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1. Úvod 

Předložená studie analyzuje potenciál úspor v budovách ČR se zaměřením na budovy mimo rezidenční 

sektor. Cílem studie je stanovení možné úspory konečné spotřeby energie těchto budov a investiční 

náročnost dosažení této úspory. Na modelech budov ve stávajícím stavu jsou hodnocena úsporná 

opatření ve formě několika variant renovace obálky budovy. Dále jsou hodnocena úsporná opatření na 

straně zdrojů tepla. Mimo hodnot teoretických potřeb energie a jejich spotřeb, resp. dodaných energií 

a jejich potenciální úspory je provedeno hodnocení z hlediska zatřídění budov v Průkazu energetické 

náročnosti (dále jen PENB).  

V rámci studie jsou hodnoceny dva statistické vzorky budov. Jedním je vzorek 100 budov, u kterých je 

k dispozici energetický model pro hodnocení průkazu energetické náročnosti. Model je vytvořen pro 

všechny budovy stejným postupem a v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb., TNI 730331 a EN ISO 13790. 

Na uvedeném vzorku 100 budov jsou následně hodnoceny 4 varianty úsporných opatření na straně 

obálky budovy a úsporná opatření na straně zdrojů energie. 

Dále je v rámci studie hodnocen vzorek 20 budov, u kterých jsou mimo energetický model k dispozici 

rovněž reálné spotřeby energií (především pro vytápění) vycházející z faktur za energie. Podrobný 

rozbor s popisem těchto budov je součástí přiložené dílčí studie. V textu je následně uvedeno srovnání 

výpočtových hodnot dle PENB a reálných spotřeb budov.  

V souvislosti se zákonnou povinností zpracování PENB podle vyhlášky 78/2013 Sb. pro tyto typy budovy 

lze v dohledné době předpokládat existenci tohoto dokumentu pro většinu budov tohoto sektoru. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž předpokládá hromadný sběr dat z těchto Průkazů 

energetické náročnosti. Nasnadě je tedy následné využití rozsáhlé databáze o budovách pro získání 

podkladových informací ke stanovení potenciálu úspor. Tomuto využití však brání skutečnost, že 

způsob „standardizovaného“ výpočtu energetické náročnosti budovy zpravidla vede k rozdílným 

hodnotám, nežli jsou hodnoty spotřeb reálných. Tato studie využívá výše uvedeného vzorku 20 budov 

ke srovnání hodnoty spotřeb vypočtených podle aktuální metodiky vyhlášky 78/2013 Sb. se 

spotřebami reálnými (fakturovanými), přičemž uvádí odvození korekčního faktoru mezi výpočtovými 

a reálnými hodnotami spotřeb v závislosti na vybraných parametrech budovy. Studie tak poskytuje 

klíčový údaj k budoucímu využití celé databáze sběru dat z PENB pro stanovení potenciálu úspor.   

V následujícím kroku na vzorek 100 budov (energetických modelů) aplikována korekce hodnot 

a z výpočtových hodnot jsou stanoveny hodnoty blížící se hodnotám reálným. Z uvedeného vzorku 

budov je následně extrapolováno na fond nerezidenčních budov České republiky. K tomuto účelu jsou 

využita statistická data o nebytových budovách, poskytnutá pro tento případ Českým statistickým 

úřadem.  

Na základě statistických dat a provedené analýzy na vzorku budov, korigované blíže reálným hodnotám 

je závěrem studie stanoven odhad potenciálu úspor spotřeby energie pro sektor nebytových budov ČR 

v několika různých variantách úsporných opatření a scénářích. 
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2. Vzorek 100 nebytových budov 

V této kapitole jsou popsány charakteristiky 100 vybraných budov nerezidenčního sektoru. Ke všem 

100 budovám je vytvořen energetický model v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. ve stávajícím stavu 

budov. Modely byly zpracovávány v průběhu let 2013 až 2015 a reflektují reálný stav obálky budovy 

a technologických zařízení budov odpovídající době zpracování. Kapitola níže uvádí geometrické 

charakteristiky hodnoceného vzorku. Vzorek obsahuje různé typy budov jak z hlediska provozu, tak 

z hlediska roku výstavby a míry již provedených rekonstrukcí. Tabulka 1 a Tabulka 2 uvádějí počty 

budov v hodnoceném vzorku z hlediska typu provozu a z hlediska původního účelu zpracování 

energetického modelu. 

 
Tabulka 1: Vzorek hodnocených budov – rozdělení dle typu budov 

typ budovy označení počet budov 

administrativní budova ADM 41 

administrativně-provozní budova ADM+P 17 

budova pro vzdělání ŠKO 22 

polyfunkční budova POLY 5 

budova pro kulturu KULT 4 

budova pro ubytování a stravování UBYT+STR 4 

zdravotnické zařízení ZDR 2 

budova pro sport SPORT 2 

obchodní budova OBCH 1 

hotel HTL 1 

sklad SKL 1 

celkem - 100 
 
 
Tabulka 2: Vzorek hodnocených budov – rozdělení dle účelu zpracování energetického modelu. 

původní účel zpracování energetického modelu počet budov 

budova užívaná orgánem veřejné moci 58 
pronájem budovy nebo její části 24 
prodej budovy nebo její části 9 
větší změna dokončené budovy 3 
jiný účel zpracování 6 

celkem 100 

 

Obrázek níže potom uvádí ukázku fotografií a geometrických modelů ze vzorku případových studií. 
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Obrázek 1: Ukázka – výběr z případových studií 
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2.1. Geometrické charakteristiky hodnoceného souboru 

Hodnocený vzorek 100 budov je analyzován pomocí histogramu a kumulativní četnosti zobrazené na 

grafech níže. U každé případové studie (budovy) jsou zaznamenány důležité geometrické 

charakteristiky, jako je energeticky vztažná plocha, obestavěný objem, plocha ochlazované obálky 

a objemový faktor tvaru.  

Obrázek 2 uvádí rozložení energeticky vztažné plochy hodnoceného vzorku budov. Jak je zřejmé 

z grafu, nejčetnější skupinou v hodnoceném souboru jsou budovy vykazující mezi 1 000 a 1 500 m2 

energeticky vztažné plochy. Mediánem je potom hodnota 2 300 m2, kdy polovina budov vykazuje nižší 

a polovina budov vyšší energeticky vztažnou plochu (EVP). 90% budov hodnoceného vzorku má potom 

EVP menší, nežli 9 000 m2. 

 

 

Obrázek 2: Vzorek 100 budov – energeticky vztažná plocha 

 

Tabulka 3: Vzorek 100 budov – energeticky vztažná plocha 

energeticky vztažná plocha [m2] 

min průměr medián max 

163 4 502 2 313 32 211 
 

Tabulka 4: Vzorek 100 budov – obestavěný objem 

obestavěný objem [m3] 

min průměr medián max 

522 18 833 9 154 176 315 
 

 

Obrázek 3 uvádí rozdělení obestavěného objemu budovy s nejčetnější hodnotou 2 000 – 4 000 m3. 

Mediánem pro hodnocený vzorek je potom 9 000 m3 a průměrná hodnota cca 19 tis. m3. 

V hodnoceném vzorku se rovněž vyskytují budovy od 520 m3 do 176 tis. m3, přičemž 10% budov (tedy 

10 budov) má obestavěný objem větší, než 50 tis. m3. 
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Obrázek 3: Vzorek 100 budov – obestavěný objem 

 

Obrázek 4 potom uvádí objemový faktor tvaru budov A/V. Hodnota se pohybuje v mezích 0,18 až 

1,03 m2/m3. Mediánem je hodnota 0,37 m2/m3 a průměrem potom hodnota 0,41 m2/m3. Zde je 

důležité poznamenat, že u nerezidenčních budov z hodnoty objemového faktoru tvaru vychází horní 

omezení požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N,20, kdy například průměrné hodnotě 

objemového faktoru tvaru 0,41 m2/m3 odpovídá požadavek na Uem 0,67 W/(m2K). Mediánu potom 

odpovídá hodnota 0,71 W/(m2K).  

Tabulka 5: Vzorek 100 budov – objemový faktor tvaru 

objemový faktor tvaru [m2/m3] 

min průměr medián max 

0,18 0,41 0,37 1,03 
 

    Tabulka 6: Vzorek 100 budov – % prosklení fasád 

prosklení fasád [%] 

min průměr medián max 

10% 24% 22% 59% 
 

 

Obrázek 5 uvádí procentuální prosklení fasád (poměr plochy průsvitných výplní k ploše obvodových 

stěn včetně výplní) hodnoceného vzorku. Procentuální prosklení fasád se pohybuje od 10 do 59% 

s průměrnou hodnotou 24% a mediánem 22%.  

Uvedené hodnoty se vztahují k jednotlivým budovám. Pokud bychom chtěli využít následně průměrné 

hodnoty s uvážením podlahové plochy budov, došli bychom k průměrnému prosklení fasád 30%. 

Z toho vyplývá, že větší budovy vykazují rovněž větší procentuální prosklení. 
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Obrázek 4: Vzorek 100 budov – objemový faktor tvaru 

 

 

Obrázek 5: Vzorek 100 budov – procentuální prosklení fasád 
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2.2. Varianty hodnocení 

Pro výše popsaný vzorek 100 případových studií je vytvořen energetický model stávajícího stavu 

v souladu s metodikou tvorby Průkazu energetické náročnosti dle vyhlášky 78/2013 Sb. Pro 

modelování dopadu úsporných opatření na straně obálky budovy jsou navrženy 4 úrovně renovace 

budovy. Pro jednotlivé navrhované úrovně renovace je následně zpracován upravený energetický 

model a dále jsou sledovány vybrané charakteristiky budov. Navržené varianty úsporných opatření jsou 

následující: 

 SS  stávající stav (v letech 2013 až 2015) 

 1  částečná renovace  

 2  renovace na požadované hodnoty 

 3  renovace na doporučené hodnoty 

 4 renovace na pasivní hodnoty včetně nuceného větrání se ZZT 

Níže je uveden popis jednotlivých uvažovaných variant. Obecně je ve všech variantách k zateplení 

konstrukcí přistoupeno tak, že pokud již konstrukce ve stávajícím stavu vykazuje hodnotu součinitele 

prostupu tepla blízkou cílové hodnotě (případně lepší) pro danou variantu, není se zateplením 

uvažováno. Tím jsou vyloučeny z ekonomického hlediska nesmyslné renovace konstrukcí s příliš 

dlouhou návratností investice. Jedná se například o okno s hodnotou Uw = 1,30 W/(m2K) ve 

variantě renovace na doporučené hodnoty, případně obvodovou stěnu s U = 0,33 W/(m2K) při renovaci 

na požadované hodnoty, atd. 

 

 1 částečná renovace  

V rámci částečné renovace je uvažováno s výměnou otvorových výplní, zateplením střechy 

a zateplením konstrukcí přiléhajících na nevytápěné prostory. Jedná se o konstrukce stropů suterénů, 

stěny přiléhající na nevytápěné prostory garáží, skladů, půd apod. V této variantě není uvažováno se 

zateplením obvodových stěn na styku s exteriérem a podlah na terénu. Výběr opatření je volen 

s ohledem na možnost aplikování ve všech případech. Výměna výplní otvorů je možná zpravidla vždy, 

i v případech, kdy se jedná o objekt podléhající památkové ochraně. Stejně tak je tomu i v případě 

konstrukcí střech (vedle obvodových stěn zpravila nevětší podíl na tepelné ztrátě) a konstrukcí 

přiléhajících na nevytápěné prostory.  

Výplně otvorů: 

Navržena je výměna výplní otvorů se součinitelem prostupu tepla Uw/Ud na hodnotu 1,20 W/(m2K) 

(hodnota doporučená normou 730540). Navržena je výměna veškerých původních oken špaletových, 

zdvojených, s jednoduchým zasklením, luxfer a podobně s hodnotou Uw zpravidla 2,35 W/(m2K) a vyšší. 

Dále je navržena výměna dvojitých oken a i oken a dveří s hodnotou U na úrovni 1,60 - 2,00 W/(m2K), 

kde se jedná výplně, které byly historicky na budovy již předmětem výměny. V případě budov, 

u kterých již ve stávajícím stavu vykazují výplně parametry lepší, není s výměnou uvažováno. 
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Střechy: 

Navržena je rekonstrukce střechy na hodnoty součinitele prostupu tepla 0,16 W/(m2K) u plochých 

a šikmých střech. Hodnota 0,20 W/(m2K) je navržena pro stropy na půdy nebo jiné nevytápěné 

prostory. Budovy obsahující několik druhů střešních konstrukcí s různou mírou již provedené 

částečného zateplení, jsou posuzovány individuálně a v některých jednoduše technicky 

realizovatelných případech je navrženo navýšení tepelné izolace na doporučené hodnoty. 

Konstrukce přiléhající na nevytápěné prostory: 

Stropy suterénů jsou navrženy na hodnoty součinitele prostupu tepla 0,40 W/(m2K). Stěny přiléhající 

na nevytápěné prostory jsou dle charakteru nevytápěného prostoru navrženy na hodnotu 0,40 nebo 

přísnější, 0,20 W/(m2K). Hodnota 0,40 W/(m2K) je volena především tam, kde nevytápěný prostor je 

buď z větší míry obklopen vytápěným prostorem, nebo je z větší míry situován pod úrovní terénu nebo 

se jedná o technické místnosti s tepelnými zisky od technologie. Hodnota 0,20 W/(m2K) je navržena 

pro případy konstrukcí nevytápěných prostorů, které jsou ve větší míře exponovány k exteriéru nebo 

konstrukce nevytápěného prostoru přiléhající na exteriér vykazují vysoký součinitel prostupu tepla. 

