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ANOTACE 

 Cílem bakalářské práce je popsat současné trendy v oblasti snižování 
energetické náročnosti panelových budov, analýza nákladů a přínosů energeticky 
úsporných projektů na konkrétním případu. Teoretická část se zabývá historií výstavby, 
charakteristikou panelových domů včetně obvyklých závad na nich a poskytovanými 
dotačními programy pro jejich obnovu. Praktická část se zabývá posouzením tří 
stávajících panelových domů, zateplených v rozdílných časových obdobích, s rozdílnou 
technologií a za jiných finančních podmínek.  

ANNOTATION 

 The aim of the Thesis is to describe the current trends in reducing energy use of 
blocks of flats and to analyse the costs and profits of these projects using a certain 
example.The theoretical part describes the history of construction, the characteristic of 
the panel houses including some common faults, and the provided grants for their 
reconstruction. The practical part deals with the assessment of three existing panel 
houses, which were insulated in different time periods, with various strategies and 
under different financial conditions. 
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1 ÚVOD 
 V době, kdy se panelové domy hromadně stavěly, bylo teplo státem dotovanou 

komoditou, takže tepelné vlastnosti panelů a oken nebyly hlavním kritériem. Ochrana 
životního prostředí nebo dokonce klimatické změny jako globální oteplování či hrozící 
změny směru mořských proudů byly vnímány spíše jako náměty pro autory sci-fi. 
Domy byly stavěny jako důkaz rozvoje socialistické společnosti, a to pod heslem 
zajištění bydlení pro všechny. Hlavním hodnotícím kritériem plánovaného hospodářství 
byl počet odevzdaných bytů a při přebírání zkušeností z jiných zemí byly často 
konstrukční prvky a zařízení přizpůsobeny podmínkám socialistické velkovýroby. 
Obyvatelé a správci domů vědí sami nejlépe, jak a kde se poruchy projevují. Poslední 
budované konstrukční soustavy sice už měly řadu vylepšení, která byla výsledkem tzv. 
revize vad panelové výstavby, ale problém s kvalitou v bytech a další přetrvávaly 
nadále. 

 Po roce 1989 se ozvaly hlasy, že tyto panelákové domy také nazývány 
„králíkárny“ budou brzy opuštěny a lidé budou bydlet lépe ve vlastních rodinných 
domech. Po téměř 20 letech jsou však panelové domy stále obydlené a jejich bourání 
nepřichází v úvahu. Stále mají své místo na trhu s nemovitostmi. Zatímco cena i těch 
nejnákladnějších komplexních rekonstrukcí, kdy je prakticky změněno vše až na 
panelákový skelet, nepřesáhne 10 000 Kč/m2 obytné plochy, nová bytová výstavba se 
pohybuje od 15 000 do 40 000 Kč/m2. Je jasné, že zmodernizovaný panelák zůstane i 
nadále panelákem se svými limity. Novostavby, které se pohybují na dolní hranici 
uvedené ceny, ale nejsou často o nic lepší po stránce prostoru ani kvality bydlení. 

 Cílem páce je popsat současné trendy v zateplování obvodových plášťů, střech 
a výměně okenních výplní v oblasti snižování energetické náročnosti panelových 
domů. Dále bude provedena analýza nákladů na regeneraci s ohledem na růst cen za 
energie. Náklady budou dále hodnoceny pomocí ukazatelů prosté a diskontované doby 
návratnosti, ale především za pomoci ukazatele NPV – čisté současné hodnoty, který 
zohledňuje časovou hodnotu peněz v čase, jelikož hodnocené období u konkrétních 
příkladů je 20 let a nebylo by vhodné časovou hodnotu peněz zanedbat. 
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2 HISTORIE PANELOVÉ VÝSTAVBY 
 Historie panelové výstavby se datuje již od počátku 20. Století a vynálezcem 

této výstavby je Thomas Alva Edison. Ten jako první nechal touto technologií vystavět 
v Americe sídliště s několika desítkami většinou dělnických domků.[1] 

 První panelové domy se objevily v Nizozemsku po 1. Světové válce. 
V Německu se objevily v roce 1923, první blok panelových domů byl postaven v roce 
1939 v Paříži, podobné bloky také stavěny ve Švédsku a Finsku. Stavby panelových 
domů sloužila jako rychlé a levné bydlení, přestože se nikde v západních zemích 
nestavěly v tak velkém měřítku, jako ve východním bloku. Západní Evropa od jejich 
výstavby opustila již v 70. letech, ve východní Evropě se stavěly až do počátku 90. let 
20. století. S jejich výstavbou se přestalo prakticky hned po pádu komunistického 
režimu. Idea takto stavěných domů byla v zásadě dvojí, snížení náklad ů a pracnost 
výstavby . [2] 

2.1 Historie výstavby panelových dom ů v ČR 
 Počátky panelové výstavby se datují do období po únoru 1948. V tomto roce 

došlo u nás ke znárodnění stavebnictví. Panelové konstrukční systémy určené pro 
bytovou výstavbu se v ČR začaly rozvíjet po roce 1950. Poválečný program 
stavebnictví vytvořil v naší republice širokou základnu pro soubor, který se v letech 
1950-1990 stal nejpoužívanějším způsobem výstavby, zejména pro domy bytové. 

 Největší rozmach panelové výstavby byl v 60. A 70. letech 20. století, kdy 
vznikala celá sídliště vybudovaná právě touto technologií. Bylo to rychlé řešení bytové 
krize, kdy během pár let bylo možné vybudovat celou novou městskou čtvrť. Docházelo 
tak k radikálním změnám celých měst. Původní různorodou zástavbu nahradila 
uniformní, standardizovaná a neosobní panelová sídliště. Ta však měla i své 
nedostatky. A to jednak sociální (rychlé vytváření sociálních celků obyvatelstva), tak 
technická. Nedostatečná tepelná izolace, nekvalitní provedení mnohých součástí 
panelových domů byly jen jedním z mála důvodů, které brzy stvořily z domů tohoto 
typu jednu z ikon komunistického režimu.[2] 

 Za ukončení panelové výstavby u nás, můžeme považovat rok 1990, kdy 
dochází v naší zemi k politickým změnám a tím i k změnám přístupu k hromadné 
panelové výstavbě. Po dobu dalších 5 let dochází k dostavbě rozestavěných 
panelových domů, ale celková koncepce je už zaměřena na individuální výstavbu a 
stavbu obytných komplexů pomocí nových technologií (technologií potlačující vady 
jednoduchých betonových konstrukcí zaměřených především na úsporu tepelných 
ztrát). Nastal příliv nových zahraničních investorů, výrobců a s tím i materiálů.[1] 

 Od konce padesátých let bylo v naší republice vyhlášeno a užíváno celkem 
patnáct typů základních neboli kmenových panelových konstrukčních soustav bytových 
domů, ke kterým byly vyhlášeny krajové varianty, odvíjející se zejména od materiálové 
základny daného regionu. Dnes je v celé České republice evidováno kolem padesáti 
typů konstrukčních soustav, včetně jejich modifikovaných krajových variant (jen v 
samotném moravskoslezském kraji jich je přibližně třicet). Od roku 1959 bylo u nás 
postaveno panelovou technologií 1 165 000 bytů, což představuje 31 % celkového 
bytového fondu České republiky a 54 % všech bytů v bytových domech. Dle sčítání lidů 
a domů v roce 2011 bylo zjištěno, že v ČR je přibližně 27% panelových domů, což je 
ukázáno na grafu číslo 01. 
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Graf číslo 01 : Počet domů v ČR  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zdroj č. [16]: www.czso.cz 

