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Úsporná opatﬁení
v bytov˘ch domech
Úspory a rekonstrukce: dvû mouchy
jednou ranou
Vût‰ina oprav bytov˘ch domÛ, zejména panelov˘ch, je
spojována s regenerací obalov˘ch konstrukcí a hlavnû
jejich zateplením. Vedou k tomu jak souãasné pﬁedpisy,
tak i stále rostoucí ceny energií. Obvykle se zv˘‰í také
hodnota domu a s novou fasádou dÛm oÏije. Rekonstrukce v‰ak není levná záleÏitost. Jak tedy postupovat,
aby v˘daje na rekonstrukci pﬁinesly maximální efekt?

Zateplování zdiva
Teplo z domu uniká dvojím zpÛsobem: jednak prostupuje
stûnami a okny, a jednak uniká se vzduchem, kter˘m vûtráme. V˘mûna vzduchu probíhá neustále, i kdyÏ jsou okna zavﬁená (netûsnostmi v budovû). PrÛniku tepla obvodov˘m
plá‰tûm budovy nelze nikdy zcela zabránit (to by bylo proti
fyzikálním zákonÛm), lze ho ale znaãnû sníÏit. Stejnû jako si
v chladn˘ch dnech oblékáme svetr a kabát, mÛÏeme i dÛm
opatﬁit izolací. Je to efektivnûj‰í, neÏ topit a topit.
Pro vût‰inu budov je vhodnûj‰í venkovní zateplení. Zejména u panelov˘ch domÛ je to i úãinn˘ zpÛsob, jak prodlouÏit Ïivotnost domu. Zateplení chrání v zimû pﬁed mrazem
a v létû pﬁed sluneãním Ïárem, a sniÏuje tedy i namáhání
plá‰tû budovy zmûnami teplot. Zateplením se potlaãí i tepelné mosty ve spárách mezi panely a pﬁi správném návrhu také u okenních otvorÛ. Pozor v‰ak na nesprávn˘ návrh
zateplení: pokud dojde ke kondenzaci vody v Ïelezobetonovém panelu, hrozí koroze ocelov˘ch prvkÛ, coÏ mÛÏe b˘t
pro dÛm fatální. PodceÀována b˘vá také dostateãná kontrola kvality prací. V extrémním pﬁípadû mÛÏe zateplení
strhnout vítr a ohrozit tak i zdraví a Ïivoty kolemjdoucích.

dodrÏuje smluvní podmínky, termíny a kvalitu (napﬁ.
má-li certifikaci zateplovacího systému).
DÛleÏité je promyslet i naãasování oprav – napﬁíklad okna je vhodné vymûnit pﬁed zateplením, naopak opravu
klempíﬁsk˘ch prvkÛ je dobré nechat aÏ po zateplení.

Zateplení s pﬁedsazenou fasádou
Budova se opatﬁí novou fasádou, upevnûnou na nosné konstrukci, která se ukotví do pÛvodní stûny. Do vzniklého prostoru se vloÏí tepelná izolace tak, aby mezi ní a vnûj‰ím
plá‰tûm zÛstala je‰tû vûtraná vzduchová mezera. V˘hodou
je, Ïe touto mezerou mÛÏe volnû unikat vlhkost pronikající
z interiéru, takÏe riziko trvalé kondenzace se v˘raznû sniÏuje. I zde je nutn˘ správn˘ návrh – zejména dodrÏení minimální tlou‰Èky vûtrané dutiny, správn˘ poãet a velikost pﬁivûtrávacích a odvûtrávacích otvorÛ.
Nová fasáda mÛÏe b˘t z nejrÛznûj‰ích materiálÛ – hliníkov˘ch ãi plastov˘ch lamel, betonov˘ch tvarovek, dﬁeva, mramoru atd. Podle hmotnosti vnûj‰í fasády se volí nosn˘
systém, vÏdy ale tak, aby tvoﬁil minimální tepeln˘ most.
·patn˘ návrh mÛÏe velmi v˘raznû zhor‰it v˘sledn˘ izolaãní
efekt – napﬁíklad kovov˘ ro‰t mÛÏe fungovat jako chladiã.
V˘hodou tohoto systému je moÏnost demontáÏe a opûtného pouÏití – napﬁíklad rozhodneme-li se pﬁistavût nové kﬁídlo budovy. RovnûÏ opravy jsou snaz‰í. Dal‰í v˘hodou je to, Ïe obklad odolává strakapoudÛm a jin˘m
ptákÛm, kteﬁí nûkdy rozklovávají dutû znûjící kontaktní
zateplení s polystyrenem.