 

 2 renovace na požadované hodnoty 

Níže jsou uvedeny hodnoty součinitele prostupu tepla, na které je navržena rekonstrukce jednotlivých 

konstrukcí v uvažované variantě. 

Okna     1,50   W/(m2K) 
Dveře    1,70   W/(m2K) 
Stěny obvodové   0,30   W/(m2K) 
Stropy na půdy   0,30   W/(m2K) 
Střechy ploché a šikmé   0,24   W/(m2K) 
Podlahy nad exteriérem  0,24   W/(m2K) 
Podlahy nad suterénem  0,60   W/(m2K) 
Stěny k nevytápěným prostorům  0,60 / 0,30  W/(m2K)  
(v závislosti na charakteru nevytápěného prostoru) 

 
 

 3 renovace na doporučené hodnoty 

Okna    1,20   W/(m2K) 
Dveře    1,20   W/(m2K) 
Stěny obvodové   0,20 - 0,25  W/(m2K) 
Stropy na půdy    0,20   W/(m2K) 
Střechy ploché a šikmé   0,16   W/(m2K) 
Podlahy nad exteriérem   0,16   W/(m2K) 
Podlahy nad suterénem   0,40   W/(m2K) 
Stěny k nevytápěným prostorům  0,40 / 0,20  W/(m2K) 
(v závislosti na charakteru nevytápěného prostoru) 
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 4 renovace na pasivní hodnoty včetně nuceného větrání se ZZT 

Okna     0,90   W/(m2K) 
Dveře     0,90   W/(m2K) 
Stěny obvodové    0,15   W/(m2K) 
Stropy na půdy    0,12   W/(m2K) 
Střechy ploché a šikmé   0,12   W/(m2K) 
Podlahy nad exteriérem   0,12   W/(m2K) 
Podlahy nad suterénem   0,25   W/(m2K) 
Stěny k nevytápěným prostorům  0,20 / 0,25  W/(m2K) 
(v závislosti na charakteru nevytápěného prostoru) 

 

V rámci varianty 4 je kromě zateplení na uvedené hodnoty součinitele prostupu tepla uvažováno 

rovněž s instalací nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Účinnost 

zpětného získávání tepla je uvažována konzervativními hodnotami s ohledem na objemový průtok 

větracího vzduchu hodnotami podle vyhlášky 78/2013 Sb. 

2.3. Výsledky výpočtového hodnocení dle metodiky v. 78/2013 Sb. 

Další text uvádí teoretické výsledky hodnocení případových studií popsaných výše. Soubor případových 

studií můžeme považovat za určitý průřez budovami různých velikostí, tvarů, stáří, prosklení, míry 

rekonstrukce a typů provozu. Jednou z důležitých tepelně-technických charakteristik budovy je 

průměrný součinitel prostupu tepla Uem.  

Průměrný součinitel prostupu tepla 

 

Obrázek 6: Případové studie – průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
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Obrázek 6 uvádí rozdělení četnosti a kumulativní četnost (tečkovaná křivka) průměrného součinitele 

prostupu tepla ve stávajícím stavu a v jednotlivých navrhovaných variantách (S1 až S4) renovace obálky 

budovy. Je zřejmé, že zatímco ve stávajícím stavu jsou hodnoty v průřezu vzorkem budov v podstatě 

rovnoměrně rozloženy od hodnoty 0,26 W/(m2K) až po hodnotu 1,36 W/(m2K), tak ve variantě 4 

(renovace na pasivní hodnoty) nepřesahují hodnotu přibližně 0,40 W/(m2K). Průměrná hodnotu Uem 

(tedy rovněž hodnota tepelné ztráty obálkou budovy) se potom z hodnoty pro stávající stav snižuje ve 

variantě 4 až na hodnotu 0,23 W/(m2K), tedy přibližně 25% původního stavu (viz Tabulka 7).  

 

Tabulka 7: Průměrný součinitel prostupu tepla v jednotlivých stavech 

 

 

Následující Tabulka 8 potom uvádí zatřídění obálky budovy v průkazu energetické náročnosti. Ve 

stávajícím stavu je více, nežli polovina budov v nejhorší energetické třídě, tedy G a pouze 20% budov 

v kategorii D. V lepších kategoriích se ve stávajícím stav nenachází jediná z hodnocených budov. Je 

zřejmé, že ve variantě 1 (dílčí zateplení), tedy bez rekonstrukce fasády není kategorie C prakticky 

dosažitelná. V ostatních variantách renovace se potom průměrné zatřídění obálky budovy až na 65% 

budov v kategorii A ve variantě 4.  

 

Tabulka 8: Průměrný součinitel prostupu tepla v jednotlivých stavech - zatřídění 

 

 

 

stav min medián max

SS 0,26 0,88 100% 0,95 1,36

1 0,25 0,68 77% 0,70 1,02

2 0,25 0,45 51% 0,44 0,79

3 0,23 0,35 40% 0,34 0,64

4 0,17 0,23 26% 0,22 0,39

průměrný součinitel prostupu tepla  Uem [W/(m2K)]

průměr
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Měrná potřeba tepla na vytápění 

Následující graf (viz Obrázek 7) uvádí rozdělení měrné potřeby tepla na vytápění jednot. variantách.  

 

Obrázek 7: Případové studie – měrná potřeba tepla na vytápění v jednotlivých stavech 

 

Průměrná potřeba tepla na vytápění pro stávající stav budov se pohybuje mezi 40 až 370 kWh/(m2a) 

s průměrnou hodnotou 135 kWh/(m2a). Ve variantě 4 se potom průměrná hodnota snižuje na přibližně 

40 kWh/(m2a). Zde je třeba poznamenat, že hodnota není hodnotou požadovanou pro pasivní domy. 

To je způsobeno především faktem, že se nejedná o novostavby, ale o rekonstrukce, kde zpravidla není 

možné optimalizovat ani tvar a zpravidla ani prosklení, dispozice a další parametry, ovlivňující tuto 

hodnotu. Dále volba cílových součinitelů prostupu tepla konstrukcí má ještě oproti technickým 

možnostem rezervy (hodnoty jsou voleny přibližně ve středu rozsahu uváděném ČSN 730540-2). 

Mimoto účinnost zpětného získávání tepla je rovněž volena poměrně konzervativní hodnotou 

(účinnostmi dle vyhlášky 78/2013 Sb. podle objemového průtoku vzduchu). 

 

Tabulka 9: Měrná potřeba tepla na vytápění v jednotlivých stavech 

 

stav min medián max

SS - stávající stav 40 135 100% 120 371

1   - dílčí renovace 36 105 78% 94 258

2   - požadované hodnoty 24 70 52% 64 194

3   - doporučené hodnoty 17 56 42% 51 191

4   - pasivní h. + rekuperace 8 42 31% 39 141

měrná potřeba tepla na vytápění 

[kWh/(m2a)]

průměr



 

14 
 

Celková dodaná energie 

Po zohlednění zdrojů tepla a dalších složek spotřeby energií je níže obdobně jako potřeba tepla na 

vytápění zobrazena měrná celková dodaná energie (Obrázek 8). Pro hodnocený vzorek budov je 

průměrnou hodnotou ve stávajícím stavu hodnota 233 kWh/(m2a). Ve variantě 4 potom hodnota klesá 

na 96 kWh/(m2a), tedy přibližně 40% původní hodnoty. Při aplikaci dílčích opatření lze průměrně 

dosáhnout úspory přibližně 20%.  

 

Obrázek 8: Měrná celková dodaná energie v jednotlivých stavech 

 

 

Obrázek 9: Úspora celkové dodané energie v jednotlivých stavech 
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Výše (Obrázek 9) je rovněž popsána možná teoretická úspora měrné celkové dodané energie. Jedná se 

o výpočtovou hodnotu na základě metodiky vyhlášky 78/2013 Sb., tedy bez případné korekce, která 

bude uvedena v dalších kapitolách. Teoreticky je možné dosáhnout průměrné měrné úspory celkové 

dodané energii ve výši od 45 kWh/(m2a) při uvážení dílčí renovace (varianta 1) až po 138 kWh/(m2a) ve 

variantě renovace na pasivní hodnoty (varianta 4). 

 

Tabulka 10: Měrná celková dodaná energie v jednotlivých stavech 

 

 

Tabulka 11: Úspora celkové dodané energie v jednotlivých stavech 

 

 

 

Obrázek 10: Procentuální úspora celkové dodané energie v jednotlivých stavech 

 

stav min medián max

SS - stávající stav 97 233 100% 204 722

1   - dílčí renovace 84 188 81% 165 538

2   - požadované hodnoty 71 137 59% 126 502

3   - doporučené hodnoty 60 117 50% 109 494

4   - pasivní h. + rekuperace 53 96 41% 89 377

měrná celková dodaná energie [kWh/(m2a)]

průměr

stav min průměr medián max

1   - dílčí renovace 0 45 35 219

2   - požadované hodnoty 3 96 87 406

3   - doporučené hodnoty 11 116 105 466

4   - pasivní h. + rekuperace 27 138 122 506

úspora měrné celkové dodané energie [kWh/(m2a)]
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Obrázek 10 a Tabulka 12 potom uvádějí procentuální úsporu celkové dodané energie, která se 

pohybuje mezi 17% v případě dílčí renovací po 54% v případě renovace na pasivní hodnoty. 

 

Tabulka 12: Procentuální úspora celkové dodané energie v jednotlivých stavech 

 

 

V prvním kroku hodnocení je uvažováno pouze se stavebními opatřeními na straně obálky budovy ve 

variantách 1 až 4 a s instalací nuceného větrání se ZZT. Není prozatím uvažováno s výměnou zdrojů 

tepla. Tabulka 13 níže uvádí zatřídění budovy podle celkové dodané energie ve stávajícím a 

navrhovaných stavech opatření. Z tabulky je zřejmé, že největší podíl budov ve stávajícím stavu 

vykazuje třídu celkové dodané energie E (34%). Po dílčí renovaci konstrukcí (varianta 1) se potom hlavní 

podíl budov posune o třídu výše, tedy do kategorie D. Postupně se v dalších variantách úprav třída 

dodané energie posouvá na C a B (téměř všechny budovy ve variantě 4). Je třeba poznamenat, že do 

kategorie A se nedostává jediná z hodnoceného vzorku budov. Důvodem je, že nejsou prozatím 

aplikována žádná opatření na straně zdrojů tepla a současně není uvažováno s opatřením v dalších 

oblastech energetických spotřeb (osvětlení, ohřev teplé vody, chlazení, atd.). Důvodem je souběžně 

fakt, že u mnoha nerezidenčních budov tvoří vytápění menší podíl z celkových energetických spotřeb 

ve srovnání s rezidenčním sektorem. Úsporou na této složce spotřeby potom vzniká procentuálně nižší 

úspora na celkovém součtu dodané energie. 

 
Tabulka 13: Celková dodaná energie v jednotlivých stavech - zatřídění 

 

stav min průměr medián max

1 - dílčí renovace 0% 17% 17% 50%

2 - požadované h. 1% 36% 43% 65%

3 - doporučené h. 2% 45% 52% 74%

4 - pasivní h. + rekuperace 21% 54% 60% 79%

procentuální úspora celkové dodané energie
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Neobnovitelná primární energie 

Tabulka 14 níže potom uvádí obdobné výsledky pro zatřídění neobnovitelné primární energie. Posun 

v zatřídění velmi dobře koresponduje s celkovou dodanou energií s tím rozdílem, že do lepších 

kategorií se dostává menší počet budov. Hlavní podíl ve stávajícím stavu vykazují opět budovy 

v energetické třídě E. Obdobně pak ve variantě 4 (renovace na pasivní hodnoty včetně nuceného 

větrání se ZZT) dosahuje nevětší počet budov třídy B. V případě neobnovitelné primární energie se však 

jedná pouze o 66% budov na rozdíl od 98% v případě celkové dodané energie. Rozdíl je opět způsoben 

faktem, že jsou uvažována úsporná opatření na straně obálky (a tedy vytápění). Vzhledem k tomu, že 

v otázce dalších energetických spotřeb je zpravidla jako energonositele využito elektrické energie 

(osvětlení, chlazení, úprava vlhkosti, pomocné energie, větrání) s faktorem primární neobnovitelné 

energie 3,0, narůstá tímto opět podíl těchto ostatních složek na neobnovitelné primární energii oproti 

vytápění. Posun do lepší energetické třídy díky tomu nastává v menším množství případů. 

 

Tabulka 14: Neobnovitelná primární energie v jednotlivých stavech - zatřídění 
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3. Analýza možnosti reálných úspor na vzorku budov  

Následující kapitola uvádí souhrn případových studií a jejich následnou analýzu za účelem získání dat 

o výpočtových a reálných spotřebách v původním stavu. Celkem je provedeno 20 případových studií, 

u kterých je proveden energetický audit a současně pro porovnání s výpočtovými spotřebami je 

zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Data z uvedeného vzorku 

jsou následně analyzována, přičemž je obecně odvozen korekční faktor pro přepočet výpočtových 

hodnot na hodnoty blíže realitě. 

 

3.1. Vyhodnocení dat z případových studií 

V této kapitole je uveden statistický rozbor dat z případových studií. Typ budovy, označení použití 

v dalším textu a počet těchto budov v hodnoceném vzorku uvádí Tabulka 15. 

