V období od 50. do 90. let 20. století u nás bylo postaveno
zhruba 1,2 milionu bytÛ v panelov˘ch domech. K nejvût‰ímu
rozmachu v˘stavby do‰lo v 60. a v 70. letech, kdy vznikala po
celé republice rozsáhlá panelová sídli‰tû. Panelová technologie umoÏÀovala velmi rychl˘ postup v˘stavby.
Panelová sídli‰tû najdeme i v dal‰ích státech b˘valého v˘chodního bloku, v men‰í míﬁe ale i v „západních“ zemích. V˘stavba panelov˘ch domÛ v âeskoslovensku navazovala na tradici rozvinuté industriální zemû a opírala se o propracovan˘
systém technick˘ch norem. V mezinárodním srovnání proto
patﬁí k tûm kvalitnûj‰ím.

Panelové domy v Kyrgyzstánu. Foto: Petr Kotek, EkoWATT

Témûﬁ 60 % bytÛ v panelov˘ch domech je v souãasnosti star‰ích 35 let. Dostáváme se tedy na konec jejich pﬁedpokládané
Ïivotnosti, která byla stanovena na 40 let. Domy navíc nevyhovují, souãasn˘m poÏadavkÛm na nízkou energetickou nároãnost a ﬁada z nich, díky nedodrÏení technologick˘ch postupÛ bûhem v˘stavby, trpí poruchami konstrukce. Pﬁesto lze tyto
domy pomûrnû snadno opravit a prodlouÏit jejich dal‰í „Ïivot“
na nyní odhadovan˘ch 100 let.
Kvalitnû rekonstruovan˘ panelov˘ dÛm ãasto v ﬁadû parametrÛ pﬁedãí nové bytové domy stavûné developersk˘mi
firmami. Pokud jsou komplexnû vyﬁe‰eny poruchy konstrukcí,
obnovena technická zaﬁízení budovy a dÛm je opatﬁen dodateãnou tepelnou izolací, stává se kvalitním bydlením, které je
navíc z celkového hlediska velmi ekologické. Dostateãnû zateplen˘ panelov˘ dÛm má v˘raznû niÏ‰í energetickou nároãnost neÏ samostatnû stojící (byÈ i nové) rodinné domky. Obyvatelé panelov˘ch domÛ navíc, na rozdíl od obyvatel
satelitních mûsteãek, nemusí dennû dojíÏdût autem.
Nové developerské bytové domy jsou vût‰inou stavûny s co nejniÏ‰ími náklady, aby byly cenovû konkurenceschopné. âasto je
to na úkor kvality, energetické nároãnosti, a tedy i budoucích nákladÛ na provoz. Naopak o rekonstrukcích panelov˘ch domÛ
rozhodují ve vût‰inû pﬁípadÛ sami majitelé a uÏivatelé bytÛ, kte-

ﬁí nejsou tlaãeni k pﬁijímání nejlevnûj‰ích ﬁe‰ení, ale mohou se
rozhodnout podle pomûru ceny a uÏitku. Jde o rozhodnutí na
dal‰í desítky let. ·patné rozhodnutí kvÛli snaze u‰etﬁit na investici mÛÏe zakonzervovat neuspokojiv˘ stav na dal‰í dvû generace.

Opatﬁení pro celkovou regeneraci domu
Pro celkovou regeneraci panelového domu lze uãinit celou ﬁadu oprav a modernizací. TûÏko navrhnout lep‰í seznam opatﬁení, neÏ je uveden v pﬁíloze ã. 2 programu Nov˘ panel
(www.sfrb.cz). Z hlediska úspor energie sem patﬁí pﬁedev‰ím:
zateplení obvodového plá‰tû, modernizace vnûj‰ích otvorov˘ch
v˘plní, zasklení lodÏií, opravy a zateplení stﬁech vãetnû nástaveb, vyregulování otopné soustavy, zateplení cirkulaãního potrubí, pﬁípadnû v˘mûna zdroje tepla.