Vnitﬁní zateplení
Pokud není moÏné zateplit dÛm zvenku (tﬁeba kvÛli historicky cenné fasádû), lze uvaÏovat o vnitﬁním zateplení. Velkou
nev˘hodou je to, Ïe stavební práce probíhají v bytû, a Ïe se
zateplením plocha bytu zmen‰í. Pﬁedev‰ím je ale nutno zváÏit, zda je tento zpÛsob zateplení je vÛbec moÏné pouÏít.
Podmínkou je samozﬁejmû kvalitní návrh i realizace zateplení. Vnitﬁní zateplení mÛÏe spoãívat v pﬁizdûní stávající zdi tepelnû-izolaãním materiálem nebo i ve vybudování nové vnitﬁní stûny s izolací v meziprostoru. Uvûdomíme-li si, Ïe pro
vnûj‰í zateplení se bûÏnû pouÏívá izolace v síle 15 aÏ 20 cm,
je zﬁejmé, Ïe vnitﬁní zateplení bude vÏdy kompromisem mezi
poÏadavkem na úsporu tepla a velikostí obytného prostoru.

Vnûj‰í kontaktní zateplení

Tepelnû-izolaãní omítky

Vnûj‰í kontaktní zateplení je ãasto pouÏívan˘ zpÛsob, kter˘
je obvykle také nejlevnûj‰í. Spoãívá v nalepení desek z polystyrenu nebo minerální vaty na stûnu. Desky jsou – kvÛli
své hmotnosti a sacímu efektu vûtru, kter˘ by je jinak mohl
odtrhnout – kotveny hmoÏdinkami. Na vrstvu izolantu se
naná‰í stûrková omítka, která je na v˘bûr v mnoha barvách
i strukturách povrchu. Nová stûna nemusí b˘t hladká, lze ji
doplnit ﬁímsami nebo jin˘mi plastick˘mi prvky z polystyrenu, polyuretanu nebo ze sádry. Venkovní zateplení lze tedy
pouÏít i pro domy se ãlenitûj‰í fasádou.
Zateplovací systém je nutno vybírat jako celek (od lepidla
pﬁes izolant, kotvení aÏ po omítku), jinak nelze zaruãit kvalitu a Ïivotnost sytému. VÏdy se vyplatí vyÏádat si od dodavatele kopii certifikátu zateplovacího systému.

Na trhu jsou také speciální tepelnû-izolaãní omítky, které ve
srovnání s bûÏn˘mi omítkami propou‰tûjí ménû tepla. Mohou mírnû vylep‰it parametry zdiva, zejména zv˘‰it jeho
vnitﬁní povrchovou teplotu. PouÏití takovéto omítky ale nelze pokládat za plnohodnotné zateplení. Rozdíl je zﬁejm˘
– pro klasické zateplení se pouÏívají materiály, které izolují
zhruba ãtyﬁikrát lépe neÏ termoomítky a pouÏívají se
v tlou‰Èce 10 aÏ 40 cm. Naproti tomu vrstva omítky má sílu
3 aÏ 5 cm. Náklady na klasické zateplení jsou oproti omítce
sice zhruba 2x vy‰‰í, izolaãní efekt je v‰ak aÏ 10x vût‰í.