 

Tabulka 15: Typ budovy, označení a počet těchto budov v hodnoceném vzorku 

typ budovy/zóny označení počet těchto typů ve 
vzorku 

škola ŠK 7 

mateřská škola MŠ 2 

škola, jídelna ŠK+JDL 1 

administrativa ADM 3 

hotel HTL 1 

dílny DÍL 1 

dílny, garáže DÍL+GRŽ 1 

domov důchodců DD 1 

zdravotní středisko, mateřská škola, jiný typ ZDR+MŠ+X 1 

administrativa, obchod, byty ADM+OBCH+BD 1 

objekt pro volnočasové aktivity VOLNÝ ČAS 1 

 

Následující tabulky uvádějí výpočtové a reálné parametry analyzovaných budov.  
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Tabulka 16: Geometrie a parametry původního stavu

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MŠ HTL ŠK ZDR+MŠ+

X

ŠK ŠK ADM ADM DD ADM+OBC

H+BD

průměrná teplota [ ° ] 21,0 20,0 19,5 20,0 18,0 16,0 18,0 20,0 20,0 18,0

vztažná plocha [m2] 378 3 674 8 212 1 058 608 809 400 1 388 1 995 505

celková vnitřní plocha [m
2
] 323 3 349 7 807 990 594 721 342 1 349 1 879 432

objem [m
2
] 1 451 11 330 35 206 3 599 2 277 2 945 1 339 5 224 5 984 1 609

plocha obálky [m2] 1 124 3 707 12 617 1 927 1 256 2 302 777 2 397 2 167 1 056

poměr A/V [m
2
/m

3
] 0,77 0,33 0,36 0,54 0,55 0,78 0,58 0,46 0,36 0,66

vytápění [MWh/a] 78 235 792 147 51 159 36 189 137 76

chlazení [MWh/a]

příprava TV [MWh/a] 7 180 200 24 3 11 0 3 33 3

větrání [MWh/a] 5 0

osvětlení [MWh/a] 3 63 68 12 4 4 2 6 3 3

celkem (bez spotřebičů) [MWh/a] 88 478 1 064 183 57 173 38 198 173 81

vytápění [kWh/(m
2
a)] 206 64 96 139 83 196 90 136 69 150

chlazení [kWh/(m2a)]

příprava TV [kWh/(m
2
a)] 19 49 24 23 4 13 0 2 17 5

větrání [kWh/(m2a)] 1 0

osvětlení [kWh/(m
2
a)] 8 17 8 11 6 5 5 4 1 6

měrná celk. spotř. - EA [kWh/(m
2
a)] 233 130 130 173 93 214 95 143 86 161

Sledované parametry

objekt č.
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Tabulka 17: Geometrie a parametry původního stavu

 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ŠK ŠK+JDL MŠ DÍL DÍL+GRŽ ADM ŠK ŠK VOLNÝ 

ČAS

ŠK

průměrná teplota [ ° ] 20,0 20,0 21,5 15,0 18,0 19,0 19,3 19,0 19,0 19,0

vztažná plocha [m2] 2 488 2 381 1 102 1 736 1 300 482 7 721 3 666 328 8 564

celková vnitřní plocha [m
2
] 2 195 2 198 1 025 1 510 1 130 463 6 895 3 302 308 7 785

objem [m
2
] 9 790 8 298 3 642 9 210 6 588 1 662 25 127 14 960 1 083 42 761

plocha obálky [m2] 4 148 2 810 2 664 3 536 3 240 948 18 849 5 829 904 12 642

poměr A/V [m
2
/m

3
] 0,42 0,34 0,73 0,38 0,5 0,57 0,75 0,39 0,84 0,30

vytápění [MWh/a] 397 261 259 516 405 103 978 427 131 693

chlazení [MWh/a] 0 8

příprava TV [MWh/a] 18 25 9 13 6 36 64 94 10 48

větrání [MWh/a] 1 0 11 6

osvětlení [MWh/a] 15 15 10 8 7 3 72 36 2 52

celkem (bez spotřebičů) [MWh/a] 430 302 278 537 417 143 1 132 563 142 792

vytápění [kWh/(m
2
a)] 160 110 235 297 311 215 127 117 398 81

chlazení [kWh/(m2a)] 0 1

příprava TV [kWh/(m
2
a)] 7 11 8 7 4 75 8 26 30 6

větrání [kWh/(m2a)] 0 0 1 2

osvětlení [kWh/(m
2
a)] 6 6 9 5 6 7 9 10 5 6

měrná celk. spotř. - EA [kWh/(m
2
a)] 173 127 252 309 321 296 147 154 433 92

Sledované parametry

objekt č.
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Tabulka 18: Výpočtové parametry původního stavu a srovnání se skutečnými spotřebami

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MŠ HTL ŠK ZDR+MŠ+

X

ŠK ŠK ADM ADM DD ADM+OBC

H+BD

vytápění [MWh/a] 199 285 1 715 246 138 476 163 283 185 163

chlazení [MWh/a]

příprava TV [MWh/a] 5 180 200 26 3 21 0 4 65 3

větrání [MWh/a] 32 0

osvětlení [MWh/a] 8 63 158 12 4 5 6 6 42 2

celkem (bez spotřebičů) [MWh/a] 212 528 2 105 283 145 501 169 293 292 169

vytápění [kWh/(m
2
a)] 526 78 209 232 227 588 408 204 93 324

chlazení [kWh/(m2a)]

příprava TV [kWh/(m2a)] 14 49 24 24 5 25 0 3 33 6

větrání [kWh/(m
2
a)] 4 0

osvětlení [kWh/(m
2
a)] 21 17 19 11 7 6 15 5 21 5

měrná celk. spotř. - PENB [kWh/(m2a)] 562 144 256 268 239 619 423 211 146 335

vytápění [-] 39% 82% 46% 60% 37% 33% 22% 67% 74% 46%

chlazení [-]

příprava TV [-] 132% 100% 100% 92% 86% 51% 71% 85% 51% 82%

větrání [-] 15% 59%

osvětlení [-] 40% 100% 43% 103% 88% 87% 33% 95% 6% 125%

celkem (bez spotřebičů) [-] 42% 90% 51% 65% 39% 35% 23% 68% 59% 48%

návrhová tepelná ztráta [kW] 47 140 520 82 58 92 43 97 83 50

měrná návrh. tep. ztráta [W/m2] 125 38 63 77 96 114 108 70 41 100

Sledované parametry
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Tabulka 19: Výpočtové parametry původního stavu a srovnání se skutečnými spotřebami

 

 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ŠK ŠK+JDL MŠ DÍL DÍL+GRŽ ADM ŠK ŠK VOLNÝ 

ČAS

ŠK

vytápění [MWh/a] 658 367 409 1 178 617 144 2 545 1 268 428 1 804

chlazení [MWh/a] 0 1

příprava TV [MWh/a] 19 25 10 13 7 30 79 70 10 47

větrání [MWh/a] 1 0 12 6

osvětlení [MWh/a] 15 14 23 19 15 4 67 33 4 57

celkem (bez spotřebičů) [MWh/a] 692 407 444 1 210 639 178 2 704 1 377 442 1 908

vytápění [kWh/(m
2
a)] 265 154 371 678 475 298 330 346 1 304 211

chlazení [kWh/(m2a)] 0 0

příprava TV [kWh/(m2a)] 8 11 10 8 5 63 10 19 29 5

větrání [kWh/(m
2
a)] 0 0 2 2

osvětlení [kWh/(m
2
a)] 6 6 21 11 11 9 9 9 13 7

měrná celk. spotř. - PENB [kWh/(m2a)] 278 171 402 697 492 370 350 376 1 346 223

vytápění [-] 60% 71% 63% 44% 66% 72% 38% 34% 31% 38%

chlazení [-] 64% 673%

příprava TV [-] 94% 101% 81% 96% 79% 119% 82% 134% 103% 102%

větrání [-] 98% 90% 95% 97%

osvětlení [-] 100% 105% 45% 44% 49% 73% 107% 110% 35% 90%

celkem (bez spotřebičů) [-] 62% 74% 63% 44% 65% 80% 42% 41% 32% 41%

návrhová tepelná ztráta [kW] 176 122 123 277 187 46 819 360 71 364

měrná návrh. tep. ztráta [W/m2] 71 51 111 159 144 94 106 98 217 42

Sledované parametry
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Tabulka 20: Statistický souhrn - původní stav

 

minimum průměr maximum

průměrná teplota [ ° ] 15,0 19,0 21,5

vztažná plocha [m2] 328 2 440 8 564

celková vnitřní plocha [m
2
] 308 2 230 7 807

objem [m2] 1 083 9 704 42 761

plocha obálky [m2] 777 4 245 18 849

poměr A/V [m2/m3] 0,30 0,53 0,84

vytápění [MWh/a] 36 303 978

chlazení [MWh/a] 0 4 8

příprava TV [MWh/a] 0 39 200

větrání [MWh/a] 0 4 11

osvětlení [MWh/a] 2 19 72

celkem (bez spotřebičů) [MWh/a] 38 363 1 132

vytápění [kWh/(m2a)] 64 164 398

chlazení [kWh/(m2a)] 0 1 1

příprava TV [kWh/(m
2
a)] 0 17 75

větrání [kWh/(m2a)] 0 1 2

osvětlení [kWh/(m2a)] 1 7 17

měrná celk. spotř. - EA [kWh/(m2a)] 86 188 433

vytápění [MWh/a] 138 664 2 545

chlazení [MWh/a] 0 1 1

příprava TV [MWh/a] 0 41 200

větrání [MWh/a] 0 9 32

osvětlení [MWh/a] 2 28 158

celkem (bez spotřebičů) [MWh/a] 145 735 2 704

vytápění [kWh/(m2a)] 78 366 1 304

chlazení [kWh/(m
2
a)] 0 0 0

příprava TV [kWh/(m2a)] 0 18 63

větrání [kWh/(m2a)] 0 1 4

osvětlení [kWh/(m2a)] 5 11 21

měrná celk. spotř. - PENB [kWh/(m
2
a)] 144 395 1 346

vytápění [-] 22% 51% 82%

chlazení [-] 64% 369% 673%

příprava TV [-] 51% 92% 134%

větrání [-] 15% 76% 98%

osvětlení [-] 6% 74% 125%

celkem (bez spotřebičů) [-] 23% 53% 90%

návrhová tepelná ztráta [kW] 43 188 819

měrná návrh. tep. ztráta [W/m2] 38 96 217

Sledované parametry
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Obrázek 11: Skutečné měrné spotřeby původního stavu 

 

 

Obrázek 12: Výpočtová vs. reálná spotřeba energií v původním stavu  
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3.2. Korekce výpočtových hodnot na reálné 

Výstupy hodnocení energetické náročnosti budovy pomocí metodiky EN ISO 13790 v kombinaci 

s použitím standardizovaných okrajových podmínek a vstupních dat logicky dávají výsledky 

odpovídající těmto standardizovaným vstupům, tedy výsledky, které se v některých případech velmi 

dobře shodují s reálným provozem budovy, ale v mnoha případech nikoliv. 

Kvalitních údajů o reálných spotřebách budov, kdy je současně k dispozici i energetický model budovy 

obsahující údaje o její kvalitě a provozu, je omezené množství. Pro popis chování rozsáhlého fondu 

budov a hodnocení jejich renovací je nutné vycházet z většího vzorku budov. Díky nedostatku 

zmíněných reálných dat se logicky nabízí z pohledu množství využití údajů z Průkazů energetické 

náročnosti (PENB). Jak však byl výše řečeno, výstupy tohoto hodnocení se mnohdy neshodují s realitou 

a proto je pro získání lepší shody třeba, je určitým způsobem korigovat. Tato kapitola popisuje možný 

přístup ke korekci výpočtových dat. 

Faktory ovlivňující odchylku výpočtu od reality 

Součástí průzkumu je analýza 20 ks nebytových budov, u kterých jsou k dispozici jak informace o 

reálných spotřebách (především na vytápění), tak Průkazy energetické náročnosti zpracované dle 

vyhlášky 78/2013 Sb. (výpočtové hodnoty). V rámci zpracované analýzy bylo u každé budovy 

provedeno srovnání reálné spotřeby tepla na vytápění a její vypočtené hodnoty (vzhledem k definici 

byla tzv. dodaná energie u některých případů upravena tak, aby odpovídala tzv. spotřebě, míněno 

nakoupené energii). Porovnání reálných a výpočtových spotřeb energie pro vytápění na vzorku 20 

budov uvádí následující graf. 

 

Obrázek 13: Poměr reálných a výpočtových (Průkaz energetické náročnosti) spotřeb energie pro vytápění 
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Na vzorku budov byly jednoduchou citlivostní analýzou (Pearsonův korelační koeficient) vybrány hlavní 

klíčové parametry, které ovlivňují rozdíl mezi výpočtových a reálných spotřeb (pro další účely vyjádřeno 

jako poměr reálné spotřeby a výpočtové spotřeby).  

Jako hlavní z vybraných byly postupně identifikovány: objemový faktor tvaru, průměrný součinitel 

prostupu tepla (vyjádřený poměrem k jeho referenční hodnotě), průměrná vnitřní teplota a celková 

účinnost systému vytápění. 

 

Tabulka 21: Srovnání reálných a výpočtových spotřeb pro vytápění a klíčových vstupních faktorů 

 

 

Následující tabulka uvádí hodnotu citlivostního (korelačního) koeficientu pro vybrané 4 vstupní 

parametry. 

 

Tabulka 22: Srovnání reálných a výpočtových spotřeb pro vytápění a klíčových vstupních faktorů 

 

 

Na následující stránkách jsou uvedeny pro jednotlivé vstupní parametry bodové grafy zobrazující jejich 

vazbu na sledovanou odchylku výpočtu od reálných spotřeb. 

