanovení 

technologického postupu, řešení detailů a zároveň způsob údrţby a čištění. 

Aby se zamezilo nedokonalým, nefunkčním a poruchovým konstrukcím, je třeba svěřit 

návrh zateplovacího systému kvalifikovanému odborníkovi, který je způsobilý, 

autorizovaný a zkušený v oboru tepelných izolací staveb. 

 Výběr materiálu 

V dalším bodě je důleţitý výběr výrobce materiálu. Součástí kaţdého zateplovacího 

systému je tepelně izolační materiál. Obvykle se pouţívá pěnový polystyrén, nebo 

minerální desky. Při volbě zateplení je třeba rozhodnout o moţnosti umístění tepelné 

izolace. Tepelná izolace můţe být z vnitřní, nebo z venkovní strany. Kaţdá z těchto variant 

má své výhody i nevýhody. Obvykle se však upřednostňuje zateplení ze strany venkovní. 

 Výběr dodavatele a realizace 

Další krok je cenová nabídka zhotovitelů, podle které je proveden výběr realizační 

firmy. Neopomenutelnou části je i garance výrobce a dodavatele.  

Tento postup by měl pomoci k rozhodování a realizaci zateplení nejen 

rekonstruovaného domu, ale i novostavby.  

 Ukončení a předání hotové stavby 

Stavba musí být řádně ukončena a převzata majitelem budovy. Případné závady 

zjištěné při předávání musí být dodavatelem odstraněny. K předání stavby se zhotovuje 

předávací protokol. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Vzhledem k dnešnímu vývoji cen energie, ale i vlivu emisí na ţivotní prostředí 

bude energetická účinnost budov stále důleţitější. Koupě nemovitosti, ale také 

modernizace, sanace nebo renovace budov je dlouhodobá investice. Velký význam 

při rozhodnutí o takovéto investici má pak samozřejmě účinnost zdroje vytápění a stav 

pláště budovy. Toto závisí zejména nejen na správném tepelném zařízení pro danou 

budovu a také v odstranění nedostatků tepelné izolace. 

V dnešní době je, v porovnání s dobou před několika lety, dokonce moţné 

provozovat hospodárně a ekologicky i starší budovy. Uvedené je důleţité hlavně 

při sanacích stávajících budov a tím správné investiční rozhodnutí. 

Typická slabá místa v budovách, která mohou negativně ovlivňovat energetickou 

účinnost jsou:  

 Plášť budovy:  

 Energetické ztráty plochou střechy 

 Energetické ztráty okny 

 Izolace obvodových stěn 

 Energetické ztráty přes strop sklepa a základovou desku 

 Chování obyvatel:  

 Energetické ztráty větráním 

 Topení:  

 Energetické ztráty topného zařízení 

V této části své diplomové práce se dále zaměřím na termografická měření pláště 

budovy, kterým zjistíme úniky tepla.  
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4.1 Termografická měření 

 Na měření pláště budov byla vyuţita termokamera značky Flir (obr. 4), která 

je vhodná pro analýzu energetické účinnosti budov, rychle a efektivně odhalí ztráty energie 

při vytápění nebo klimatizaci budovy. Vadná izolace, tepelné mosty, chyby při stavbě 

a různá poškození jsou patrné na první pohled.  

 

Obr.4: Termokamera FLIR [10] 

K vlastnímu měření bylo pouţito následující přístrojové vybavení: 

 termovizní kamera Therma CAM
TM

 PM 545 do firmy FLIR Systems, 

 kalibrovaný digitální kontaktní teploměr Technoterm 9300, 

 kalibrovaný digitální bezkontaktní teploměr GRESINGER electronic GMH 3210, 

 digitální fotoaparát NIKON D40, 

 kalibrovaný dálkoměr. 

Termovizní soustava přístrojů měří a zachycuje objektem vyzařované 

infračervené záření, které je funkcí povrchové teploty objektu a umoţňuje kameře tuto 

teplotu vypočítat a zobrazit. Radiace měřená termovizní kamerou nezávisí pouze 

na teplotě objektu, ale také na emisivitě. Vzniká v okolním prostředí (měřeného 

objektu) a je objektem odráţena. Oba druhy radiace jsou ovlivněny pohlcováním 

při jejich průchodu atmosférou. 
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Pro přesné měření povrchové teploty objektu, je potřebné vyrovnání efektů 

různých zdrojů radiace. V kameře je nutné zadat (nastavit) další parametry objektu: 

 emisivita objektu, 

 teplota okolí, 

 vzdálenost mezi objektem a kamerou, 

 relativní vlhkost okolí. 