Na co si dát pﬁi zateplování pozor
Návrh (projekt) zateplení je vÏdy lep‰í svûﬁit odborníkÛm. Dokonce i na první pohled stejné paneláky se ve

Meziokenní izolaãní vloÏky (MIV)

Zateplení ‰títu je zaloÏeno v˘‰e neÏ zateplení prÛãelí, u podlahy 1. patra
vzniká tepeln˘ most. Foto: EkoWATT

skuteãnosti ãasto li‰í právû stavební konstrukcí. Zku‰enosti, které získáme vlastními chybami, jsou pak zaplaceny pﬁíli‰ draze.
Zejména u vnitﬁního zateplení je tﬁeba nechat zpracovat
kvalitní odborn˘ návrh, protoÏe zde se dá zkazit opravdu
hodnû. ·patné zateplení mÛÏe ohrozit konstrukci domu
(destrukce zdí promrzáním) i zdraví jeho obyvatel (plísnû
v bytû). Proto je lep‰í se této moÏnosti radûji vyhnout.
Pﬁi vnûj‰ím zateplení je rizikem hlavnû nekvalitní provedení (ãasté je ‰patné pﬁilepení v˘ztuÏné síÈoviny),
které pozdûji vede tﬁeba k praskání omítek. Vlastnímu
zateplení by mûla pﬁedcházet velmi dÛkladná prohlídka
technického stavu fasády. Zakrytí po‰kozen˘ch nosn˘ch
prvkÛ (ponechání zkorodovan˘ch prvkÛ) ãi pﬁecenûní
pﬁídrÏnosti omítky, by mohlo b˘t velmi nebezpeãné.
Pﬁi realizaci se také ãasto podceÀuje dÛsledné izolování
celé vnûj‰í plochy – okenních ostûní, nadpraÏí a parapetÛ, hran ‰títov˘ch panelÛ atd. To mÛÏe pozdûji pÛsobit poruchy v konstrukci. Tepelné mosty jsou obecnû rizikov˘mi
místy pro únik tepla a vznik problémÛ ãi poruch.
DÛleÏitá je i volba tlou‰Èky izolantu – napﬁíklad u venkovního zateplení tvoﬁí cena vlastního izolantu jen asi ãtvrtinu
aÏ tﬁetinu celkov˘ch nákladÛ. Nejvût‰í ãást v celkovém rozpoãtu tvoﬁí kotvící prvky, li‰ty, lepicí a omítkové hmoty
a ov‰em i cena montáÏe a le‰ení. Tlou‰Èka izolace tedy není tím nejlep‰ím místem, kde ‰etﬁit. Pokud tlou‰Èku izolace
podceníme, obtíÏnû budeme po nûkolika letech investovat
dal‰í nemalé prostﬁedky do dal‰í izolace. Optimální tlou‰Èku zateplení je proto dobré nechat spoãítat odborníkÛm.
Vût‰inou se také vyplatí vybrat pro montáÏ zateplení firmu, která má dobré reference a zku‰enosti. Mûli bychom si vyÏádat seznam referenãních zakázek a provûﬁit, jak tyto zakázky vypadají ve skuteãnosti, a jak firma

Mnoho panelov˘ch domÛ má mezi okny lehké konstrukce
s dﬁevûn˘m rámem, zvenku nejãastûji oplá‰tûné sklem, plechem nebo cemento-tﬁískov˘mi deskami – tzv. meziokenní
izolaãní vloÏky. Mnohdy jsou, zejména díky vnitﬁní kondenzaci vlhkosti, ve ‰patném stavu. Pﬁi v˘mûnû oken dochází
k jejich dal‰ímu po‰kození, proto je nutná jejich v˘mûna
spolu s okny. MIV je moÏno nahradit nov˘m v˘robkem obdobné konstrukce, ov‰em se silnûj‰í vrstvou izolantu.
Pokud to statika domu dovolí, je také moÏno nahradit je vyzdívkou z lehk˘ch materiálÛ a zateplit spoleãnû s prÛãelím. Toto ﬁe‰ení umoÏÀuje sníÏit velikost nov˘ch oken a tedy i náklady
– pozor ale na dodrÏení dostateãného denního osvûtlení bytÛ.
Jsou-li MIV v dobrém stavu a ponechají-li se pÛvodní
okna, mÛÏe se pﬁi zateplování panelÛ instalovat izolace
i na tyto meziokenní vloÏky. ProtoÏe jde o lehkou konstrukci, je vût‰inou potﬁeba volit silnûj‰í izolant. Toho se
nûkdy vyuÏívá tak, Ïe se izolantem zcela vyrovná rozdílná tlou‰Èka parapetního panelu a MIV. Budova pak získá
novou tváﬁ – okna a MIV jiÏ netvoﬁí souvisl˘ pás.