 

 

 

 

 

objekt č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

poměr realita/výpočet (vytáp.) EA / PENB [-] 39% 82% 46% 60% 37% 33% 22% 67% 74% 46%

objemový faktor tvaru A/V [m2/m3] 0,77 0,33 0,36 0,54 0,55 0,78 0,58 0,46 0,36 0,66

poměr Uem/Uem,N,20 Uem/Uem,N,20 [-] 2,97 1,63 1,86 2,25 2,90 2,17 3,67 1,91 1,76 3,37

průměrná vnitřní teplota Tint [ ° ] 21,0 20,0 19,5 20,0 18,0 16,0 18,0 20,0 20,0 18,0

účinnost systému vytápění (celk.) h [-] 67% 74% 75% 74% 84% 42% 67% 67% 74% 70%

objekt č. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

poměr realita/výpočet (vytáp.) EA / PENB [-] 60% 71% 63% 44% 66% 72% 38% 34% 31% 38%

objemový faktor tvaru A/V [m2/m3] 0,42 0,34 0,73 0,38 0,49 0,57 0,75 0,39 0,84 0,30

poměr Uem/Uem,N,20 Uem/Uem,N,20 [-] 2,62 1,84 2,44 4,93 3,30 2,88 2,48 3,11 6,35 2,13

průměrná vnitřní teplota Tint [ ° ] 20,0 20,0 21,5 15,0 18,0 19,0 19,3 19,0 19,0 19,0

účinnost systému vytápění (celk.) h [-] 67% 67% 70% 64% 60% 64% 74% 67% 43% 66%

vstupní parametr jednotka korelační koeficient

objemový faktor tvaru A/V
poměr Uem/Uem,N,20 Uem/Uem,N,20

průměrná vnitřní teplota Tint

účinnost systému vytápění (celk.) h 0,28

0,44

-0,51
-0,43
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Obrázek 14: Závislost poměru reálných a výpočtových hodnot spotřeby pro vytápění na poměru Uem/Uem,N,20 

 

 

 

Obrázek 15: Závislost poměru reálných a výpočtových hodnot spotřeby pro vytáp. na objemovém faktoru tvaru 
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Obrázek 16: Závislost poměru reálných a výpočtových hodnot spotřeby pro vytáp. na průměrné vnitřní teplotě 

 

 

Obrázek 17: Závislost poměru reálných a výpočtových hodnot spotřeby pro vytáp. na účinnosti systému vytápění 
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Odvození korekčního faktoru 

Z výše uvedených bodových grafů je zřejmá závislost uvedených vstupních veličin na sledovaný poměr 

realita/výpočet. Pro potřeby následné aplikace na větší vzorek budov, u kterých jsou k dispozici 

„pouze“ průkazy energetické náročnosti, byla na základě rozboru výše odvozena funkce (fkor) pro 

korekci výpočtových hodnot na hodnoty blíže realitě. 

 

𝑓𝐾𝑂𝑅 =
𝐴 ∙ (𝑈𝑒𝑚 𝑈𝑒𝑚,𝑁,20⁄ )

(𝐵∙𝑓𝑇)

𝐸 + 𝐹 ∙ (𝐶 ∙ h + D ∙ 𝑇𝑖𝑛𝑡
2)

2 

 

kde 

fKOR  …korekce výpočtových hodnot 

fT  …objemový faktor tvaru 

Tint  …vnitřní teplota v období vytápění 

h  …celková účinnost systému vytápění 

A, B, C, D, E, F …číselné koeficienty (0.73540; -0.71025; 0.15898; 0.00112; 1.56898; -2.00907) 

 

Průběh odhadnuté korekce a korekce sledované na případových studiích uvádí následující graf. Je 

zřejmé, že ve většině případů se odhad a skutečná odchylka dobře shodují. V několika případech lze 

zaznamenat výrazný rozdíl, který lze považovat za vliv dalších faktorů vyplývajících ze způsobu provozu 

budovy (výrazně nižší nebo naopak vyšší výměna vzduchu, rozdíl ve vnitřních ziscích, atd.). 

 

Obrázek 18: Poměr reálných a výpočtových (Průkaz energetické náročnosti) spotřeb energie pro vytápění 

další vlivy jako vnitřní zisky, větrání, provoz atd. 

další vlivy jako vnitřní zisky, větrání, provoz atd. 



 

30 
 

4. Výsledky hodnocení s korekcí na reálná data 

S využitím výše uvedené závislosti byly výsledky pro vzorek veřejných budov korigovány, a to pro každý 

výpočtový stav samostatně, dle dosažených parametrů (především Uem). Je třeba zmínit, že korekce 

prakticky ve všech případech snižuje výpočtovou hodnotu spotřeby tepla na vytápění ve stávajícím 

stavu, ale i ve stavu navrhovaném. Obecně platí, že korekce (snížení výpočtových hodnot na hodnoty 

blíže realitě) je tím výraznější, čím „horší“ je stav budovy. Zatímco ve stávajícím stavu vychází pro 

hodnocený vzorek průměrný korekční faktor přibližně 65% (tedy poměr mezi reálnou a výpočtovou 

spotřebou), v navrhovaném stavu 4, tedy při rekonstrukci na pasivní hodnoty se výpočtové hodnoty 

výrazně více blíží realitě a průměrný korekční faktor je v tomto případě cca 91%. Lze tedy tvrdit, že 

výpočet energetické náročnosti v souladu s metodikou PENB je vždy nadhodnocen, ale výrazně lépe 

odpovídá realitě při hodnocení budov s nižší energetickou náročností. Korigované výsledky uvádí 

následující kapitoly. 

4.1. Hodnocení energetické náročnosti 

Vzhledem k charakteru navrhovaných úsporných opatření, která se týkají v prvním kroku obálky 

budovy a instalaci nuceného větrání s rekuperací, se zaměřme pouze na složku vytápění, tedy dodanou 

energii na vytápění. Obrázek 19 uvádí rozdělení měrné dodané energie na vytápění podle počtu budov.  

 

 

Obrázek 19: Měrná dodaná energie na vytápění s korekcí – dle počtu budov 

 



 

31 
 

Vzhledem k faktu, že se ve vzorku prakticky nevyskytují jako zdroje tepelná čerpadla ani solární 

systémy, jedná se v případě dodané energie na vytápění rovněž o tzv. nakoupenou energii (resp. 

spotřebu energií). Obrázek 20 uvádí kumulativní četnost uvedené hodnoty s rozdělením podle 

energeticky vztažené plochy. Je zřejmé, že mediánem pro stávající stav je 110 kWh/(m2a). Mediánem 

pro variantu 4 je potom přibližně hodnota 50 kWh/(m2a). Tabulka 23 potom uvádí minimální, 

maximální a průměrné hodnoty s uvážením korekce na realitu pro hodnocený vzorek. Již ve stávajícím 

stavu se však v hodnoceném vzorku vyskytují budovy s měrnou dodanou energií na vytápění na 

hodnotě 40 kWh/(m2K). Maximální hodnotou je potom 256 kWh/(m2K). 

 

 

Obrázek 20: Měrná dodaná energie na vytápění s korekcí – dle podlahové plochy 

 

Tabulka 23: Měrná celková dodaná energie v jednotlivých stavech 

 

 

stav min max

SS - stávající stav 40 108 100% 256

1   - dílčí renovace 35 92 85% 208

2   - požadované hodnoty 27 77 72% 197

3   - doporučené hodnoty 20 69 64% 200

4   - pasivní h. + rekuperace 11 55 51% 129

průměr přes EVP

[kWh/(m2a)]

měrná dodaná energie na vytápění - s korekcí 
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Následující Obrázek 21 a Tabulka 24 uvádějí možnou úsporu měrné dodané energie na vytápění. Lze 

vysledovat, že v případě korigovaných hodnot je průměrnou úsporou při uvážení stavu 1, dílčí 

renovace, hodnota přibližně 16 kWh/(m2a). Průměrnou hodnotou pro stav 4, pasivní hodnoty, potom 

úspora 53 kWh/(m2a).  

 

Obrázek 21: Úspora měrné dodané energie na vytápění s korekcí – dle počtu budov 

 

 

Obrázek 22: Úspora měrné dodané energie na vytápění s korekcí – dle podlahové plochy 
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Pokud budeme chtít úsporu vyjádřit procentuálně z původního stavu, tyto hodnoty uvádí Tabulka 24 

a Obrázek 23. Průměrná procentní úspora ve stavu 1 je 15%, průměrná úspora ve stavu 4 potom 49%. 

 

 

Obrázek 23: Procentuální úspora měrné dodané energie na vytápění s korekcí – dle podlahové plochy 

 

Tabulka 24: Procentuální úspora měrné dodané energie na vytápění s korekcí – dle podlahové plochy 

 

 

 

stav min průměr max min průměr max

1   - dílčí renovace 0 16 67 0% 15% 43%

2   - požadované hodnoty 2 30 132 1% 28% 56%

3   - doporučené hodnoty 5 39 166 3% 36% 65%

4   - pasivní h. + rekuperace 13 53 189 20% 49% 84%

[kWh/(m2a)] [kWh/(m2a)]

úspora měrné dodané energie na vytápění - s korekcí 
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4.2.  Hodnocení ekonomických parametrů 

Investiční náročnost 

Pro vyjádření potřebné investice do energetických úspor jsou pro jednotlivé uvažované stavy 

definovány měrné ceny jednotlivých úsporných opatření s rozlišením dle typu zateplované/měněné 

konstrukce. Tabulka 25 uvádí uvažované ceny za 1 m2 opatření na straně obálky budovy. Tabulka 

rovněž uvádí uvažovanou měrnou cenu za instalaci nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. 

Měrné ceny vycházejí z hodnot maximálních uznatelných nákladů definovaných programem OPŽP.  

 

Tabulka 25: Uvažovaná měrná investice do stavebních opatření v jednotlivých stavech  

varianta úsporných opatření S1 S2 S3 S4 

typ konstrukce [Kč/m2] 

obvodové stěny 1 920 1 650 1 920 2 150 

stěny vytápěných suterénů k zemině 1 920 1 650 1 920 2 150 

stěny k nevytápěným prostorům 550 470 550 700 

střechy ploché a šikmé 1 550 1 320 1 550 1 950 

stropy pod nevytápěnými prostory 550 470 550 700 

výplně otvorů 5 800 4 950 5 800 6 500 

podlahy na terénu 1 920 1 650 1 920 2 150 

podlahy nad nevytápěnými prostory/suterénem 550 470 550 700 

podlahy nad exteriérem 1 920 1 650 1 920 2 150 

  [Kč/(m3/hod)] 

instalace nuceného větrání se ZZT - školy - - - 400 

instalace nuceného větrání se ZZT - ostatní budovy - - - 150 

 

S přihlédnutím k reálnému stavu budov v době sběru dat (2013 až 2015) je možné vysledovat míru 

kvality obálky, resp. poměr konstrukcí, které jsou již ve stávajícím stavu zrekonstruovány nebo 

odpovídají cílové hodnotě v navrhovaném stavu. Je zřejmé, že: 

 na stav 2 (požadované hodnoty U) je již zrenovováno (anebo v původním stavu) 

o 23% stěn 

o 57% výplní 

 na stav 3 (doporučené hodnoty U) je již zrenovováno (anebo v původním stavu) 

o 16% stěn 

o 36% výplní 

 na stav 4 (pasivní hodnoty U) je již zrenovováno (anebo v původním stavu) 

o 1% stěn 

o 5% výplní 
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Obrázky a tabulka níže uvádějí rozdělení měrné investice do obálky budovy ve všech variantách 

a instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ve variantě 4. Ve variantě 1, dílčí renovace, 

činí průměrná hodnota investice přibližně 950 Kč/m2 energeticky vztažné plochy. Ve variantě 4, 

rekonstrukce na pasivní hodnoty včetně větrání s rekuperací potom přibližně 3500 Kč/m2 energeticky 

vztažné plochy. 

 

 

 

Obrázek 24: Měrná investice do úsporných opatření na energeticky vztažnou plochu 
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Tabulka 26: Celková investice do obálky budovy a nuceného větrání – na budovu 

 

Cena uspořené energie 

S využitím investičních nákladů a korigovaných úspor je pro jednotlivé stavy vyjádřena cena úspory 

v Kč/GJ. Úsporou je míněna úspora roční dodané (resp. nakoupené) energie. Cena úspory je vyjádřena 

jak na budovy jako celek (průměr vzorku 100 budov), tak na energeticky vztažnou plochu z důvodu 

zohlednění velikosti jednotlivých budov. Tabulka 27 uvádí průměrné hodnoty ceny uspořené energie 

se zohledněním energeticky vztažné plochy budov. Z tabulky jsou zřejmé průměrné hodnoty včetně 

hodnot maximálních a minimálních. Je třeba poznamenat, že díky charakteru stávajícího stavu budov, 

z nichž značná část budov je z nějaké části již zrenovována, je u poměrně velké části budov výsledná 

cena uspořené energie poměrně vysoká. To jsou budovy, na kterých tedy rekonstrukce nebyla 

ekonomicky proveditelná. Obrázek 25 a Obrázek 26 potom uvádějí kumulativní četnosti ceny uspořené 

energie na celém vzorku budov, přičemž z grafů lze vyčíst procentuální podíly budov, u kterých je 

možné realizovat úsporná opatření do určité výše ceny za GJ uspořené energie. Na druhém grafu je 

například naznačeno, že přibližně 50% energeticky vzt. plochy lze renovovat za cenu pod 17,5 Kč/GJ. 