 Emisivita  

Emisivita povrchu tělesa (zdroje radiace) je nejdůleţitější parametr, který 

je definován jako poměr intenzity vyzařování reálného tělesa k intenzitě vyzařování 

absolutně černého tělesa při stejné teplotě. Vyzařování běţných materiálů z povrchu 

objektů se pohybuje přibliţně v intervalu od 0,1 do 0,95.  

Pro stanovení emisivity u objektu se pouţívá termoelektrického článku. Zvolíme 

si bod a změříme jeho teplotu. Upravením (nastavením) hodnoty emisivity v termovizní 

kameře se docílí stejné teploty změřené termoelektrickým článkem a teploty naměřené 

(vypočtené) kamerou. Aby bylo dosaţeno dobrých výsledků v určení správné emisivity 

povrchu měřeného objektu, nesmí být teplota takového objektu příliš blízká teplotě 

okolního prostředí. 

Další moţností je pouţití referenční - porovnávací emisivity, která se tak často 

nepouţívá a nebyla při mém měření pouţita. Z tohoto důvodu se tímto postupem 

nebudu zabývat. 

 Teplota okolí 

K vyrovnání radiace odraţené od objektu a radiace atmosféry mezi kamerou 

a objektem se pouţívá teplota okolí. Je-li emisivita nízká, vzdálenost vysoká a teplota 

objektu relativně blízká teplotě okolí, je velmi důleţitá hodnota okolní teploty 

pro kompenzaci jejího vlivu. 

 Vzdálenost 

Vzdálenost je délka mezi vlastním měřeným objektem a objektivem kamery. 

Pouţívá se pro korekci vlivu způsobeného skutečností, ţe radiace objektu je částečně 

pohlcována v atmosféře, která je mezi objektivem a kamerou, a ţe přenos v atmosféře 

klesá (je utlumován) se vzdáleností. 
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 Relativní vlhkost 

Termovizní aparatura rovněţ můţe „vykompenzovat“ skutečnost, ţe přesnost 

v atmosféře poněkud závisí na její relativní vlhkosti. Pro korekci tohoto vlivu je nutné 

parametr relativní vlhkosti správně zadat. U malých vzdáleností můţe být hodnota 

relativní vlhkosti ponechána na předvolených 50 %. [11] 

4.2 Vyhodnocení termografických měření 

Pláště budov se termokamerou měří především v zimě, ideálně za venkovních 

teplot pod bodem mrazu. Vnější povrch budov přitom při měření nesmí být ovlivněn 

teplotními zisky ze slunečního záření (alespoň 8 hodin před začátkem měření). Měříme 

proto nejčastěji ráno, ještě před východem slunce a během dne, je-li zataţeno. Běţné 

je i měření ve večerních hodinách. Ke zkreslení výsledků vedou i mokré povrchy 

konstrukcí (déšť, sníh), případně silné nepravidelné proudění větru a silné sněţení. Měření 

je tedy zásadně závislé na klimatických podmínkách. 

Pro vyhodnocování termogramů byly pouţity přehledné formuláře, do kterých jsou 

zapsány veškeré potřebné údaje pro správné vyhodnocení. Kaţdému termogramu přísluší 

jeden formulář. 

V přehledech jsou uvedeny tyto údaje: 

V horní části formuláře – zadavatel měření a Měřené místo – bliţší určení měřené 

části bytového domu Budovatelů bl. 156 v Mostě. 

Přehledná tabulka obsahuje tyto informace:  

 IR information  

 Date of creation - datum měření 

 Time  of creation - přesný čas měření 

 File name - název termogramu  

 Camera serial numer – sériové číslo kamery 

 Label 

 IR: max- maximální teplota celé plochy termogramu 
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 Object parameter  

 object distance - vzdálenost mezi měřeným objektem a objektivem 

kamery.tohoto parametru se pouţívá  pro  korekci  vlivu způsobeného 

skutečností, ţe radiace objektu je částečně pohlcována v  atmosféře, která 

je mezi objektem a kamerou, a ţe přenos v atmosféře klesá se vzdáleností. 