Rekonstrukce a úspory energie
Hledáme-li úspory energie v panelovém domû, zamûﬁujeme
se vût‰inou na vytápûní domu, ohﬁev vody a spoleãnou spotﬁebu elektﬁiny. Nezahrnujeme tedy individuální spotﬁebu jednotliv˘ch domácností.
Potﬁeba tepla na vytápûní je dána bilancí tepeln˘ch ztrát a ziskÛ. Mnohdy dochází ke zjednodu‰ené pﬁedstavû, Ïe hlavní
úsporu energie zajistí zateplení plá‰tû budovy a v˘mûna oken.
Skuteãnost je ale sloÏitûj‰í. Budova teplo ztrácí jednak tím, Ïe
teplo prostupuje konstrukcemi, a také tím, Ïe vûtráme a vypou‰tíme tepl˘ vzduch. Tepelné ztráty tedy mÛÏeme rozli‰it
na ztráty prostupem a vûtráním. První z nich mÛÏeme sníÏit
zmínûn˘m zateplením budovy, druhé pak instalací nûkterého
typu vûtracího zaﬁízení se zpûtn˘m získáváním tepla.
Urãité mnoÏství tepla naopak budova získává díky pobytu lidí,
provozu spotﬁebiãÛ a díky dopadajícímu sluneãnímu záﬁení
(zejména okny). To je druhá strana bilance naz˘vaná tepelné
zisky. Na stranu ziskÛ mÛÏeme navíc pﬁipoãíst i ãást tepeln˘ch
ztrát vnitﬁních rozvodÛ tepla a teplé vody, ov‰em pouze v topném období. Pokud je budova vybavena regulací vytápûní,
která „pozná“ pﬁítomnost tepelného zisku, lze tepeln˘mi zisky
kr˘t ãást potﬁeby tepla na vytápûní a ze zdroje odebírat o to
ménû tepla, které platíme. Takov˘m zaﬁízením jsou napﬁíklad
termostatické ventily na radiátorech, které v okamÏiku, kdy
teplota pﬁesáhne nastavenou mez, zavﬁou pﬁívod tepla.

âasto opomíjen˘m potenciálem úspor je teplá voda. Rozvod
teplé vody v panelovém domû není z energetického hlediska
pﬁíli‰ efektivní. Teplá voda totiÏ stále obíhá v cirkulaãním rozvodu, aby byla kdekoli ihned k dispozici. Toto potrubí probíhá
cel˘m domem a ãasto i mimo nûj, takÏe voda neustále chladne a je tﬁeba ji dohﬁívat. V dobû bez odbûru teplé vody jde
100 % dodané energie na pokrytí ztrát. Celková úãinnost cirkulaãního rozvodu b˘vá mezi 20-50 %.
Nalezení moÏn˘ch úspor a navrÏení vhodn˘ch opatﬁení nám
nejlépe zajistí kvalitní energetick˘ audit. Zadavateli také pomÛÏe vybrat nejlep‰í variantu ﬁe‰ení, a zaruãí, Ïe investice bude optimálnû vynaloÏena a pﬁinese oãekávan˘ efekt. V pﬁípadû Ïádosti o dotaci, b˘vá audit podmínkou.

Zateplování stavebních konstrukcí
Panelové domy v âR vznikaly bûhem pÛl století a logicky
jsou mezi nimi z hlediska kvality stavebních konstrukcí velké
rozdíly. První domy se stavûly z lehãen˘ch betonÛ, do kter˘ch byla pﬁidávána struska, pemza, ale i piliny, pazdeﬁí
a dal‰í materiály, které mûly zlep‰it izolaãní vlastnosti prostého Ïelezobetonu. Teprve pozdûji (od poloviny 50. let) se
zaãaly pouÏívat sendviãové panely s vloÏenou vrstvou pûnového polystyrenu.
Do konce 70. let úspory energií nebyly aktuálním tématem,
cílem bylo pouze zaji‰tûní dostateãné teploty na vnitﬁním líci
konstrukce, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry a v˘skytu plísní. Zásadní zmûnu pﬁinesla revize normy âSN 73 0540
platná od roku 1979, která zv˘‰ila poÏadavky na tepelnû-technické vlastnosti konstrukcí na témûﬁ dvojnásobek. V 80. letech
se díky tomu místo pÛvodních 4 cm polystyrenu zaãaly pouÏívat
panely s 6 a 8 cm vrstvou izolantu.
Měrná spotřeba tepla pro vytápění (kWh/m2)

Rekonstrukce
panelov˘ch domÛ
v nízkoenergetickém
standardu

Rok výstavby

V˘voj mûrné spotﬁeby tepla na vytápûní v panelové bytové v˘stavbû.
Zdroj: Petrá‰, D. a kol.

Panelov˘ dÛm po komplexní rekonstrukci (Liberec). Foto: Petr Kotek, EkoWATT

Kromû kvality konstrukce má ov‰em vliv také velikost a tvar
budovy. âím vût‰í a ménû ãlenitá budova je, tím je v pﬁepoãtu
na jednotku podlahové plochy úspornûj‰í, neboÈ vnitﬁní objem je obklopen relativnû men‰í plochou ochlazovan˘ch stûn.
V malém rodinném domku je byt ze v‰ech stran ochlazován,
kdeÏto ve velkém panelovém domû má vût‰ina bytÛ jen jednu ochlazovanou stûnu. Proto je vliv stavebních konstrukcí
u velk˘ch budov ménû v˘znamn˘. Pokud budovu dostateãnû
zateplíme, je jiÏ celkem nepodstatné, jaké byly její pÛvodní tepelnû-technické vlastnosti.

