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Anotace 

Disertační práce je zaměřena na analýzu stavebně energetické koncepce sanace vybraných 
budov bytových domů, které byly realizovány ve druhé polovině minulého století. Pro 
analýzu bylo vybráno sedm bytových domů, pro které byl zpracován popis stávajícího stavu 
konstrukcí, a to včetně popisu jejich sanací spojených se snížením energetické náročnosti. 
Pro vybrané budovy bytových domů byly vypočteny tepelně technické charakteristiky 
konstrukcí na systémové hranici budovy prostřednictvím součinitele prostupu tepla 
a tepelného odporu konstrukce. Dále byly zpracovány jejich hodnocení energetické 
náročnosti dle platné legislativy. Byly stanoveny hodnoty celkové dodané energie, měrné 
dodané energie, hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla a hodnoty neobnovitelné 
primární energie. Výpočty energetické náročnosti byly primárně zaměřeny především na 
spotřebu energie na vytápění. Vypočtené hodnoty spotřeby energie na vytápění byly 
posuzovány se skutečnými spotřebami energie naměřenými u vybraných budov bytových 
domů za období posledních desíti let, a to za období let 2004 – 2013. V těchto obdobích se 
výrazně projevily změny spotřeby energie způsobené stavebními úpravami stávajících 
staveb spojenými se snížením energetické náročnosti. Výpočty energetické náročnosti 
vybraných budov byly modelovány při změně zadání okrajových podmínek. Okrajové 
podmínky byly změněny pro čtyři případy. Okrajové podmínky byly modelovány pro změnu 
zadání intenzity přirozeného větrání vybraných budov, pro změnu zadání tepelné 
akumulace konstrukcí vybraných budov, pro změnu zadání vlivu tepelných vazeb 
u vybraných budov a pro změnu zadání vnitřních teplot u vybraných budov. Následně byly 
statisticky vyhodnoceny odchylky vypočtených hodnot. 

Klíčová slova: 

Bytový dům, sanace bytových domů, panelový dům, energetická náročnost budov, 
energetika budov, stavební tepelná technika, okrajové podmínky.  

Annotation 

The thesis focuses on analyzing the building energy concept of rehabilitation of selected 
residential buildings which were implemented in the second half of the last century. Seven 
residential buildings of different design solutions (type and a-type) were selected for the 
analysis. A description of the existing state of structures, including a description of 
rehabilitations associated with a reduction in energy intensity was developed for the 
selected residential buildings. Thermal technical characteristics of structures at the 
building system limit were calculated for the chosen residential buildings through the 
coefficient of heat transfer and structure heat resistance. Further, there was also 
processed their energy performance according to applicable legislation. The value of the 
total energy supplied, the specific energy supplied, the value of the average heat transfer 
coefficient and the value of non-renewable primary energy were determined. Calculations 
of energy performance were primarily focused mainly on energy consumption for heating. 
Calculated values of energy consumption for heating were assessed with the actual energy 
consumption measured at selected residential buildings over the last ten years, for the 
period 2004 - 2013. In these periods there were significant changes in energy consumption 
due to structural modifications of existing buildings associated with a reduction in energy 
intensity. Calculations of energy performance of selected buildings were modelled during 
changing of marginal conditions. Marginal conditions were changed in four cases. Marginal 
conditions were modelled to change the assignment of intensity of natural ventilation 
selected buildings to change the assignment of thermal storage of structures of selected 
buildings, to change the assignment of influence of thermal bonds in selected buildings and 
to change the assignment of internal temperatures of selected buildings. Subsequently 
deviations of the calculated values were statistically evaluated.  

Keywords: 

Residential building, rehabilitation of residential building, slab block, energy performance 
of buildings, energetics of buildings, building thermal technology, marginal conditions.
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1 ÚVOD A PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU PROBLEMATIKY 

Snahou současné společnosti je snižování emisí skleníkových plynů v rámci ochrany 
životního prostředí vztahující se k tématu globálního oteplování vyvolané skleníkovým 
efektem. Ke snižování emisí skleníkových plynů se světové společnosti zavázaly již 
prostřednictvím Kjótského protokolu [33], který byl přijat v Japonsku v roce 1997. 
Snižování produkce skleníkových plynů je také jedním z principů udržitelného rozvoje 
a souvisí mimo jiné i se snižováním spotřeb energií světové společnosti. Jelikož samotné 
budovy spotřebovávají podstatnou část z celkové světové produkce energií, je vyvíjen tlak 
na snižování spotřeby energií v budovách, a to nejen v budovách nových, tak i v budovách 
stávajících v rámci sanací, stavebních úprav větších změn dokončených staveb. 

V souvislosti s tématem snižování skutečných spotřeb energií v budovách se vyskytuje 
pojem energetická náročnost budovy, která je dle zákona [23] charakterizovaná jako 
množství energie, která je vypočtená (nikoli skutečně spotřebovaná), a je nutná k zajištění 
funkčnosti budovy. Do celkové energetické náročnosti budovy jsou tedy zahrnuty energie, 
jejichž úkolem je zajistit vytápění budovy, ohřev teplé vody pro uživatele budovy, chlazení 
budovy, zvlhčování vzduchu v budově, větrání v budově a osvětlení budovy. 

Snižování skutečných spotřeb energií v budovách je podpořeno platnou legislativou 
na evropské úrovni. Pro země Evropské Unie vstoupila v platnost směrnice o energetické 
náročnosti budov označovaná jako EPBD I [19], která musela být implementovaná 
do legislativy jednotlivých členských států. V případě České republiky se jednalo o vydání 
vyhlášky o energetické náročnosti budovy [24], která vstoupila v platnost 1. ledna 2009 
jako prováděcí vyhláška k zákonu o hospodaření energií ve znění tehdejších předpisů [23]. 
Vyhláška o energetické náročnosti budov [24] s sebou přinesla nový způsob hodnocení 
energetické náročnosti budov, a to hodnocení z hlediska celkové spotřeby energie jako 
součtu energií na vytápění, ohřev teplé vody, chlazení, zvlhčování vzduchu, větrání 
a osvětlení. Doposud bylo zvykem v českém prostředí hodnotit budovy z hlediska 
energetické náročnosti podle potřeby energie na vytápění, jak je uvedeno v normách [5], 
[6], [7]. 

V roce 2010 byla evropská směrnice revidovaná a nově přepracovaná. Je označovaná jako 
EPBD II [20]. Přepracované vydání směrnice o energetické náročnosti budov si vytýčilo 
zpřísnění požadavků vedoucích k výraznému snížení spotřeby energií budovami. Motto 
evropských směrnic  [20], [21], [22] vztahujících se k energeticko-klimatické politice je cíl 
20 – 20 - 20 vyjádřených na obrázku 1-1. Evropská unie si vytýčila splnit do r. 2020 snížení 
spotřeby energií o 20%, snížení emisí skleníkových plynů o 20% a zvýšení podílů 
obnovitelných zdrojů energií z celkové výroby energií o 20%, to vše v porovnání s rokem 
1990. Dalším z požadavků směrnice [20] je realizace všech novostaveb od r. 2020 jako 
„budovy s téměř nulovou spotřebou energie“. Evropská směrnice [20] byla implementovaná 
do platné legislativy ČR prostřednictvím novely zákona o hospodaření energií ve znění 
tehdejších změn [23] a prostřednictvím vyhlášky o energetické náročnosti budovy [25]. 
Další novela zákona o hospodaření energií [23] je v současné době ve schvalovacím procesu 
a reaguje na směrnici [21].  

 

Obrázek 1-1: Grafické znázornění motta směrnice o energetické náročnosti budov [20]  
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Pro analýzu stavebně energetické koncepce sanace budov byly vybrány bytové domy, které 
pocházejí z druhé poloviny minulého století. Charakteristickým rysem období této výstavby 
byla realizace bytových domů metodami prefabrikace. Realizace budov spočívala 
v blokovém systému, ze kterého se později rozvinul blokopanelový a panelový konstrukční 
systém. Seznam všech typizovaných konstrukčních soustav z období druhé poloviny 
minulého století realizovaných hromadnou panelovou výstavbou byl uveden v [26].  

Snižování spotřeb energií stávajících budov je zájmem uživatelů těchto budov, neboť 
snížení energetické náročnosti budovy vede ke snížení finančních nákladů na provoz budov. 
K dalším pozitivním důsledkům sanací budov spojených se snížením energetické náročnosti 
je zvýšení tepelné pohody v interiéru budov, zvýšení akustických izolačních vlastností 
výplní otvorů, snížení rizika vzniku plísní v interiérech a v neposlední řadě zvýšení 
životnosti obvodového pláště a zlepšení vzhledu.  

Snižování energetické náročnosti budov je podporováno prostřednictvím dotačních titulů, 
mezi které lze zařadit např. programy: Zelená úsporám (již neplatná, možnost získání 
dotací pro bytové domy), Nová zelená úsporám [27] (současně platná, možnost získání 
dotací pro rodinné domy, uvažuje se do budoucna v letech 2015 – 2020 s využitím pro 
bytové domy), Panel (již neplatný, možnost čerpání dotací pro bytové domy), Nový Panel 
[28], Operační program životního prostředí.  

Sanace stávajících staveb spojené se snížením energetické náročnosti budov jsou spojené 
se stavebními úpravami, mezi které patří: zateplováním konstrukcí na systematické hranici 
budovy (zateplování obvodového pláště, střechy, podlahy na terénu, podlahy nad 
suterénem) a výměna výplní otvorů na systematické hranici budovy (výměna oken 
a balkónových dveří, vstupních dveří, prosklených stěn). Pro větší změny dokončených 
staveb bytových domů z druhé poloviny minulého století je typické zateplování obvodových 
stěn a stropů s použitím kontaktních zateplovacích systémů s tepelnou izolací z desek 
pěnového polystyrenu nebo minerálních vláken. Pro zateplování plochých střech, které 
jsou typické pro skupinu vybraných bytových domů, se zpravidla navrhuje zateplení 
přidáním vrstvy tepelné izolace z pěnového polystyrenu nebo minerálních vláken jako další 
vrstvy na stávající skladbu střechy a osazení nové hydroizolační vrstvy. Nové výplně otvorů 
v obvodovém plášti se navrhují zpravidla plastová nebo dřevěná (z europrofilů) okna 
a balkónové dveře. V případě vstupních dveří se při sanacích můžeme setkat s plastovými 
či kovovými konstrukcemi prosklenými izolačními dvojskly. Snížení energetické náročnosti 
bývá často spojené s úpravami systémů vytápění a systémů pro ohřevu teplé vody (výměna 
zdrojů tepla za zdroje s vyšší účinností, doplnění stávajících zdrojů o nové 
zdroje - využívající obnovitelnou energii, izolace rozvodů, apod.).  

Nízká spotřeba energie budovami je jedním z aspektů udržitelnosti staveb. Principem 
udržitelného rozvoje je skloubení tří aspektů, a to sociálních, ekonomických 
a environmentálních. Nízká spotřeba energie na provoz budov předurčuje nízkou spotřebu 
neobnovitelné primární energie, nízkou produkci CO2 (kritérium environmentální), 
tepelnou pohodu v letním a zimním období (kritéria sociální), nízké provozní náklady 
(kritérium ekonomické). Ovšem nutno zde podotknout, že zatím, v současnosti, téma 
ekologického cítění a udržitelného rozvoje je pro většinu invertorů nezajímavé, 
a rozhodnutí závisí především na ekonomických aspektech. 
  



Analýza stavebně energetické koncepce sanace vybraných bytových domů 

AUTOREFERÁT K  D ISERTAČNÍ  PRÁCI 

Ing. Kateřina Kubenková   7 

 

2 CÍL A OBSAH DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je pomocí analýzy stavebně energetické koncepce sanace vybraných 
bytových domů ověřit přesnost výpočtů spojených se stanovením energetické náročnosti 
budov vyčíslených prostřednictvím spotřeby energie na vytápění v porovnání se skutečnými 
spotřebami energie. Součástí analýzy stavebně energetické koncepce sanace vybraných 
bytových domů je hodnocení vlivu změny zadávání okrajových podmínek na celkové 
výsledky hodnocení energetické náročnosti sanovaných staveb.  

Provedenou analýzou bude prokázána rozdílnost vypočtených a skutečných spotřeb energie 
nutné pro vytápění budov. Provedenou analýzou bude prokázán výrazný vliv zadání 
konkrétních okrajových podmínek do výpočtu na celkové výsledné hodnoty. 

Disertační práce řeší několik stěžejních částí, které jsou shrnuty do následujících bodů: 

1 Vymezení skupiny vybraných bytových domů realizovaných v druhé polovině minulého 
století, u nichž v období let 2004 až 2013 došlo k celkové sanaci spojené se snížením 
energetické náročnosti, a to prostřednictvím zateplení konstrukcí na systémové 
hranici budovy a prostřednictvím výměny výplní otvorů na systémové hranici budovy. 

2 Experimentální zjištění skutečných spotřeb energií (vyčíslených prostřednictvím 
celkové spotřeby energie dodané do budovy v GJ) na vytápění pro skupinu vybraných 
bytových domů. 