 ambient temperature - teplota okolí v době měření – tento parametr se uţívá 

ke kompenzaci radiace odraţené od objektu a radiace atmosféry mezi 

kamerou a objektivem (měřeno digitálním teploměrem) 

 emisivita 

 Profil teplot v dané rovině – graf křivky teplot přímky protínající termogram 

(LIO 1) 

 Maximální teplota - LIO 1 : max 

 Minimální teplota - LIO 1 : min 

 moţno nastavit aţ 40 bodů  

 Vybraný termogram, který nejlépe vystihuje dané tepelné vlastnosti měřené 

části se stupnicí teplot umístěné v pravé části tohoto termogramu 

 Fotografie usnadňuje snadnější identifikaci měřené oblasti objektu panelového 

domu. 

 Měření na ulici Budovatelů v Mostě 

Měření tepelných ztrát pláště budovy, kterého jsem se zúčastnila proběhlo na ulici 

Budovatelů v Mostě 25.2.2011 v ranních hodinách při teplotě vzduchu -5,5ºC 

za spolupráce VÚHU, a.s. Most. V době měření byly splněny všechny stanovené 

klimatické podmínky. Cílem tohoto termovizního měření bylo zjištění aktuálního stavu 

tepelné izolace pláště objektu. Měřeným objektem byl bytový dům starší výstavby, který 

má uţ většinou vyměněná dřevěná okna za plastová.  

Měření termovizní kamerou se doporučuje provádět za minimálního vlivu slunce, 

větru, změn teploty ovzduší a teploty uvnitř měřeného objektu. Odpadá pak sloţité 

korigování získaných výsledků. Dále jsme se zaměřili zejména na ty závady v tepelné 

izolaci budov, které způsobují největší tepelné ztráty. 
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Obr.5: Měření termovizní kamerou [autorka] 

Nejprve bylo provedeno u kaţdé stěny budovy měření z větší vzdálenosti, abychom 

získali celkový pohled (obr.6). Dále byly detailně proměřovány jednotlivé stavební prvky 

jako okna, dveře, části zdí, atd.(obr.7).  

 

Obr.6: Pohled z větší vzdálenosti [autorka] 
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Obr.7: Pohled na jednotlivé stavební prvky [autorka] 

Ke kaţdému termogramu byla vţdy pořízena digitální fotografie pro snadnější 

identifikaci nalezeného místa se sníţenou tepelně-izolační vlastností. Pro správné 

vyhodnocení nasnímaných termogramů byla současně měřena teplota okolního vzduchu 

kalibrovaným digitálním teploměrem. 

Pro přesné určení emisivity povrchu byl vybrán dílčí zkušební vzorek, jehoţ teplota 

se změřila kontaktním teploměrem, a po dosazení hodnot teploty okolí a vzdálenosti 

do kamery se tento vzorek změřil termokamerou. Upravováním hodnoty emisivity 

se kamera zkalibrovala na správnou teplotu změřenou kontaktním teploměrem. 

Z  povrchových teplot naměřených při termovizním měření vychází, ţe povrchové teploty 

na stěnách měřených budov jsou různé. Na termogramech jsou zachyceny naměřené 

povrchové teploty a jejich výše ukazuje na místa zvýšených úniků tepla, ale teploty ještě 

nedávají dostatečnou představu o výši tepelných ztrát danou stavební konstrukcí.  

Termogramy mají na levém okraji stupnici, která rozděluje nastavený rozsah 

měřených teplot na jednotlivé izotermální intervaly v energetických hladinách udávaných 

v „izotermálních jednotkách“ (obr. 8). Na termovizním snímku jsou teplotám přiřazeny 

barvy dle teplotní škály vpravo od snímku. Kaţdý snímek obsahuje celé barevné spektrum, 

kdy nejchladnějšímu místu na snímku je přiřazena černá barva a nejteplejšímu místu barva 
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bílá. Při vyhodnocení měření se vychází z termogramů a tedy rozdělení povrchových teplot 

objektu.  

V příloze č.1 vytištěné termogramy zobrazují jednotlivé měřené stavební prvky 

snímaného objektu na ulici Budovatelů, které slouţí jako základní prvek pro posouzení 

tepelného stavu objektu měření. 