Ekonomická tlou‰Èka izolace

PoÏární pﬁedpisy

âasto diskutovan˘m tématem je tlou‰Èka izolace pﬁi zateplení.
Zde je vhodné drÏet se pravidla: ãím více, tím lépe. Cena zateplení totiÏ zahrnuje kromû izolantu, také kotvení, li‰ty, lepicí
a omítkové hmoty, práci, pronájem le‰ení atd. Cena izolantu
pﬁestavuje jen zlomek, pﬁi 10 cm vrstvû polystyrenu je to kolem
10 %. PouÏití 8 cm nebo 16 cm izolantu má tedy pomûrnû mal˘ vliv na v˘slednou cenu, pﬁinese ov‰em dvojnásobn˘ izolaãní
efekt. Také platí, Ïe ãím vy‰‰í je místní cena energie, tím vût‰í
tlou‰Èku izolantu se vyplatí pouÏít. Tepelné izolace domu se
v‰ak nedûlají na pár let, ale na celou generaci. V budoucnu ceny energií patrnû nadále porostou, proto bychom na tlou‰Èce
izolace skuteãnû nemûli ‰etﬁit.

Od jara 2009 platí nová poÏární norma, která zpﬁísÀuje poÏadavky na opatﬁení proti ‰íﬁení poÏáru po fasádû. Novû stanovené poÏadavky na ‰íﬁi poÏárnû odoln˘ch zón mezi jednotliv˘mi
okny prakticky vyluãují pouÏití klasick˘ch fasádních polystyrenÛ
u zateplování stûn se souvislou ﬁadou oken, jak je tomu u panelov˘ch domÛ. Cenovû nejpﬁístupnûj‰í izolant byl tedy vykázán na ‰títové stûny, kde je moÏno nové pﬁedpisy splnit.
Lze tedy pﬁedpokládat, Ïe pﬁi zateplování ãelních stûn se bude
pouÏívat pﬁedev‰ím minerální vlna, která je cca o 400 Kã/m2
draÏ‰í neÏ polystyren.

¤e‰ení detailÛ
Pﬁi zateplování je velmi dÛleÏité dbát na o‰etﬁení detailÛ, zejména okolí oken. Ostûní, parapety a nadpraÏí totiÏ tvoﬁí místo, kde je
konstrukce proti venkovnímu chladu oslabena. Pokud není tato
plocha zateplena alespoÀ tenãí vrstvou izolace, vzniká zde tepeln˘ most, jehoÏ délka v souãtu u v‰ech oken tvoﬁí stovky metrÛ.
Nejen, Ïe je efekt zateplení v˘raznû sníÏen, ale mÛÏe to zpÛsobit
i závaÏné problémy. Na chladném okraji panelu kolem oken zaãne masivnû kondenzovat voda (zejména po v˘mûnû oken za tûsná) a stûna zaãne plesnivût. Dodateãná oprava je obtíÏná.

hledovou vrstvou. ProtoÏe v suterénu není tak chladno jako
venku, staãí men‰í tlou‰Èka izolace.

V˘mûna oken
V panelov˘ch domech se okna vût‰inou mûní za plastová. DÛvodem je niÏ‰í cena. Nikde v‰ak není psáno, Ïe to tak musí
b˘t. Kvalita oken není dána materiálem, ale celkov˘mi
vlastnostmi ovûﬁen˘mi protokolem ze zku‰ebny.
U oken je tﬁeba hledût na souãinitel prostupu tepla Uw, coÏ je
hodnota pro celé okno. Nûkteﬁí dodavatelé klamou zákazníky
a uvádûjí údaj Ug, coÏ je hodnota pouze pro sklo, které má v‰ak
vÏdy lep‰í izolaãní vlastnosti neÏ rám, a tedy i celé okno. V dne‰ní dobû je vhodné poÏadovat Uw <= 1,1 W/m2.K. Dal‰ím dÛleÏit˘m parametrem je hloubka zapu‰tûní skla do rámu a materiál distanãního rámeãku mezi skly. âím hloubûji je okraj skla
v rámu, tím ménû bude na styku skla a rámu kondenzovat voda. Nejlevnûj‰í distanãní rámeãky jsou hliníkové, lep‰í jsou nerezové a nejlep‰í vlastnosti mají rámeãky kompozitové. Naopak
v˘robci opûvovan˘ poãet komor není nejdÛleÏitûj‰ím ukazatelem. Kvalitní konstrukce rámu mÛÏe pﬁinést lep‰í izolaãní vlastnosti neÏ ‰patnû navrÏen˘ rám s jednou komorou navíc. Zde je
dobré nahlédnout do certifikátu nezávislé zku‰ebny.