Tepelná pohoda
Zateplením stûn dojde vÏdy i ke zv˘‰ení jejich povrchové teploty na vnitﬁní stranû. To má vliv na tepelnou pohodu v bytech – ãím jsou stûny chladnûj‰í, tím je pobyt
v místnosti ménû pﬁíjemn˘ a naopak. V koneãném dÛsledku mÛÏeme v dobﬁe zateplené místnosti udrÏovat
o nûco niÏ‰í teplotu vzduchu, aniÏ bychom pociÈovali
chlad. To opût vede ke sníÏení spotﬁeby energie (sníÏení
teploty o 1 °C pﬁedstavuje úsporu tepla cca 6 %).

Izolování stropÛ a stﬁechy
Ploché stﬁechy jsou právû u panelov˘ch budov ãast˘m
zdrojem poruch. Nutnost nové krytiny je pﬁíleÏitostí zamyslet se i nad tepelnou izolací stﬁechy. Ploché stﬁechy
jsou z principu navrÏeny tak, aby se dovnitﬁ nedostala
voda. To ale ãasto zároveÀ znamená, Ïe se nemÛÏe dostat ani ven – aÈ uÏ se dovnitﬁ dostala zatékáním nebo
difuzí páry z vnitﬁního prostoru. ·patn˘ návrh zateplení
mÛÏe problém je‰tû dále zhor‰it. Vlhkost ve stﬁe‰e mÛÏe zpÛsobit váÏné poruchy, proto je nutno nepodcenit
odbornou kvalitu návrhu.

Jednoplá‰Èové stﬁechy
Mezi stropní konstrukcí a vnûj‰í spádovou vrstvou je tepelná izolace vût‰inou z lehãen˘ch stavebních materiálÛ

Zateplování jednoplá‰Èov˘ch stﬁech. © EkoWATT

Zateplení – tzv. obrácená stﬁecha. © EkoWATT

(‰kvárobeton, kﬁemelinové desky atd.). Dodateãná tepelná izolace se poloÏí na horní povrch. Pokud je pﬁekryta novou hydroizolací, je tu riziko pro‰lápnutí nebo
proraÏení, neboÈ tepelná izolace je vût‰inou mûkãí. Proto se s oblibou pouÏívá systém tzv. obrácené stﬁechy.
PÛvodní krytina je opravena nebo nahrazena novou,
a na ní je kladena vodû odolná tepelná izolace, pﬁekrytá
vrstvou kamínkÛ, dlaÏbou kladenou nasucho nebo jin˘m vodû propustn˘m zpÛsobem. Pokud stﬁecha snese
vût‰í pﬁitíÏení, lze uvaÏovat i o tzv. zelené stﬁe‰e, tj. pﬁekrytí izolace vrstvou zeminy a osázením vhodn˘mi (suchomiln˘mi) rostlinami. V˘hodou je, Ïe hydroizolace
není namáhána teplotními v˘kyvy, povûtrností ani UV
záﬁením, coÏ zvy‰uje její Ïivotnost.
Dal‰í moÏností je opatﬁit stﬁechu nástﬁikem polyuretanové (PUR) pûny, která funguje jako izolace proti vodû
i chladu. Nástﬁikem se vytvoﬁí souvislá vrstva, která vyﬁe‰í i problematická místa, jako napojení komínkÛ, atik,
v˘tahov˘ch nástaveb atd. Správná aplikace je v‰ak nároãná na vhodné povûtrnostní podmínky. Také je moÏné
pﬁevést konstrukci na stﬁechu dvouplá‰Èovou, coÏ je sice
draÏ‰í, ale o to levnûj‰í jsou pozdûj‰í opravy a údrÏba.