Počet panelových bytových domů v ČR dosahuje téměř 200 tisíc. Počty bytů v těchto 
domech činí 1,2 milionu, což tvoří zhruba 55 % všech bytů v bytových domech a cca 
30 % bytů celého bytového fondu ČR. 
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3 CHARAKTERISTIKA PANELOVÝCH DOM Ů 
 V České republice bylo v roce 2001 evidováno celkem 195 270 trvale 

obydlených bytových domů. Z tohoto počtu bylo celkem 65 498 bytových domů 
postaveno za pomoci panelových technologií. Počet trvale obydlených domů s 5 a více 
podlažími dosáhlo 65 207, tedy počtu téměř podobného s počtem domů postavených 
panelovou technologií. V panelových domech bylo evidováno 1 199 168 bytů, tedy více 
jak 55% z celkového počtu bytů v bytových domech.[3] 

 Panelové bytové domy ale ve většině případů v současnosti neodpovídají 
standardům moderního bydlení, jedná se o budovy energeticky velmi náročné, trpící 
častým výskytem poruch nosných konstrukcí a jiných havarijních situací. Zanedbanost 
panelového bytového fondu se odhaduje na 350-450 miliard korun. To vedlo 
k rozhodnutí alespoň částečně přiznat odpovědnost státu za stav panelových sídlišť, 
tak vznikly programy na opravy panelových domů, které alespoň symbolicky pomohou 
soukromým vlastníkům domů při jejich opravách. 

 Nejvíce panelových domů se nachází v Moravskoslezském kraji, v hlavním 
městě Praze a v kraji Ústeckém. Nejméně pak v kraji Pardubickém, Vysočině a 
Královéhradeckém kraji. Nejstarší panelový bytový fond je v Moravskoslezském kraji, i 
když nejstarší panelový dům je na území hlavního města Prahy. Naopak nejmladší 
bytový fond má kraj Jihočeský. Přítomností panelových domů je zatíženo obrovské 
množství měst v ČR a jimi vytvořená sídliště nejenže obklopují jejich rostlá jádra, ale 
v mnoha případech je sama vytvářejí. Jedná se jak o velká města, tak o malé obce. 
Během let intenzivní panelové výstavby, zejména v prvních 25 letech, se do popředí 
dostala především kvantita panelových domů na úkor jejich kvality. Veškerá výstavba 
byla podřízena typizačním a normalizačním směrnicím. 

 V počátku vývojového období byly zpracovány a realizovány návrhy kvádrové 
technologie. Nosné zdivo bylo z cihelných kvádrů a stropy byly montovány 
z železobetonových dílců. Jednalo se o tzv. polomontované systémy s nosnými 
stěnami z kvádrů, kvádro-panelů nebo panel-bloků, které tvořili přechod mezi stavbami 
zděnými a montovanými z panelů. Postupným rozvojem se přešlo k montovaným 
systémům panelovým a panel-skeletovým. 
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Tabulka číslo 01 : Rozmístění panelové bytové výstavby v krajích ČR 

  

Kraj Po čet trvale obydlených Trvale obydlené byty v bytovýc h 

celkem z panel ů celkem z panel ů 

Hl. město Praha 29 659 9 117 430 234 203 705 

Středočeský 16 981 4 987 163 854 89 167 

Jihočeský 11 368 3 360 116 060 64 953 

Plzeňský 11 430 4 050 110 666 61 537 

Karlovarský 8 973 3 415 84 889 50 722 

Ústecký 20 482 8 490 222 594 149 395 

Liberec 9 444 3 371 92 460 56 956 

Královéhradecký 10 580 2 443 96 852    43 413 

Pardubický 8 116 1 854 79 100 34 886 

Vysočina 7 401 2 208 69 004 32 820 

Jihomoravský 17 887 5 377 198 438 99 631 

Olomoucký 11 220 3 573 114 731 66 098 

Zlínský 7 270 2 985 84 285 52 689 

Moravskoslezský 24 459 10 268 297 563 193 196 

Celkem 195 270 65 498 2 160 730 1 199 168 

Zdroj č. [16]: www.czso.cz 

Graf číslo 02 : Bytová výstavba v letech 1993 – 2008 (Počet dokončených bytů) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj č. [16]: www.czso.cz  
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3.1 Hlavní poruchy a nedostatky 
 Vlivem používání jednotných principů technologie panelové výstavby došlo 

k tomu, že přes značný počet realizací stavebních soustav a jejich variant vykazují 
panelové budovy všech typů řadu závad obdobného charakteru. Dále se u jednotlivých 
konstrukčních soustav vyskytují specifické technické problémy, které vzhledem 
k množství realizovaných objektů postihují tisíce bytů.[4]  

 Vady a poruchy, které se vyskytují na panelových budovách, mají rozdílnou 
závažnost a význam. Značný podíl na výskytu vad a poruch panelových budov má 
nekvalitní materiál a provedení, které ve svém souhrnu způsobují výrazné zhoršení 
kvality a funkčních vlastností těchto staveb a jejich trvanlivosti. Jedná se především o 
kvalitu prefabrikovaných dílců, kvalitu zálivkových betonů a povedení styků, kvalitu 
tepelně izolačních materiálů, těsnících a hydroizolačních materiálů a povrchové 
úpravy. Řada poruch je způsobena nepřesnou montáží a nedodržováním 
technologických pravidel a postupů. Hromadná realizace typizovaných panelových 
budov, zahrnujících řadu vad vyplývajících z projektové dokumentace, zapříčiněných 
neznalostí, zjednodušením a podceněním řady závažných zatěžovacích účinků a vlivů 
a nerespektování jejich vývoje v čase, spolu s neschopností včas reagovat na výskyt 
vad a následujících poruch způsobily hromadný výskyt těchto závad a poruch na 
realizovaných budovách. [5] 

 Nejrozsáhlejší skupinou vad a poruch panelových domů tvoří vady a poruchy 
obvodového pláště (porušení dílců trhlinami, narušení povrchové úpravy, porušení 
styků spojů obvodových dílců). Řada poruch panelových dílců je zapříčiněna chybným 
řešením obvodového pláště, zpravidla nedostatečnou tepelnou izolací, mnoha 
tepelnými mosty, nedostatečnou vodo-nepropustností, vzduchotěsností a tepelnou 
izolací styků a spár, celkově nevhodným řešením skladby a povrchových úprav 
obvodových dílců z hlediska difúze vodních par a celkového tepelně vlhkostního 
režimu, podceněním klimatických účinků a vlivů, nedostatečnou krycí vrstvou výztuže a 
nekvalitním proti-povětrnostním vlivům málo odolným materiálem, nesprávným 
uložením a kotvením obvodových dílců nerespektujícím skutečné statické působení 
jednotlivých vazeb a částí v nosném systému. Vedle nevyhovující tepelně technické 
vlastnosti patří k závažným poruchám obvodového pláště, které ohrožují statickou 
bezpečnost, narušení spojů (kotvení) s vnitřní nosnou konstrukcí korozí ocelové 
výztuže konstrukce a narušení kotvení vnějších pohledových moniérek k vnitřní nosné 
vrstvě sendvičových obvodových dílců.[5] 