Zateplení stﬁech

Ekonomická tlou‰Èka tepelné izolace pﬁi souãasn˘ch cenách energie a cenû
izolantu. Zdroj: EkoWATT

Kﬁivka NPV je ãistá souãasná hodnota zohledÀující návratnost
investice v ãase. Z grafu vypl˘vá, Ïe optimální tlou‰Èka zateplení
se pohybuje od minimálních 16 cm aÏ do technicky reáln˘ch
30 cm. Skok v kﬁivce NPV pﬁi tlou‰Èce nad 20 cm vyjadﬁuje skuteãnost, Ïe pﬁi tlou‰Èkách zateplení nad 20 cm je nutné pouÏít
více vrstev izolantu a je tudíÏ tﬁeba pouÏít investiãnû nároãnûj‰í
kotvení a lepení vrstev. Z ekonomického hlediska je nejv˘hodnûj‰í tlou‰Èka izolantu právû 20 cm, tedy hranice, kdy pﬁi dal‰ím
zv˘‰ení dojde ke skokovému nárÛstu ceny. I pﬁi men‰ích tlou‰Èkách je NPV kladné a investice má smysl. U materiálÛ draÏ‰ích,
neÏ je polystyren, je optimum posazeno o nûco níÏe.

Nadstandardní tlou‰Èky zateplení
U vût‰ích tlou‰tûk izolace je nutno poãítat s vût‰ími nároky na
kotvení systému zejména kvÛli vlivu sání vûtru. Nároky se li‰í
podle geografické oblasti a podle v˘‰ky budovy. Kotvy mají b˘t
rozloÏeny podle projektantem zpracovaného kotvícího plánu,
kter˘ by mûl b˘t souãástí projektové dokumentace. Vût‰í poãet
kotev se umísÈuje ve vy‰‰ích patrech a zejména na nároÏích
a v jejich okolí. U ãlenitûj‰ích budov, které mají vzájemnû posunuté sekce, je celková plocha míst s vût‰í hustotou kotev vût‰í.
Tím stoupají i náklady na izolaci. Proto je tﬁeba brát obrázek vyjadﬁující ekonomickou efektivitu pouze jako orientaãní a kaÏd˘
pﬁípad je tﬁeba posuzovat zvlá‰È.

U stﬁech je situace komplikovanûj‰í, protoÏe je tﬁeba peãlivû rozli‰ovat typ, skladbu a fyzick˘ stav stávající konstrukce. U stﬁe‰ních
konstrukcí jednoplá‰Èov˘ch je tepelná izolace a hydroizolace poloÏena na stropním panelu. Tyto stﬁechy lze zateplovat prost˘m pﬁidáním dal‰ích vrstev. SloÏitûj‰í je technologie zateplení dvouplá‰Èov˘ch stﬁech, kdy je na stropním panelu poloÏena tepelná izolace,
nad ní je vzduchová dutina a teprve potom následuje horní vrstva
stﬁe‰ního plá‰tû s hydroizolací. Nûkdy lze do dutiny nafoukat sypk˘ izolaãní materiál, ale není zaruãeno, Ïe bude rozloÏen do celé
plochy v dostateãné vrstvû. Dal‰í riziko je v jeho moÏném budoucím zvlhnutí, protoÏe pro správnou funkci dvouplá‰Èové stﬁechy je
tﬁeba meziprostor provûtrávat, coÏ pﬁi sníÏení vzduchové vrstvy nemusí b˘t zaruãeno. Dal‰í moÏností je zaslepení vûtracích otvorÛ
a zateplení stﬁechy shora, stejnû jako u jednoplá‰Èové. V tomto pﬁípadû je ale nutno velmi peãlivû zváÏit konstrukci a stav stﬁechy,
protoÏe v takto upravené konstrukci mÛÏe docházet ke kondenzaci vodních par, která mÛÏe v budoucnosti ohrozit i statiku. Pokud
je horní vrstva stﬁechy tvoﬁena dﬁevûn˘m záklopem, je tﬁeba na jakoukoli cenovû pﬁijatelnou dílãí úpravu zapomenout a pﬁikroãit
k celkové rekonstrukci, kdy se sejmou v‰echny vrstvy aÏ na spodní
nosnou konstrukci a nahradí se nov˘m souvrstvím.
Stejnû jako u stûn, také u stﬁech platí pravidlo ne‰etﬁit na
tlou‰Èce izolace, protoÏe prostup tepla smûrem vzhÛru je je‰tû vût‰í neÏ ve vodorovném smûru.