Dvouplá‰Èové stﬁechy
V prostoru mezi stropní konstrukcí a stﬁe‰ním plá‰tûm je
vzduchová mezera, vût‰inou odvûtraná otvory v atice. Tuto
mezeru je moÏno vyuÏít pro instalaci teplené izolace. Nûkdy
lze do prostoru nafoukat sypkou izolaci, napﬁ. z papírov˘ch
vloãek nebo skeln˘ch vláken. V tomto pﬁípadû je ãasto nezbytné ãást stﬁe‰ního plá‰tû sejmout, aby byly dutiny pﬁístupné. KdyÏ je dutina pﬁíli‰ nízká, je tﬁeba sejmout cel˘
vnûj‰í stﬁe‰ní plá‰È a zv˘‰it spádové klíny. Do vzduchové
mezery se pak vloÏí izolace a stﬁe‰ní plá‰È se nainstaluje
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zpût. Izolaci je vhodné provést tak, aby ve vzduchové mezeﬁe zÛstalo dost volného místa, aby mohla stále vûtrat.
Dvouplá‰Èové stﬁechy je moÏno zateplovat také pﬁidáním izolace shora (na vnûj‰í plá‰È). V tomto pﬁípadû je
ale nutné uzavﬁít vûtrací otvory vzduchové vrstvy. Stﬁecha potom funguje jako jednoplá‰Èová.

Zateplování dvouplá‰Èové stﬁechy s odvûtranou mezerou. © EkoWATT

Izolování vnitﬁních konstrukcí
V panelov˘ch domech jde zejména o strop technického
podlaÏí, kter˘ lze izolovat pomûrnû snadno. Izolace mÛÏe b˘t nalepena na strop, pﬁípadnû zakryta podhledem.
S pomûrnû mal˘mi náklady tak u‰etﬁíme pomûrnû
hodnû energie. Nûkdy je vhodné zateplit i stûny bytÛ ze
strany schodi‰tû, zádveﬁí nebo jin˘ch prostor s niÏ‰í teplotou. Zde je v˘bûr izolaãních materiálÛ omezen i poÏadavkem na poÏární bezpeãnost. VÏdy platí zásada, Ïe se
konstrukce izoluje z ochlazované strany.

Zasklení lodÏií a balkonÛ
Zasklením lodÏií nebo balkonÛ se vytvoﬁí zóna teplej‰ího
vzduchu, která izoluje pﬁilehlou stûnu a okna. Je-li zasklení
oslunûné, zv˘‰í se tepelné zisky pﬁilehlé místnosti; podmínkou jejich efektivního vyuÏití je v‰ak termostatick˘ ventil na
radiátoru nebo jiná vhodná regulace vytápûní. V pﬁechodném období je moÏno lodÏii uÏívat i jako obytnou místnost.
Pokud je ale lodÏie vyhﬁívaná otevﬁen˘mi dveﬁmi a okny
z bytu, tﬁeba kvÛli pûstovan˘m kvûtinám, úãet za teplo nám
silnû naroste. Úspora tepla zasklením lodÏií tak velmi závisí na chování uÏivatele bytu. Pokud je zasklení trvale pootevﬁené, mÛÏe b˘t úspora energie nulová. Pokud je zaskle-

ní tûsnû zavﬁené, omezuje to v˘mûnu vzduchu v pﬁilehlé
místnosti a je nutno tuto místnost vûtrat jinak.