3 Výpočet tepelně technických charakteristik konstrukcí na systémové hranici budov 
bytových domů (vyčíslených pomocí součinitele prostupu tepla a tepelného odporu 
konstrukce) a komparace vypočtených hodnot s normovým požadavkem dle [8]. 

4 Výpočet energetické náročnosti bytových domů - pomocí software [34].  

5 Experimentální posouzení vlivu změny okrajových podmínek při hodnocení 
energetické náročnosti bytových domů. 

6 Stanovení vlivu uživatelů na výslednou energetickou náročnost budov prostřednictvím 
změny okrajových podmínek (vnitřní teplota). 

7 Stanovení a vyhodnocení energetické náročnosti budov prostřednictvím průkazu 
energetické náročnosti budovy pro vybrané bytové domy dle vyhlášky [24]. 

8 Vyhodnocení rozdílů mezi skutečně spotřebovanou energií a vypočtenými spotřebami 
energie pro vytápění vybraných budov. 
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3 METODY ZPRACOVÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Primární metodou zpracování disertační práce je provedení analýzy stavebně energetické 
koncepce sanace vybrané skupiny budov bytových domů. Analýza vychází z deskriptivní 
metody. Deskripce vybraných budov bytových domů umožnila použití numerické metody 
řešení disertační práce při stanovení spotřeb energie. Deskripce vybraných budov bytových 
domů různého konstrukčního řešení navazuje na experimentální metodu řešení disertační 
práce. Úkolem experimentu bylo stanovení skutečných spotřeb energií vybraných budov 
zjištěných za období desíti let (2004 – 2013). Vyhodnocení získaných energetických 
charakteristik je založeno na empirickém rozboru a identifikaci závěrečného tvrzení. 

Další metodou řešení disertační práce je modelování několika variant výpočtů energetické 
náročnosti budov vybraných bytových domů při zadávání čtyř různých okrajových 
podmínek, a to: změna zadání intenzity přirozeného větrání vybraných budov, změna 
zadání tepelné akumulace konstrukcí vybraných budov, změna zadání vlivu tepelných 
vazeb u vybraných budov a změna zadání teploty vnitřního vzduchu u vybraných budov. 
Rovněž vyhodnocení získaných energetických charakteristik pro variantní řešení zadání 
okrajových podmínek je založeno na identifikaci závěrečného tvrzení. 

3.1 Volba a deskripce budov bytových domů 

Pro zpracování disertační práce byly zvoleny bytové domy, které byly realizovány v druhé 
polovině minulého století. Pro analýzu byly vybrány budovy realizované v různých 
konstrukčních řešeních se čtyřmi až osmi nadzemními podlažími. Řazení bytových domů je 
dáno vzestupně, a to dle velikosti energeticky vztažné plochy. 

Tabulka  3-1 Seznam vybraných budov  

Číslo 
Konstrukční 
soustava Rok  Adresa budovy 

1 T 02 B 1970 Poštovní číslo 1369, Frýdlant nad Ostravicí 
2 G 57 1967 Frýdlantská číslo 1746, Frýdek - Místek 
3 T 06 B 1981 Nerudova číslo 701, Frýdlant nad Ostravicí 
4 OP 1.11 1984 Dělnická číslo 1593 / 4, Bruntál 
5 (zděný dům) 1968 Hlavní číslo 1343, Frýdlant nad Ostravicí 
6 HK 60 1967 Slavíkova číslo 1750 / 26, Ostrava - Poruba 
7 BP 70 OS 1979 Janáčkova číslo 1441 a 1442, Frýdlant nad Ostravicí 

Typizované konstrukční soustavy bytových panelových domů byly popsány v [31]. Popisy 
systémů vycházely z celostátního řešení včetně krajových variant řešení jednotlivých 
soustav. Pro tuto disertační práci jsou vybrány konkrétní příklady bytových domů, jež jsou 
popsány v následujících kapitolách 3.1.1 až 3.1.7. Deskripce bytových domů je zaměřena 
na konstrukce, které tvoří systémovou hranici budovy, a na popis energetických systémů, 
a to z důvodu hodnocení energetické náročnosti budovy. Byly vybrány budovy různého 
konstrukčního řešení, u nichž v minulosti (v období let 2004 – 2013) došlo ke stavebním 
úpravám stávajícího stavu spojených se zateplením konstrukcí a výměnou výplní otvorů 
na systémové hranici budovy. Tato volba vycházela ze snahy porovnání spotřeb energií 
před a po provedení stavebních úprav vedoucích ke snížením energetické náročnosti. Volba 
těchto bytových domů vycházela z teoretického rozboru skutečného souboru bytových 
domů, jelikož v druhé polovině minulého století vznikaly bytové domy převážně 
v ucelených konstrukčních soustavách, je patrné použití výsledků disertační práce i pro 
jiné, než konkrétně vybrané budovy.  

3.1.1 Bytový dům konstrukční soustavy T 02 B 

Vybranou budovou pro analýzu je bytový dům na ulici Poštovní číslo 1369 ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. Jedná se o bytový dům realizovaný v roce 1970 v konstrukční soustavě T 02 B se 
čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Budova je samostatně 
stojící. V bytovém domě se nachází 12 bytových jednotek, které jsou umístěny v 1. až 
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4. nadzemním podlaží. V podzemním podlaží se nachází domovní vybavení. K vertikální 
dopravě slouží dvouramenné schodiště, v budově není osobní výtah. 

 

Konstrukční soustava T 03 B je soustava 
realizovaná blokopanelovou technologií.  
Soustava má střední podélnou nosnou stěnu 
nahrazenou pilíře o rozměrech 0,75 x 0,5 m. 
Konstrukční výška podlaží je 3 m. Výkresová 
dokumentace budovy bytového domu je 
archivována u zpracovatele disertační práce.  

Obvodový plášť bytového domu tvoří 
blokopanely ze struskopemzobetonu tloušťky 
0,375 m a 0,3 m s oboustrannými omítkami. 
V roce 2007 došlo k zateplení obvodového 
pláště kontaktním zateplovacím systémem 
s tepelnou izolací z desek pěnového 
polystyrenu EPS 70 F v tloušťce 0,1 m. Střecha 
je jednoplášťová plochá, spádovaná k vnitřním 

střešním vtokům. Původní skladba střechy je tvořena železobetonovým stropním panelem 
tloušťky 0,215 m, škvárovým násypem ve spádu tloušťky 0,05 až 0,16 m, pískovým ložem 
tloušťky 0,015 m, tepelnou izolací z pěnosilikátových desek tloušťky 0,1 m 
a hydroizolačním souvrstvím. Střecha byla dodatečně zateplena v roce 2007 tepelnou 
izolací z pěnového polystyrenu v tloušťce 0,1 m s následným položením nové hydroizolační 
vrstvy. Podlahy bytů nad suterénem jsou v celkové tloušťce 0,1 m ve skladbě: na stropním 
železobetonovém panelu tloušťky 0,215 m je násyp z písku tloušťky 0,01 m, tepelná 
izolace ze skelné rohože tloušťky 0,015 m, lepenka A 500 H, vyrovnávací cementový potěr 
tloušťky 0,05 m a nášlapná vrstva z dřevěných vlysů tloušťky 0,019 m do asfaltového 
tmele, alternativně povlak z PVC, či keramická dlažba. Výplně otvorů v obvodovém plášti 
jsou tvořeny jednoduchými plastovými okny a balkónovými dveřmi prosklenými izolačními 
dvojskly, které byly osazeny nejpozději v roce 2007 a nahradily původní dřevěná zdvojená 
okna a balkónové dveře v bytech a ve schodištích (některé výplně otvorů byly měněny již 
dříve). Původní dřevěné dveře prosklené jedním sklem ve vstupu byly nahrazeny 
jednoduchými plastovými dveře prosklenými izolačním dvojsklem.  

Bytový dům je napojen na sekundární rozvody distributora tepla, firmy TERMO Frýdlant n. 
O. s.r.o.  Do domu je přivedena centrálně ekvitermně regulovaná topná větev ÚT. Otopná 
soustava je původní. V bytech jsou instalována litinová článková otopná tělesa. Vybavena 
jsou regulačními ventily s termostatickými hlavicemi a poměrovými měřiči.  Teplá voda pro 
každou bytovou jednotku se připravuje zvlášť, a to prostřednictvím plynového průtokového 
ohřívače. Větrání budovy je přirozené, je přímo závislé na chování uživatele. Předpokládá 
se intenzita přirozené výměny vzduchu v zóně n = 0,3 1/h. Osvětlení objektu je v souladu 
s hygienickými požadavky. 

3.1.2 Bytový dům konstrukční soustavy G 57 

Pro analýzu byla vybrána budova na ulici Frýdlantská číslo popisné 1746 ve Frýdku - Místku. 
Budova bytového domu byla realizovaná v konstrukční soustavě G 57 (v krajové variantě 
G 57 – OS) v roce 1967. Jedná se o bytový dům se šesti nadzemními podlažími a jedním 
podzemním podlažím. Budova je tvořena jednou sekcí konstrukční soustavy, které 
severozápadním štítem navazují na další sekci soustavy (Frýdlantská číslo 1745). V bytovém 
domě je umístěno 18 bytových jednotek, které jsou umístěny v nadzemních podlažích. 
V podzemním podlaží se nachází domovní vybavení, napojovací uzly sítí a sklepní boxy. 
K vertikální dopravě slouží dvouramenné schodiště a osobní výtah. Výkresová dokumentace 
posuzovaného bytového domu je archivována u zpracovatele disertační práce.  

 
Obrázek 3-1: Jižní průčelí bytového domu 
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Konstrukční soustava G 57 je typizovaná soustava s příčně nosným montovaným stěnovým 
systémem realizovaným v jednotném modulu 3,6 metrů. Konstrukční výška podlaží 
je 2,85 metrů. 

 

Obvodový plášť budovy tvoří panely ze 
struskopemzobetonu tloušťky 0,27 m, boční 
stěny zapuštěných lodžií jsou tvořeny 
struskobemzobetonovým panel tloušťky 0,2 m. 
V roce 2002 došlo k zateplení štítové stěny 
kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou 
izolací z pěnového polystyrenu tloušťky 
0,08 m. V roce 2010 došlo ke stržení 
stávajícího zateplení a nově byl zateplen celý 
obvodový plášť kontaktním zateplovacím 
systémem s tepelnou izolací v tloušťce 
0,120 m z desek pěnového polystyrenu EPS 70 
F a minerálních vláken MW, dle požadavků 
požárně bezpečnostního řešení stavby. Střecha 
je jednoplášťová plochá, spádovaná k vnitřním 
střešním vtokům. Původní skladba střechy je 
tvořena železobetonovým stropním plným 
panelem tloušťky 0,1 m, škvárovým násypem 

ve spádu, tepelnou izolací z plynosilikátových desek tloušťky 0,1 m a hydroizolačním 
souvrstvím. V roce 2010 byla střecha opět dodatečně zateplena v rámci aplikace nového 
hydroizolačního souvrství. Nová tepelná izolace pod střešní krytinu byla navržena 
z pěnového polystyrenu EPS 100 S v tloušťce 0,15 m. Podlahy bytů nad suterénem jsou 
realizovány ve skladbě: na stropním železobetonovém panelu tloušťky 0,1 m je struskový 
písek tloušťky 0,04 m, lepenka A 500 H, dřevotřískové desky tloušťky 0,02 m a nášlapná 
vrstva z dřevěných vlysů do asfaltového tmele, alternativně povlak z PVC. Výplně otvorů 
v obvodovém plášti jsou tvořeny jednoduchými plastovými okny a balkónovými dveřmi 
prosklenými izolačními dvojskly, které byly osazeny průběžně dle možností jednotlivých 
uživatelů nejpozději však v roce 2010 a nahradily původní dřevěná zdvojená okna 
a balkónové dveře. Ve schodišti jsou osazena jednoduchá plastová okna prosklená 
izolačním dvojsklem, která byla měněna v průběhu sanace budovy v roce 2010. Původní 
schodišťové prosklené stěny byly vybourány a otvory byly zmenšeny vyzdívkami ze systému 
Ytong v tloušťce 0,3 m. Původní vstupní dveře byly nahrazeny za jednoduché plastové 
dveře a okna s přerušeným tepelným mostem prosklené izolačním dvojsklem.  

Bytový dům je napojen na sekundární rozvody distributora tepla, firmy Teplárny 
Frýdek - Místek, Dalkia Česká republika, a.s. Do domu je přivedena centrálně ekvitermně 
regulovaná topná větev ÚT. Otopná soustava je původní. V bytech jsou instalována litinová 
článková otopná tělesa. Vybavena jsou regulačními ventily s termostatickými hlavicemi 
a poměrovými měřiči. Větrání budovy je přirozené, je přímo závislé na chování uživatele. 
Předpokládá se intenzita přirozené výměny vzduchu v zóně n = 0,3 1/h. Osvětlení objektu 
je v souladu s hygienickými požadavky. 