 Specifickou a zvláště závažnou skupinu představují zejména poruchy lodžií a 
balkónů. Tyto poruchy jsou způsobeny především vadným řešením projektové 
dokumentace (např. styky lodžiových dílců, styky konstrukce lodžie a obvodového 
pláště, popřípadě vnitřní nosné konstrukce. Jejich důsledkem je v řadě případů výrazné 
snížení statické bezpečnosti konstrukce předsazených lodžií. Řada poruch 
obvodových, lodžiových a balkonových prefabrikovaných dílců, zejména jejich 
nedostatečná odolnost proti účinkům vnějšího prostředí (rychlý postup karbonatace), je 
způsobena vznikem technologických tahových trhlin na povrchu dílců, způsobených 
rychlím chladnutím („tepelný šok“) povrchu propařovaných dílců, nekvalitním betonem 
a nekvalitní povrchovou úpravou.[5] 

 Do skupiny poruch obvodových plášťů patří i obsáhlý výskyt poruch okenních 
výplní. Dochází k zatékání kolem okenních rámů. Okenní výplně mají nevyhovující 
tepelně technické vlastnosti, zejména z hlediska infiltrace a vykazující konstrukční 
závady.[5] 
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Z průzkumu vyplívá, že největší množství závad bylo způsobeno nedostatky při 
provádění:  Montáž panelových objektů a výroba dílců – 37%   
   Chybným, či nevyhovujícím projektovým řešením – 29%  
   Nevhodným užíváním domu – 18%     
   Stářím objektu, vliv zanedbané údržby a oprav – 16% 

Z tohoto je zřejmé, že se převážně jedná o vady, které uživatelé nemohli ovlivnit, vady 
způsobené tehdejšími předpisy a nedostatečnou kvalitou při výstavbě.[6] 

 Vady panelových domů můžeme rozřadit podle závažnosti a podle důsledků na 
provozuschopnost do dvou skupin. 

3.1.2 Vady a nedostatky zásadního charakteru 

 Ohrožují bezpečnost provozu. Jsou to konstrukční závady způsobené buď 
nekvalitním provedením při stavbě, nebo nevhodným konstrukčním a materiálovým 
řešením. V době výstavby tyto stavby splňovaly platné normy a předpisy, ale 
současným technickým požadavkům nevyhovují. Jsou to vady: 

a)   Nosné konstrukce , kdy v případě mimořádného zatížení (např. 
výbuch plynu) hrozí řetězové zřícení části nebo celého panelového 
domu (jako např. dům Bratislava 1994) 

b)   Obvodových pláš ťů, u nichž nedostatečná integrita způsobuje 
odpadávání vnějších vrstev sendvičových panelů (klimatické vlivy) 

c)   Balkon ů, kde rozsáhlá koroze prvků může vést až ke zřícení 

d)   Systém ochrany požární bezpe čnosti  – nedostatečná kapacita 
elektrorozvodů, použití vysoce hořlavých materiálů, nedostatek 
únikových cest apod. 

e)   Systém ů větrání a vytáp ění způsobující vznik škodlivého 
mikroklimatu (karcinogenní plísně) [7] 

3.1.3 Vady bezprost ředně neohrožující životy  

 Vady bezprostředně neohrožující život obyvatel, ale značně snižující užitnou 
hodnotu objektů a zvyšující provozní náklady (spotřebu energie) se projeví: 

a)   Vznikem trhlin  v konstrukčních prvcích a jejich stycích následnou 
degradací dotčených prvků. 

b)   Vadami stavebních díl ů – zejména nedostatečnými tepelně 
technickými vlastnostmi. 

c)   Vadami technickým za řízením budov  – bytových jader, zdravotní 
instalace, elektrických rozvodů apod.[7] 

3.2 Revitalizace panelových dom ů 
 V posledních deseti letech se začaly panelové domy revitalizovat. Revitalizace 

je komplexní souhrn prvků, které prodlužují životnost bytové domu (plánovaná 
životnost panelových domů je 30 až 40 let), zlepší ekonomiku jeho provozu, sníží 
náklady na vytápění, zlepší jeho vzhled a v neposlední řadě zvýší kvalitu bydlení.[3] 

 Mezi opatření, která nám zkvalitní „pohodlí“ v bytovém domě patří například 
výměna bytových jader. Ty nám sice nepomohou snížit náklady na energii, ale 
rozhodně nám pomohou navýšit tržní hodnotu bytu. Jsou to například umakartová 
jádra, která ušetřila čas doby výstavby. Jádra byla vložena přímo do panelového 
objektu a tím odpadly další práce spojené s vyzdíváním, obkládáním a malováním. 
Další opatření, která nám neušetří úspory energií, jsou opravy rozvodů 
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elektroinstalace, rozvody kanalizace, opravy balkonů a balkonového zábradlí, výměna 
výtahového zařízení (samotný výtah, opravy výtahové šachty, výměna technologického 
zabezpečení dle norem). 

 Dále máme opatření, která přímo souvisí s úsporami energie. Mezi ně patří 
samotné zateplení budovy, ale také výměny oken, zateplení střechy, zateplení 
sklepních prostor, výměna otopných soustav, výměna stoupaček. 

 V dnešní době se mnoho majitelů bytových jednotek, ať už se jedná o 
společenství vlastníků, družstevní byty nebo byty obecní, rozhodnou pro komplexní 
revitalizaci domu.  

Mezi nejčastější opat ření pat ří: 

3.2.1  Zateplení obvodového plášt ě 

 Na neprůsvitné konstrukce jako je obvodový plášť, střechy, konstrukce schodišť 
a jiné připadá asi 40-60% z celkových tepelných ztrát. Navržené zateplovací systémy 
musí být certifikovány. 

 Celé zateplení musí tvořit se stávající konstrukcí souvislý tepelně izolační obal 
stavby, který musí splňovat obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky 
MMR ČR č. 137/1998 Sb. Výsledné efekt je závislý na provedení detailů. Zateplení je 
nejlepší provádět z vnější strany, provedení vnitřního zateplení je rizikové a vždy 
způsobuje vyšší namáhání konstrukce vlhkostí. Další možností zateplení je zateplení 
dílčí, v místech nejvýraznějších tepelných mostů. Přitom je však třeba pamatovat na to, 
že vlivem obvykle vodivé vnější vrstvy dochází po zateplení k vybočení tepelného toku 
mimo původní proudnice a dochází tak k posunu působení tepelných mostů mimo 
původní hranici. Lokální zateplení se proto musí provést s dostatečným přesahem 
mimo tepelný most (více, než například naznačuje termovizní snímek výchozího 
stavu). S ohledem na četnost nutného lokálního zateplení a často i vzhledem 
k nedostatečné znalosti míst s výraznými tepelnými mosty i k obtížně řešitelným 
návaznostem na ponechané „zdravé“ plochy obvodového pláště je obvykle výhodnější 
provést vnější izolaci v souvislé vrstvě. 