 

Tabulka 27: Cena uspořené energie 

 

stav min průměr medián max

1   - dílčí renovace 0 4 257 1 518 38 919

2   - požadované hodnoty 62 7 232 4 043 82 798

3   - doporučené hodnoty 865 10 051 5 542 98 963

4   - pasivní h. + rekuperace 1 127 15 905 8 880 121 719

stav min průměr medián max

1   - dílčí renovace 0 946 972 3 793

2   - požadované hodnoty 0 1 607 1 864 6 294

3   - doporučené hodnoty 218 2 233 2 483 7 410

4   - pasivní h. + rekuperace 2 061 3 533 3 504 8 789

investice do obálky budovy a nuceného větrání - vzorek 100 budov 

[tis. Kč/budovu]

[Kč/m2 EVP]

stav min průměr max

1   - dílčí renovace 0,0 16,2 173

2   - požadované hodnoty 0,5 14,7 132

3   - doporučené hodnoty 6,2 15,9 75

4   - pasivní h. + rekuperace 5,4 18,5 77

cena úspory - vzorek 100 budov 

[tis. Kč/GJ ]
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Obrázek 25: Cena uspořené energie na - vztaženo k počtu budov 

 

 

Obrázek 26: Cena uspořené energie na - vztaženo k energeticky vztažné ploše 
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5. Statistická data o budovách 

Následující kapitola se věnuje analýze statistických dat o nebytových budovách, dodaných specificky 

pro tyto účely Českým statistickým úřadem (odbor statistických registrů, registr sčítacích obvodů 

a budov). Rozbor dat je následně využit pro extrapolaci výsledků pro vzorek 100 budov, jejichž analýza 

je popsána ve studii výše. Na úvod je třeba poznamenat, že získání relevantních a kompletních dat je 

poměrně komplikované, a to ze dvou důvodů. Za prvé mají data původ v několika různých zdrojích, 

přičemž jednotlivé zdroje obsahují odlišné informace. Za druhé, přístup ke stanovení parametrů 

z pohledu statistického se liší od přístupu, který je třeba využít v energetických výpočtech (např. 

energeticky vztažná, vs. zastavěná, vs. podlahová plocha, atd.). Současně u údajů vedených pod jedním 

číslem (domovním) není zřejmé, zdali se jedná o jednu budovu, či komplex budov (viz například areál 

polikliniky, průmyslový areál, atd.).  

Budovy lze primárně rozdělit na budovy s a bez čísla domovního (číslo popisné nebo evidenční). Číslo 

popisné je standardně použito u budov k trvalému užívání. Číslo evidenční je použito u budov, které 

k trvalému užívání neslouží. Dále i pro budovy pro budovy bez čísla domovního jsou v některých 

případech k dispozici určité údaje. Jedná se data sbíraná od roku 2005 pro novostavby s investičními 

náklady převyšujícími 50 mil. Kč. Přibližně od roku 1999-2000 jsou na stavebních úřadech 

identifikovány budovy. Od roku 2012 probíhá identifikace na základě RUIAN. Pouze posledních 10 let 

se evidují všechny budovy, kterým je přiděleno číslo domovní.  

Pro budovy s číslem domovním (tedy s předpokladem trvalého užívání) jsou v případě níže uvedených 

dat z ČSÚ k dispozici údaje ze třech následujících zdrojů:  

 Sčítání lidí, domů a bytů 2011 (SLDB 2011) 

o provedeno pro každou budovu, ve které se nachází alespoň jeden byt (trvale užívaný) 

o obsahuje například následující údaje: 

 druh budovy, druh vlastníka,  

 období výstavby nebo rekonstrukce 

 počet nadzemních podlaží 

 „Starší data“ (pro budovy s rokem výstavby od 2005 do roku 2012) 

o obsahuje následující údaje: 

 celková podlahová plocha 

 počet podlaží budovy, typ budovy 

  „Nová data“ (pro budovy s rokem výstavby od 2012 do současnosti) 

o data agregovaná z více zdrojů 

 RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) 

 Stavební úřady (kód 3041, stav 7-99) 

o obsahuje následující údaje: 

 zastavěná plocha, podlahová plocha 

 počet podlaží budovy 

 typ budovy 

o přibližně 20% nebytových budov prozatím není evidováno
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Následující obrázek uvádí schéma rozdělení zdrojů statistických dat podle typu budovy a období.  

 

Obrázek 27: Schéma jednotlivých zdrojů statistických dat podle typu budovy a období 

 

Následující tabulka uvádí ukázku (výběr z údajů), které jsou k dispozici pro jednotlivé budovy/záznamy (pro každou budovu jiná data dle zdroje). 

 

budovy ČR

bytové nebytové

bez čísla 
domovního

pod 50 mil. 
inv.

nad 50 mil. 
inv. starší

nad 50 mil. 
inv. (2005-

dnes)

s číslem 
domovním

zcela bez 
údajů

SLDB 2011 
starší data 

(2005-2012)
nová data 

(2012 - dnes)
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Tabulka 28: Ukázka (výběr z údajů) pro jednotlivé záznamy 

Sloupec Popis (číselník, atribut) 

IDOB Jedinečný identifikátor statistické budovy v ČR 

DAT_AKT Datum poslední aktualizace záznamu statistické budovy 

PL_OD Začátek časové platnosti záznamu statistické budovy 

PL_DO Konec časové platnosti záznamu statistické budovy 

TVYBU Typ využití budovy (cis, atribut 0075) 

ZPVYBU Způsob využití budovy dle ISKN (cis, atribut 0076) 

KSD_CZ_CC Klasifikace stavebních děl CZ-CC (cis 5631 až 5635, atribut 5522) 

JDRUHDO Kód druhu domu dle SLDB (cis, atribut 3041) 

JKANAL Kód připojení budovy na odpad (cis, atribut 3042) 

JMATERZ Kód materiálu nosných zdí budovy (cis, atribut 3043) 

JOBDVYS Kód období výstavby nebo rekonstrukce domu dle SLDB (cis, atribut 3044) 

JPLYN Kód připojení budovy na plyn (cis, atribut 3046) 

JPPODLA Kód počtu nadzemních podlaží domu dle SLDB (cis, atribut 3047) 

JUSTOPE Kód způsobu vytápění domu dle SLDB ( (cis, atribut 3048) 

JVLASTD Kód druhu vlastníka domu dle SLDB (cis, atribut 3049) 

JVODOVD Kód připojení domu na vodovod dle SLDB (cis, atribut 3050) 

DRUHVLABUD Kód druhu vlastníka budovy (cis, atribut 3198) 

OBYBUD Kód obydlenosti budovy (cis, atribut 3199) 

ZASTPLOBUD Zastavěná plocha budovy v m2 (atribut 3200 kvant) 

OBEPROBUD Obestavěný prostor budovy v m3 (atribut 3201 kvant) 

PODPLOBUD Podlahová plocha budovy v m2 (atribut 3202 kvant) 

POCPODBUD Počet všech podlaží budovy (atribut 3203 kvant) 

PRIBUDVOD Kód připojení budovy na vodovod (cis, atribut 3204) 

ZPVYTBUD Kód způsobu vytápění budovy (cis, atribut 3205) 

VYBUDVYT Kód vybavení budovy výtahem (cis, atribut 3206) 

DUODSTAV Kód důvodu odstranění stavby (cis, atribut 3207) 

KATOBYT Klasifikace počtu obydlených bytů (atribut 10008) 

ROHBUD Rohový objekt (cis 5702, atribut10011) 

PRESAH Přesah budovy přes katastrální území jiné obce (cis 5702, atribut10017) 

SUM_BYT Počet bytů v budově, vchodu (atribut 3034 kvant) 

PCD Počítačové číslo domu v ČR dle ISEO MV 

RUIANSO_ID Identifikátor stavebního objektu RÚIAN 

KATCBYT Klasifikace celkového počtu bytů (cis, atribut 3034) 

BUDOBYEV Počet evidovaných obyvatel v budově (cis 198, atribut 10040 kvant) 

DRUHPLYN Druh plynu (cis, atribut 5770) 

TOPMEHL Topné médium - hlavní (cis, atribut 5769) 

TOPMEVED Topné médium - vedlejší (cis, atribut 10045) 

RUIANTEAID Identifikátor detailu stavebního objektu RÚIAN (s více než jedním vchodem) 

BUDOBYTSL Počet obyvatel v budově dle SLDB 2011 – trvalý pobyt (cis 198, atribut 10051 kvant) 

BUDOBYOSL Počet obyvatel v budově dle SLDB 2011 – obvyklý pobyt (cis 198, atribut 10052 kvant) 
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Následující tabulky uvádějí analýzu dat dodaných ČSÚ. Celkem se jedná o 613 134 ks záznamů (dále 

jen budov) k nebytovým budovám, z nichž se může jednat o jednotlivé budovy či komplexy budovy. 

Vzhledem k výše popsanému problému s absencí údaje o podlahové ploše u velké části budov je 

k rozboru přistoupeno následujícím způsobem.  

Nejprve jsou vyselektována množina budov, u které je podlahová plocha známá. Následně je vypočtena 

průměrná plocha jedné budovy a tato průměrná plocha je aplikována na celý počet budov v dané 

kategorii. Je však nutné konstatovat značnou míru nejistoty v některých kategoriích, kde podíl budov, 

u kterých je podlahová plocha známá, je procentuálně malý oproti celkovému počtu budov v kategorii.  

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. uvádí souhrn jednotlivých kategorií, počet budov v nich a 

odlahových ploch. Typy jednotlivých kategorií (administrativa, obchod, školy, atd.) již nepodléhají 

struktuře ČSÚ, ale jedná se o vlastní agregaci s ohledem na odlišnosti z pohledu energetických 

parametrů budovy. Následující tabulky potom uvádějí podrobnější dělení jednotlivých kategorií. 

 

Tabulka 29: Souhrn statistických údajů o budovách 

 

 

 

 

typ budovy/zóny označení počet 

záznamů, kde 

známe 

podlahovou 

plochu

podlahová 

plocha budov 

se známou 

podlahovou 

plochou

průměrná 

podlahová 

plocha

[ks] [ks] [m2] [m2/bud] [m2]

NEBYTOVÉ BUDOVY 613 134 24 816 16 639 423 671 251 195 155

administrativa ADM 18 922 3% 1 109 2 698 403 2 433 39 399 657 16%

obchod OBCH 14 999 2% 2 101 3 414 115 1 625 19 885 124 8%

školy ŠKO 12 564 2% 259 533 503 2 060 24 733 375 10%

hotely HTL 8 899 1% 590 512 725 869 6 700 256 3%

kulturní účely KULT 51 668 8% 1 594 1 086 095 681 34 014 464 14%

zdravotnoctví ZDR 1 906 0% 150 211 437 1 410 6 283 691 3%

sport SPORT 1 525 0% 262 307 156 1 172 1 621 623 1%

doprava DOP 356 0% 16 33 192 2 075 699 107 0%

průmysl PRŮM 19 067 3% 1 530 3 545 138 2 317 41 133 448 16%

sklady SKL 5 696 1% 719 1 399 854 1 947 6 518 995 3%

zemědělství ZEMĚ 41 287 7% 1 486 463 734 312 12 960 790 5%

rekreace REK 289 281 47% 9 184 764 851 83 23 180 360 9%

garáže GRŽ 93 994 15% 3 261 267 673 82 6 062 821 2%

hrady a zámky HRDZM 229 0% 1 680 680 155 720 0%

nespecifikováno ? 51 849 8% 2 468 1 304 083 528 27 247 377 11%

bez spotřeby energií - 892 0% 86 96 784 1 125 598 348 0%

odhad celkové 

podlahové plochy

počet záznamů 

celkem
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Tabulka 30: Souhrn statistických údajů o budovách 

 

 

CIS5522C specifikace vlastní typ 

agregace

další 

typy, 

pokud je 

kategorie 

obsahuje

další 

typy, 

pokud je 

kategorie 

obsahuje

počet 

záznamů 

celkem

počet 

záznamů, 

kde známe 

podlahovo

u plochu

podlahová 

plocha 

budov se 

známou 

podlahovou 

plochou

průměrná 

podlahov

á plocha

odhad 

celkové 

podlahové 

plochy

TEXT_5522 [ks] [ks] [m2] [m2/bud] [m2]

celkem v kategorii ADM 18 922 1 109 2 698 403 2 433 39 399 657

122 Budovy administrativní ADM 4 938 392 1 374 550 3 507 17 315 122

1241 Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející ADM DOPR 2 468 74 40 060 541 1 336 055

122011 Budovy peněžních ústavů ADM 301 5 2 670 534 160 734

122013 Budovy pošt ADM 489 16 24 887 1 555 760 609

122019 Budovy administrativní ostatní ADM 3 093 521 1 077 376 2 068 6 396 015

124112 Budovy pro telekomunikace, rozhlasové a televizní vysílání ADM 290 3 1 768 589 170 907

124179 Podzemní budovy pro telekomunikace, nádraží a terminály ADM 5 0 0 0 0

122012 Budovy veřejné správy VEŘ 7 338 98 177 092 1 807 13 260 215

celkem v kategorii OBCH 14 999 2 101 3 414 115 1 625 19 885 124

123 Budovy pro obchod OBCH 3 687 327 469 645 1 436 5 295 355

123011 Budovy obchodních domů OBCH 479 253 1 221 870 4 830 2 313 343

123012 Budovy pro obchod a služby OBCH 10 828 1 519 1 721 971 1 134 12 274 853

123079 Podzemní obchodní střediska OBCH 5 2 629 315 1 573

celkem v kategorii ŠKO 12 564 259 533 503 2 060 24 733 375

126311 Budovy škol a univerzit ŠKO 12 467 239 467 956 1 958 24 410 073

126321 Budovy pro vědu a výzkum ŠKO 94 19 65 042 3 423 321 787

126379 Podzemní budovy pro vzdělávání, výzkum, vědu apod. ŠKO 3 1 505 505 1 515

celkem v kategorii HTL 8 899 590 512 725 869 6 700 256

121 Hotely a obdobné budovy HTL 1 0 0 0 0

1211 Hotely HTL 2 508 194 106 783 550 1 380 473

121111 Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení HTL 2 208 193 332 187 1 721 3 800 357