 

Obr.8: Termogram [autorka] 

 Závěr měření  

Současný tepelně-izolační stav obvodových stěn snímaného objektu bytového 

domu bl. 156, v ulici Budovatelů v Mostě, zjištěný termovizní aparaturou, ze kterého 

jednoznačně vyplývá, ţe:  

 snímaný dům na obvodu pláště má výrazné tepelné rozdíly a venkovním 

měřením povrchové teploty byla prokázána sníţená tepelně- izolační 

schopnost objektu. 

 doporučuje se celkové zateplení objektu, kterým dojde zamezení tepelných 

mostů, které se nyní nacházejí nejen pouze kolem oken, ale i v ostatní části 

budovy. Zateplením se zabrání  únikům tepla a zároveň dojde ke sníţení 

spotřeby energie na vytápění.  

 Další poskytnuté měření objektů 



Bc. Iva Kudelová: Moţnosti a význam energetických úspor v oblasti bydlení  

a průmyslových staveb 

 

2011 33 

Vzhledem k tomu, ţe měření bylo uskutečněno v letošním roce, není moţnost 

porovnat úniky tepla před a po zateplení, které se bude teprve realizovat. Byly mi však 

poskytnuty snímky a měření jiných objektů, na kterých je vidět změna oproti původnímu 

měření.  

První termovizní měření povrchové teploty obvodového pláště panelového domu 

bl. 571 v ulici J. Wolkera v Mostě před dodatečným zateplením, bylo provedeno 16. března  

2005 v časných ranních hodinách, a to za příznivých klimatických podmínek 

 Druhé termovizní měření povrchové teploty obvodového pláště objektu 

panelového domu po dodatečně provedeném zateplení izolačními hmotami a výměnou 

oken bylo provedeno dne 12. dubna 2010 v časných ranních hodinách při teplotě okolního 

vzduchu  5,8 C. 

Z následujících obrázků je moţné porovnat tepelně-izolační poměry před a po zateplení 

domu.  

 

Obr. 9:Boční stěna - horní část v r. 2005   r. 2010 [8] 

 

Obr.10: Boční stěna - dolní část v r. 2005    r. 2010 [8] 
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Obr.11: Vchod č. 399 - horní část v r. 2005   r. 2010 [8] 

 

Obr.12: Vchod č. 398 - horní část v r. 2005     r. 2010 [8] 

   

Obr.13: Boční stěna - horní část v r. 2005   r. 2010 [8] 
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 Z uvedených obrázků je vidět patrný rozdíl tepelně-izolačních poměrů pláště domu 

v roce 2005 a v roce 2010. Dodatečným zateplením izolačními hmotami došlo 

k odstranění tepelných mostů. Především nad okny a v bočních stěnách domu.  

 Dále dokončenou výměnou oken a dveří došlo k odstranění netěsností kolem oken.  

 V pořadí druhé termovizní měření prokázalo účinnost provedeného zateplení 

objektu panelové domu a vyhodnocením pořízených termogramů nebyla nalezena 

ţádná výraznější teplotní anomálie.  

 Naměřené hodnoty teplot se vztahují vţdy na okrajové podmínky v době měření 

(např. teplota vzduchu, vlhkost, rychlost větru, teplota uvnitř měřeného objektu 

atd.). [8] 
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Formulář pro vyhodnocení termogramů 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr.14. Ukázka formuláře [autorka] 

 

Objekt měření – měřená části 

 
Ilustrační fotografie  

fotogra Object 

parameter - object 

distance - 

vzdálenost mezi 

měřeným objektem 

a objektivem            

..                        

kamery,.tohoto 

parametru se 

pouţívá  pro  

korekci  vlivu 

způsobeného        .                         

skutečností,  ţe  

radiace objektu  je  

částečně 

pohlcována 

v  atmosféře,  .                         

která je mezi   

objektem a 

kamerou, a ţe  

přenos v atmosféře  

klesá  se .                         

vzdáleností.    

-  

a

m

b

i

e

n

t

 

t

e

m

__IR information__ 

Date of creation - 

datum měření                    

Time  of creation - 

přesný čas měření 

File name - 

 název termogramu 

 
_____Label______  
IR: max - 

maximální teplota 

termogramu 

__Termogram__  
se stupnicí teplot 

umístěné v pravé 

 části  

__Histogram__ 

procentuální 

zastoupení 

teplot v dané 

ploše 

Společnost je 
držitelem 
certifikátu 
jakosti podle 
ČSN EN ISO 
9001 

Profil teplot v dané rovině – 
Graf  křivky teplot přímky 

protínající termogram 

_Object parameter_ 

object distance - vzdálenost mezi 

objektivem kamery a měřeným objektem  

ambient temperature - teplota okolí 
_____Label______ 

Fault (SPO 1) – poruchová teplota 
SPO 1 – teplota v místě bez závady 
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Obr.15: Příklady termovizních měření obytných domů [autorka] 
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Obr.16: Příklady termovizních měření obytných domů [autorka] 
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4.3 Příklad výpočtu dílčího projektu rodinného domku 