3.1.3 Bytový dům konstrukční soustavy T 06 B  

Pro analýzu byl vybrán bytový dům na ulici Nerudova číslo 701 ve Frýdlantu nad Ostravicí. 
Budova bytového domu byla dokončena v roce 1981. Jedná se o bytový dům s osmi 
nadzemními podlažími a 1 podzemním podlažím. Bytový dům tvoří jednu sekci konstrukční 
soustavy a západním štítem navazuje na sousední sekci (bytový dům na ulici Nerudova číslo 
702). V bytovém domě je umístěno 23 bytových jednotek, které se nacházejí v 2. až 
9. nadzemním podlaží. V 1. nadzemním podlaží se nachází domovní vybavení, sklepní boxy 
a napojovací uzly sítí. Pro vertikální dopravu slouží dvouramenné schodiště a osobní výtah.  

 
Obrázek 3-2: Severovýchodní průčelí 
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Konstrukční soustava T 06 B (krajová varianta 
T 06 B – OS R) je panelový, příčně nosný 
stěnový konstrukční systém realizovaný 
v jednotném modulu 3,6 m. Konstrukční výška 
podlaží je 2,8 m. 

Obvodový plášť bytového domu je 
kompletizovaný včetně povrchové úpravy. Ve 
štítech se nacházejí panely ze 
struskopemzobetonu tloušťky 
0,375 m a v průčelích jsou plynosilikátové 
panely tloušťky 0,24 m. V roce 1998 byl 
opatřen štít kontaktním zateplovacím 
systémem s telenou izolací z pěnového 
polystyrenu tloušťky 0,7 m. V roce 2007 došlo 
k zateplení průčelí bytového domu kontaktním 

zateplovacím systémem s tepelnou izolací z desek pěnového polystyrenu EPS 70 F 
v tloušťce 0,1 m. Střecha je jednoplášťová plochá, spádovaná k vnitřním střešním vtokům. 
Původní skladba střechy je tvořena železobetonovým stropním plným panelem tloušťky 
0,15 m, na němž je násyp ze zpevněné strusky ve spádu tloušťky 0,05 – 0,2 m, tepelná 
izolace z desek Heraklit tloušťky 0,05 m, další vrstvu tvoří desky z kašírovaného 
polystyrénu tloušťky 0,05 m a hydroizolační souvrství. Střecha byla v roce 2007 dodatečně 
zateplena, v rámci aplikace nového hydroizolačního souvrství. Nová tepelná izolace pod 
střešní krytinu byla navržena z pěnového polystyrenu EPS 100 S v tloušťce 0,1 m. Strop nad 
suterénem je tvořen železobetonovým stropním panelem tloušťky 150 mm, na němž je 
vyhlazovací hmota a vrstva PVC (alternativně nová podlahová krytina dle záměrů obyvatel 
jednotlivých bytových jednotek. Stropní konstrukce je zateplen na ze strany 
1. podzemního podlaží tepelnou izolací z desek pěnového polystyrenu tloušťky 0,04 m. 
Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou tvořeny jednoduchými plastovými okny 
a balkónovými dveřmi prosklenými izolačními dvojskly, které byly osazeny v roce 2007 
a nahradily původní dřevěná zdvojená okna a balkónové dveře v bytech a ve schodišti. 
V rámci sanace budovy v roce 2007 došlo ke zmenšení otvorů vstupních dveří dozdívkou 
z tvárnic Ytong tloušťky 0,25 m a byly osazeny nové vstupní dveře kovové s přerušeným 
tepelným mostem.  

Bytový dům je napojen na sekundární rozvody distributora tepla, firmy TERMO Frýdlant nad 
Ostravicí s.r.o. Do domu je přivedena centrálně ekvitermně regulovaná topná větev 
ústředního topení. Otopná soustava je původní. V bytech jsou instalována litinová článková 
otopná tělesa. Vybavena jsou regulačními ventily s termostatickými hlavicemi 
a poměrovými měřiči.  Topnou vodu s přívodní teplotou až 80 °C lze upravovat na teplou 
vodu 55 °C (v denním režimu) a 45 °C (v nočním režimu). Větrání budovy je přirozené, je 
přímo závislé na chování uživatele. Předpokládá se intenzita přirozené výměny vzduchu 
v zóně n = 0,3 1/h. Osvětlení objektu je v souladu s hygienickými požadavky. 

3.1.4 Bytový dům konstrukční soustavy OP 1.11 

Další vybranou budovou pro analýzu je bytový dům na ulici Dělnická číslo 
1593 / 4 v Bruntálu. Jedná se o bytový dům realizovaný v roce 1984 v konstrukční soustavě 
OP 1.11. Posuzovaná budova je středovou sekcí celého obytného bloku na bytových domů 
na ulici Dělnická číslo popisné 2 až 6. Posuzovaná budova bytového domu je tvořena osmi 
nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V bytovém domě je umístěno 
23 bytových jednotek. Budova navazuje na východní a západní straně na navazující sekce 
bytového domu. V podzemním podlaží se nachází domovní vybavení. K vertikální dopravě 
slouží dvouramenné schodiště a osobní výtah. 

 
Obrázek 3-3:  Jihozápadní průčelí 
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Konstrukční soustava OP 1.11 má 
obousměrný konstrukční systém tvořený 
z podélných a příčných nosných stěn 
v rozpětích 2,4; 3,0 a 4,2 metrů.  Konstrukční 
výška podlaží je 2,8 metrů. 

Obvodový plášť tvoří sendvičové panely 
v tloušťce 0,3 m (ve štítech a průčelích 1. až 
8. nadzemního podlaží) a 0,25 m (ve štítech 
a průčelích 1. podzemního podlaží). 
Kompletizované sendvičové panely tloušťky 
0,3 m jsou tvořeny vnitřní vrstvou 
železobetonu tloušťky 0,14 m, středovou 
vrstvou z pěnového polystyrenu tloušťky 
0,08 m a vnější železobetonovou vrstvou 
tloušťky 0,08 m. V roce 2007 byla budova 
bytového domu dodatečně zateplena 
kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou 
izolací z desek pěnového polystyrenu EPS 70 F 
tloušťky 0,1 m (pro obvodový plášť) a 0,06 m 
(v lodžiích). Střecha je jednoplášťová plochá 
nepochůzí, spádovaná k vnitřnímu střešnímu 

vtoku. Původní skladba střechy je tvořena železobetonovým stropním panelem tloušťky 
0,15 m, spádovou vrstvou ze štěrkopísku tloušťky 0,02 až 0,06 m, tepelnou izolací z desek 
pěnového polystyrenu tloušťky 0,05 m a polsidu tloušťky 0,05 m a hydroizolačním 
souvrstvím. Střecha byla dodatečně zateplena v roce 2003 tepelnou izolací z pěnového 
polystyrenu v tloušťce 0,03 až 0,3 m z důvodu vytvoření nové a lépe účinné spádové vrstvy. 
Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou tvořeny jednoduchými plastovými okny 
a balkónovými dveřmi prosklenými izolačními dvojskly, které byly osazeny v roce 2007 
a nahradily původní dřevěná zdvojená okna a balkónové dveře v bytech a schodištích 
a původní kovová okna v 1. podzemním podlaží. Původní jednoduché kovové stěny s dveřmi 
bez přerušeného tepelného mostu prosklené jedním sklem ve vstupech byly nahrazeny za 
jednoduché kovové dveře a okna s přerušeným tepelným mostem prosklené izolačním 
dvojsklem. Strop nad suterénem je tvořen železobetonovým stropním panelem tloušťky 
0,15 m, na němž je vyhlazovací hmota a vrstva PVC (alternativně nová podlahová krytina 
dle záměrů obyvatel jednotlivých bytových jednotek. Stropní konstrukce je zateplen na ze 
strany 1. podzemního podlaží tepelnou izolací z desek pěnového polystyrenu tloušťky 
0,04 m. 

Bytový dům je napojen na sekundární rozvody distributora tepla, firmy Teplo Bruntál a.s.  
Do domu je přivedena neregulovaná topná větev ÚT. V domě je instalovaná objektová 
předávací stanice, která slouží k ekvitermní regulaci topné vody a k ohřevu teplé vody. 
Otopná soustava je původní. Větrání budovy je přirozené, je přímo závislé na chování 
uživatele. Předpokládá se intenzita přirozené výměny vzduchu v zóně n = 0,3 1/h. 
Osvětlení objektu je v souladu s hygienickými požadavky. 

3.1.5 Zděný bytový dům  

Pro analýzu byl vybrán bytový dům, který se nachází na ulici Hlavní číslo 1343 ve Frýdlantu 
nad Ostravicí. Jedná se o bytový dům realizovaný v roce 1968. Tato budova nebyla 
realizovaná v žádném typizovaném konstrukčním systému. Jedná se o samostatně stojící 
bytový dům s pěti nadzemními podlažími s celkovým počtem 16 bytových jednotek. Ve 
2. až 5. nadzemním podlaží se nachází bytové jednotky. V 1. nadzemním podlaží se 
nachází domovní vybavení, sklepní boxy, napojovací uzly sítí a 9 garáží. K horizontální 
dopravě slouží jednoramenné schodiště umístěné uprostřed dispozice. Výtah není součástí 
budovy. Hlavní vstup do budovy je orientován na východ. 

 
Obrázek 3-4:  Severní průčelí bytového 

domu 
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Z konstrukčního hlediska se jedná o zděnou 
budovu s příčným stěnovým systémem 
s vnitřním ztužujícím jádrem. Konstrukční 
výška podlaží je 2,85 m. 

Obvodový plášť bytového domu je zděný 
z cihel děrovaných – metrického 
formátu - označovaných CDm tloušťky 
375 mm. V roce 2010 došlo k zateplení 
obvodového pláště kontaktním zateplovacím 
systémem s tepelnou izolací z desek pěnového 
polystyrenu EPS 70 F v tloušťce 0,08 m 
a 0,14 m, přičemž tloušťka 0,08 m byla 
použita na čelní straně balkónů a v ostatních 
místech obvodového pláště byla použita 
tloušťka tepelné izolace 0,14 m.  Obvodový 

plášť prvního nadzemního podlaží nebyl opatřen kontaktním zateplovacím systémem. 
Střecha je jednoplášťová plochá, spádovaná k vnitřním střešním vtokům. Původní skladba 
střechy je tvořena stropní konstrukcí z PZD desek tloušťky 0,2 m, škvárovým násypem ve 
spádu tloušťky 0,09 m až 0,16 m, pískovým ložem tloušťky 0,02 m, tepelnou izolací 
z pěnosilikátových desek tloušťky 0,1 m a hydroizolačním souvrstvím. Střecha byla v roce 
2010 dodatečně zateplena, v rámci aplikace nového hydroizolačního souvrství. 
Nová tepelná izolace pod střešní krytinu byla navržena z pěnového polystyrenu 
EPS 100 S v tloušťce 0,14 m. Podlahy bytů nad suterénem jsou tvořeny stropní konstrukci 
z PZD desek tloušťky 0,2 m, na níž je násyp z písku tloušťky 0,01 m, tepelná izolace 
ze skelné rohože tloušťky 0,015 m, lepenka A 500 H, vyrovnávací cementový potěr tloušťky 
0,05 m a nášlapná vrstva z dřevěných vlysů tloušťky 0,019 m do asfaltového tmele, 
alternativně povlak z PVC, či keramická dlažba. Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou 
tvořeny jednoduchými plastovými okny a balkónovými dveřmi prosklenými izolačními 
dvojskly, které byly osazeny nejpozději v roce 2010 (některé výplně otvorů byly vyměněny 
dříve) a nahradily původní dřevěná zdvojená okna a balkónové dveře v bytech. Původní 
dřevěné dveře prosklené jedním sklem ve vstupu byly nahrazeny jednoduchými plastovými 
dveře prosklenými izolačním dvojsklem. Ostatní výplně otvorů (okna a garážová vrata) 
v 1. nadzemním podlaží nebyly měněny, jsou původní, dřevěná zdvojená okna prosklená 
jednoduchými skly a dřevěná jednoduchá garážová vrata otevíravá, dvojkřídlá.  

Bytový dům je napojen na sekundární rozvody distributora tepla, firmy TERMO Frýdlant nad 
Ostravicí s.r.o. Do budovy je přivedena centrálně ekvitermně regulovaná topná větev 
ústředního dálkového topení. Centrální regulační zařízení je umístěno v blokové kotelně 
distributora tepla. Otopná soustava je původní. Teplá voda pro každou bytovou jednotku se 
připravuje zvlášť, a to prostřednictvím plynového průtokového ohřívače. Větrání budovy je 
přirozené, je přímo závislé na chování uživatele. Předpokládá se intenzita přirozené 
výměny vzduchu v zóně n = 0,3 1/h. Osvětlení objektu je v souladu s hygienickými 
požadavky. 

3.1.6 Bytový dům konstrukční soustavy HK 60 

Jako třetí budova byla pro analýzu vybrána budova na ul. Slavíkova číslo popisné 1750 / 26 
v Ostravě - Porubě. Budova bytového domu byla realizovaná v konstrukční soustavě HK 60 
v roce 1967.  