Zateplení suterénu
Dal‰í opomíjenou moÏností je izolace stropu technického podlaÏí. Toto opatﬁení je levnûj‰í neÏ zateplování stûn a stﬁech,
ale je spojeno s vût‰í pracností pﬁi izolaci ãlenit˘ch vnitﬁních
prostor. Vlastní technologie není nároãná – na strop se zespodu pﬁipevní desky izolantu, které je moÏno zakr˘t vhodnou po-

Infiltrace okny. U star˘ch oken ãiní cca 20 m 3/h, u nov˘ch oken 1 m3/h.
Zdroj: EkoWATT.

V˘mûna oken vede k úspoﬁe dvûma zpÛsoby: lep‰ími izolaãními schopnostmi nového okna a sníÏením v˘mûny vzduchu
v místnosti. První vlastnost nov˘ch oken je Ïádoucí, druhá je
ale dvojseãná. Oproti pÛvodnímu stavu, kdy od oken táhlo, se
situace po v˘mûnû oken zdá b˘t zlep‰ením. Má ale i negativní
stránku: moderní okna jsou témûﬁ absolutnû tûsná a po jejich
instalaci se témûﬁ zastaví v˘mûna vzduchu v místnostech. Pro
zaji‰tûní zdrav˘ch Ïivotních podmínek je tﬁeba pﬁivádût 25 m3
vzduchu za hodinu pro kaÏdou osobu v bytû. Tûsn˘mi okny,
a to ani s funkcí tzv. mikroventilace, není moÏno toto mnoÏství
vzduchu pﬁivést. Proto je tﬁeba vûtrání zajistit jinak, buì pravideln˘m otevíráním oken, nebo strojním zaﬁízením.

Zasklívání lodÏií
Zasklení lodÏie je skvûlá cesta k roz‰íﬁení obytného prostoru
bytu. Je to také ãastá alternativa k zateplování parapetních panelÛ z bytu do lodÏie, které by jinak „ukouslo“ dal‰í cenné
centimetry z hloubky lodÏie.

Zasklená lodÏie ale pﬁiná‰í také urãité problémy. Vzniká tak dal‰í
bariéra pro vûtrání pﬁilehl˘ch místností. Pokud klesla po v˘mûnû
oken infiltrace témûﬁ k nule, zasklení lodÏie tuto situaci je‰tû zhor‰í. Pokud nemyslíme na nutnost vûtrat nûkolikrát dennû, mÛÏe se
stav prostﬁedí v bytû dostat do zdraví ‰kodliv˘ch hodnot. Dal‰ím
problémem je kondenzace vlhkosti na vnitﬁním líci lodÏiového zasklení a venkovním parapetu. Tyto konstrukce nikdo rozhodnû nenavrhoval na to, aby byla zaji‰tûna dostateãnû vysoká povrchová
teplota, takÏe se vodní pára unikající z bytu sráÏí na chladn˘ch povr‰ích a voda stéká na podlahu. Velmi ãasto se tak objevují plísnû,
které se pak dveﬁmi a oknem dostávají do bytu. Abychom se tûchto negativních jevÛ zbavili, je nutno lodÏii dobﬁe vûtrat, coÏ na druhé stranû popírá její efekt pro úsporu energie. Proto je tﬁeba návrhy opatﬁení t˘kající se lodÏií velmi peãlivû posoudit a vzít
v úvahu nejen teoretické v˘poãty, ale i reáln˘ zpÛsob provozu.

technického zaﬁízení. Na trhu existuje nûkolik v˘robkÛ, které
lze pouÏít, ale zatím se instalace pﬁíli‰ ãasto neobjevují.

• Individuální pﬁívody i odtah v bytech

Tento zpÛsob byl pouÏit pﬁi vzorov˘ch rekonstrukcích panelov˘ch domÛ napﬁíklad v Brnû. V bytech byly pouÏity rekuperaãní jednotky s nasáváním na fasádû, které byt vûtraly a teplo
odvádûného vzduchu vracely pﬁivádûnému vzduchu. Tato
technologie patﬁí zatím k pomûrnû nákladn˘m.