V této kapitole budou uvedeny na konkrétních příkladech rodinných domků 

skutečné přínosy v porovnání před a po provedení zateplení. Na termovizních snímcích 

jsou zároveň patrné klíčové úniky tepla. Nedílnou součástí je i zjednodušená schématická 

výkresová dokumentace ukazující na stavební řešení dané problematiky. 

Výpočet tepelné ztráty budovy je nejčastěji pouţíván pro návrh zdroje vytápění. 

Můţeme ji kalkulovat pro celý dům tzv. obálkovou metodou, která ve výpočtu pracuje 

pouze s konstrukcemi, které oddělují vnitřní vytápěný objem od venkovního prostředí.  

Pro stanovení těchto veličin se pouţívají různé metody, ale i různě přesné pracovní 

postupy. Vedle postupu tzv. obálkovou metodou nebo podrobného počítání jednotlivých 

místností, existuje i postup vícezónového výpočtu. Ten svým způsobem upravuje postup 

obálkové metody pro budovu, kde je více rozdílných prostorů, které se liší i nároky 

na vnitřní mikroklima (teplotu, vlhkost atd.). 

Jedním z výchozích vstupů pro výpočet potřeby tepla na vytápění je tepelná ztráta 

(W), nebo často pouţívané měrné tepelné ztráty (představují tepelný tok bez ohledu 

na poţadované teploty – W/K).  

Potřebu tepla na vytápění je moţné vypočítat různým způsobem. Dříve se pouţívala 

zjednodušená dennostupňová metoda, která vycházela z délky topného období a průměrné 

venkovní teploty. Dnes se pro stanovení této hodnoty pouţívají podrobnější výpočetní 

metody s kratším časovým krokem měsíc, den či hodina.  

Je nutné vědět, jakým způsobem byla tepelná ztráta i potřeba tepla na vytápění 

vypočtena. Bez předchozí analýzy se však nedá úplně jednoznačně říci, která konstrukce 

nejvíce ovlivňuje tepelnou ztrátu objektu. 

 Příklady výpočtu  

K výpočtu posouzeni tepelně technických vlastnosti budovy, kterými jsou stanovení 

součinitelů prostupu tepla a měrná roční potřeby tepla na vytápění, je zapotřebí kalkulace 

podle normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, která se člení na 4 části:  

 Termíny a definice. Veličiny pro navrhování a ověřování,  

 Funkční poţadavky, 
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 Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování, 

 Výpočtové metody pro navrhování a ověřování.  

Je to jedna z klíčových norem pro navrhování a hodnocení budov a to především 

z hlediska spotřeby energie na vytápění.  

Další poţadovaná norma k výpočtu je ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost 

budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení. Tato norma uvádí výpočtové 

metody pro hodnocení roční spotřeby energie na vytápění a chlazení obytných 

a nebytových budov nebo jejich částí. Tato metoda obsahuje i výpočet roční potřeby 

energie na vytápění a chlazení pro zajištění poţadované teploty v budově.  

Pro vysvětlení je třeba uvést, ţe měrná potřeba tepla na vytápění se liší od měrné 

spotřeby.  

 Měrná potřeba tepla na vytápění je čistá výpočtová potřeba tepla na prostorové 

vytápění bez vlivu účinnosti otopné soustavy a zdroje tepla. Vypočtené mnoţství 

tepla v kWh, které je za rok potřeba dodat do místností na vytápění, vztaţené 

na 1 m
2
 podlahové plochy budovy - nezahrnuje v sobě účinnost otopné soustavy 

a zdroje tepla. Při výpočtu se postupuje dle ČSN EN ISO 13790, v souladu 

s TNI 73 0329, TNI 73 0330 a ČSN 73 0540 nebo také v souladu s vyhláškou 

MPO ČR č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov [17]. Jinými slovy 

potřeba je to, co potřebujeme, abychom dům vytopili. 