 
Obrázek 3-5:  Jihozápadní nároží domu 
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Jedná se o samostatně stojící bytový dům 
s pěti nadzemními podlažími. V bytovém domě 
je umístěno 16 bytových jednotek, které jsou 
umístěny ve druhém až pátém nadzemním 
podlaží. V prvním nadzemním podlaží se 
nachází domovní vybavení a 8 garáží. 
K vertikální dopravě slouží dvouramenné 
schodiště. 

Konstrukční soustava HK 60 je realizována 
blokopanelovou technologií, je tvořena 
příčnými nosnými stěnami a pilíři o rozměrech 
0,75 x 0,5 m. Konstrukční výška podlaží 
je 2,85 metrů.  

Obvodový plášť tvoří blokopanely ze 
struskopemzobetonu s oboustrannými 
omítkami v tloušťce 375 mm a 300 mm v 

parapetech. V roce 1995 byly ucelené části obvodového pláště dodatečně zatepleny 
odvětraným zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerálních vláken tloušťky 
60 mm. V roce 2007 byla budova bytového domu dodatečně zateplena kontaktním 
zateplovacím systémem s tepelnou izolací z desek pěnového polystyrenu EPS 70 F tloušťky 
100 mm, přičemž došlo ke stržení původního zateplení. Výplně otvorů v obvodovém plášti 
tvoří jednoduchá plastová okna a balkónové dveře prosklené izolačním dvojsklem, které 
nahradily nejpozději (některé výplně otvorů byly měněny dříve) v roce 2007 původní 
dřevěná zdvojená okna a balkónové dveře. V prostoru nad schodištěm se nachází střešní 
světlík prosklený drátosklem. V prvním nadzemním podlaží, kde jsou umístěny vstupy, se 
nachází jednoduché kovové vstupní dveře s přerušeným tepelným mostem, které nahradily 
původní kovové vstupní dveře bez přerušeného tepelného mostu, a původní dřevěná vrata. 
Jednoplášťová plochá střecha spádovaná ke střešním vpustím je tvořena železobetonovým 
stropním panelem tloušťky 0,215 m, na němž je škvárový násyp tloušťky 0,06 m až 0,19 m, 
pískové lože tloušťky 0,02 m, plynosilikátové desky tloušťky 0,1 m a hydroizolační 
souvrství. Původní střecha byla v roce 2007 dodatečně zateplena tepelnou izolací z desek 
pěnového polystyrenu EPS 100 S tloušťky 0,12 m s nakašírovaným hydroizolačním 
souvrstvím. Strop nad prvním nadzemním podlažím včetně podlahy je tvořen 
železobetonový stropním panelem tloušťky 0,215 m, na němž je pilinobeton tloušťky 
0,055 m a nášlapná vrstva z dřevěných vlysů tloušťky 0,019 m lepených do asfaltu, alter. 
krytina z PVC. V 90. létech minulého století byl strop nad venkovním prostorem a vstupem 
dodatečně zateplen tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tloušťky 0,05 m. 

Bytový dům je napojen na rozvody tepla, distributora Dalkia Česká republika, a.s. 
V budově v 1. podzemním podlaží je osazena vlastní místní malá výměníková stanice. 
Ta upravuje teplotu topné vody dle aktuálních požadavků vlastníků. Otopná soustava je 
původní, s litinovými článkovými otopnými tělesy, která jsou vybavena regulačními ventily 
s termostatickými hlavicemi a poměrovými měřiči tepla. Větrání budovy je přirozené, je 
přímo závislé na chování uživatele. Předpokládá se intenzita přirozené výměny vzduchu 
v zóně n = 0,3 1/h. Osvětlení objektu je v souladu s hygienickými požadavky. 

3.1.7 Bytový dům konstrukční soustavy BP 70 OS 

Pro analýzu byla vybrána budova na ulici Janáčkova číslo popisné 1441 a 1442 ve Frýdlantu 
nad Ostravicí. Budova bytového domu byla realizovaná v konstrukční soustavě BP 70 OS 
v roce 1979. Jedná se o bytový dům se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním 
podlažím. Budova je tvořena dvěma spojenými sekcemi, které východním štítem navazují 
na další sekci soustavy. V bytovém domě je umístěno 24 bytových jednotek, které jsou 
umístěny v nadzemních podlažích. V podzemním podlaží se nachází domovní vybavení. 
K vertikální dopravě slouží dvouramenné schodiště. Severní průčelí bytového domu je 
členěno vertikálními pásy lodžií, ostatní fasády jsou hladké. 

 

Obrázek 3-6: Pohled na jižní štít 
bytového domu 
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Konstrukční soustava BP 70 OS je typizovaná soustava realizovaná v blokopanelové 
technologie s nosným kombinovaným systémem se světlostí polí 5,1 a 5,5 metrů. 
Konstrukční výška podlaží je 2,9 metrů. 

Obvodový plášť bytového domu tvoří 
blokopanely ze struskopemzobetonu tloušťky 
0,375 m a 0,3 m v parapetech. V roce 2007 
došlo k zateplení obvodového pláště 
kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou 
izolací z desek pěnového polystyrenu EPS 70 F 
v tloušťce 0,1 m. Sokl bytového domu byl 
rovněž zateplen, a to tepelnou izolací z desek 
extrudovaného polystyrenu tloušťky 0,1 m. 
Střecha je jednoplášťová plochá, spádovaná 
k vnitřním střešním vtokům. Původní skladba 
střechy je tvořena železobetonovým stropním 
dutinovým panelem tloušťky 0,215 m, 
struskovým násypem ve spádu, tepelnou 

izolací z desek polsid tloušťky 0,05 m a hydroizolačním souvrstvím. Střecha byla dodatečně 
zateplena v 90. létech minulého století tepelnou izolací z minerálních vláken v tloušťce 
0,08 m. V roce 2013 byla střecha opět dodatečně zateplena v rámci aplikace nového 
hydroizolačního souvrství. Nová tepelná izolace pod střešní krytinu byla navržena 
z pěnového polystyrenu EPS 100 S v tloušťce 0,1 m. Podlahy bytů nad suterénem jsou 
v celkové tloušťce 0,08 m ve skladbě: na stropním železobetonovém panelu je struskový 
písek tloušťky 0,026 m, tepelná izolace z desek kašírovaného polystyrenu tloušťky 0,02 m, 
desky Izoplat tloušťky 0,012 m a nášlapná vrstva z dřevěných vlysů do asfaltového tmele, 
alternativně povlak z PVC na pilinotřískové desce. Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou 
tvořeny jednoduchými plastovými okny a balkónovými dveřmi prosklenými izolačními 
dvojskly, které byly osazeny nejpozději v roce 2007 (některé výplně otvorů byly vyměněny 
dříve) a nahradily původní dřevěná zdvojená okna a balkónové dveře v bytech. Původní 
meziokenní izolační vložky v okenních soustavách v lodžiích byly nahrazeny vyzdívkami ze 
systému Ytong v tloušťce 0,3 m. Ve schodištích jsou osazena jednoduchá plastová okna 
prosklená izolačním dvojsklem. Původní schodišťové prosklené stěny byly vybourány 
a otvory byly zmenšeny vyzdívkami ze systému Ytong v tloušťce 0,3 m. Původní meziokenní 
izolační vložka byla tvořena dřevotřískovou deskou o tloušťce 0,013 m, tepelnou izolací 
z minerální plsti tloušťky 0,02 m, dřevotřískou tloušťky 0,013 m, větranou vzduchovou 
mezerou a sklem. Původní jednoduchá kovová stěna s dveřmi bez přerušeného tepelného 
mostu prosklená jedním sklem ve vstupech byla nahrazena za jednoduché kovové dveře 
a okna s přerušeným tepelným mostem prosklené izolačním dvojsklem.  

Bytový dům je napojen na sekundární rozvody distributora tepla, firmy TERMO Frýdlant 
nad Ostravicí s.r.o.  Do domu je přivedena centrálně ekvitermně regulovaná topná větev 
ústředního topení. Centrální regulační zařízení je umístěno v blokové kotelně distributora 
tepla. Napojovací uzel je umístěn v prostorech prvního podzemního podlaží. Otopná 
soustava je původní. V bytech jsou instalována litinová článková otopná tělesa. Vybavena 
jsou regulačními ventily s termostatickými hlavicemi a poměrovými měřiči.  Teplá voda pro 
dům se připravuje v bytovém domě pomocí topné vody ze dvou plynových kotlů typ Baxi. 
Větrání budovy je přirozené, je přímo závislé na chování uživatele. Předpokládá se 
intenzita přirozené výměny vzduchu v zóně n = 0,3 1/h. Osvětlení objektu je v souladu 
s hygienickými požadavky. 

3.2 Experimentální zjištění skutečných spotřeb energií 

Pro jednotlivé posuzované budovy bytových domů byly experimentálně zjištěny skutečné 
spotřeby energií v období posledních 10 let, a to v období let 2004 až 2013. Spotřeby 
energie jsou uvedeny v tabulkách 3-2 až 3-8. Pro analýzu byly vybrány budovy bytových 
domů, u nichž jsou patrné z výsledků měření rozdílné hodnoty spotřeb energií na vytápění 

 
Obrázek 3-7: Jižní průčelí domu 
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dané stavem budovy před sanací a po sanaci spojené se snížením energetické náročnosti 
budovy. 

Tabulka  3-2 Skutečná spotřeba energie pro vytápění bytového domu soustavy T 02 B 
včetně přepočtu na měrnou spotřebu pomocí energeticky vztažné plochy 

Bytový dům soustavy T 02 B na ulici Poštovní č. 1369 ve Frýdlantu nad Ostravicí 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Spotřeba [GJ] 479 482 459 422 256 222 250 211 229 223 
Vysvětlivky: modrá barva konstrukce před sanací 
   žlutá barva konstrukce po sanaci 

Pro budovu konstrukční soustavy T 02 B, která se nachází na ulici Poštovní číslo 1369 
ve Frýdlantu nad Ostravicí, byly zjištěny skutečné hodnoty spotřeb energií na vytápění 
budovy a jsou uvedeny v tabulce 3-2.  

Pro budovu bytového domu konstrukční soustavy G 57, která se nachází na ulici 
Frýdlantská číslo 1746 ve Frýdku - Místku, byly zjištěny skutečné hodnoty spotřeb energií 
na vytápění budovy a jsou uvedeny v tabulce 3-3.  

Tabulka  3-3 Skutečná spotřeba energie pro vytápění bytového domu soustavy G 57 
včetně přepočtu na měrnou spotřebu pomocí energeticky vztažné plochy 

Bytový dům soustavy G 57 na ulici Frýdlantská č. 1746 ve Frýdku - Místku 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Spotřeba [GJ] 475 496 461 457 445 427 435 255 240 211 
Vysvětlivky: modrá barva konstrukce před sanací  
   žlutá barva konstrukce po sanaci 

Pro budovu konstrukční soustavy T 06 B, která se nachází na ulici Nerudova číslo 701 
ve Frýdlantu nad Ostravicí, byly zjištěny skutečné hodnoty spotřeb energií na vytápění 
budovy a jsou uvedeny v tabulce 3-4.  

Tabulka  3-4 Skutečná spotřeba energie pro vytápění bytového domu soustavy T 06 B 
včetně přepočtu na měrnou spotřebu pomocí energeticky vztažné plochy 

Bytový dům soustavy T 06 B na ulici Nerudova č. 701 ve Frýdlantu nad Ostravicí 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Spotřeba [GJ] 699 732 706 512 413 418 503 426 458 461 
Vysvětlivky: modrá barva konstrukce před sanací 
   žlutá barva konstrukce po sanaci 

Pro budovu konstrukční soustavy OP 1.11, která se nachází na ulici Dělnická číslo 
4 v Bruntálu, byly zjištěny skutečné hodnoty spotřeb energií na vytápění budovy a jsou 
uvedeny v tabulce 3-5. 

Tabulka  3-5 Skutečná spotřeba energie pro vytápění bytového domu soustavy OP 1.11 
včetně přepočtu na měrnou spotřebu pomocí energeticky vztažné plochy 

Bytový dům soustavy OP 1.11 
na ulici Dělnická číslo 1593 / 4 v Bruntálu 
rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Spotřeba [GJ] 885 954 846 665 540 457 511 420 416 446 
Vysvětlivky: modrá barva konstrukce před sanací 
   žlutá barva konstrukce po sanaci 

Pro zděnou budovu nezařazenou do typových konstrukčních soustav, která se nachází na 
ulici Hlavní číslo 1343 ve Frýdlantu nad Ostravicí, byly zjištěny skutečné hodnoty spotřeb 
energií na vytápění budovy a jsou uvedeny v tabulce 3-6.  
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Tabulka  3-6 Skutečná spotřeba energie pro vytápění zděného bytového domu včetně 
přepočtu na měrnou spotřebu pomocí energeticky vztažné plochy 

Bytový dům zděný na ulici Hlavní č. 1343 ve Frýdlantu nad Ostravicí 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Spotřeba [GJ] 753 764 762 722 733 746 773 419 383 374 
Vysvětlivky: modrá barva konstrukce před sanací 
   žlutá barva konstrukce po sanaci 

Pro budovu konstrukční soustavy HK 60, která se nachází na ulici Slavíkova číslo 1750/26 
v Ostravě – Porubě, byly zjištěny skutečné hodnoty spotřeb energií na vytápění budovy 
a jsou uvedeny v tabulce 3-7.  