• Centrální pﬁívod i odtah vzduchu

Centrální vzduchotechnika je obvyklá v nov˘ch budovách. Teoreticky je moÏno tento systém aplikovat v domech, které mají jádro s centrální ‰achtou vybavenou dvûma vzduchotechnick˘mi prÛduchy o dostateãném prÛmûru, z nichÏ jedna
obsluhuje odtah z kuchyní a druhá ze sociálních zaﬁízení.
V nûkter˘ch pﬁípadech hygienické pﬁedpisy umoÏÀují v˘mûnu
odtahového zaﬁízení v kuchyních za cirkulaãní digestoﬁe s uhlíkov˘m filtrem, takÏe je moÏno jeden prÛduch pouÏít jako pﬁívodní potrubí. Vhodné je samozﬁejmû instalovat zaﬁízení pro
rekuperaci tepla z odpadního vzduchu.
V zahraniãí byl tento zpÛsob úspû‰nû pouÏit s chytrou modifikací – vzduchotechnické potrubí bylo souãástí zateplovacího
systému, takÏe ve‰keré instalace probíhaly vnû budovy. Potrubí
potﬁebn˘ch rozmûrÛ samozﬁejmû nelze schovat do 10cm vrstvy
izolace. V uvedeném pﬁípadû ‰lo o rekonstrukce do pasivního
standardu s opravdu masivním zateplením.

Odstranûní tepeln˘ch mostÛ u balkonÛ jejich zasklením. Foto: Z. Roãárek

Vûtrání
Vûtrání bytÛ v panelov˘ch domech je stále diskutovanûj‰ím
problémem. Po v˘mûnû oken se byty stávají zcela tûsn˘m prostorem, kter˘ pﬁestává vyhovovat hygienick˘m poÏadavkÛm.
Dﬁívûj‰í zpÛsob vûtrání zaloÏen˘ na centrálním odtahu z kuchyní, WC a koupelen poãítal s tím, Ïe odvádûn˘ vzduch je nahrazován stejn˘m objemem vzduchu pﬁivádûného okny, coÏ
v‰ak po v˘mûnû oken neplatí. Problémem je také technick˘
stav vûtracího zaﬁízení, které je v ﬁadû pﬁípadÛ nefunkãní.
PÛvodní centrální ventilátory mûly vysokou spotﬁebu energie
a hluãnost, proto byly nûkde nahrazeny ventilátory umístûn˘mi do centrální ‰achty z jednotliv˘ch bytÛ. Ani ty v‰ak nedokáÏí problém nedostatku pﬁívodního vzduchu ﬁe‰it, navíc zpÛsobují „pﬁetlaãování“ odérÛ mezi jednotliv˘mi byty.
âasto se objevuje náhrada centrálních vûtrákÛ tzv. samotaÏn˘mi
vûtracími hlavicemi pohánûn˘mi vûtrem. Tyto hlavice vyvíjejí jist˘
podtlak, jehoÏ velikost závisí na rychlosti proudûní okolního vûtru. Pﬁi obvykl˘ch rychlostech vûtru, které se bûhem roku vyskytují, v‰ak b˘vá jejich v˘kon ãasto zcela nedostateãn˘. Vûtrání domu
v‰ak musí b˘t zaji‰tûno v dobû, kdy to obyvatelé potﬁebují, nikoli,
kdyÏ právû fouká vítr, takÏe tento systém poÏadavky na v˘kon vûtracího systému také nesplÀuje. ¤e‰ením je celková rekonstrukce
vûtracího systému. Nov˘ systém mÛÏe mít tato uspoﬁádání:

• Individuální pﬁívody v bytech, centrální odtah ‰achtou

Tento zpÛsob vyÏaduje instalaci regulovan˘ch pﬁívodních prvkÛ, regulovaného odtahového ventilu a centrálního vzducho-

Schéma rekuperaãní jednotky. Zdroj: Atrea

Samozﬁejmou souãástí topné soustavy dnes jiÏ b˘vají termostatické ventily, které zabraÀují pﬁetápûní bytÛ. UdrÏují nastavenou teplotu tak, Ïe pokud se v místnosti objeví jin˘ zdroj tepla (pu‰tûné spotﬁebiãe, dopadající sluneãní záﬁení), ventil
radiátor zavﬁe. Po dobu trvání tepelného zisku je topení vypnuté a místnost je vytápûna zadarmo. Dobﬁe navrÏené a správnû pouÏívané termostatické ventily uspoﬁí aÏ 15 % tepla.
Podmínkou správné funkce ventilÛ je ale také tzv. regulace tlakové diference, coÏ je zaﬁízení instalované na spodních rozvodech tepla, které sniÏuje tlak ve stoupaãkách, pokud se napﬁíklad vlivem oslunûní v‰echny radiátory na jedné stûnû domu
souãasnû zavﬁou. Bez této regulace by obûhové ãerpadlo stále
hnalo vodu do uzavﬁen˘ch stoupaãek, coÏ by se projevovalo nejen nelib˘mi zvuky, ale i zkrácením Ïivotnosti otopné soustavy.