Vnější zateplení rozlišujeme: a) vnější tepelně izolační omítky    
     b) vnější kontaktní zateplovací systémy (VKZS)  
     c) vnější odvětrané zateplovací systémy (VOZS) 

3.2.2 Výměna výpln ě okenních otvor ů 

 Je známo, že tepelné ztráty výplněmi otvorů činí u běžných bytových 
panelových objektů přibližně 50%.  

 Technické požadavky jsou technické specifikace obsažené v právním předpisu 
nebo normě, které stanoví požadované charakteristiky výrobku. Závazné technické 
požadavky na okna stanoví vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. 

 Výměna výplní okenních otvorů spolu se zateplením obvodového pláště je 
výhodné jak z hlediska plánování údržby a oprav svislé obálky budovy jako celku, tak 
z hlediska energetických přínosů sanace. Zároveň je tím zajištěna dlouhodobá 
celistvost obvodového pláště, zvláště těsnost v místech napojení dodatečného 
zateplení na okenní rámy. Narušení tohoto detailu při dodatečné výměně oken za 
nová, která provádíme po zateplení, může přinést problémy s následnou obnovou jeho 
těsnosti. Dále musí být pro jednotlivé místnosti navržen součinitel spárové 
průvzdušnosti tak, aby byla dodržena intenzita výměny vzduchu v místnosti 
odpovídající požadavkům zdravých životních podmínek. Stejné podmínky platí také u 
výměny výplní otvorů balkonových dveří. 
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3.2.3 Zateplení st řechy 

 Střechy na panelových domech je také potřeba opravovat a hlavně zateplovat, 
protože ani ty neodpovídají dnešním požadavkům. Předmětem rozhodování bývá 
především to, zda se při rekonstrukci zachová plochá jednoplášťová popřípadě 
dvouplášťová střecha, nebo bude použit jiný typ střechy. Pokud se při regeneraci 
neřeší zároveň výstavba nových bytových jednotek, bývá hlavním motivem pro výběr 
šikmé střechy hlavně nedůvěra v trvanlivost a spolehlivost plochých střech, se kterými 
bývají špatné zkušenosti. Všeobecně je rozšířena představa, že šikmé střechy mají 
mnohem větší životnost a nehrozí jim zatékání. V dnešní době existují různé systémy 
plochých střech, které mají vyhovující životnost a možnost vyhledávání a odstraňování 
poruch. Nejdůležitější při výběru jakou střechu provedeme na objektu je její kvalita 
provedení. Při rozhodování je třeba vzít v úvahu tyto vlastnosti: 

 1)  Šikmá stěna znamená změnu vzhledu stavby, která vyžaduje stavební 
povolení a někdy i územní rozhodnutí 

 2) Oprava jednoplášťové šikmé střechy zateplením a novou střešní 
krytinou je levnější, při volbě šikmé střechy je často snaha rozdíl v ceně 
snížit. Nová střecha se provede bez zateplení a to většinou v budoucnu 
působí problémy. Dodatečné zateplení nemusí být už potom tak 
jednoduché například kvůli nízkému sklonu střechy a to znemožní 
přístup pro dodatečné práce. 

 3) Plochá střecha umožňuje lepší přístup pro montáž antén a jiných zařízení. 
Pohyb po ploché střeše je také bezpečnější.[13] 

 

Přehled normových požadavk ů ČSN 73 0540 

Graf číslo 03 : Vývoj normových požadavků ČSN 73 0540 na součinitel prostupu tepla 
   konstrukcí 

Zdroj č. [17]: www.tzb-info.cz 
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4 TECHNOLOGIE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉM Ů 
 Pro vysokou efektivnost a možnost relativně jednoduchého řešení souvisejících 

detailů při zateplování jsou nejvíce realizovány vnější tepelně izolační kontaktní 
(kompozitní) systémy – ETICS z pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny 
(MW) s omítkou. 

Skladby ETICS:  

Podklad:  Vrstva nebo souvrství při povrchu nové nebo stávající stěny nebo podhledu; 
stěna i podhled mohou být povrchově upraveny minerálními nebo organickými 
omítkami, nebo nátěrovými hmotami 

Lepící hmota:  V systému specifikovaný materiál pro spojení tepelně izolačního 
materiálu s podkladem 

Tepelně izolační mat.:  Deska z polystyrenu nebo z minerální vlny 

Stěrková hmota : Specifikovaný materiál, který tvoří se skleněnou síťovinou základní 
vrstvu ETICS; může být podle druhu pojiva:  

DISPERZNÍ: převažujícím pojivem jsou syntetické polymery
 dispergovatelné ve vodě. 

  MINERÁLNÍ: převažujícím pojivem je cement    

Skleněná síťovina:  Tkanina z nepřerušované skleněné příze jak ve směru osnovy, tak 
útku, s konečnou úpravou odolávající alkáliím. 

Penetrační nát ěrová hmota: materiál pro úpravu základní vrstvy před nanášením 
omítky. 

Omítka:  Omítky nebo omítka s nátěrem je konečná vrstva vně tepelně izolačního 
materiálu 

Hmoždinky:  jsou osazovány podle potřeby buď přes desky tepelně izolačního 
materiálu, nebo přes skleněnou síťovinu a desky tepelně izolačního materiálu.[12] 
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5 TYPOLOGIE PANELOVÝCH DOMŮ 
 V České republice se stavěly tři základní typy panelových domů, převážně se 

jednalo o příčný stěnový systém. Každý typ panelového domu měl dále své krajské 
varianty. Praktická část se zabývá popisem tří panelových domů, každý je postaven 
v jiném typu a tyto tři typy zde budou detailněji popsány. 

5.1 T 06 B 
 Tato stavební soustava byla nejdříve realizována v ověřovacích sériích a to 

v letech 1961-1962. Typový podklad byl schválen v roce 1964. Celkem se v tomto 
systému postavilo přibližně 60 300 bytů. Stavěly se z ní domy do 4 podlaží bez výtahu 
a do 8 podlaží s výtahem. 

 Nosný obousměrný systém tvořila celo-montovaná panelová konstrukce 
s modulem 3,6 m. Vnitřní nosné stěnové panely měly tloušťku 140 mm, obvodový plášť 
byl tvořen samonosnými celo-stěnovými panely tloušťky 270 mm. V některých 
případech se používaly křemelinové parapetní panely a meziokenní skleněné vložky. 
Pro plášť se používaly také keramické panely. Konstrukční výška podlaží byla 2800 
mm, světlá výška soustavy byla 2630 mm. Používalo se běžné ústřední vytápění. 

 Obvodové pláště objektů se lišily podle jednotlivých krajů, v kterých se 
realizovaly: 

5.1.2 Severočeský kraj (T 06 B-04, T 06 B-U) 

Tato varianta používala výhradně sendvičové panely. V počátečním období byly pro 
tepelně izolační vrstvu používány pěnosilikátové tvárnice tl. 150 mm, od polovin 60. let 
pěnový polystyrén (PPS) tl. 60 mm. Při revizi konstrukce podle požadavků tepelně 
technické normy v roce 1980 musela být tloušťka tepelného izolantu zvýšena na 80 
mm. Byly realizovány řadové domy o výšce 4, 6 a 8 podlaží a věžové domy o výšce 14 
podlaží. Konstrukční výška podlaží činí 2,8 m. Typické sekce mají 5 modulů délky 3,6 
m, vyskytují se také dvoj-sekce o 9 modulech. Tloušťka stěnových/stropních dílců je 
140/120 mm, u věžových domů 150/120 mm. 