V˘mûna oken
V˘mûna oken za nová je vÏdy pomûrnû nákladná. Pﬁi v˘bûru okna je tﬁeba sledovat nûkolik parametrÛ. Pro zasklení se pouÏívají dvoj- a trojskla, pﬁípadnû systém, kde je
prostﬁední tabule trojskla nahrazena odrazivou fólií. Samozﬁejmou souãástí kvalitního okna je tzv. selektivní vrstva na vnitﬁním povrchu skla, tedy pokovení, které funguje
jako polopropustné zrcadlo. Sluneãní záﬁení propustí do
interiéru, kde se pﬁemûní na teplo. Tepelné záﬁení v‰ak jiÏ
sklem neprojde a odráÏí se zpût do místnosti.
Dal‰ím prvkem je mezera mezi skly. Platí, Ïe ãím je tato
mezera ‰ir‰í, tím lépe izoluje. Na trhu jsou také okna s mezerou plnûnou kryptonem ãi jin˘m vzácn˘m plynem, kter˘
dobﬁe izoluje. Cena tûchto oken je ale vysoká.
Vliv na kvalitu okna má i distanãní rámeãek mezi skly.
BûÏnû se pouÏívají nerezové nebo plastové rámeãky,
které jsou v˘raznû lep‰í neÏ dﬁíve pouÏívané hliníkové.
Plastov˘ rámeãek mÛÏe b˘t i barevn˘, v odstínu odpovídajícímu rámu okna. Rámeãek vÏdy tvoﬁí tepeln˘ most,
proto je vhodné, aby byl zasazen v okenním rámu hloubûji. Tím se sníÏí riziko kondenzace vody na zasklení.
Okenní rám zpravidla izoluje hÛﬁe neÏ vlastní zasklení.
Proto je nutno sledovat, zda dodavatel uvádí souãinitel
prostupu tepla pro celé okno, nebo pouze pro zasklení.
V prvním pﬁípadû je hodnota obvykle vy‰‰í (tedy hor‰í).
DÛleÏité je i napojení tepelné izolace – pokud nejsou
okenní ostûní, nadpraÏí a parapety dÛslednû izolovány,
vzniká okolo oken v˘razn˘ tepeln˘ most. Vnûj‰í zateplení zdi by mûlo pﬁesahovat 2–4 cm na rámy oken.
Nová, správnû zvolená a osazená okna znamenají prakticky vÏdy zv˘‰ení komfortu, tﬁeba i díky sníÏení pronikání hluku zvenku.
souãinitel prostupu tepla Uokna [W/m2.K]
‰paletové okno s obyãejn˘m zasklením

2,7

dﬁevûné okno s dvojit˘m obyãejn˘m zasklením

2,8

„eurookno“ s bûÏn˘m izolaãním dvojsklem

2,8

„eurookno“ s izolaãním dvojsklem s mezerou mezi
skly plnûnou argonem a s pokovením

1,8–1,3

„eurookno“ s izolaãním trojsklem nebo dvojsklem
a odrazivou fólií

1,0–0,7

Parametry oken s rÛzn˘m zasklením. Zdroj: EkoWATT

Únik tepla vûtracím vzduchem

Zasklení lodÏií. Foto: EkoWATT

Z hygienick˘ch dÛvodÛ i pro dobr˘ pocit osob je nutno ob˘vané místnosti dostateãnû vûtrat. Ve vût‰inû domÛ je toto vûtrání zaji‰tûno tzv. pﬁirozen˘m zpÛsobem, tedy pronikáním
vzduchu mezi okenním kﬁídlem a rámem a dal‰ími netûsnost-

mi konstrukce domu. Intenzita tohoto vûtrání se pﬁitom mûní
podle venkovní teploty, síly vûtru a prakticky se nedá regulovat.
Nûkdy je zbyteãnû velká (i od zavﬁeného okna „táhne“), jindy
nedostateãná. Nejsou-li v bytû lidé, je intenzivnûj‰í vûtrání neÏádoucí. Spotﬁeba tepla na pokrytí ztráty tepla vûtráním pﬁitom
tvoﬁí tﬁetinu aÏ polovinu spotﬁeby (nezatepleného) domu. Velk˘ vliv na úsporu tepla má instalace okenního tûsnûní, pﬁípadnû instalace nov˘ch, dobﬁe tûsnících oken. Nesmíme v‰ak nikdy zapomínat na vûtrání, jsou-li v bytû lidé. Na trhu jsou okna,
jejichÏ kování umoÏní „netûsnou“ polohu nebo okna s vûtracím otvorem v rámu, jehoÏ velikost se dá regulovat.
Vûtrat je nutno i tam, kde vzniká vlhkost (kuchynû, koupelny), aby vlhkost nepronikala do stûn, které tak po‰kozuje. V místû tepeln˘ch mostÛ (v koutech místností apod.)
mÛÏe dojít i k rÛstu plísní. Zejména kdyÏ je toto místo zevnitﬁ zakryto skﬁíní ãi jin˘m nábytkem, je riziko vy‰‰í. ¤e‰ením je eliminace studen˘ch koutÛ vnûj‰ím zateplením nebo zv˘‰ením vnitﬁní teploty a vût‰í intenzitou vûtrání.