 Měrná spotřeba tepla na vytápění je skutečná spotřeba energie, kterou skutečně 

spotřebujeme a hlavně zaplatíme. Je ovlivněna účinností zdroje vytápění, účinností 

rozvodů, regulace a v neposlední řadě schopností reagovat a vyuţít tepelné zisky.“ 

Výpočty, které provádí projektant, mi byly poskytnuty pouze k nahlédnutí, 

ale nemohu je v této diplomové práci celé prezentovat, protoţe jejich sloţení je nad rámec 

řešení této diplomové práce. Z tohoto důvodu uvedu jen, které údaje jsou zapotřebí 

pro tento výpočet a závěr, ve kterém je zhodnocena měrná roční potřeba tepla na vytápění 

před realizací opatření  a po realizaci a jaká je úspora energie.  

 Projekt dílčího zateplení domu – zateplení střechy a podlahy přiléhající 

k zemině. 

 



Bc. Iva Kudelová: Moţnosti a význam energetických úspor v oblasti bydlení  

a průmyslových staveb 

 

2011 41 

 Popis budovy 

Jedná se o stávající jednopodlaţní rodinný dům s obytným podkrovím. Je celý 

podsklepený, sklepy jsou nevytápěné. Jedná se o rodinný dům s jednou bytovou jednotkou. 

Rodinný dům je postaven z pálených cihel. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním 

zateplovacím systému ETlCS s tepelnou izolaci z pěnového polystyrénu tl. 80 mm. Výplně 

otvorů - stávající okna jsou zdvojená plastová - U = 1,4 W/m
2
 K, vstupní dveře 

do rodinného domu U = 2,0 W/m
2
 K. Nejvyšší strop podkroví tvoří nosné dřevěné kleštiny 

s dřevěným záklopem. Podlahu a strop nad nevytápěným suterénem tvoří keramická 

dlaţba. Strop ani podlaha není zateplena. Plocha podlahové vytápěné plochy je 117 m
2
. 

Výkresová dokumentace na obr.17 dokládá současný stav domu.  

 

Obr.17: Současný stav domu  

Pro výpočet je pouţitý typ výpočtu potřeby energie podle TNI 730329, tzn. měsíční 

okrajové podmínky. Přílohou je hodnocení jednotlivých zón v objektu, přehledné výsledky 

výpočtu pro jednotlivé zóny, pro celý objekt a základní komplexní tepelně technické 

posouzení stavební konstrukce. 
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Výsledek výpočtu stávajícího stavu 

Celková a měrná potřeba tepla na vytápění  

Celková roční potřeba na vytápění budovy:   72,799 GJ 20,222 MWh 

Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  343,5 m
3 

Celková podlahová plocha budovy.    117,7 m
2 

Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m
3
): 58,9 kWh/(m

3
 .a) 

Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:   172 kWh/ (m
2
 .a) 

Stavební úpravy zahrnují zateplení nezateplené vodorovné části stropu podkroví 

a zateplení stropu nad nevytápěným suterénem (obr.18). Zateplení je zvýrazněno 

na obrázku červenou barvou. Okna a vstupní dveře zůstanou původní, konkrétně se jedná 

o vstupní dveře do rodinného domu.  

 

Obr.18: Nový stav budovy po úpravách 
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 Výsledek výpočtu nového stavu: 

Celková a měrná potřeba tepla na vytápění  

Celková roční potřeba na vytápění budovy:   45,179 GJ 12,550 MWh 

Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  343,5 m
3 

Celková podlahová plocha budovy.    117,7 m
2 

Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m
3
): 36,5 kWh/(m

3
 .a) 

Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:   107 kWh/ (m
2
 .a) 

 Závěr 

V případě, ţe by dům prošel navrţenou stavební úpravou, měrná roční potřeba tepla 

na vytápění před realizací opatření, která je nyní 172 kWh/m
2
 se sníţí po realizaci opatření 

na 107 kWh/m
2
. Úspora energie činí v tomto případě 37%. Tímto se sníţí i hodnota 

vypouštěných emisí CO2 do ţivotního prostředí.  