Kolem roku 1965 se věžové domy typu T 06 B-U stavěly odlišným způsobem: 
Obvodový plášť je zapuštěn o 985 mm za vnější hranu stěnových a 935 mm za vnější 
hranu stropních panelů, čímž byly vytvořeny lodžie. Obvodový plášť tvoří izolační 
parapetní dílec o tl. 120 mm (35 mm vyztužený beton + 50 mm PPS + 35 mm 
vyztužený beton), který vyplňuje prostor pod oknem a vedlo balkónových dveří a jsou 
uloženy na stropním dílci. Tepelné mosty vznikají na stěnách lodžie, jsou uvnitř bytů 
odcloněny izolačními sendvičovými příložkami tl. 80 mm na délku 60 mm. 

5.2 OP 1.21 
 Vychází z dispozičních změn předešlé soustavy, které proběhly po roce 1976. 

Od roku 1984 byla tato soustava připravena pro výstavbu bytových domů v celé ČR 
(především severní Čechy- Liberec, Jablonec nad Nisou) 

 Stavěly se 4 a 8 podlažní sekce, existovaly i sekce s 12 podlažími. Konstrukčně 
šlo o příčný nosný panelový systém s hlavními rozpony 3,0 m a 4,2 m doplňkovými 
rozpony 1,8 m a 2,4 m. Konstrukční výška byla 2800 mm. Stěny byly železobetonové 
v tloušťkách 150 mm. Obvodový plášť se prováděl z celo-stěnových železobetonových 
vrstvených dílců v tloušťce 300 mm /80 mm polystyrén). Příčky celo-stěnové o tloušťce 
80 mm. 
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5.3 BANKS-I/1L 
 Soustava BANKS-I/1L byla určena převážně pro výstavbu v severních 

Čechách. Realizovali se jako 4 a 8 podlažní, případně 12-ti podlažní. Nosný systém 
tvořily příčné nosné stěny s rozpony 2,4 m, 3,0 m a 4,2 m. Konstrukční výška byla 
stejně jako u všech soustav 2800 mm. Stěny byly za železobetonových panelů tloušťky 
150 mm. Nosný železobetonový celo-stěnový obvodový plášť měl tloušťku 290 mm (80 
mm polystyrenu).  

 Zakládání na pasech, později na tenkých deskách vyztužených v pruzích. V 
lokalitách se špatnými základovými podmínkami byly domy zakládány na pilotech 
VUITS s tenkými deskami. 

 Počátkem osmdesátých let byly všechny v té době používané stavební 
soustavy podrobeny tepelně technické revizi podle ČSN 73 0540. 
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6 HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
BUDOVY 

 Hodnocení energetické náročnosti budovy se provádí z několika důvodů. Jedná 
se podklad, který slouží jak k informovanosti jednotlivých vlastníků o celkové spotřebě 
energie pro jejich objekt, tak pro jeden z důležitých podkladů při žádání o dotační 
Programy ať už se jedná o program Zelená úsporám nebo Nový Panel aj. Jejich 
hlavním cílem je výpočet spotřeby energie před, ale také po provedených opatření. Je 
několik typů dokumentů (Energetický audit, Průkaz energetické náročnosti budovy a 
Energetický štítek obálky budovy). 

6.1 Energetický audit 
 Energetický audit je dokument, jehož cílem je návrh souborů vhodných 

energetických úsporných opatření budov a jejich technického zařízení, které jsou 
spotřebiči energie. 

 Cílem je doporučení opatření k jejich realizaci a tak dosažení maximálního 
zlepšení fyzického stavu budovy a zařízení, a minimalizovat energetickou náročnost při 
optimálních investičních a ročních provozních nákladech a nákup energie. 

 Písemná zpráva energetického auditu vychází z ustanovení Zákona č. 
406/2006 Sb. o hospodaření energií, vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu 
s platností od 1. července 2006, a obsahuje náležitosti energetického auditu splněním 
požadavků Vyhlášky č. 425/2004 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí 
energetického auditu, vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu s platností od 1. 
Srpna 2004. 

Povinnost zpracovat na své energetické hospodaření energetický audit mají: 
- Každá právnická nebo fyzická osoba, která žádá o státní dotaci 

v rámci Programu, pokud instalovaný výkon energetického zdroje 
přesahuje 200 kW 

- Organizační složka státu, kraje, obce a příspěvkové organizace. Pro 
tyto instituce je dán limit celkové spotřeby energie 1 500 GJ/rok  

- Ostatní právnické a fyzické osoby nespadající do bodu a) a b) jejichž 
limit celkové spotřeby přesahuje hodnotu 35 000 GJ/rok.  

 Z povinnosti zpracovat energetický audit jsou vyjmuty objekty, kterým bylo 
vydáno stavební povolení, nebo byla ukončena výstavba do 31 prosince 2001.[11] 

 Písemná zpráva energetického auditu je zpracována podle §2 vyhlášky č. 
425/2004 a musí obsahovat: 

• Hodnocení současné úrovně energetické náročnosti provozovaného objektu 
° Identifikační údaje 
° Popis výchozího stavu 
° Zhodnocení výchozího stavu 

• Návrh energeticky úsporných opatření ke snížení spotřeby energie 
posuzovaného objektu 
° Specifikace energeticky úsporných opatření 
° Varianty energeticky úsporných opatření 

• Návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energeticky úsporných opatření  
° Ekonomické vyhodnocení vybrané varianty 
° Environmentální vyhodnocení vybrané varianty – posouzení jednotlivých 

rizik variant 
• Závěrečný posudek 
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° Výstupy energetického auditu 
° Evidenční list energetického auditu 

 

6.2 Průkaz energetické náro čnosti budovy (PENB) 
 Energetický průkaz budovy znázorněn na obrázku číslo 01 byl dokument, 

kterým byla hodnocena potřeba energie budovy na vytápění v prvních letech po 
uvedení zákona 406/2000 Sb. v platnost. Touto energetickou potřebou budovy byla 
myšlenka potřeby energie na vytápění a větrání budovy se zahrnutím tepelných zisků 
z oslunění a se zahrnutím vnitřních tepelných zisků. Způsob hodnocení, kritéria 
hodnocení a výstupní formu dokumentu předpisovala vyhláška č. 291/2001 Sb.. 
Výsledným hodnotícím kritériem energetického průkazu byla měrná potřeba tepla při 
vytápění budov eVN (kWh/m3)-(spotřeba na obestavěný prostor) nebo eVA (kWh/m2)-
(spotřeba na podlahovou plochu). Žádný právní předpis neurčoval, kdo je oprávněn 
energetický průkaz budovy vypracovat a mohl jej tudíž vypracovat každý, kdo uměl 
metodiku výpočtu. Poté následovala Vyhláška č. 148/2007 Sb., která rušila předešlou a 
zavedla nový dokument, který se nazývá průkaz energetické náročnosti budovy ( 
PENB), který může vypracovávat pouze oprávněná osoba. Energetický průkaz budovy 
dle vyhlášky č. 291/2001 je dnes už neplatným dokumentem v případě, že je nutné 
dokládat tepelně technické vlastnosti budovy.   

Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. musí obsahovat 
specifické údaje, které jsou uvedeny v příloze číslo A 

Obrázek číslo 01:  otisk průkazu energetické náročnosti budovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj č. [18]: www.prukaz-enb.cz 
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6.3 Energetický štítek obálky budovy 
 Energetický štítek obálky budovy jak je znázorněn na obrázku číslo 02 je 

přehledný dokument podávající informace o splnění požadavků na průměrný součinitel 
prostupu tepla obálky budovy. Je velice podobný energetickým štítkům elektrických 
spotřebičů, ale je stanoven na základě hodnocení dle technické normy ČSN 730540-
2/2007. Součástí štítku je i protokol k energetickému štítku obálky budovy. Obsahem 
protokolu je základní soubor údajů popisujících tepelné chování budovy a jejich 
konstrukcí, zatímco energetický štítek obálky budovy obsahuje klasifikaci prostupu 
tepla obálkou budovy a její grafické vyjádření. 

 Energetický štítek budovy společně s jeho protokolem je nedílnou součástí 
projektové dokumentace stavby, která se přikládá ke stavebnímu řízení. V případě kdy 
investor žádá o finanční dotaci v rámci dotačního programu, bývá energetický štítek 
obálky budovy povinnou součástí žádosti  

Obrázek číslo 02:  otisk energetického štítku obálky budovy 

 

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 

Zdroj č. [18]: www.prukaz-enb.cz 
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7 HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 
 Investice se dá posuzovat několika způsoby, z toho každý způsob zhodnotí 

investici z jiného pohledu. Pro posouzení investice v praktické části popíši jednotlivé 
kroky, pomocí kterých vypočítám, jak byla investice využita, jaká spotřeba energie byla 
před a po zateplení a jak dlouho se bude investice vracet ať už s využitím dotačního 
programu nebo bez využití dotace. 

7.1 Metoda pomocí výpo čtu denostup ňů 
 Spotřeba tepla na vytápění závisí nejen na rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou, 

ale také na době, po kterou topné období trvá. 

 Výpočet pomocí této metody vychází z dlouhodobého sledování délky otopných 
období. Pro panelové domy zásobeného z centrálního zdroje předpisují začátek topné 
sezóny tehdy, když průměrná denní teplota poklesne po tři dny po sobě pod 13°C. 

 Způsob metody vzájemného porovnání je založen na součinu mezi počtem 
vytápěných dnů a mezi rozdílem průměrných vnitřních a venkovních teplot počítaných 
ve dnech vytápění. Kde podle vzorce pro průměrnou teplotu vnitřního prostředí 
uvažujeme teplotu 19°C. Tímto postupem stanovíme výsledek v tzv. DENOSTUPNÍCH 

Vzorec 01: Výpočet denostupňů 

D = n * (19 – tes) = [D°]  kde  n = počet dnů vytápěných (dny) 
    tes = průměrná venkovní teplota ve   
           dnech vytápěných (°C) 

Zdroj č. [19]: www.hestia.energetika.cz 

 Déle postupujeme podle vzorce, pomocí kterého zjistíme poměr mezi spotřebou 
energie za rok a počtem denostupňů. Díky tomuto poměru porovnáme jednotlivé roky. 

7.2 Prostá doba návratu investice 
 Dobou návratnosti (Payback method) rozumíme počet let, za které se nám 

investice navrátí. Pokud máme roční úspory konstantní ve všech letech, lze dobu 
návratnosti stanovit jednoduchým podílem investičních nákladů a roční úspory.[14] 

Vzorec 02: výpočet prosté doby návratnosti investice 

R

IC
DN =   kde: IC = investiční náklad v Kč 

  R = roční úspora v Kč 

Zdroj č. [20]: Ekonomika investic, studijní opory pro studijní programy s komb. formou studia 
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7.3 Diskontovaná doba návratnosti investice 
 Postup výpočtu je shodný jako u prosté doby návratnosti investice. Jedná se 

zde o kumulaci diskontovaných toků, až do chvíle kdy se budou rovnat celkovým 
investičním nákladům. 

 Výnosy a náklady projektu probíhají v jednotlivých letech hodnoceného období. 
Ukazatelé ekonomické efektivnosti jsou založeny na časové hodnotě peněz, která je ve 
výpočtech zastoupena diskontní sazbou.[14] 

Vzorec 02: výpočet diskontního faktoru pro jednotlivé roky 

iR
DF

)1(

1

+
=     kde: r = počet let 

    i = diskontní sazba v %/100 

Zdroj č. [20]: Ekonomika investic, studijní opory pro studijní programy s komb. formou studia 

7.4 NPV – čistá sou časná hodnota 
 Čistá současná hodnota (Net Present Value) investice je za předpokladu, že 

prostředky jsou efektivně investovány pouze, jestliže výnos z investice je roven nebo 
vyšší než počáteční náklady.[14] 

 V případě, že jsou roční úspory v každém hodnoceném roce konstantní, jako 
jsou projekty řešící energetické úspory staveb, lze zjistit čistou současnou hodnotu 
pomocí vzorce: 

Vzorec 04: výpočet čisté současné hodnoty 

IC
R

r
RNPV

n

−+−⋅=
−)1(1

   kde: R = roční úspora v Kč 

        r = diskontní sazba v % / 100 
     n = počet let 
     IC = investiční náklady v Kč 

Zdroj č. [20]: Ekonomika investic, studijní opory pro studijní programy s komb. formou studia 

7.5 IRR – vnit řní výnosové procento 
 Vnitřní výnosové procento ( Internal Rate of Return) je definováno jako výnos 

při kterém se čistá současná hodnota rovná nule. Tedy podle vzorce: 

∑ =
+

= 0
)1(

i

ir

R
NPV  

Algebraický výpočet: odhad IRR → výpočet NPV pro odhadnuté IRR → porovnávání 
NPV → dosažení kladného a záporného NPV → dosazení do interpolačního vzorce  

Vzorec 05 : Výpočet vnitřního výnosového procenta pomocí interpolace 

)(
|||| 121 rr

NPVNPV

NPV
rIRR −⋅

+
+= −+

+

  

kde: r1 = odhadované IRR pro kladnou NPV 
   r2 = odhadované IRR pro zápornou NPV 

Zdroj č. [20]: Ekonomika investic, studijní opory pro studijní programy s komb. formou studia 
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8 DOTAČNÍ PROGRAMY 
 Dotací se rozumí přidělení prostředků ze státního rozpočtu. Pro podporu 

regenerace panelových domů v České republice funguje dlouhodobě několik dotačních 
titulů v rámci programů státní podpory, některé ve formě přímé dotace, některé jako 
nepřímá dotace úroků z komerčního úvěru.[11] 

8.1 Zelená úsporám 
 Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění 

s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při 
rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování 
rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní 
zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do 
nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu. 
Vyplacené dotace v tomto programu od roku 2010 až do roku 2012 jsou uvedeny 
v grafu číslo 04. 

 Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a 
bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím 
osobám, tedy: 

- Fyzické osoby podnikající i nepodnikající 
- Společenství vlastníků bytových jednotek 
- Bytová družstva 
- Města o obce (včetně městských částí) 
- Podnikatelské subjekty 
- Případně právnické osoby 

 V současné době je tento dotačním program členěn do tří základních oblastí 
podpory s možností jejich kombinování. 