121112 Budovy restaurací, barů, kaváren REST 4 182 203 73 755 363 1 519 426
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Tabulka 31: Souhrn statistických údajů o budovách 

 

 

CIS5522C specifikace vlastní typ 

agregace

další 

typy, 

pokud je 

kategorie 

obsahuje

další 

typy, 

pokud je 

kategorie 

obsahuje

počet 

záznamů 

celkem

počet 

záznamů, 

kde známe 

podlahovo

u plochu

podlahová 

plocha 

budov se 

známou 

podlahovou 

plochou

průměrná 

podlahov

á plocha

odhad 

celkové 

podlahové 

plochy

TEXT_5522 [ks] [ks] [m2] [m2/bud] [m2]

celkem v kategorii KULT 51 668 1 594 1 086 095 681 34 014 464

126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví KULT ŠKO ZDR 50 376 1 490 936 242 628 31 653 777

126111 Budovy divadel KULT 48 2 7 409 3 705 177 816

126121 Budovy kin KULT 124 3 3 253 1 084 134 457

126149 Budovy pro společenské a kulturní účely j. n. KULT 735 83 92 681 1 117 820 729

126179 Podzemní budovy pro společenské a kulturní účely KULT 8 2 1 080 540 4 320

126211 Budovy muzeí, knihoven, galerií, archivů KULT 377 14 45 430 3 245 1 223 365

celkem v kategorii ZDR 1 906 150 211 437 1 410 6 283 691

1264 Budovy pro zdravotnictví ZDR 1 0 0 0 0

126411 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou ZDR 416 5 55 312 11 062 4 601 958

126412 Budovy zdravotnických středisek, poliklinik a odborných zdravotnických zařízení ZDR 1 025 115 100 837 877 898 765

126413 Budovy léčebných ústavů a lázeňských léčeben ZDR 320 23 49 067 2 133 682 671

126414 Budovy hygienicko - epidemiologické služby ZDR 8 1 159 159 1 272

126415 Budovy středisek péče o matku a dítě ZDR 27 2 4 812 2 406 64 962

127221 Krematoria, pohřební síně ZDR 109 4 1 250 313 34 063

celkem v kategorii SPORT 1 525 262 307 156 1 172 1 621 623

126511 Budovy pro halové sporty SPORT 214 56 115 746 2 067 442 315

126541 Budovy tělocvičen SPORT 405 18 12 498 694 281 205

126569 Budovy pro sport a rekreaci j. n. SPORT 843 177 131 225 741 624 987

126531 Kryté bazény BAZ 63 11 47 687 4 335 273 116

celkem v kategorii DOP 356 16 33 192 2 075 699 107

124111 Nádraží, terminály a budovy k nim příslušející DOP 337 16 33 192 2 075 699 107

124114 Budovy letišť DOP 17 0 0 0 0

124115 Budovy (věže) majáků DOP 2 0 0 0 0



 

44 
 

Tabulka 32: Souhrn statistických údajů o budovách 

 

 

CIS5522C specifikace vlastní typ 

agregace

další 

typy, 

pokud je 

kategorie 

obsahuje

další 

typy, 

pokud je 

kategorie 

obsahuje

počet 

záznamů 

celkem

počet 

záznamů, 

kde známe 

podlahovo

u plochu

podlahová 

plocha 

budov se 

známou 

podlahovou 

plochou

průměrná 

podlahov

á plocha

odhad 

celkové 

podlahové 

plochy

TEXT_5522 [ks] [ks] [m2] [m2/bud] [m2]

celkem v kategorii PRŮM 19 067 1 530 3 545 138 2 317 41 133 448

125 Budovy pro průmysl a skladování PRŮM SKL 14 429 747 1 567 035 2 098 30 268 739

125111 Budovy pro průmysl PRŮM 4 018 743 1 942 223 2 614 10 503 166

125112 Budovy výrobní pro energetiku PRŮM 291 21 9 122 434 126 405

125113 Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod PRŮM 315 16 7 341 459 144 526

125179 Podzemní budovy pro průmysl PRŮM 14 3 19 417 6 472 90 613

celkem v kategorii SKL 5 696 719 1 399 854 1 947 6 518 995

125211 Budovy skladů SKL 2 152 518 1 347 664 2 602 5 598 789

127121 Budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů SKL 3 544 201 52 190 260 920 206

celkem v kategorii ZEMĚ 41 287 1 486 463 734 312 12 960 790

1271 Budovy pro zemědělství ZEMĚ 24 929 387 122 707 317 7 904 297

127111 Budovy pro rostlinnou produkci ZEMĚ 15 926 1 052 322 252 306 4 878 503

127131 Budovy pro živočišnou produkci ZEMĚ 407 42 17 815 424 172 636

127179 Podzemní budovy pro zemědělství ZEMĚ 8 3 481 160 1 283

126131 Budovy zoologických a botanických zahrad ZOO 17 2 479 240 4 072

celkem v kategorii REK 289 281 9 184 764 851 83 23 180 360

121211 Budovy ostatní pro krátkodobé ubytování (kromě chat bez bytu) REK 27 117 3 344 303 264 91 2 459 213

121212 Chaty bez bytu REK 262 164 5 840 461 587 79 20 721 146

celkem v kategorii GRŽ 93 994 3 261 267 673 82 6 062 821

1242 Garáže GRŽ 87 377 1 925 118 199 61 5 365 129

124211 Garáže nadzemní GRŽ 6 588 1 313 135 553 103 680 140

124279 Garáže podzemní GRŽ 29 23 13 921 605 17 553

celkem v kategorii HRDZM 229 1 680 680 155 720

127311 Hrady a zámky HRDZM 229 1 680 680 155 720
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Tabulka 33: Souhrn statistických údajů o budovách 

 

 

CIS5522C specifikace vlastní typ 

agregace

další 

typy, 

pokud je 

kategorie 

obsahuje

další 

typy, 

pokud je 

kategorie 

obsahuje

počet 

záznamů 

celkem

počet 

záznamů, 

kde známe 

podlahovo

u plochu

podlahová 

plocha 

budov se 

známou 

podlahovou 

plochou

průměrná 

podlahov

á plocha

odhad 

celkové 

podlahové 

plochy

TEXT_5522 [ks] [ks] [m2] [m2/bud] [m2]

celkem v kategorii ? 51 849 2 468 1 304 083 528 27 247 377

12 Budovy nebytové ? 12 0 0 0 0

127 Budovy nebytové ostatní ? 9 0 0 0 0

1274 Budovy nebytové ostatní ? 3 0 0 0 0

127411 Budovy nebytové ostatní ? 51 807 2 460 1 292 584 525 27 221 504

127479 Podzemní budovy nebytové ostatní ? 18 8 11 499 1 437 25 873

celkem v kategorii - 892 86 96 784 1 125 598 348

122091 Oplocení budov 1220 - 6 3 1 023 341 2 046

124113 Zastřešená nástupiště a rampy - 7 0 0 0 0

125221 Zásobníky a jámy - pozemní - 8 1 58 58 464

125222 Sila samostatná - 3 1 620 620 1 860

125232 Nádrže - 7 1 89 89 623

125279 Podzemní sklady, nádrže a sila - 12 1 1 513 1 513 18 156

126521 Zastřešené tribuny, stadiony - 97 24 37 828 1 576 152 888

126551 Budovy jízdáren - 26 10 16 628 1 663 43 233

127113 Skleníky pro pěstování rostlin - 36 9 16 699 1 855 66 796

127122 Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí - 22 5 7 657 1 531 33 691

127211 Chrámy, kostely, synagogy apod. - 535 29 14 501 500 267 518

127231 Hřbitovy a hřbitovní budovy - 100 1 85 85 8 500

127291 Oplocení náboženských budov a hřbitovů - 2 0 0 0 0

127351 Pomníky, kašny a jiná drobná architektura, ostatní kulturní památky - 31 1 83 83 2 573
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Následující tabulka uvádí nad rámec výše uvedených údajů tabulku s rozdělením nebytových budov 

podle vlastníka. Rozčlenění podlahových ploch je opět provedeno pomocí průměrné podlahové plochy 

budovy u těch budov, kde je známa a současně je známý vlastník.  

  

Tabulka 34: Souhrn statistických údajů o budovách 

 

 

Podlahová plocha 80 653 874 m2 platí pouze pro vzorek 120 777 budov, u kterých je znám vlastník 

(resp. alespoň uveden záznam 1 až 9). U zbývajících 492 357 budov není záznam o vlastníkovi veden. 

Jednou z možností je aplikace procentuálního rozložení počtu budov a podlahové plochy z výše 

uvedeného vzorku na celý dodaný počet budov (613 134 ks). Nicméně nejspíše toto nebude korektní 

a bude nutné provést podrobnější rozbor s ohledem na jednotlivé kategorie (viz např. 289 281 ks 

rekreačních objektů z nichž většina bude v majetku fyzických osob, atd.).  

 

kód ČSÚ 3049 průměrná 

podlahová 

plocha

kód ČSÚ JVLASTD [ks] [ks] [m2] [m2/bud] [m2]

suma 120 777 13 999 11 922 409 852 80 653 874

KODZAZ TEXTZ

1 fyzická osoba 41 893 35% 9 192 66% 1 466 348 12% 160 6 682 954 8%

2 družstvo (všechny typy) 315 0% 47 0% 25 681 0% 546 172 117 0%

3 obec 14 082 12% 694 5% 598 154 5% 862 12 137 182 15%

4 ostatní právnické osoby 12 697 11% 3 488 25% 9 531 274 80% 2733 34 695 696 43%

9 nezjištěno 51 790 43% 578 4% 300 952 3% 521 26 965 924 33%

bez záznamu o vlastníkovi 492 357

počet záznamů, 

kde známe údaj 

o vlastníkovi

počet záznamů, kde 

známe vlastníka i 

podlahovou plochu

podlahová plocha u 

záznamů, kde známe 

vlastníka i PP

odhad celkové 

podlahové 

plochy tam, 

kde je znám 
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5.1. Další údaje k budovám vzdělávacích institucí 

V datech poskytnutých ČSÚ (viz kapitola výše) je zřejmé, že u některých záznamů (kategorií) je vedeno 

více způsobů využití. Může se jednat o polyfunkční budovy, nicméně taktéž se může jednat o komplex 

budov, kde jednotlivé budovy mají odlišný účel. Významná nejistota v účelu využití je především 

v kategorii objektů pro kulturní účely (KULT), Tabulka 31, která obsahuje přes 50 tisíc záznamů s účelem 

využití pro kulturní účely, ale i školství a zdravotnictví. Podrobnější členění je tedy třeba hledat z jiných 

zdrojů. Tabulka 35 a Tabulka 36 uvádějí další zdroje dat týkající se vzdělávacích zařízení.  

Ve zmíněné kategorii (KULT, kód 126) je celkem 50 376 budov, viz Tabulka 31. V kategorii školských 

budov (ŠKO) bylo v rozboru identifikováno 12 564, přičemž ale celkový počet školských budov dle 

dalších zdrojů (Tabulka 35, Tabulka 36) je 25 160. Z kategorie č. 126 budov (50 376 ks) lze tedy vyřadit 

školské budovy a celkový počet tedy bude 37 780, přičemž v této kategorii zůstane pouze využití: 

kultura a zdravotnictví. Obdobným způsobem by bylo možné pokračovat podrobnější analýzou 

zdravotnických zařízení a upřesnit tak počty jednotlivých budov dle účelu využití.  

 

Tabulka 35: Souhrn statistických údajů o budovách (pramen: ÚIV) 

 

 

Tabulka 36: Souhrn statistických údajů o budovách (pramen: ČSÚ) 
název zařízení počet zařízení počet budov 
vzdělávání 35 208 25 160 
školy a vzdělávací zařízení 11 534 18 600 
       z toho: mateřské 4 834 6 250 
                    základní 4 474 7 700 
                    gymnázia 354 510 
                    střední odborné 906 1 950 
                    střední odborná učiliště 731 1 800 
                    vyšší odborné 171 250 
                    vysoké 64 140 
výzkumné ústavy 38 60 
školy ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti 11 20 
      vzdělávací zař. a agentury 397 310 
      autoškoly 601 400 
      internetové kavárny 137 130 
ostatní 22 490 5 630 
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6. Extrapolace ze  vzorku případových studií na 

statistická data o nerezidenčním sektoru 

Jak bylo uvedeno v kapitole výše o statistických datech, odhad celkové plochy dodaných záznamů 

o nebytových budovách (záměrně není uvedeno budov, jelikož není zřejmé, zdali pod jedním 

záznamem nemůže být veden komplex budov) je 251 195 155 m2. S odečtením kategorií, které mohou 

být z většiny považovány za nevytápěné (kategorie garáže, hrady a zámky a kategorie „bez spotřeby 

energií“) a současně se zavedením odhadu počtu vytápěné plochy budov ve výši 50% z kategorií sklady, 

rekreace a „nespecifikováno“, dostáváme odhad podlahové plochy ve výši 215 904 900 m2.  V dalším 

kroku je zohledněn rozdíl mezi podlahovou plochou uváděnou statistickými daty a energeticky 

vztažnou plochou ve výši 15%. Celková plocha budov pro stanovení možné úspory je uvažována ve výši 

248 290 635 m2. Následující tabulky uvádí hodnocení úspory, investice a výsledné ceny uspořené 

energie pro hodnocený vzorek 100 budov. V rámci výpočtu je zohledněna část budov, na které úspory 

nejsou ekonomicky realizovatelné, jelikož se jedná o budovy již částečně nebo celkově zrenovované, 

novější budovy, případně budovy s takovou charakteristikou provozu, která vede k příliš vysoké ceně 

úspory (míry vnitřních zisků, vnitřní teplota v otopném období, atd.). Hodnocený vzorek je následně 

rozdělen na 3 skupiny budov s odlišnou cenou úspory. Vybrané skupiny uvádí následujícím obrázek. 