 Projekt dílčího zateplení domu - výměna výplni otvorů  

 Popis budovy: 

Provedení stavební úpravy v podobě výměny výplní otvorů (oken, dveří) rodinného 

domu za účelem sníţení energetické náročnosti domu. Výpočetní postup umoţňuje získat 

správné údaje při výpočtu úspory energie na vytápění dosaţené samotnou výměnou výplní 

otvorů (oken a dveří). Výkresová dokumentace (obr.17) zobrazuje současný (stávající) stav 

domu před provedením celkové stavební úpravy objektu. Při výpočtu měrné roční potřeby 

tepla na vytápění bylo uvaţováno s podlahovou plochou vytápěné oblasti domu (zóny) 

o velikosti 138,44m
2
 a objemem zóny 533,6m

3
. V rodinném domě se nachází 1 bytová 

jednotka o velikosti 4+kk. 

 Pro výpočet je pouţitý typ výpočtu potřeby energie podle TNI 730329 

jako v předchozím příkladě.  
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Obr.19: Současný stav domu 

Stavebními úpravami budou částečně měněny stávající výplně otvorů vytápěného 

prostoru domu, částečně budou stávající otvory rušeny. Na základě těchto úprav 

je dosaţeno předepsaného sníţení spotřeby energie na vytápění umoţňující ţádat 

o podporu z dotačního programu Zelená úsporám, která je, jak uţ bylo zmíněno v kapitole 

2.3 v současné době pozastavena. Stávající výplně otvorů jsou v objektu v původním 

provedení od výstavby domu a svojí konstrukcí a zabudováním v obálce domu nevyhovují 

současným normovým poţadavkům. 

 Výsledek výpočtu stávajícího stavu 

Celková a měrná potřeba tepla na vytápění  

Celková roční potřeba na vytápění budovy:   83,821GJ 23,283 MWh 

Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  533,6 m
3 

Celková podlahová plocha budovy.    138,4 m
2 

Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m
3
): 43,6 kWh/(m

3
 .a) 

Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:   168 kWh/ (m
2
 .a) 
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Obr.20: Nový stav domu 

 Výsledek výpočtu nového stavu: 

Celková a měrná potřeba tepla na vytápění  

Celková roční potřeba na vytápění budovy:   62,975 GJ 17,493 MWh 

Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  533,6 m
3 

Celková podlahová plocha budovy.    138,4 m
2 

Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m
3
): 32,8 kWh/(m

3
 .a) 

Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:   126 kWh/ (m
2
 .a) 

 Závěr 

V případě, ţe by dům prošel navrţenou stavební úpravou, měrná roční potřeba tepla 

na vytápění před realizací opatření, která je nyní 168 kWh/m
2
 se sníţí po realizaci opatření 

na 126 kWh/m
2
. Úspora energie činí v tomto případě 25%. Tímto se sníţí i hodnota 

vypouštěných emisí CO2 do ţivotního prostředí.  

 Na uvedených příkladech je patrné, ţe jestliţe chceme investovat do rekonstrukce 

domu je velmi důleţité, pro jak velký rozsah se rozhodneme.  
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V prvním případě, kdy je jiţ provedeno celkové zateplení vnějších stěn budovy, 

výměna oken a vstupních dveří, při zateplení stropu v nevytápěném sklepě a střech 

je úspora energie vyšší.  

Ve druhém případě se jedná o niţší úsporu, protoţe na domě není ještě provedeno 

zateplení obvodních stěn, které nadále budou umoţňovat únik tepla. Zároveň se jedná 

i o menší rozsah stavebních prací.  

 Na obr.21 a obr.22 jsou pro ilustraci snímky jiných objektu pořízené termovizní 

kamerou, na kterých jsou patrné úniky přes střechu domu, v okolí komínu, střešního okna, 

překladu střechy, přes okna a vstupní dveře. Názorně nám ukazují, kde je hledat řešení 

pro nechtěný únik tepla.  

 Závěrem lze tedy říci, ţe jestliţe budeme investovat do rekonstrukce našeho 

bydlení, vrátí se nám tyto výdaje zpět za několik let za ušetřenou energii, kterou 

nespotřebujeme.  

 

Obr.21: Termovizní snímky střechy [9] 
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Obr.22: Termovizní snímky oken a vstupních dveří [9] 
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5 ZÁVĚR 

 S rostoucí cenou fosilních paliv je ţivotní prostředí v naších sídlech stále 

zatěţováno škodlivými látkami, jako jsou tuhé látky (saze), oxidy síry a oxidu dusíku. 

Lidé si vůbec neuvědomují, ţe při spalovaní komunálního odpadu, PET lahví a jiných 

nebezpečných odpadů sice moţná ušetří finance za vytápění, ale daleko více poškozují 

zdraví nejen své, ale i svých spoluobčanů.  