Tabulka  3-7 Skutečná spotřeba energie pro vytápění bytového domu soustavy HK 60 
včetně přepočtu na měrnou spotřebu pomocí energeticky vztažné plochy 

Bytový dům soustavy HK 60 na ulici Slavíkova č. 1750 / 26 v Ostravě - Porubě 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Spotřeba tepla 
[GJ] 

673 682 629 638 428 343 413 329 341 335 

Vysvětlivky: modrá barva konstrukce před sanací 
   žlutá barva konstrukce po sanaci 

Pro budovu konstrukční soustavy BP 70 OS, která se nachází na ulici Janáčkova číslo 1441 
a 1442 ve Frýdlantu nad Ostravicí, byly zjištěny skutečné hodnoty spotřeb energií na 
vytápění budovy a jsou uvedeny v tabulce 3-8.  

Tabulka  3-8 Skutečná spotřeba energie pro vytápění bytového domu na ulici Janáčkova 
číslo 1441 a 1442 ve Frýdlantu nad Ostravicí 

Bytový dům konstrukční soustavy BP 70 OS 
na ulici Janáčkova číslo 1441 a 1442 ve Frýdlantu nad Ostravicí 
rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Spotřeba 
tepla [GJ] 928 943 910 708 514 551 590 531 507 512 

Vysvětlivky: modrá barva  konstrukce před sanací 
   žlutá barva  konstrukce po sanaci 

Pro analýzu byly zvoleny bytové domy s jedním zdrojem vytápění, a to centrálním zdrojem 
vytápění, který umožňuje snadné experimentální zjištění skutečných spotřeb energií pro 
vytápění bytových domů.  

4 VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

4.1 Stanovení energetické náročnosti bytových domů 

Hodnocení energetické náročnosti budov pro zvolené bytové domy bylo provedeno pomocí 
výpočtového software Energie 2013 [34], a to ve dvou variantních řešeních:  

- před sanací bytových domů, 
- po sanaci bytových domů.  

Variantní řešení (před a po sanaci budovy spojené s opatřeními vedoucími ke snížení 
energetické náročnosti budov) bylo zvoleno z důvodu srovnání výsledků výpočtových metod 
se skutečně naměřenými hodnotami spotřeb energie na vytápění.  

Výpočtový postup závisí na typu zvolené výpočtové metody. Pro případ hodnocení budovy 
dle platné legislativy [23] a [25] byla zvolena měsíční výpočtová metoda, která krokem 
výpočtu volí časové období jeden měsíc. Pro hodnocení bytových domů se předpokládá 
nepřerušované vytápění. V kapitole 3.5.1 jsou uvedeny geometrické charakteristiky budov 
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bytových domů, které jsou vstupními parametry pro hodnocení energetické náročnosti 
budov bytových domů. 

4.1.1 Stanovení geometrických charakteristik budov  

Hodnocení energetické náročnosti budov je závislé na výpočtu ploch ochlazovaných 
teplosměnných konstrukcí a na výpočtu objemu vytápěných prostor. Do výpočtu, v souladu 
s platnou legislativou, vstupují skutečné rozměry stanovené z vnějších rozměrů 
stanovených včetně vnitřních i vnějších konstrukcí. Budovy bytových domů byly hodnoceny 
jednotným způsobem. Budovy byly rozděleny do dvou zón, a to bytové jednotky 
a schodiště. Geometrické charakteristiky budov jsou stanoveny pro stávající stav budovy, 
tedy po provedených stavebních úpravách, po sanaci. 

Tabulka  4-1 Geometrické charakteristiky vybraných bytových domů 
 Soustava 

T 02 B 
Soustava 

G 57 
Soustava 
T 06 B 

Soustava 
OP 1.11 

Zděná 
budova 

Soustava 
HK 60 

Soustava 
BP 70 OS 

počet zón  2 2 2 2 2 2 2 

V [m3] 746,6 891,6 1005,5 1248,2 1430,3 1448,2 1798,8 

AEV [m
2] 260,2 314,7 356,1 441,7 498,5 540,8 597,9 

ACP [m
2] 228,5 284,8 336,8 406,2 460,0 501,0 545,2 

AOP [m
2] 175,2 187,0 132,4 160,0 168,4 153,5 356,4 

AS [m
2] 13,7 17,7 17,1 22,8 23,8 18,8 26,7 

AOK [m
2] 20,7 21,3 70,8 63,4 67,3 75,5 35,2 

AP [m
2] 205,5 208,6 219,4 236,4 403,1 429,6 491,0 

V [m3] 2397,5 3321,7 4633,3 4827,3 5161,3 4983,7 5663,6 

AEV [m
2] 767,2 1145,4 1618,6 1685,9 1654,1 1675,0 1856,9 

ACP [m
2] 664,0 1022,3 1465,0 1531,5 1469,7 1516,0 1681,7 

AOP [m
2] 576,6 637,4 784,0 597,0 913,6 479,1 933,1 

AS [m
2] 191,8 190,9 202,3 213,6 413,5 418,8 464,2 

AOK [m
2] 127,2 171,7 260,6 322,6 278,4 270,7 311,0 

AP [m
2] --- --- --- --- --- --- --- 

AEV [m
2] 1027,4 1460,1 1974,7 2127,6 2152,6 2215,8 2454,8 

A / V  
[m2/ m3] 

0,42 0,34 0,35 0,31 0,34 0,33 0,35 

Vysvětlivky: modrá barva - zóna 1: nebytové prostory (schodiště, chodby, suterén) 
 červená barva  – zóna 2: bytové jednotky  

 zn. V - celkový obestavěný objem hodnocené zóny [m3], 
 zn. AEV - celková energeticky vztažná plocha zóny [m2] (stanovená z vnějších 

rozměrů), 
 zn. ACP - celková podlahová plocha stanovená z vnitřních rozměrů [m2], 
 zn. AOP - celková plocha svislého obvodového pláště [m2], 
 zn. AS - celková plocha střechy [m2], 
 zn. AOK - celková plocha výplní otvorů [m2], 
 zn. AP - celková plocha podlahy ve styku se zemí (eventuálně plocha podlahy nad 

suterénem) [m2]. 

4.1.2 Průměrný součinitel prostupu tepla bytových domů ve 
stávajícím stavu 

Dalším z hodnotících ukazatelů energetické náročnosti budovy je průměrný součinitel 
prostupu tepla. V tabulce 4-2 jsou uvedeny hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla 
hodnocených budov a budov referenčních. 
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Tabulka  4-2 Hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla hodnocených budov 
 Soustava 

T 02 B 
Soustava 

G 57 
Soustava 
T 06 B 

Soustava 
OP 1.11 

Zděná 
budova 

Soustava 
HK 60 

Soustava 
BP 70 OS 

Uem 
hodnocené 
budovy 
[W/(m2.K)] 

0,52 0,51 0,48 0,45 0,47 0,57 0,52 

Uem 
referenční 
budovy 
[W/(m2.K)] 

0,45 0,46 0,49 0,53 0,51 0,57 0,47 

Klasifikační 
třída D D C C C C D 

Slovní 
hodnocení 

méně 
úsporná 

méně 
úsporná 

úsporná úsporná úsporná úsporná 
méně 

úsporná 

Vysvětlivky: Uem - průměrný součinitele prostupu tepla hodnocené budovy  

4.1.3 Neobnovitelná primární energie bytových domů ve 
stávajícím stavu 

Neobnovitelná primární energie hodnotí budovu ve vztahu k životnímu prostředí a tedy ve 
vztahu k využívání různých kategorií energie pro zajištění svého provozu.  

Tabulka  4-3 Hodnoty neobnovitelné primární energie pro hodnocené budovy 
 Soustava 

T 02 B 
Soustava 

G 57 
Soustava 
T 06 B 

Soustava 
OP 1.11 

Zděná 
budova 

Soustava 
HK 
 60 

Soustava 
BP 70 OS 

Měrná 
neobnoviteln
á primární 
energie 
[kWh/(m2.a)] 

110 105 140 105 100 105 110 

Měrná 
neobnoviteln
á primární 
energie 
referenční 
budovy 
[kWh/(m2.a)] 

135 132 133 144 130 134 137 

Klasifikační 
třída 

C C D B C C C 

Slovní 
hodnocení 

úsporná úsporná 
méně 

úsporná 
velmi 

úsporná 
úsporná úsporná úsporná 

V tabulce 4-3 jsou uvedeny výpočtem stanovené hodnoty neobnovitelné primární energie 
pro vyhrané budovy. 

4.1.4 Celková dodaná energie bytových domů ve stávajícím 
stavu 

Celková dodaná energie je jedním z hodnocených ukazatelů energetické náročnosti 
budovy.  

Na základě hodnocení posuzované budovy s referenční budovou vyvstává zařazení 
budovy do tzv. klasifikační třídy. Pro zajištění možnosti vzájemného hodnocení 
různých budov mezi sebou lze celkovou dodanou energii vyjádřit prostřednictvím 
měrné dodané energie. Dle stávající platné legislativy [25] se přepočítává měrná 
dodaná energie prostřednictvím celkové energeticky vztažné podlahové plochy, 
tedy plochy stanovené z vnějších rozměrů. Dle předchozí vyhlášky [24] se 
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přepočítávala měrná dodaná energie prostřednictvím celkové vnitřní podlahové 
plochy, tedy plochy stanovené z vnitřních rozměrů.   
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Tabulka  4-4 Hodnocení dodané energie pro jednotlivé budovy po sanaci bytových 
domů 

 Soustava 
T 02 B 

Soustava 
G 57 

Soustava 
T 06 B 

Soustava 
OP 1.11 

Zděná 
budova 

Soustava 
HK 60 

Soustava 
BP 70 OS 

Celková 
dodaná 
energie na 
vytápění [GJ] 

251 308 427 418 452 481 562 

Měrná dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

68 59 60 55 58 60 64 

Klasifikační 
třída C C C C C C C 

Slovní 
hodnocení Úsporná Úsporná Úsporná Úsporná Úsporná Úsporná Úsporná 

Vysvětlivky: šedým pozadím označené hodnoty (primární hodnoty) jsou výstupem běžného, pro 
tuto analýzu, standardního výpočtu, které dále vstupují do analýzy při změně 
okrajových podmínek. 

V tabulce 4-4 jsou uvedeny výpočtem stanovené hodnoty dodané energie pro 
jednotlivé hodnocené budovy bytových domů. 

4.1.5 Celková dodaná energie bytových domů v původním 
stavu před sanací 

V tabulce 4-5 jsou uvedeny hodnoty zobrazující energetickou náročnost 
hodnocených budov v původním stavu před revitalizací. Hodnocení dále vstupuje do 
grafického znázornění skutečných a vypočtených spotřeb energií na vytápění pro 
hodnocené budovy. 

Tabulka  4-5 Hodnocení budov bytových domů před revitalizací 
 Soustava 

T 02 B 
Soustava 

G 57 
Soustava 
T 06 B 

Soustava 
OP 1.11 

Zděná 
budova 

Soustava 
HK 60 

Soustava 
BP 70 OS 

Celková 
dodaná 
energie na 
vytápění [GJ] 

656 664 782 822 1024 782 991 

Měrná 
dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

181 129 112 108 135 99 114 

Klasifikační 
třída 

F E D D E D E 

Slovní 
hodnocení 

velmi ne-
hospodár

ná 

ne-
hospodár

ná 

méně 
úsporná 

méně 
úsporná 

ne-
hospodár

ná 

méně 
úsporná 

ne-
hospodár

ná 
Vysvětlivky: šedým pozadím označené hodnoty (primární hodnoty) jsou výstupem běžného, pro 

tuto analýzu, standardního výpočtu, které dále vstupují do analýzy při posouzení 
skutečných spotřeb energie 

4.2 Experiment - změna okrajových podmínek při hodnocení budov 

V tabulce 4-4 jsou uvedeny hodnoty zobrazující množství dodané energie při zadaných 
okrajových podmínkách.  
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4.2.1 Změna intenzity větrání hodnocených budov 

Hodnota intenzity větrání hodnocených budov pro stávající stav budov byla zvolena n = 
0,5 1/h, a to dle hygienických doporučení vycházejících např. z normy [8], která požaduje 
intenzitu větrání obytných budov v rozmezí hodnot 0,3 1/h až 0,6 1/h.  