Úpravy topného systému
Zateplením ãi v˘mûnou oken se sníÏí potﬁeba tepla aÏ na
polovinu. Je tedy nutno upravit vytápûcí systém, aby
místnosti nebyly pﬁetápûny – tím by zateplení ztratilo
smysl. Základním opatﬁením je upravení stávající (obvykle
ekvitermní) regulace. Dal‰ím krokem by mûla b˘t instalace termostatick˘ch ventilÛ, které zabrání pﬁetápûní místností a umoÏní vyuÏít pasivní solární zisky. Souãasnû je
nutno upravit hydraulické pomûry v systému, jinak ventily nemusí fungovat správnû – mohou hluãet, klapat apod.
Obvykle se na patû stoupaãek osazují speciální armatury,
pﬁípadnû se kaÏdá stoupaãka nebo cel˘ systém opatﬁí
obûhov˘m ãerpadlem s elektronicky ﬁízen˘mi otáãkami.

Legislativa
V souãasnosti by jiÏ vût‰ina vût‰ích bytov˘ch domÛ (zejména ve vlastnictví mûst a obcí) mûla mít zpracován
energetick˘ audit. Ten mÛÏe b˘t uÏiteãn˘m podkladem
pﬁi rozhodování o postupu rekonstrukce.
Pro jednání o stavebním povolení na rekonstrukci domu
je nutno v projektové dokumentaci doloÏit splnûní poÏadavkÛ na energetickou nároãnost budovy. Od 1. 1. 2009
to znamená, Ïe vût‰í domy (nad 1000 m2) musí mít tzv.
PrÛkaz energetické nároãnosti budovy zpracovan˘ dle
vyhlá‰ky 148/2007 Sb. Souãasnû musí jednotlivé konstrukce domu splnit poÏadavky âSN 73 0540. Tato norma
definuje i tzv. Energetick˘ ‰títek obálky budovy. Pozor
na jeho zámûnu s v˘‰e zmínûn˘m prÛkazem. Oba dokumenty jsou si graficky velmi podobné. ·títek v‰ak ukazuje
pouze to, jak dobﬁe je dÛm izolován, kdeÏto prÛkaz hodnotí spotﬁebu ve‰ker˘ch energií v domû – na vytápûní, vûtrání, chlazení, ohﬁev vody a osvûtlení. PrÛkaz tedy napoví,
i jak vysoké budou úãty za teplo v bytech.

souãinitel prostupu tepla U
[W/m2.K]

poÏadovaná doporuãená
hodnota
hodnota

venkovní stûny – zdi, panely

0,38

venkovní stûny – MIV

0,30

0,25
0,20

stûny a stropy k nevytápûn˘m prostorám

0,60

0,40

ploché stﬁechy

0,24

0,16

okna a balkónové dveﬁe

1,70

1,20

Vybrané poÏadavky âSN 73 0540-2.

Energetick˘ audit
Energetick˘ audit najde rÛzné moÏnosti, jak sníÏit náklady na
energie v domû. Nemusí jít jen o zateplení, ale tﬁeba i zmûnu zdroje vytápûní ãi vyuÏití jiného paliva. Audit také pomÛÏe najít optimální tlou‰Èku izolace, která závisí nejen na konstrukci domu, ale i na cenû tepla. Kvalitní audit pomÛÏe
zadavateli rozhodnout mezi rÛzn˘mi variantami ﬁe‰ení a také zaruãí, Ïe investice bude optimálnû vynaloÏena a pﬁinese
oãekávan˘ efekt. MÛÏe také napomoci pﬁi získání investiãní
dotace, zpravidla b˘vá i povinnou souãástí Ïádosti o dotaci.
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