Teplá voda
Jak jiÏ bylo zmínûno, cirkulaãní rozvod teplé vody z energetického hlediska není pﬁíli‰ efektivní. Ztráty narÛstají, pokud je
voda ohﬁívána mimo dÛm ve v˘mûníkové stanici a chladne jiÏ
cestou k domu. U objektÛ s v˘mûníkem na patû objektu je situace lep‰í, protoÏe je délka rozvodÛ krat‰í.
Pokud je teplá voda dopravována z externího zdroje, zejména
v pﬁípadû souãasného zásobování nûkolika objektÛ, je ﬁe‰ení
obtíÏné. MÛÏeme pouze hledat jin˘ zpÛsob ohﬁevu vody
v rámci objektu. Dodavatelé tepla v‰ak odpojování odbûratelÛ
nevidí rádi, takÏe je tento zpÛsob i administrativnû sloÏit˘.
Pokud je voda ohﬁívána aÏ v objektu, lze obûh regulovat nebo
je moÏné zmûnit zdroj tepla pro ohﬁev. Existují dva nejbûÏnûj‰í zpÛsoby regulace cirkulaãního rozvodu: regulace obûhu vody podle teploty zpáteãky a noãní vypínání po smluvenou dobu, napﬁíklad od 0:30 do 4:30 hod. Kombinací obou je moÏno
dosáhnout v˘znamn˘ch úspor energie. Pﬁi noãním vypínání
cirkulace je ale tﬁeba získat souhlas v‰ech obyvatel.

Vûtrací hlavice.
Foto: David Lukavec

Otopná soustava
Po zateplení domu se otopná soustava, nastavená na pÛvodní potﬁebu tepla, stává pﬁedimenzovanou. Pro její úsporné
fungování je tﬁeba ji znovu správnû nastavit. Pokud teploty
topné vody v závislosti na venkovní teplotû (tzv. topná kﬁivka)
nejsou správnû nastaveny, dochází ke ‰krcení prÛtoku topné
vody, jinak by teplota v domû neúnosnû stoupala. Zmûna hydraulick˘ch pomûrÛ mÛÏe zpÛsobovat podivné zvuky vycházející z topení, nûkteré místnosti jsou pﬁetápûny a jiné nedotápûny. Proto je tﬁeba pﬁi kaÏdé zmûnû tepelné ztráty objektu
nechat provést patﬁiãné úpravy podloÏené v˘poãtem.
ZároveÀ bychom mûli sjednat zmûnu smlouvy s dodavatelem
tepla. V pﬁípadû dvojsloÏkové ceny je ãást úãtována za tzv. sjednané mnoÏství a ãást za skuteãnû odebrané mnoÏství tepla. Pokud po realizaci úsporn˘ch opatﬁení nesníÏíme sjednané mnoÏství tepla, sníÏí se platba jen o men‰í ãást, neÏ odpovídá sníÏení
spotﬁeby. Rozdíl mÛÏe b˘t desítky aÏ stovky tisíc korun roãnû.

Solární kolektory umístûné na lodÏiích. Foto: Petr Kotek, EkoWATT

Vlastní centrální zdroj lze také doplnit nebo nahradit jin˘m
zdrojem, napﬁíklad solárním. Solární systém instalovan˘ na
obytném domû je, na rozdíl od instalace pro rodinn˘ dÛm,
vÏdy dimenzován tak, aby v létû nevznikaly pﬁebytky tepla. Vût‰í dimenzování systému by nebylo ekonomické, navíc moÏné
pﬁehﬁátí tlakového zaﬁízení by mohlo zpÛsobit ‰kody.

Solární zaﬁízení pro ohﬁev uÏitkové vody instalované na panelovém domû
v âesk˘ch Budûjovicích. DÛm slouÏí jako domov seniorÛ, instalace u‰etﬁí
roãnû kolem 300 tis. Kã. Foto: Vl. Schmidtmayer