1) cena úspory 0 - 17 tis. Kč/GJ  - 50% podlahové plochy budov 

2) cena úspory 17 - 37 tis. Kč/GJ  - 30% podlahové plochy budov 

3) cena úspory >37 tis. Kč/GJ - 20% podlahové plochy budov (dále nehodnoceno) 

 

 

Obrázek 28: Cena uspořené energie na - vztaženo k energeticky vztažné ploše 
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Při zvolení hranice maximální ceny uspořené energie ve výši přibližně 17 tis. Kč/GJ je možné úspory 

realizovat na 50% energeticky vztažné plochy budov. V tabulce níže je následně uvedena průměrná 

cena úspory pro vyselektovanou část vzorku 50% EVP, která se pohybuje od 9,3 po 12,4 tis. Kč/GJ 

v jednotlivých variantách/stavech opatření. S využitím dat výše a statistických údajích o nebytových 

budovách je následně přistoupeno ke stanovení potenciálu úspory v jednotlivých uvažovaných 

variantách. Ten se v závislosti na koplexnosti renovace pohybuje od 9,5 do 32,6 PJ s potřebnou investicí 

od 89 do 404 mld. Kč. 

 

Tabulka 37: Výpočet investice, úspory a její ceny, potenciálu - pro renovace s cenou úspory 0-17 tis. Kč/GJ 

 

 

Obdobně je pak cena a potenciál úspory vyjádřen pro část budov s cenou úspory mezi 

17 a 37 tis. Kč/GJ, tedy přibližně 30% podlahové plochy vzorku (viz následující Tabulka 38). Zde se 

jedná o budovy, kde úsporná opatření mají horší návratnost, jak je popsáno výše. Průměrná cena 

úspory pro tuto skupinu se v závislosti na hloubce renovace pohybuje mezi 22,8 a 24,3 tis. Kč/GJ. 

Potenciál úspory na této skupině budov se pak pohybuje od 4,2 do 10,5 PJ s potřebnou investicí od 

100 do 238 mld. Kč. 

 

varianta opatření SS stav 1 stav 2 stav 3 stav 4

celková plocha vzorku [m2]

[m2] -

[-] -

spotřeba energie na vytápění [GJ] 174 798 148 526 125 435 111 561 88 905

[GJ] - 26 272 49 363 63 237 85 894

[-] - 15% 28% 36% 49%

spotřeba energie na vytápění 50% budov (EVP) do 17 tis. Kč/GJ [GJ] 77 513 65 525 56 053 49 018

úspora při renovaci pouze 50% budov (EVP) do 17 tis. Kč/GJ [GJ] - 17 224 37 740 45 689 59 109

úspora pouze na renovovaných budovách [-] 18% 37% 45% 55%

úspora vůči celkové spotřebě vzorku [-] - 10% 22% 26% 34%

odpovídající průměrná měrná úspora pro 60% EPV [kWh/m2] 21 47 57 73

vytěžení max. technického potenciálu úspory [-] - 66% 76% 72% 69%

investice [tis. Kč] - 160 487 386 420 494 624 733 207

průměrná cena úspory [tis. Kč/GJ] - 9,32 10,24 10,83 12,40

průměrná MĚRNÁ investice [Kč/m2] 720 1 678 2 299 3 218

varianta opatření SS stav 1 stav 2 stav 3 stav 4

energeticky vztažná plocha budov (statistická data) [m2]

z toho opatření realizováno na (50%) [m2]

průměrná měrná úspora [kWh/m2] 21 47 57 73

celkový potenciál úspory [TWh] 2,6 5,8 7,0 9,1

celkový potenciál úspory [PJ] 9,50 20,82 25,20 32,60

investice [mld. Kč] 89 213 273 404

celý fond nerezidenčních budov

248 290 635

123 556 413

hodnocený vzorek 100 budov

450 179

z toho opatření realizováno na
224 022

50%

teoretická úspora z původního stavu při renovaci celého vzorku budov 

(max. technický potenciál)
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Tabulka 38: Výpočet investice, úspory a její ceny, potenciálu - pro renovace s cenou úspory 17-37 tis. Kč/GJ 

 

 

varianta opatření SS stav 1 stav 2 stav 3 stav 4

celková plocha vzorku [m2]

[m2] -

[-] -

spotřeba energie na vytápění [GJ] 174 798 148 526 125 435 111 561 88 905

[GJ] - 26 272 49 363 63 237 85 894

[-] - 15% 28% 36% 49%

spotřeba energie na vytápění 30% budov (EVP) 17-37 tis. Kč/GJ [GJ] 51 819 36 275 31 378 20 574

úspora při renovaci pouze 30% budov (EVP) 17-37 tis. Kč/GJ [GJ] - 7 566 10 042 13 427 18 945

úspora pouze na renovovaných budovách [-] 13% 22% 30% 48%

úspora vůči celkové spotřebě vzorku [-] - 4% 6% 8% 11%

odpovídající průměrná měrná úspora pro 30% EPV [kWh/m2] 16 21 28 39

vytěžení max. technického potenciálu úspory [-] - 29% 20% 21% 22%

investice [tis. Kč] - 181 149 235 549 325 761 432 007

průměrná cena úspory [tis. Kč/GJ] - 23,94 23,46 24,26 22,80

průměrná MĚRNÁ investice [Kč/m2] 1 123 1 900 2 359 3 774

varianta opatření SS stav 1 stav 2 stav 3 stav 4

energeticky vztažná plocha budov (statistická data) [m2]

z toho opatření realizováno na (30%) [m2]

průměrná měrná úspora [kWh/m2] 16 21 28 39

celkový potenciál úspory [TWh] 1,2 1,5 2,1 2,9

celkový potenciál úspory [PJ] 4,17 5,54 7,41 10,45

investice [mld. Kč] 100 130 180 238

celý fond nerezidenčních budov

248 290 635

74 156 281

hodnocený vzorek 100 budov

450 179

z toho opatření realizováno na
134 454

30%

teoretická úspora z původního stavu při renovaci celého vzorku budov 

(max. technický potenciál)
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7. Analýza zdrojů tepla a rozdělení podle paliv 

V rámci vzorku je provedena analýza instalovaných výkonů a jednotlivých druhů zdrojů tepla pro 

vytápění a ohřev teplé vody s rozdělením podle paliva. Analýza vychází ze stanovené návrhové tepelné 

ztráty budov, přičemž rozdělení zdrojů tepla je provedeno odhadem podle procentuálního pokrytí 

potřeby energie pro vytápění, vycházející z průkazu energetické náročnosti. Současně je provedeno 

stanovení jednotlivých složek ročních spotřeb energií s rozdělením spotřeby podle druhu paliva.  

7.1. Tepelná ztráta budovy a potřebný výkon zdroje tepla pro 
vytápění 

Pro všechny uvažované stavy renovace je vyjádřena návrhová tepelná ztráta budov. Pro výpočet 

návrhové tepelné ztráty je vždy využito konkrétní průměrné vnitřní teploty v daném objektu v zimním 

období. Jako hodnota pro venkovní návrhovou teplotu je použita hodnota -15°C bez ohledu na lokalitu 

konkrétní budovy. K návrhové tepelné ztrátě je pro návrh dimenze zdroje tepla připočtena 

bezpečnostní přirážka ve výši 20%. Hodnoty odhadovaného potřebného výkonu zdrojů tepla uvádí 

Tabulka 39 níže.   

 

Tabulka 39: Výkon zdroje tepla pro vzorek 100 budov 

 

 

Z tabulky je zřejmé, že odhadovaný výkon zdroje tepla pro vytápění budov ve stávajícím stavu se 

pohybuje od cca 20 kW pro nejmenší objekty až po cca 3 MW pro objekt s největší ztrátou. Průměrná 

hodnota odhadovaného výkonu zdroje pro hodnocený vzorek budov je přibližně 330 kW. 

V jednotlivých stavech renovace obálky postupně potřebný výkon zdroje tepla klesá postupně na 85% 

v případě varianty dílčí renovace až na 53% v případě renovace obálky na pasivní hodnoty a s uvážením 

instalace vzduchotechniky se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. Potřebný výkon zdrojů 

lze tedy ve stavu renovace budov na pasivní hodnoty snížit přibližně na polovinu.  

Z důvodu využití dat o tepelné ztrátě, resp. potřebném výkonu zdroje tepla pro další výpočty pro fond 

nerezidenčních budov je hodnota výkonu převedena na měrnou, vztaženou na energeticky vztažnou 

plochu. Tuto hodnotu uvádí 

Tabulka 40.  

varianta opatření min max

SS - stávající stav [kW] 20 326 100% 3 022

1 - dílčí renovace [kW] 19 279 85% 2 424

2 - požadavek [kW] 11 238 73% 1 839

3 - doporučení [kW] 9 215 66% 1 627

4 - pasiv [kW] 7 173 53% 1 539

výkon zdrojů tepla pro vytápění celkem

průměr
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Pro srovnání, při návrhu novostavby v pasivním standardu podle PHPP by hodnota návrhové tepelné 

ztráty vztažená na energeticky vztažnou plochu neměla přesáhnout 10 W/m2. Pro hodnocený vzorek 

100 budov se ve stávajícím stavu pohybuje od 30 do 200 W/m2. V postupných stavech renovace je 

potom tuto hodnotu možné snížit v průměru přibližně na 45% původní hodnoty, tedy 36 W/m2. Nutné 

je poznamenat, že v tomto stavu se necílí na pasivní hodnoty pro novostavby dle PHPP, ale jedná se o 

využití pasivních hodnot součinitelů prostupu tepla s využitím větrání se ZZT s průměrně nižší účinností 

rekuperace (odpovídající standardním hodnotám pro jednotky dle návrhového průtoku vzduchu). 

 

Tabulka 40: Výkon zdroje tepla vztažený na energeticky vztažnou plochu 

 

V rámci vzorku 100 budov byly analyzovány poměry jednotlivých zdrojů tepla pro vytápění a ohřev 

teplé vody v jednotlivých budovách. Na základě tohoto poměru byl následně odhadnut i instalovaný 

výkon zdrojů tepla. Tabulka 41 popisuje procentuální zastoupení jednotlivých zdrojů tepla na krytí 

potřeby tepla. Nejedná se o průměrnou hodnotu pro celý vzorek, ale hodnotu podílu pro jednotlivé 

budovy bez ohledu na jejich velikost a spotřebu. Průměrné podíly jednotlivých zdrojů tepla podle typu 

paliva jsou uvedeny dále.  

 

Tabulka 41: Podíly zdrojů tepla na potřebě tepla na vytápění a ohřevu TV (na počet budov) 

  

* CZT = centrální zásobování teplem, PL = kotle na zemní plyn, EL = přímé elektrické vytápění 

(elektrokotel, přímotop, akumulace, zásobníkový ohřev, topné elektrické rohože, atd. tedy vše mimo 

tepelného čerpadla nebo přímý elektrický ohřev teplé vody), TČ = tepelné čerpadlo jakéhokoliv typu 

pro vytápění nebo ohřev TV, TP = kotel na tuhá paliva, SL = sluneční energie, KJP = kogenerační jednotka 

na zemní plyn) 

varianta opatření min max

SS - stávající stav [W/m2] 30 81 100% 198

1 - dílčí renovace [W/m2] 24 67 83% 132

2 - požadavek [W/m2] 17 51 63% 95

3 - doporučení [W/m2] 15 45 56% 87

4 - pasiv [W/m2] 13 36 45% 71

výkon zdroje tepla pro vytápění vztažený na podlahovou plochu

průměr

vytápění ohřev TV

CZT 31% 24%

PL 55% 36%

EL 12% 40%

TČ 0% 0%

TP 1% 0%

SL 0% 0%

KJP 0% 0%

podíly zdrojů na potřebě tepla pro budovu - průměr
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7.2. Varianty renovace obálky a výměny zdrojů – spotřeby energií 

Stávající stav obálky a zdrojů tepla 

Výše jsou uvedeny podíly jednotlivých druhů zdrojů tepla na potřebě tepla pro vytápění a ohřev teplé 

vody pro jednotlivé budovy a dle počtu budov pro celý hodnocený vzorek. Tabulka a obrázek níže uvádí 

pro jednotlivé typy zdrojů jejich instalované výkony a měrné instalované výkony na energeticky 

vztažnou plochu. V rámci jedné budovy se na hodnoceném vzorku budov podílí od jednoho do 

kombinace tří zdrojů tepla pro vytápění a obdobně to platí pro zdroj tepla pro ohřev teplé vody. 

 

Obrázek 29: Výkon zdroje tepla pro vytápění dle typu pro hodnocený vzorek budov 

 

Tabulka 42: Rozložení instalovaného výkonu zdrojů podle typu 

 

 

Se zohledněním účinnosti výroby tepla je dále uvedena spotřeba energie podle druhu komodity 

(paliva) jednak na vytápění a dále na ostatní složky spotřeby v budovách pro hodnocený vzorek. 