A. Úspora energie na vytáp ění 

A1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického 
standardu (platí i pro bytové panelové domy) 

A2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení) – platí pro 
bytové nepanelové domy 

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém stand ardu 

C. Využití obnovitelných zdroj ů energie pro vytáp ění a přípravu teplé vody 

C1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za 
nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla 

C2. Instalace nízko-emisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do 
novostaveb 

C3. Instalace solárně-termických kolektorů 

D. Dotační bonus na vybrané kombinace opat ření 

 Některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při 
současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více 
z uvedených kombinací). 
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Graf číslo 04:  Vyplacené dotace v Programu Zelená úsporám (mil. Kč) v období od 
1.1.2010 do 1.4.2012. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
Zdroj č. [21]: http://www.zelenausporam.cz/vyplacene-dotace/ 
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8.2 IPRM – INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE M ĚSTA 
 IPRM obsahuje soubor časově provázaných akcí (projektů), které jsou 

realizovány ve vybrané zóně města v souladu se strategií rozvoje města. IPRM je 
financováno z Integrovaného operačního programu (IOP), z oblasti 5.2 – Zlepšení 
prost ředí v problémových sídlištích . Finanční prostředky jsou určeny na zlepšení 
kvality života v oblasti bydlení v 62 největších městech ČR nad 20.000 obyvatel. 

 Problémové sídliště je definováno jako souvislá plocha území města s více než 
500 byty (to odpovídá přibližně 1300 obyvatel) a problémovost je doložena vstupními 
kritérii, která stanovilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 

8.2.1 Aktivity 

Aktivita 5.2 a) Tento operační program naplňuje jediný projekt Statutárního města 
Liberec, a to Projekt regenerace panelového sídliště Rochlice – Liberec VI, který je 
zaměřen na revitalizaci veřejných prostranství. 

Aktivita 5.2 b) IOP naplňují projekty jednotlivých vlastníků bytových domů, zaměřené 
na jejich rekonstrukci a modernizaci v souladu s výčtem uznatelných výdajů metodiky 
tvorby IPRM z IOP. Jedná se především o výměnu oken, zateplení střech a fasád, 
odstranění statických vad, včetně obnovy konstrukčních prvků, balkonů, hydroizolace 
spodní stavby, rekonstrukci rozvodů tepla, studené i teplé vody, popřípadě dalších 
médií, kanalizace, rekonstrukci a modernizaci společných prostor bytových domů, 
modernizaci vstupních vestibulů, výtahů a podobně. 

8.2.2 Časový plán a harmonogram 

 Tento dotační program funguje od roku 2008, kdy probíhala příprava a 
předložení IPRM až do roku 2013 jak je uvedeno v tabulce číslo 03 (popřípadě do 
30.6.2015 – nejpozdější datum dokončení realizací za podpory IPRM). 

Tabulka číslo 03 : Časový harmonogram přípravy a realizace IPRM v období   
         2008-2015 (po čtvrtletích) 

Zdroj č. [22] : Statutární město Liberec: Projekt regenerace panelového sídliště Rochlice – 
Liberec IV 
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8.2.3 Financování 

 U aktivit 5.2 a) se předpokládá, že výše dotace může činit až 85% z celkových 
nákladů na projekt a zbylých 15% výdajů projektů bude hradit žadatel což je v tomto 
případě Statutární město Liberec díky prostřednictví rozpočtu města. U aktivit 5.2 b) je 
doporučená výše dotace 40% a zbylých 60% celkových výdajů projektů hradí žadatelé 
tedy vlastníci bytových domů. adatelé se zavážou, že v případě schválení IPRM řídícím 
orgánem IOP a v případě schválení projektů měst a následně řídícím orgánem IOP 
budou mít zajištěny dostatečné finanční prostředky na pokrytí vlastního podílu. Náklady 
v jednotlivých letech jsou přehledněji uvedeny v tabulce číslo 04. 

Tabulka číslo 04 : Náklady v letech 2009-2013 (2015) na revitalizaci veřejných 
prostranství a regeneraci bytových domů 

Zdroj č. [22] : Statutární město Liberec: Projekt regenerace panelového sídliště Rochlice – 
Liberec IV 

8.3 Nový Panel 
 Cílem programu Nový panel je podpora provádění komplexních oprav a 

modernizace bytových domů v rozsahu a kvalitě, která zajistí zvýšení hodnoty domů a 
prodlouží jejich životnost a pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům 
poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a 
modernizace. 

 O tomto dotačním programu se v teoretické části nebudu více zmiňovat 
z důvodů, že nebyla poskytnuta ani na jeden z objektů popisovaných v praktické části.  

 Podrobnosti o tomto programu jsou uvedeny v příloze B 
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9 MONITORING ENERGIÍ 
 Monitoring energií a jeho vyhodnocování je hlavním nástrojem energetického 

managementu – je to jedno z významných opatření vedoucí k úsporám energie, nebo k 
jejich zachování. Zabývá se trvalým sledováním provozu, pravidelnými odpočty a 
vyhodnocováním spotřeby energií v budově, které jsou porovnávány s hodnotami 
projektovanými (u nových objektů), nebo hodnotami danými energetickým auditem po 
realizaci komplexních revitalizací. Cílem energetického managementu je správný 
provoz a rychlé zjištění chyb technických instalací, vyhodnocení důsledků energeticky 
úsporných opatření, snížení spotřeby energie, a časové řízení pracovníků provozu a 
údržby. 

9.1 ET – křivky 
 Abychom mohli říci, že spotřeba energie je v souladu s předpoklady, které 

stanovil energetický audit, používá se pro srovnání ET – křivek. Je to závislost 
spotřeby energie v budově vytápěné plochy za dané období na průměrné venkovní 
teplotě v tomto období (většinou 7 dní).[15] 
ET – křivka se skládá ze dvou částí: 

 A) Lineární → otopná sezóna – spotřeba energie na vytápění je závislá  
     na okolní teplotě (čím nižší teplota venku, tím vyšší   
     spotřeba energie) 

 B) Konstantní → spotřeba energie na venkovní teplotě nezávislá jako je   
       například spotřeba energie na TUV (teplá užitková voda) 

 Všechny body křivky by měli ležet v rovnoměrném pásu, okolo lineární přímky. 
Pokud by se vyskytla nějaká výrazná odchylka, dá nám to včas vědět, že něco není 
v pořádku. V tomto případě nás to upozorní na nějakou chybu a je možné sjednat 
rychlou nápravu. Je to ukazatel toho, že úsporná opatření nejsou taková, jaká by měla 
být. Pokud se vyskytne nějaká menší odchylka, může být způsobena špatným 
odpočtem nebo špatným seřízením otopné soustavy. Pro lepší představu Vám zde 
ukazuji graf číslo 05. 