Fotovoltaické panely
Solární panely pro v˘robu elektﬁiny jsou spí‰e chytr˘m investiãním zámûrem neÏ energeticky úsporn˘m zaﬁízením. Jejich instalací je moÏno získat prostﬁedky prodejem elektﬁiny za garantovanou cenu nebo elektﬁinu spotﬁebovávat pro vlastní úãel
a získávat obchodovatelné zelené bonusy. V˘‰i v˘kupních cen
a bonusÛ kaÏdoroãnû vyhla‰uje Energetick˘ regulaãní úﬁad.
V panelovém domû v‰ak vyvstává problém právní a administrativní: pokud by bylo vlastníkem zaﬁízení napﬁíklad druÏstvo, tûÏko spotﬁebuje v˘znamnûj‰í mnoÏství elektﬁiny ve spoleãn˘ch
prostorách a na prodej energie tﬁetím stranám je potﬁeba licence. Je tedy tﬁeba dobﬁe zváÏit, kdo bude investorem, vlastníkem
a provozovatelem systému. V praxi bude v bytovém objektu patrnû v˘hodnûj‰í reÏim dotované v˘kupní ceny. Velká vût‰ina bytov˘ch domÛ má v denních hodinách minimální spotﬁebu elektﬁiny. DÛm nestaãí vyrobenou elektﬁinu spotﬁebovat a vznikl˘
pﬁebytek se pak musí prodat dodavateli za niÏ‰í cenu.
Fotovoltaické panely je také moÏné instalovat nad jiÏními okny jako stínící prvky. Kromû v˘roby energie se tak vyﬁe‰í letní
pﬁehﬁívání bytÛ.

Nejãastûj‰ím ﬁe‰ením je instalace plynové kotelny. Dal‰ím ﬁe‰ením je vytápûní objektu tepeln˘m ãerpadlem pohánûn˘m
elektﬁinou, kdy jako zdroj nízkopotenciálního tepla slouÏí nejãastûji vzduch. Tepelné ãerpadlo lze umístit na stﬁechu domu.
Omezující podmínkou je dostateãná kapacita elektrické pﬁípojky, která nemusí b˘t vÏdy k dispozici. Zajímavé ﬁe‰ení je
umístûní tepelného ãerpadla na v˘stup vûtrací ‰achty. Tepl˘
odpadní vzduch se stává v˘hodn˘m zdrojem nízkopotenciálního tepla (jde o jinou formu tzv. rekuperace tepla).
V místech s nedostateãnou kapacitou elektrické pﬁípojky, se objevují neobvyklé kombinace, jako je pouÏití kogeneraãní jednotky na zemní plyn, která vyrábí elektrickou energii pro pohon tepelného ãerpadla. Tyto kombinace jsou v‰ak pomûrnû málo
vyzkou‰ené a v praxi mnohdy naráÏejí na provozní potíÏe. Dal‰í
netradiãní moÏností je pouÏití plynového absorpãního tepelného ãerpadla, které je v‰ak investiãnû nákladné a má niÏ‰í úãinnost neÏ tepelné ãerpadlo pohánûné elektﬁinou. V tomto pﬁípadû je dobré zváÏit, zda se nevyplatí klasick˘ plynov˘ kotel.
Náhrada zdroje je ve vût‰inû pﬁípadÛ spojena s negativním
stanoviskem dodavatele tepla. Podle platné legislativy je moÏné odpojit se od dodávek tepla, ov‰em je nutno uhradit dodavateli náklady na odpojení odbûratele. Pro kaÏd˘ konkrétní
pﬁípad je tﬁeba ovûﬁit, co bude do tûchto nákladÛ zahrnuto.
U náhrady dodávky tepla z CZT lokálním zdrojem je ãasto argumentováno ekologick˘mi dÛvody. Zde je tﬁeba rozli‰ovat
rÛzné pﬁípady. Pokud je zdrojem pro CZT v˘topna, která vyrábí pouze teplo, celková úãinnost b˘vá niÏ‰í, neÏ u lokálního
zdroje. Pokud je zdrojem teplárna, která vyrábí elektrickou
energii a teplo souãasnû, neb˘vá napﬁ. lokální plynová kotelna
ekologiãtûj‰í alternativou.

Rekonstrukce
panelov˘ch domÛ
v nízkoenergetickém
standardu

Finanãní podpora
Podporu na rekonstrukci panelového domu lze v souãasnosti získat z programu Zelená úsporám (www.zelenausporam.cz), kde
je moÏné Ïádat dotaci na celkové zateplení (oblast A.1), a také na
v˘mûnu neekologického vytápûní (oblast C). Druh˘m zdrojem je
program Nov˘ PANEL (www.sfrb.cz), kter˘ poskytuje zv˘hodnûnou záruku za úvûr a dotaci na úhradu úrokÛ z úvûru na opravu
a modernizaci panelového domu. Obû podpory lze kombinovat.
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Fotovoltaické panely jako stínící prvek. Foto: Petr Kotek, EkoWATT

Zmûna zdroje vytápûní
Zásadní úsporu provozních nákladÛ mÛÏe pﬁinést zmûna
zdroje tepla pro vytápûní i teplou vodu. V oblastech s vysokou
cenou tepla se toto opatﬁení objevuje stále ãastûji.
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