Neustále rostoucí ceny energií a stále se zhoršující stav ţivotního prostředí jsou dva 

nejčastější důvody, které vedou stavitele a majitele domů k realizaci opatření, která sniţují 

spotřeby energií. Cena zemního plynu od roku 2002 do 2008 vzrostla 1,8krát. To znamená 

v praxi, ţe majitelé domu, kteří se rozhodli pro zateplení svého objektu v roce 2002 izolací, 

tehdy doporučeným standardem tloušťky 8-10cm, mohou očekávat, ţe se tato investice 

vrátí za 20. let. Jestliţe pouţili tepelnou izolaci o tloušťce 15-20cm dobu návratnosti 

zkrátili na 10-12. let. Z uvedeného jednoznačně vyplývá mnoţství ušetřené nespotřebované 

energie. U běţných domů mohou úspory kvalitním zateplením stěn v tloušťce kolem 20 cm 

izolace činit přibliţně 40 ÷ 60 % spotřeby tepla na vytápění. I tady platí pravidlo, 

ţe na tloušťce izolace se nevyplatí šetřit. 

 V praxi je ověřeno, ţe realizace tepelné diagnostiky při zjišťování tepelných ztrát 

na objektu pomocí termovizní aparatury je nejefektivnější způsob verifikace. Zpracování 

výsledků měření pomocí výpočetní techniky umoţňuje objektivní hodnocení. Zařazením 

bezkontaktního měření objektů pomocí termovizní aparatury se podařilo najít cestu, 

jak získat komplexní a konkrétní informace o tepelných ztrátách. K rozhodnutí o vhodné 

realizaci zateplení a zjištění konkrétních míst úniku tepla., jak jiţ bylo v diplomové práci 

uvedeno, nám můţe velmi přispět vyuţití termovizního měření. Jestliţe víme, jaké ztráty 

objekt produkuje, je třeba následně zvolit vhodné opatření. Doporučený postup z pohledu 

realizace je prioritní výměna oken a vstupních dveří, zateplení obvodových stěn objektu, 

zateplení nevytápěných prostor a zateplení střechy. Jejich uskutečněním dojde ke sníţení 

energie za vytápění a tím sníţení i finanční částky. 

„U dvoupatrového samostatně stojícího domu z 80. let z plných pálených cihel, 

jehoţ spotřeba tepla na vytápění před zateplením činí asi 250 kWh/m
2
 za rok, vyjde 

investice do jeho zateplení včetně výměny oken a spojených prací na 460 tisíc korun. 

Spotřeba tepla se pak sníţí zhruba na 50 kWh/m
2
 za rok.“ http://technik.ihned.cz. 

http://technik.ihned.cz/
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Spotřeba energie neznamená jen energetické náklady, ale také plýtvání 

ekologickými zdroji. Nadměrná emise CO2 (vytápění budov: 30–35 % z celkových emisí 

do ovzduší) produkovaného při spalování různých druhů paliv, způsobuje skleníkový efekt 

nebezpečný pro nás všechny. Omezením spotřeby energie zateplením objektu můţeme 

sníţit energetickou náročnost budov, a tím omezit emisi skleníkových plynů. Většina 

velkých tepláren nadále pouţívá uhlí, coţ tvoří zhruba 45 % výroby tepla u nás, 

ale správným, technicky zdůvodněným zateplováním, lze sníţit spotřebu tepla v obytných 

domech aţ o polovinu. 

Kaţdý můţe mít teplý, pohodlný a zdravý domov – a přitom srazíme uhlíkové 

exhalace, rodinné účty za vytápění i dovoz plynu. Takţe lze se připojit ke konstatování 

Hnutí duha (citace) „Program energetické nezávislosti, který domácnostem a obcím 

pomůţe se zateplováním domů, by totiţ měl hned patero přínosů: 

 menší výdaje za dovoz plynu, 

 niţší závislost na uhelných dolech, 

 menší účty domácností za teplo, 

 desetitisíce nových pracovních míst, 

 čistý vzduch v obcích a malých městech.“ Konec citace. [14] 

 

Závěrečné motto 

„Když jste schopni měřit to, o čem hovoříte a vyjádřit to čísly, potom o tom něco víte. 

V opačném případě je Vaše poznání chabé.“ 

         W. Thomson 
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