Analýza stavebně energetické koncepce sanace vybraných bytových domů 

AUTOREFERÁT K  D ISERTAČNÍ  PRÁCI 

Ing. Kateřina Kubenková   23 

 

Tabulka  4-6 Dodaná energie při změně intenzity větrání v posuzovaných budovách 
 Soustava 

T 02 B 
Soustava 

G 57 
Soustava 
T 06 B 

Soustava 
OP 1.11 

Zděná 
budova 

Soustava 
HK 60 

Soustava 
BP 70 OS 

Navržená 
intenita 
větrání  

navržená intenzita větrání pro zónu bytové jednotky i ostatní prostory  
n = 0,6 1/h 

Celková 
dodaná 
energie na 
vytápění [GJ] 

283 355 497 497 516 547 645 

Měrná dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

77 67 70 65 67 69 73 

Odchylka 
měrných 
hodnot od  
n = 0,5 1/h 

+ 13 % +14 % +17 % + 18 % +16 % + 15 % +14 % 

Navržená 
intenzita 
větrání  

navržená intenzita větrání pro zónu bytové jednotky i ostatní prostory  
n = 0,5 1/h 

Celková 
dodaná 
energie na 
vytápění [GJ] 

251 308 427 418 452 481 562 

Měrná dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

68 59 60 55 58 60 64 

Navržená 
intenita 
větrání  

navržená intenzita větrání pro zónu bytové jednotky i ostatní prostory  
n = 0,4 1/h 

Celková 
dodaná 
energie na 
vytápění [GJ] 

221 261 358 342 388 416 481 

Měrná dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

60 50 50 45 50 52 54 

Odchylka 
měrných 
hodnot od  
n = 0,5 1/h 

-12 % -15 % -17 % -18 % -14 % - 13 % -16 % 

Navržená 
intenita 
větrání  

navržená intenzita větrání pro zónu bytové jednotky i ostatní prostory  
n = 0,3 1/h 

Celková 
dodaná 
energie na 
vytápění [GJ] 

191 217 292 269 327 351 402 

Měrná dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

52 41 41 35 42 44 46 

Odchylka 
měrných 
hodnot od  
n = 0,5 1/h 

-24 % -31 % -32 % -36 % -28 % -27 % -28 % 

Vysvětlivky: šedým pozadím označené hodnoty (primární hodnoty) jsou výstupem běžného, pro 
tuto analýzu, standardního výpočtu, hodnoty s bílým pozadím označují alternativní 
možnost výpočtu se změněnou okrajovou podmínkou: změna zadání intenzity větrání. 
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Hodnota intenzity větrání hodnocených budov pro stávající stav budov byla zvolena n = 0,5 
1/h, a to dle hygienických doporučení vycházejících např. z normy [8], která požaduje 
intenzitu větrání obytných budov v rozmezí hodnot 0,3 1/h až 0,6 1/h. Při praktickém 
užívání místností se velmi často tato hodnota intenzity větrání pohybuje v nízkých 
hodnotách, kdy uživatelé nezajišťují dostatečnou intenzitu větráním, čímž na jedné straně 
snižují skutečnou spotřebu energie na vytápění, ovšem zvyšují vlhkost v interiéru (nad 
uvažovaných 50% pro obytné místnosti), která zajišťuje příčinu možnosti vzniku plísní 
v kritických detailech, jako jsou např. kouty místností, nadpraží oken apod. 

Změna intenzity větrání obytných budov v intervalu 0,3 až 0,6 1/h vede k podstatné změně 
výsledných spotřeb energií na vytápění, jak je znázorněno v tabulce 4-6, kde jsou uvedeny 
hodnoty množství celkové dodané energie na vytápění stanovené při změněných hodotách 
intenzity větrání posuzovaných budov, při zadání normou [8] pořadovaných hodnot 
intenzity větrání v intervalu 0,3 1/h až 0,6 1/h. Tabulka 4-6 zobrazuje také procentuální 
změny mezi měrnými hodnotami celkové dodané energie na vytápění při změněných 
okrajových podmínkách, a to za předpokladu, že intenzitu větrání n = 0,5 1/h považujeme 
za primární a o nichž je proveden výpočet procentuální změny.  

Tabulka  4-7 Rozptyl vypočtených max a min hodnot celkové dodané energie na 
vytápění při změně zadání intenzity větrání interiéru v rozmezí hodnot n 
= 0,3 až 0,6 1/h 

 Soustava 
T 02 B 

Soustava 
G 57 

Soustava 
T 06 B 

Soustava 
OP 1.11 

Zděná 
budova 

Soustava 
HK 60 

Soustava 
BP 70 OS 

Rozptyl 
hodnot 
celkové 
dodané 
energie na 
vytápění [GJ] 

92 138 205 228 189 196 243 

Rozptyl 
hodnot 
měrné 
dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

25 26 29 30 25 25 27 

V tabulce 4-7 jsou uvedeny hodnoty skutečného rozptylu vypočtených hodnot spotřeby 
energie na vytápění hodnocených vybraných budov pro případ změny okrajových podmínek 
v oblasti změny zadání hodnot intenzity větrání. V tabulce 4-8 jsou uvedeny průměrné 
hodnoty odchylek měrných hodnot dodané energie na vytápění pro skupinu vybraných 
bytových domů pro případ změněných okrajových podmínkek (změna intenzity větrání 
n = 0,3 až 0,6 1/h), a to za předpokladu, že intenzitu větrání n = 0,5 1/h považujeme za 
primární. 

Tabulka  4-8 Průměrné odchylky měrných hodnot dodané energie na vytápění při změně 
zadání intenzity větrání interiéru v rozmezí hodnot n = 0,3 až 0,6 1/h  

zadání intenzity větrání Průměrné odchylky pro skupinu vybraných 
bytových domů 

n = 0,6 1/h + 15 % 
n = 0,5 1/h --- 
n = 0,4 1/h - 15 % 
n = 0,3 1/h - 29 % 

Tabulka 4-8 jasně znázorňuje nezanedbatelný vliv zadání okrajových podmínek, pro tento 
případ zadání intenzioty větrání, na výsledný výpočet. Platná legislativa ovšem umožnuje 
zadání všech hodnot intenzity větrání v intervalu hodnot n = 0,3 až 0,6 1/h. 
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4.2.2 Změna započtení vlivu tepelných vazeb  

Tak jako změna zadání intenzity větrání interiéru budov řešená v předchozí kapitole, tak i 
změna zadání vlivu tepelných vazeb vede k podstatné změně výsledných spotřeb energií na 
vytápění. Je určeno k diskuzi, zda zvolit vliv tepelných vazeb u budov, které prošly 
celkovou sanací spojenou se zateplením obvodového pláště a výměnou výplní otvorů 
v minulosti, pomocí průměrného vlivu tepelných vazeb udávaného hodnotou 0,02 W/(m2.K) 
nebo 0,05 W/(m2.K). V tabulce 4-9 jsou uvedeny hodnoty množství celkové dodané energie 
na vytápění stanovené při změně zadání vlivu tepelných vazeb. Přesné zadání vlivu 
tepelných vazeb nebylo v této disertační práci řešeno, a to z důvodu rozsáhlosti výpočtu. 

Tabulka  4-9 Hodnoty dodané energie při změně zadání vlivu tepelných vazeb 
 Soustava 

T 02 B 
Soustava 

G 57 
Soustava 
T 06 B 

Soustava 
OP 1.11 

Zděná 
budova 

Soustava 
HK 60 

Soustava 
BP 70 OS 

Způsob zadání 
vlivu 
tepelných 
vazeb  

přibližné zadání vlivu tepelných vazeb, a to pomocí  
ΔUem = 0,02 W/(m2.K) 

Celková 
dodaná 
energie na 
vytápění [GJ] 

251 308 427 418 452 481 562 

Měrná dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

68 59 60 55 58 60 64 

Způsob zadání 
vlivu 
tepelných 
vazeb  

přibližné zadání vlivu tepelných vazeb, a to pomocí  
ΔUem =  0,05 W/(m2.K) 

Celková 
dodaná 
energie na 
vytápění [GJ] 

268 325 452 443 480 506 594 

Měrná dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

72 62 64 58 62 63 67 

Odchylka 
měrných 
hodnot od  
ΔUem = 0,02 
W/(m2.K) 

+ 6 % + 5 % + 7 % + 5 % + 7 % + 5 % + 5 % 

Vysvětlivky: šedým pozadím označené hodnoty (primární hodnoty) jsou výstupem běžného, pro 
tuto analýzu, standardního výpočtu, hodnoty s bílým pozadím označují alternativní 
možnost výpočtu se změněnou okrajovou podmínkou: změna zadání vlivu tepelných 
vazeb. 

Tabulka  4-10 Rozptyl vypočtených max a min hodnot celkové dodané energie na 
vytápění při změně zadání vlivu tepelných vazeb 

 Soustava 
T 02 B 

Soustava 
G 57 

Soustava 
T 06 B 

Soustava 
OP 1.11 

Zděná 
budova 

Soustava 
HK 60 

BP 70 
OS 

Rozptyl hodnot 
energie na 
vytápění [GJ] 

25 20 17 25 28 25 32 

Rozptyl hodnot 
měrné energie 
na vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

3 3 4 3 4 3 3 
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V tabulce 4-10 jsou uvedeny hodnoty skutečného rozptylu vypočtených hodnot spotřeby 
energie na vytápění hodnocených vybraných budov pro případ změny okrajových podmínek 
v oblasti změny zadání vlivu tepelných vazeb. 

Tabulka  4-11 Průměrné odchylky měrných hodnot dodané energie na vytápění při změně 
zadání vlivu tepelných vazeb  

zadání vlivu tepelných vazeb Průměrné odchylky pro skupinu vybraných 
bytových domů 

ΔUem =  0,02 W/(m2.K) --- 
ΔUem =  0,05 W/(m2.K) + 6 % 

V tabulce 4-11 jsou uvedeny průměrné hodnoty odchylek měrných hodnot dodané energie 
na vytápění pro skupinu vybraných bytových domů pro případ změněných okrajových 
podmínkek (změna zadání vlivu tepelných vazeb, ΔUem =  0,02 W/(m2.K) a ΔUem =  0,05 
W/(m2.K)), a to za předpokladu, že tepelné vazby u revitalizovaných bytových domů jsou 
považovány za důsledně optimalizované ΔUem =  0,02 W/(m2.K) – primární hodnota. Tabulka 
4-11 jasně znázorňuje vliv zadání okrajových podmínek, pro tento případ zadání tepelných 
vazeb, na výsledný výpočet.  

4.2.3 Změna posouzení tepelné akumulace zóny  

Tepelná akumulace konstrukcí tvořících budovu má vliv na energetickou náročnost budovy. 
Do výpočtu vstupuje tepelná akumulace prostřednictvím zadání vnitřní tepelné kapacity 
zóny vztažené na jednotku podlahové plochy. Dle normy [16] se zadává hodnota tepelné 
kapacity při neznalosti konkrétních hodnot dle druhu konstrukcí: (velmi lehké konstrukce, 
lehké konstrukce, středně těžké konstrukce, těžké konstrukce a velmi těžké konstrukce).  

Tabulka  4-12 Hodnoty dodané energie při změně zadání tepelné akumulace zóny 
 Soustava 

T 02 B 
Soustava 

G 57 
Soustava 
T 06 B 

Soustava 
OP 1.11 

Zděná 
budova 

Soustava 
HK 60 

Soustava 
BP 70 OS 

Tepelná 
akumulace  

Vnitřní tepelná kapacita zóny 260 kJ/(m2.K) = těžké konstrukce 

Dodaná 
energie na 
vytápění [GJ] 

251 308 427 418 452 481 562 

Měrná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

68 59 60 55 58 60 64 

Tepelná 
akumulace 

Vnitřní tepelná kapacita zóny 370 kJ/(m2.K) = velmi těžké konstrukce 

Dodaná 
energie na 
vytápění [GJ] 

249 305 422 412 448 476 557 

Měrná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

67 58 59 54 58 60 63 

Odchylka 
měrných 
hodnot od 
kapacita 260 
kJ/(m2.K) 

- 1 % -2 % -2 % -2 % ± 0 % ± 0 % -2 % 

Vysvětlivky: šedým pozadím označené hodnoty jsou výstupem běžného, pro tuto analýzu, 
standardního výpočtu, hodnoty s bílým pozadím označují alternativní možnost 
výpočtu se změněnou okrajovou podmínkou: změna posouzení tepelné akumulace 
zóny. 
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Pro případ této analýzy byly zvoleny hodnoty tepelné akumulace pro těžké a velmi těžké 
konstrukce, a to z důvodu podobného typu konstrukcí bytových domů (panelové domy – 
domy z blokopaneů a jeden dům zděný). Rozhodnutí o zařazení druhu konstrukce budovy je 
závislé na subjektivním posouzení energetického specialisty, který zpracovává posouzení 
energetické náročnosti budovy. 