Graf číslo 05 : Příklad ET - křivky 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Zdroj č. [23] : www.tzb-info.cz 
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 Praktická část – po konzultaci s domovníky sledovaných objektů z praktické 
části, bylo zjištěno, že energetický monitoring neprovádí žádný z nich. Na dotaz proč 
tento monitoring není prováděn, bylo odpovězeno, že v dnešní době na to není čas. 
Největší překážkou byl uveden každotýdenní odpočet spotřeby energie na vytápění a 
zjišťování průměrné teploty. Na druhou stranu všichni dotazování přiznali, že by se tím 
opravdu dalo předejít spoustě úniků a vadám, které zvyšují spotřebu tepelné energie. 
Z těchto důvodů se už v praktické části o tomto tématu více nezmiňuji. 
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10 PRAKTICKÁ ČÁST – NEVEŘEJNÁ ČÁST 

11 ZÁVĚR 
 Tato bakalářská práce se zabývá jedním z nejdůležitějších problémů současné 

doby a to komplexní revitalizací panelových domů a snižováním energetické 
náročnosti. Tento problém se v dnešní době týká přibližně 30% bytů v celé České 
republice. Teoretická část se zabývá historickým vývojem panelových bytů, dále pak 
hlavními poruchami, hodnocením energetické náročnosti a v neposlední řadě 
posouzením vložené investice. Teoretické část se snaží tuto problematiku vysvětlit tak, 
aby ji pochopila i laická veřejnost. Praktická část se věnuje třem objektům, které byly 
v minulosti revitalizovány. 

 V dnešní době je pro většinu mladých a začínajících rodin problém pořídit si 
vlastní rodinný dům nebo si pořídit byt v novostavbě, jelikož tyto nemovitosti jsou často 
cenově nedostupné. Jedním z řešení je nastěhovat do panelových domů, které byly 
revitalizovány. V současné době stát přispívá na revitalizace panelových (ale i jiných) 
domů formou dotací. Tím alespoň částečně přijal zodpovědnost za nekvalitní 
provedení staveb v době největšího rozmachu výstavby. Mezi tyto programy patří 
například program Zelená úsporám a program Nový panel. Jako další je v dnešní době 
i dotační program IPRM – integrovaný plán rozvoje města, který za přispění Evropské 
unie přispívá na revitalizaci panelových sídlišť a to nejen na samotné panelové objekty, 
ale i na okolí těchto staveb. 

 Tato práce by mohla sloužit jako návod pro budoucí investory, aby si mohli 
samostatně spočítat jaká investice, a za jakých podmínek pro ně bude výhodná. 
Nejdůležitějším ukazatelem výhodnosti investice je NPV, která zohledňuje časovou 
hodnotu peněz v čase. Na příkladech je přehledně vidět, že výpočet pouze prosté doby 
návratnosti, kterou si umí spočítat i neodborná veřejnost je zavádějící. Tato hodnota se 
oproti diskontované době návratnosti liší v řádech deseti let.  

 Vyhodnocení posuzovaných objekt ů: 

  Dle předložených dokumentů jsem zjistila, že tloušťka tepelné izolace se 
postupem času zvyšovala v návaznosti na změny normy.  U objektu zateplovaného 
v roce 2002 byla použita tloušťka izolace 80 mm, což je podle dnešních norem 
nepřístupné, ale i tak jeho čistá současná hodnota v hodnoceném období 20 let vyšla 
kladná. Objektu 1 byl zateplen tloušťkou izolace vycházející ze součastně platné normy 
a to 140 a 160 mm. I když byly použity rozdílné tloušťky izolace, všechny posuzované 
objekty vyšly ve výpočtu čisté současné hodnoty kladně, ale pouze v případě za 
spoluúčasti dotačních programů vyjímaje objektu 2. Bez využití těchto dotačních 
programů se v dnešní době u většiny objektů nevyplatí do takto rozsáhlých revitalizací 
pouštět. Jelikož na všechny objekty byly zpracovány odborné dokumentace, nebyl 
velký předpoklad toho, že by se investice nevyplatila. Diskontovaná doba návratnosti 
investic byla u všech objektů nižší jak 20 let. U posuzování návratnosti investice u 
objektů se přihlíželo i na vývoj cen za energie, jelikož ceny energie ať už v Libereckém 
kraji nebo po celé ČR mají růstovou tendenci, proto by nebylo vhodné tuto proměnou 
ignorovat kuli zkreslujícím výsledkům. V praxi se uvádí, že pokud bude zateplen 
obvodový plášť a střešní konstrukce najednou i s výměnou oken, nemusí se po dobu 
30-ti let provádět další rekonstrukce a pokud se po 15-ti letech provede údržba, bude 
životnost objektu prodloužena až o dalších 10-20 let. 

 Autor této práce by doporučil, aby každý investor zvážil výši investovaných 
prostředků a hlavní řadě, aby si nechal odbornou osobou poradit, v jakém pořadí by 
plánovaná revitalizace měla probíhat. Ke každému objektu se musí přistupovat 
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individuálně, jelikož jeden objekt může potřebovat hlavně výměnu oken kuli špatnému 
stavu a jiný může mít okna v pořádku, jelikož se s nimi například lépe zacházelo. 
Výměna oken sice přinese úsporu energie, ale tato úspora není v porovnání 
s vynaloženými prostředky na ni tak velká jako například zateplení obvodového pláště. 
Proto je velmi důležité celou akci řádně připravit a nepodceňovat. 

 Co říká praxe: 

 Tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí významně ovlivňují 
energetickou náročnost nejen panelových domů. V současné praxi často dochází k 
podceňování dimenzování zateplovacích systémů, které jsou navrhovány většinou 
z pohledu ekonomické návratnosti vzhledem k minulým cenám energií. Může se proto 
stát, že během několika let se stane tento způsob rekonstrukce zastaralý. 

 Tepelná technika se stala během několika málo let prioritní specializací 
pozemních staveb, a to díky zvyšujícímu se tlaku na úsporu energií z ekologických a 
environmentálních důvodů. Většina projektantů a realizačních firem se především 
zabývá otázkou, jakou tloušťku tepelné izolace použít. Jedno z hlavních kritérií pro ně 
je, aby návrh splňovala požadavky současné platné normy ČSN 73 0540.  

 Praxe bohužel ukazuje, že se v tomto oboru sofistikovaně orientuje jen velmi 
malé procento projektantů a realizačních firem. Určitý podíl na tom má nepřehledná 
situace v normách, kde i zkušený projektant má problém určit priority pro návrh. 
Většinou pak návrh spočívá v ustáleném řešení v době zpracování (např. použití 
minimální tloušťky izolantu 90 – 140 mm v závislosti na typu objektu nebo panelové 
soustavy. Samozřejmě čím větší tloušťku izolantu použijeme, tím lepšího součinitele 
tepla dosáhneme. Je to však v závislosti na finanční stránce). V odborné veřejnosti 
panuje však skepse se zvyšujícími se požadavky na tepelnou ochranu budov, a to 
z důvodu kdy „tradiční“ český investor tlační v první řadě na cenu a volbu stavebního 
materiálu, která je do velké míry ovlivněna různými množstevními a sezonními slevami. 

 Podstatný vliv na proces projektů, na stavbu a řešení energetické náročnosti 
nových, ale hlavně rekonstruovaných budov může mít Směrnice 2010/31/EU o 
energetické náročnosti budov, kterou vydal Evropský parlament a Rada Evropské unie 
v květnu 2010. To však ukáže praxe, zda budovy revitalizované k dnešku budou mít 
čistou současnou hodnotu kladnou.  
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