Tabulka  4-13 Rozptyl vypočtených hodnot celkové dodané energie na vytápění při 
změně zadání tepelné akumulace zóny (těžké konstrukce x velmi těžké 
konstrukce)  

 Soustava 
T 02 B 

Soustava 
G 57 

Soustava 
T 06 B 

Soustava 
OP 1.11 

Zděná 
budova 

Soustava 
HK 60 

Soustava 
BP 70 OS 

Rozptyl 
hodnot 
celkové 
dodané 
energie na 
vytápění [GJ] 

2 3 5 6 4 5 5 

Rozptyl 
hodnot 
měrné 
dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

1 1 1 1 1 0 1 

  

V tabulce 4-13 jsou uvedeny hodnoty skutečného rozptylu vypočtených hodnot spotřeby 
energie na vytápění hodnocených vybraných budov pro případ změny okrajových podmínek 
v oblasti změny zadání tepelné akumulace zóny, a to prostřednictvím zadání vnitřní 
tepelné kapacity zóny. V tabulce 4-14 jsou uvedeny průměrné hodnoty odchylek měrných 
hodnot dodané energie na vytápění pro skupinu vybraných bytových domů pro případ 
změněných okrajových podmínek (změna zadání tepelné akumulace zóny), a to 
za předpokladu, že vnitřní tepelná kapacita zóny 260 kJ/(m2.K) se považuje za  primární 
hodnotu. 

Tabulka  4-14 Průměrné odchylky měrných hodnot dodané energie na vytápění při změně 
zadání tepelné akumulace zóny 

Zadání tepelné akumulace zóny Průměrné odchylky pro skupinu vybraných 
bytových domů 

Vnitřní tepelná kapacita zóny 370 kJ/(m2.K) - 1 % 
Vnitřní tepelná kapacita zóny 260 kJ/(m2.K) --- 

Tabulka 4-11 jasně znázorňuje nevelký vliv zadání okrajových podmínek, pro tento případ 
zadání tepelné akumulace zóny.  

4.2.4 Změna nastavení vnitřní výpočtové teploty 

Tato kapitola studie je věnována vlivu uživatelů na energetickou náročnost budovy, a to 
zadáním vlastního požadavku na teplotu vnitřního vzduchu. Cílem této kapitoly je 
stanovení procentuální závislosti nárůstu/poklesu vypočtené spotřeby energie na vytápění 
při změně zadání vnitřní teploty v bytech, která je typická pro domácnosti. 

Nastavení vnitřní výpočtové teploty pro hodnocení energetické náročnosti bytového domu 
je dáno legislativně.  
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Tabulka  4-15 Hodnoty dodané energie při změně zadání vnitřní teploty v bytových 
jednotkách v intervalu 18°C až 22°C 

 Soustava 
T 02 B 

Soustava 
G 57 

Soustava 
T 06 B 

Soustava 
OP 1.11 

Zděná 
budova 

Soustava 
HK 60 

Soustava 
BP 70 OS 

Vnitřní 
teplota Vnitřní teplota v bytových jednotkách je nastavena na 18°C 

Celková 
energie na 
vytápění [GJ] 

215 261 356 352 382 408 478 

Měrná dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

58 50 50 46 49 51 54 

Odchylka od 
teploty 20°C - 15 % - 15 % - 17 % - 16 % - 16 % - 15 % - 15 % 

Vnitřní 
teplota Vnitřní teplota v bytových jednotkách je nastavena na 19°C 

Celková 
energie na 
vytápění [GJ] 

232 284 390 384 416 443 518 

Měrná dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

63 54 55 50 54 56 59 

Odchylka od 
teploty 20°C - 7 % - 8 % - 8 % -9 % - 7 % - 7 % - 8 % 

Vnitřní 
teplota Vnitřní teplota v bytových jednotkách je nastavena na 20°C 

Celková 
energie na 
vytápění [GJ] 

251 308 427 418 452 481 562 

Měrná dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

68 59 60 55 58 60 64 

Vnitřní 
teplota Vnitřní teplota v bytových jednotkách je nastavena na 21°C 

Celková 
energie na 
vytápění [GJ] 

272 333 465 453 489 519 608 

Měrná dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

74 63 65 59 63 65 69 

Odchylka od 
teploty 20°C + 9 % + 7 % + 8 % + 7 % + 9 % + 8 % + 8 % 

Vnitřní 
teplota Vnitřní teplota v bytových jednotkách je nastavena na 22°C 

Celková 
energie na 
vytápění [GJ] 

293 360 505 491 529 561 656 

Měrná dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

79 68 71 64 68 70 74 

Odchylka od 
teploty 20°C + 16% + 15 % + 18 % + 16 % + 17 % + 17 % + 16 % 

Vysvětlivky: šedým pozadím označené hodnoty jsou výstupem běžného, pro tuto analýzu, 
standardního výpočtu, hodnoty s bílým pozadím označují alternativní možnost 
výpočtu se změněnou okrajovou podmínkou: změna zadání vnitřní teploty 
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Ze zkušenosti lze ovšem konstatovat, že ne všichni uživatelé se chovají stejně, nemají 
nastavenou teplotu v pobytových místnostech na 20°C. Část obyvatelstva nevnímá 
tepelnou pohodu při teplotě vnitřního vzduchu v interiéru obytných místností 20°C. Ve 
výsledné chování uživatelů bytových domů se většinou zprůměruje teplota na výsledných 
20°C tím, že jednotliví uživatelé mají nastavenou teplotu vnitřního vzduchu v intervalu 
18°C až 22 °C. 

Tato informativní část analýzy stanovuje potřebu energie na vytápění při nastavení vnitřní 
teploty v intervalu 18°C až 20°C, ostatní parametry okrajových podmínek byly zvoleny jako 
ty, které jsme v předchozích kapitolách analýzy položili za primární. 

Tabulka  4-16 Rozptyl vypočtených hodnot celkové dodané energie na vytápění při 
změně zadání teploty vnitřního vzduchu v bytech  

 Soustava 
T 02 B 

Soustava 
G 57 

Soustava 
T 06 B 

Soustava 
OP 1.11 

Zděná 
budova 

Soustava 
HK 60 

Soustava 
BP 70 OS 

Rozptyl 
hodnot 
celkové 
dodané 
energie na 
vytápění [GJ] 

78 99 149 139 147 153 178 

Rozptyl 
hodnot 
měrné 
dodaná 
energie na 
vytápění 
[kWh/(m2.a)] 

21 18 21 18 19 19 20 

  

V tabulce 4-16 jsou uvedeny hodnoty skutečného rozptylu vypočtených hodnot spotřeby 
energie na vytápění hodnocených vybraných budov pro případ změny okrajových podmínek 
v oblasti změny zadání vnitřní teploty v bytech, a to v intervalu hodnot 18 až 22 °C. 
V tabulce 4-17 jsou uvedeny průměrné hodnoty odchylek měrných hodnot dodané energie 
na vytápění pro skupinu vybraných bytových domů pro případ změny zadání vnitřní teploty 
v bytech. Za primární hodnotu je zde normou požadovaná teploty 20°C, ostatní teploty 
norma nepřipouští, ale jsou typické pro skutečné užívání bytových jednotek. 

Tabulka  4-17 Průměrné odchylky měrných hodnot dodané energie na vytápění při změně 
zadání teploty vnitřního vzduchu v bytech 

Nastavení vnitřní teploty v bytech Průměrné odchylky pro skupinu vybraných 
bytových domů 

Vnitřní teplota v bytech je 18°C - 16 % 
Vnitřní teplota v bytech je 19°C - 8 % 
Vnitřní teplota v bytech je 20°C --- 
Vnitřní teplota v bytech je 21°C + 8 % 
Vnitřní teplota v bytech je 22°C + 16 % 

Z tabulky 4-17 vyplývá výrazný vliv uživatelů na celkovou energetickou náročnost budovy. 
Při změně vnitřní teploty v bytech o jeden stupeň se průměrně celková dodaná energie na 
vytápění změní o 8%, při změně vnitřní teploty v bytech o dva stupně se průměrně celková 
dodaná energie na vytápění změní o 16%. 

4.3 Průkaz energetické náročnosti budovy 

Současně platná legislativy vyžaduje zpracování průkazů energetické náročnosti budovy pro 
novostavby, dále pak pro budovy, které patří orgánům veřejné moci, pro budovy, které 
jsou určeny k prodeji nebo k pronájmu a pro budovy bytových domů, a to dle velikosti 
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energeticky vztažné plochy. Přesné znění požadavků, kdy je nutné zpracování průkazů 
energetické náročnosti, je uvedeno v zákoně [23].  

Dokument s označením průkaz energetické náročnosti budovy zavedla do legislativy již 
vyhláška [24], která je v současné době již neplatná. Platnost průkazu energetické 
náročnosti budovy je ovšem 10 let, tedy je vysoce pravděpodobné, že se můžeme v praxi 
setkat s budovami, které budou mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti, dle dříve 
platné vyhlášky [24]. V současnosti je nutné zpracovávat průkazy energetické náročnosti 
budovy dle vyhlášky [25]. Průkazy energetické náročnosti budov je možné zpracovávat 
prostřednictvím software např. [34], [35], [36], aj. 

Z důvodu existence průkazů energetické náročnosti budovy zpracovaných dle [24] a stálé 
platnosti těchto průkazů (platnost je 10 let od doby jejich vytvoření, vytvořených 
nejpozději 31.3.2013) je tato kapitola věnována porovnání těchto dvou průkazů. 

 
 

 

 

 

V tabulce 4-18 jsou uvedeny rozdíly hodnocení průkazu energetické náročnosti dle obou 
vyhlášek (dříve platné i současně platné). Nejdůležitějším různým faktorem hodnocení je 
plocha, díky níž se přepočítává celková dodaná energie na měrnou dodanou energii. 
V hodnocení dle [24] se přepočet realizoval pomocí celkové vnitřní plochy vymezené 
vnitřními stranami vnějších obvodových konstrukcí. V hodnocení dle [25] se přepočet 
realizuje pomocí energeticky vztažné plochy vymezené vnějšími stranami vnějších 
obvodových konstrukcí. Výrazně se změnilo i zatřiďování budov do klasifikačních tříd. 
Zatímco u budov hodnocených dle [24] se budova zatřiďovala dle striktních tabulkově 
daných hodnot, hodnocení dle [25] je spojeno se srovnáním skutečné budovy a budovy 
referenční. Klasifikační třída C tabulkově stanovena pro bytové domy dle vyhlášky [24] 
obsahuje budovy s měrnou dodanou energií v intervalu 83 – 120 kWh/(m2.rok). Přesná 
definice referenční budovy je uvedena ve vyhlášce [24]. Shodou okolností všechny budovy, 
které jsou součástí této analýzy, jsou zařazeny do klasifikační třídy B dle hodnocení dříve 
platné vyhlášky [24] a do klasifikační třídy C dle hodnocení současně platné vyhlášky [25] 
viz. tabulka  4-18.  

 

 Obrázek 4-1: Grafické znázornění PENB 
zpracovaného dle současně platné 
vyhlášky [25] 

 
Obrázek 4-2:  Grafické 

znázornění PENB
zpracovaného dle
dnes již neplatné
vyhlášky [24], 
platnost těchto
PENB je max. do
31.3.2023 
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Z tabulky 4-18 je patrné, že výsledné hodnocení budov není totožné, existují rozdíly ve 
výpočtu měrné spotřeby energie, ovšem tyto rozdíly nedosahují značných velikostí. 

Dalším parametrem, který v metodice hodnocení dle vyhlášky [24] vůbec nebyl zmiňován, 
je hodnocení primární energie, a to jak obnovitelné, tak i neobnovitelné primární energie. 
Ve výsledku se zavedla kritéria, která neumožňují instalaci jakýchkoli zdrojů do budov 
novostaveb či stavebních úprav stávajících staveb. Např. dle vyhlášky [25] není možné 
navrhnout novostavbu, která by byla vytápěna pouze elektrickou energií ve formě zdroje: 
elektrický kotel, přímotopy, elektrické podlahové topení, a to s platností od 1.4.2013. 

Hodnocení primární energie je spojeno s tématem udržitelného rozvoje a udržitelnosti 
staveb. Zatím je tedy legislativně budova hodnocena z pohledu spotřeby primární energie 
jen v období provozu budovy, není zde ještě zavedeno hodnocení spotřeby primární 
energie tzv. svázané, tedy spotřebované energie během realizace budovy, výroby 
materiálů, apod. Je předpokladem, že v budoucnosti toto hodnocení bude součástí platné 
legislativy. V současnosti se setkáme s hodnocením svázané energie např. hodnocení dle 
SBTool CZ [39].  

Tabulka  4-18 Rozdíly hodnocení průkazů energetické náročnosti dle vyhlášky [24] a [25] 
 Soustava 

T 02 B 
Soustava 

G 57 
Soustava 
T 06 B 

Soustava 
OP 1.11 

Zděná 
budova 

Soustava 
HK 60 

Soustava 
BP 70 OS 

Celková 
vnitřní 
plocha  

892,5 1307,1 1801,8 1937,7 1929,7 2017 2226,9 

Energeticky 
vztažná 
plocha  

1027,4 1460,1 1974,7 2127,6 2152,6 2215,8 2454,8 

Celková 
dodaná 
energie [GJ] 
*) 

354 486 616 703 664 678 835 

Měrná 
dodaná 
energie 
[kWh/m2] dle 
[24] 

110 103 95 101 96 93 104 

Měrná 
dodaná 
energie 
[kWh/m2] dle 
[25] 

96 92 87 92 86 85 94 

Odchylka 
výpočtu dle  
[24] od 
výpočtu dle 
[25] 

+ 15 % + 12 % + 9 % + 10 % + 12 % + 9 % + 11 % 

Klasifikační 
třída dle [24]  

C C C C C C C 

Klasifikační 
třída dle [25] C C C C C C C 

Vysvětlivky: *) přepočet: spotřeba tepla 3,6 GJ = tepelný výkon 1 MWh 

4.4 Grafické znázornění a vyhodnocení spotřeby energie na vytápění 

Pro vybrané budovy bytových domů, které jsou součástí této analýzy, je zpracováno 
grafické znázornéní vypočtených hodnot spotřeby energie na vytápění, jako té vybrané 
části spotřeby energie, která je jednoduše měřitelná u všech vybraných budov. Ostatní 
spotřeby jako např. osvětlení, nucené větrání hygienických zařízení, spotřeba elektrické 
energie na provoz domácností nelze jednoduše experimentálně oddělit, pokud tedy cíleně 
nejsou měřeny zvlášť, a to v případě většiny bytových domů nejsou.  



Analýza stavebně energetické koncepce sanace vybraných bytových domů 

AUTOREFERÁT K  D ISERTAČNÍ  PRÁCI 

32  Ing. Kateřina Kubenková 

 

Z grafického zobracení jsou patrné možné nesrovnalosti výpočtu při posuzování původních 
stavů budovy. Tato skutečnost je způsobena v současnosti již nemožným ověřením stavu 
budov v původním stavu. Tato disertační práce zobrazuje možnosti výpočtu energetické 
nárončnosti budov především ve stávajícím stavu, hodnocení původního stavu není 
primárním úkolem této analýzy. 

4.4.1 Bytový dům konstrukční soustavy T 02 B 

Pro budovu konstrukční soustavy T 02 B, která se nachází na ul. Poštovní ve Frýdlantu nad 
Ostravicí je zpracován graf 4-1 a 4-2. V grafu 4-1 jsou znázorněny skutečné spotřeby 
energií i vypočtené spotřeby energií, a to vytápění bytového domu.  

 

Graf  4-1 Grafické znázornění skutečných a vypočtených spotřeb energií na vytápění 
bytového domu konstrukční soustavy T 02 B 

V grafu 4-2 je znázorněna skutečná spotřeba energie a variantní řešení výpočtu spotřeby 
energie při změně okrajových podmínek. 

  
Graf  4-2 Grafické znázornění skutečných a vypočtených spotřeb energií na vytápění 

bytového domu konstrukční soustavy T 02 B, znázornění vypočtených hodnot 
při variantním řešení změny okrajových podmínek při výpočtu 
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4.4.2 Bytový dům konstrukční soustavy G 57 

Pro budovu konstrukční soustavy G 57, která se nachází na ul. Frýdlantská ve 
Frýdku - Místku je zpracován graf 4-3 a 4-4. V grafu 4-3 jsou znázorněny skutečné 
spotřeby energií i vypočtené spotřeby energií, a to pouze pro vytápění bytového 
domu.  

 
Graf  4-3 Grafické znázornění skutečných a vypočtených spotřeb energií na vytápění 

bytového domu konstrukční soustavy G 57 

V grafu 4-4 je znázorněna skutečná spotřeba energie a variantní řešení výpočtu spotřeby 
energie při změně okrajových podmínek. 

 
Graf  4-4 Grafické znázornění skutečných a vypočtených spotřeb energií na vytápění 

bytového domu konstrukční soustavy T 02 B, znázornění vypočtených hodnot 
při variantním řešení změny okrajových podmínek při výpočtu 
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4.4.3 Bytový dům konstrukční soustavy T 06 B 

Pro budovu konstrukční soustavy T 06 B, která se nachází na ul. Nerudova ve Frýdlantu nad 
Ostravicí je zpracován graf 4-5 a 4-6. V grafu 4-5 jsou znázorněny skutečné spotřeby 
energií i vypočtené spotřeby energií, a to pro vytápění bytového domu v období let 2004 až 
2013.  

 
Graf  4-5 Grafické znázornění skutečných a vypočtených spotřeb energií na vytápění 

bytového domu konstrukční soustavy T 06 B 

V grafu 4-6 je znázorněna skutečná spotřeba energie a variantní řešení výpočtu spotřeby 
energie při změně okrajových podmínek. 

 
Graf  4-6 Grafické znázornění skutečných a vypočtených spotřeb energií na vytápění 

bytového domu konstrukční soustavy T 06 B, znázornění vypočtených hodnot 
při variantním řešení změny okrajových podmínek při výpočtu 
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4.4.4 Bytový dům konstrukční soustavy OP 1.11 

Pro budovu konstrukční soustavy OP 1.11, která se nachází na ul. Dělnická v Bruntálu je 
zpracován graf 4-7 a graf 4-8. V grafu 4-7 jsou znázorněny skutečné spotřeby energií i 
vypočtené spotřeby energií, a to pro vytápění bytového domu v období let 2004 až 2013.  

 

Graf  4-7 Grafické znázornění skutečných a vypočtených spotřeb energií na vytápění 
bytového domu konstrukční soustavy OP 1.11 v rozmezí let 2004 až 2013 

V grafu 4-8 je znázorněna skutečná spotřeba energie a variantní řešení výpočtu spotřeby 
energie při změně okrajových podmínek. 

 

Graf  4-8 Grafické znázornění skutečných a vypočtených spotřeb energií na vytápění 
bytového domu konstrukční soustavy OP 1.11, znázornění vypočtených 
hodnot při variantním řešení změny okrajových podmínek při výpočtu 
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4.4.5 Zděný bytový dům 

Pro budovu zděného bytového domu, která se nachází na ul. Hlavní ve Frýdlantu nad 
Ostravicí je zpracován graf 4-9 a 4-10. V grafu 4-9 jsou znázorněny skutečné spotřeby 
energií i vypočtené spotřeby energií, a to pouze pro vytápění bytového domu.  

 
Graf  4-9 Grafické znázornění skutečných a vypočtených spotřeb energií na vytápění 

zděného bytového domu  

V grafu 4-10 je znázorněna skutečná spotřeba energie a variantní řešení výpočtu spotřeby 
energie při změně okrajových podmínek. 

 

Graf  4-10 Grafické znázornění skutečných a vypočtených spotřeb energií na vytápění 
zděného bytového domu, znázornění vypočtených hodnot při variantním 
řešení změny okrajových podmínek při výpočtu 
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4.4.6 Bytový dům konstrukční soustavy HK 60 

Pro budovu konstrukční soustavy HK 60, která se nachází na ul. Slavíkova v Ostravě - 
Porubě je zpracován graf 4-11 a 4-12. V grafu 4-11 jsou znázorněny skutečné spotřeby 
energií i vypočtené spotřeby energií, a to pouze pro vytápění bytového domu.  

 
Graf  4-11 Grafické znázornění skutečných a vypočtených spotřeb energií na vytápění 

bytového domu konstrukční soustavy HK 60 

V grafu 4-12 je znázorněna skutečná spotřeba energie a variantní řešení výpočtu spotřeby 
energie při změně okrajových podmínek. 

 

Graf  4-12 Grafické znázornění skutečných a vypočtených spotřeb energií na vytápění 
bytového domu konstrukční soustavy HK 60, znázornění vypočtených hodnot 
při variantním řešení změny okrajových podmínek při výpočtu 

4.4.7 Bytový dům konstrukční soustavy BP 70 OS 

Pro budovu konstrukční soustavy y BP 70 OS, která se nachází na ul. Janáčkova ve 
Frýdlantu nad Ostravicí je zpracován graf 4-13 a 4-14. V grafu 4-13 jsou znázorněny 
skutečné spotřeby energií i vypočtené spotřeby energií, a to pro vytápění bytového domu.  
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Graf  4-13 Grafické znázornění skutečných a vypočtených spotřeb energií na vytápění 

bytového domu konstrukční soustavy BP 70 OS 

V grafu 4-14 je znázorněna skutečná spotřeba energie a variantní řešení výpočtu spotřeby 
energie při změně okrajových podmínek. 

 

Graf  4-14 Grafické znázornění skutečných a vypočtených spotřeb energií na vytápění 
bytového domu konstrukční soustavy BP 70 OS, znázornění vypočtených 
hodnot při variantním řešení změny okrajových podmínek při výpočtu 
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5 KONKRÉTNÍ ZÁVĚRY PRO REALIZACI V PRAXI NEBO PRO DALŠÍ ROZVOJ 
VĚDNÍHO OBORU 

Disertační práce je zaměřena na hodnocení budov z hlediska jejich energetické náročnosti. 
Toto hodnocení je podpořeno nejen platnou legislativou, ale i prncipy udržitelnosti staveb, 
ve kterých je nízká energetická náročnost staveb jedním z hlavních pilířů hodnocení. 
Provedenou analýzou byl zobrazen výrazný vliv zadání okrajových podmínek na celkové 
výsledky výpočtů a rovněž byla prokázána rozdílnost skutečné spotřeby energie 
a vypočtené spotřeby energie. Ačkoli tato analýza byla zaměřena na vliv zadání jen 
některých okrajových podmínek, prokázala výrazný vliv zadání těchto okrajových podmínek 
na výsledné vypočtené spotřeby energie v budovách a zdůraznila i vliv zpracovatele na 
výsledné výsledky výpočtu.  

Doporučení pro další postup ve výzkumu 

Předpokládaný další postup v oblasti hodnocení energetické náročnosti je rozšíření 
databáze bytových domů, a to budovy výškové s více než 8 podlažími. Další oblastí 
výzkumu může být ověření vlivu dalších okrajových podmínek na výsledné hodnoty 
energetické nárončosti budov, a to jak v oblasti spotřeby energie na vytápění, tak i 
v oblastech spotřeby energie na větrání, chlazení, osvětlení, ohřev teplé vody a zvlhčování 
vzduchu. 

6 ZÁVĚR 

Disertační práce řeší několik stěžejní části. Nejprve byly popsány pro tuto analýzu vybrané 
budovy bytových domů. U těchto bytových domů byly experimentálně měřeny a tabulkově 
vyhodnoceny skutečné spotřeby energií na vytápění. Historie měření byla zkoumána za 
období let 2004 až 2013. Vybrané bytové domy prošly stavebními úpravami spojenými se 
snížením energetické náročnosti v oblasti zateplení obvodového pláště, střechy a výměny 
výplní otvorů v obvodovém plášti. Pro vybrané budovy byly vypočteny tepelně technické 
charakteristiky konstrukcí, které se nacházejí na systémové hranici budovy. Tyto 
charakteristiky byly vstupním parametrem pro hodnocení budov z hlediska energetické 
náročnosti.  

Standardní výpočet energetické nárončosti budov byl zaměřen především na množství 
dodané energie na vytápění, a to zdůvodu jednoduše měřitelné spotřeby energie ve 
skutečném stavu budovy bytového domu. Výpočet energetické náročnosti byl selektován do 
dílčích částí, a byly stanoveny závislosti změny okrajových podmínek pro výsledné hodnoty 
spotřeb energií. Posuzování vlivu změny okrajových podmínek bylo zaměřeno na intenzitu 
větrání v budově, posouzení tepelných vazeb, posouzení tepelné kapacity zóny. Analýzou 
byl prokázán nejvýraznější vliv zadání intenzity větrání na výsledné hodnoty spotřeby 
energie. Při zadání intenzity větrání v rozmezí hodnot n = 0,6 až 0,3 1/h při primární 
hodnotě n = 0,5 1/h došlo ke změně vypotřených hodnot spotřeby energie v rozmezí + 13 % 
až -36 % pro vybrané budovy. Vliv posouzení tepelných vazeb a vliv posouzení tepelné 
kapacity zóny nebyl výrazný. Posouzení vlivu změny okrajových podmínek bylo doplněno o 
vliv uživatelů na energetickou nárončost budovy, při změně nastavení vnitřní teploty 
v bytech bytových domů. Provedenou anolýzou byly stanoveny odchylky v rozmezí -17 % až 
+18 % při změně primární teploty vnitřního vzduchu z 20°C na hodnoty 18°C až 22°C. 

Vypočtené hodnoty spotřeb energie na vytápění pro budovy byly dále vyhodnoceny se 
skutečně naměřenými hodnotami a byly graficky zpracovány. Analýza byla doplněna o 
hodnocení budov dle průkazu energetické nárončnosti budovy. Hodnocení bylo realizováno 
ve dvou krocí, a to dle vyhlášek [24] a [25]. Hodnocení je rozdílné, z důvodu různě 
počítaných ploch, ke kterým se energeticky vzahuje spotřeba energie. Rozdílnost hodnot 
pro vybrané budovy dosahovala odchylky v rozmezí 9 až 15 %. Provedenou analýzou byl 
prokázán výrazný vliv zadání konkrétních okrajových podmínek do matematického modelu 
výpočtu na celkové výsledné hodnoty potřeb energie na vytápění. Analýzou byla prokázána 
rozdílnost výpočtů od skutečných spotřeb energií. 
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