Uvažované účinnosti výroby tepla pro vytápění zdrojem uvádí následující tabulka. Pro stanovení 

spotřeby komodity je vedle účinnosti výroby uvažována dále účinnost distribuce a sdílení pro vytápění 

odlišně pro každou budovu. 

zdroj tepla pro vytápění suma max

CZT [kW] 14 195 43,5% 142 1 214

PL [kW] 14 044 43,1% 140 1 553

EL [kW] 3 790 11,6% 38 3 022

TČ [kW] 144 0,4% 1 144

TP [kW] 140 0,4% 1 140

KJP [kW] 288 0,9% 3 288

CZT [W/m2] 27% 0 21 133

PL [W/m2] 59% 0 48 198

EL [W/m2] 13% 0 10 157

TČ [W/m2] 0% 0 0 9

TP [W/m2] 1% 0 1 105

SL [W/m2] 0% 0 0 0

KJP [W/m2] 0% 0 0 18

výkon zdrojů tepla pro vytápění

průměr
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Tabulka 43: Minimální, průměrná a maximální účinnost zdroje tepla pro vytápění ve stávajícím stavu 

 

poznámka: v případě tepelného čerpadla se jedná o účinnost pro výpočet tzv. dodané energie 

 

Graf níže uvádí celkové spotřeby jednotlivých komodit na spotřebě všech energií v budově (včetně 

osvětlení, chlazení, nuceného větrání a případné úpravy vlhkosti, která se v budovách vyskytuje zřídka).  

 

 

Obrázek 30: Spotřeba energie v palivu dle typu komodity pro hodnocený vzorek budov (celková spotřeba) 

 

Následující grafy potom ukazují procentuální podíly jednotlivých komodit na spotřebě energie pro 

vytápění, ohřev teplé vody a nakonec celkové spotřebě energií. 

zdroj tepla pro vytápění min max

CZT 98% 99% 99%

PL 77% 89% 98%

EL 93% 94% 99%

TČ 100% 100% 100%

TP 54% 54% 54%

KJP 51% 51% 51%

účinnost zdroje tepla pro vytápění

průměr



 

55 
 

   

Obrázek 31: Procentuální podíl všech komodit na celkové spotřebě energie 

 

Celkové spotřeby jednotlivých komodit pro hodnocený vzorek 100 budov uvádí následující tabulka. Je 

zřejmé, že přibližně třetinu energie pokrývají hlavní komodity, a to centrální zásobování teplem, zemní 

plyn pro vytápění a ohřev TV a potom elektřina.  

 

Tabulka 44: Celkové spotřeby jednotlivých komodit pro hodnocený vzorek  

 

Pro další účely uvádí následující tabulka průměrné spotřeby vztažené na m2 energeticky vztažné 

plochy.  

 

Tabulka 45: Celkové spotřeby jednotlivých komodit pro hodnocený vzorek 

 

komodita (typ paliva/zdroje)

CZT [MWh] 21 164 32,7%

PL [MWh] 22 255 34,4%

EL [MWh] 19 926 30,8%

TČ [MWh] 201 0,3%

TP [MWh] 282 0,4%

SL [MWh] 10 0,0%

KJP [MWh] 789 1,2%

celková spotřeba energie dle komodity (typu paliva, zdroje)

suma

komodita (typ paliva/zdroje) min max

CZT [kWh/(m2a)] 0 32,0 22% 169

PL [kWh/(m2a)] 0 75,3 52% 313

EL [kWh/(m2a)] 6 34,7 24% 187

TČ [kWh/(m2a)] 0 0,1 0% 12

TP [kWh/(m2a)] 0 2,1 1% 211

SL [kWh/(m2a)] 0 0,0 0% 2

KJP [kWh/(m2a)] 0 0,5 0% 49

měrná spotřeba energie dle komodity (typu paliva, zdroje)

průměr
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Varianta 4 – renovace na pasivní hodnoty bez výměny zdrojů 

V případě varianty 4 je uvažováno s renovací budov na pasivní hodnoty součinitelů prostupu tepla 

obálky budovy a instalací nuceného větrání s rekuperací. Snížení potřebných výkonů zdrojů tepla pro 

vytápění uvádí obrázek a tabulka níže.  

 

 

Obrázek 32: Výkon zdroje tepla pro vytápění dle typu pro hodnocený vzorek budov 

 

Tabulka 46: Rozložení instalovaného výkonu zdrojů podle typu komodity 

 

 

Grafy níže uvádějí obdobně jako u stávajícího stavu celkové spotřeby jednotlivých komodit na spotřebě 

všech energií v budově včetně procentuálního rozdělení s tím, že typy a účinnosti zdrojů jsou 

uvažovány shodně, jako ve stávajícím stavu. Z grafů je zřejmý nárůst procentuálního podílu elektřiny 

na celkové spotřebě (z důvodu úspory pouze na vytápění a ohřevu teplé vody) na 42%. 

 

zdroj tepla pro vytápění suma max

CZT [kW] 7 870 45,5% 79 813

PL [kW] 7 119 41,2% 71 874

EL [kW] 1 898 11,0% 19 1 539

TČ [kW] 116 0,7% 1 116

TP [kW] 46 0,3% 0 46

KJP [kW] 231 1,3% 2 231

CZT [W/m2] 30% 0 11 51

PL [W/m2] 56% 0 20 58

EL [W/m2] 12% 0 5 60

TČ [W/m2] 0% 0 0 7

TP [W/m2] 1% 0 0 34

SL [W/m2] 0% 0 0 0

KJP [W/m2] 0% 0 0 14

průměr

výkon zdrojů tepla pro vytápění
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Obrázek 33: Spotřeba energie v palivu dle typu komodity pro hodnocený vzorek budov (celková spotřeba) 

 

   

Obrázek 34: Procentuální podíl všech komodit na celkové spotřebě energie 

 

Celkové spotřeby jednotlivých komodit pro hodnocený vzorek 100 budov uvádí následující tabulka. Je 

zřejmé, že oproti stávajícímu stavu výrazně narůstá podíl spotřeby elektrické energie díky konstantním 

složkám mimo vytápění a ohřev teplé vody, na kterých v této variantě není uvažováno s úspornými 

opatřeními. 
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Tabulka 47: Celkové spotřeby jednotlivých komodit pro hodnocený vzorek 

 

Pro další účely uvádí následující tabulka průměrné spotřeby vztažené na m2 energeticky vztažné 

plochy.  

 

Tabulka 48: Celkové spotřeby jednotlivých komodit pro hodnocený vzorek 

 

 

komodita (typ paliva/zdroje)

CZT [MWh] 11 734 28,7%

PL [MWh] 11 090 27,1%

EL [MWh] 17 258 42,1%

TČ [MWh] 156 0,4%

TP [MWh] 90 0,2%

SL [MWh] 10 0,0%

KJP [MWh] 611 1,5%

celková spotřeba energie dle komodity (typu paliva, zdroje)

suma

komodita (typ paliva/zdroje) min max

CZT [kWh/(m2a)] 0 16,8 20% 85

PL [kWh/(m2a)] 0 36,5 44% 186

EL [kWh/(m2a)] 6 29,1 35% 121

TČ [kWh/(m2a)] 0 0,1 0% 10

TP [kWh/(m2a)] 0 0,7 1% 67

SL [kWh/(m2a)] 0 0,0 0% 2

KJP [kWh/(m2a)] 0 0,4 0% 38

měrná spotřeba energie dle komodity (typu paliva, zdroje)

průměr
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TZBvar. A + varianta 4 – renovace na pasivní hodnoty včetně výměny zdrojů 

V této variantě se uvažuje mimo renovace obálky budovy i s výměnou zdrojů tepla pro vytápění. 

V případech, kde je zdrojem tepla pro vytápění nebo ohřev teplé vody centrální zásobování teplem 

(CZT), není s výměnou zdroje uvažováno. V případě plynového kotle se uvažuje s instalací nového, 

kondenzačního kotle s účinností pro vytápění 98% a účinností pro přípravu TV 95% (tam, kde ještě není 

instalován). V případě zdroje tepla využívajícího elektřinu napřímo (elektrokotel, akumulační, 

přímotopný, či obdobný spotřebič) je uvažováno s výměnou za tepelné čerpadlo s konzervativní 

hodnotou topného faktoru 2,5 pro vytápění a 2,1 pro ohřev TV. V případě, že se v budově vyskytuje 

více zdrojů tepla, je mimo přechodu z elektrického zdroje na tepelné čerpadlo zachován procentuální 

podíl jednotlivých zdrojů tepla. Obdobně jako u vytápění jsou účinnosti i podíly zdrojů voleny u přípravy 

teplé vody. V případě, že se jedná o podíl elektrického zdroje po 10% (například bivalence, případně 

drobné zdroje v jednotlivých zónách budovy), není v takovém případě s přechodem na tepelné 

čerpadlo uvažováno a podíl elektrického vytápění je ponechán. 

 

 

Obrázek 35: Výkon zdroje tepla pro vytápění dle typu pro hodnocený vzorek budov 

 

Tabulka 49: Rozložení instalovaného výkonu zdrojů podle typu 

  

zdroj tepla pro vytápění suma min max

CZT [kW] 7 870 45,5% 79 813

PL [kW] 7 119 41,2% 71 874

EL [kW] 36 0,2% 0 21

TČ [kW] 1 977 11,4% 20 1 539

TP [kW] 46 0,3% 0 46

KJP [kW] 231 1,3% 2 231

průměr

výkon zdrojů tepla pro vytápění
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Obrázek 36: Spotřeba energie v palivu dle typu komodity pro hodnocený vzorek budov (celková spotřeba) 

 

   

Obrázek 37: Procentuální podíl všech komodit na celkové spotřebě energie 

 

Tabulka 50: Celkové spotřeby jednotlivých komodit pro hodnocený vzorek 

 

komodita (typ paliva/zdroje)

CZT [MWh] 11 734 31,3%

PL [MWh] 10 108 27,0%

EL [MWh] 13 078 34,9%

TČ [MWh] 1 805 4,8%

TP [MWh] 90 0,2%

SL [MWh] 10 0,0%

KJP [MWh] 611 1,6%

celková spotřeba energie dle komodity (typu paliva, zdroje)

suma
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Tabulka 51: Celkové spotřeby jednotlivých komodit pro hodnocený vzorek 

 

 

TZBvar. B + varianta 4 – renovace na pasivní hodnoty včetně výměny zdrojů  

V této variantě je uvažováno s hypotetickým případem výměny všech zdrojů tepla za tepelná čerpadla 

s topným faktorem 2,5 pro vytápění a 2,1 pro přípravu teplé vody. Varianta je uvedena čistě teoreticky 

pro stanovení možné hranice technického potenciálu snížení nakoupené energie. 

 

 

Obrázek 38: Výkon zdroje tepla pro vytápění dle typu pro hodnocený vzorek budov 

 

Tabulka 52: Rozložení instalovaného výkonu zdrojů podle typu 

 

komodita (typ paliva/zdroje) min max

CZT [kWh/(m2a)] 0 17 23% 85

PL [kWh/(m2a)] 0 33 44% 147

EL [kWh/(m2a)] 6 19 26% 121

TČ [kWh/(m2a)] 0 4 6% 40

TP [kWh/(m2a)] 0 1 1% 67

SL [kWh/(m2a)] 0 0 0% 2

KJP [kWh/(m2a)] 0 0 1% 38

měrná spotřeba energie dle komodity (typu paliva, zdroje)

průměr

zdroj tepla pro vytápění suma min max

TČ [kW] 17 279 7 173 1 539

TČ [W/m2] 100% 13 36 71

průměr

výkon zdrojů tepla pro vytápění
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Obrázek 39: Spotřeba energie v palivu dle typu komodity pro hodnocený vzorek budov (celková spotřeba) 

 

   

Obrázek 40: Procentuální podíl všech komodit na celkové spotřebě energie 

 

Tabulka 53: Celkové spotřeby jednotlivých komodit pro hodnocený vzorek 

 

 

Tabulka 54: Celkové spotřeby jednotlivých komodit pro hodnocený vzorek 

 

zdroj tepla pro vytápění

EL [MWh] 13 013 54,9%

TČ [MWh] 10 683 45,1%

celková spotřeba energie dle komodity

suma

zdroj tepla pro vytápění min max

EL [kWh/(m2a)] 6 19 44% 121

TČ [kWh/(m2a)] 10 24 56% 61

měrná spotřeba energie dle komodity

průměr
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7.3. Závěr analýzy zdrojů tepla a spotřeb podle druhu komodity 

Kapitola uvádí souhrnné výsledky pro hodnocení spotřeby energií a případné výměny zdrojů tepla pro 

vzorek 100 budov. Shrnuty jsou výsledky z jednotlivých variant navrhovaných v kapitolách výše. 

Následující tabulka uvádí potřebné výkony zdrojů tepla pro vytápění ve stávajícím stav a v jednotlivých 

navrhovaných variantách a s rozdělení podle jednotlivých typu zdroje tepla (paliva). Dopady výměny 

zdrojů jsou ukázány pouze na stavební variantě 4, renovace obálky do pasivního standardu. Z tabulky 

je zřejmý pokles nutného výkonu zdrojů díky renovované obálce a instalaci větrání s rekuperací 

přibližně na polovinu (53%). V druhém sloupečku je možné vidět hodnoty potřebných instalovaných 

výkonů zdrojů pro vytápění v případě renovace na pasivní standard při zachování daných typů zdroje 

pro budovu (varianta zdroje tepla: SS – stávající stav). Následující sloupeček (TZB varA) potom uvádí 

potřebné instalované výkony zdrojů následovně:  

V případě CZT se uvažuje se zachováním stávajícího zdroje. V případě kotelny na zemní plyn se uvažuje 

s výměnou kotlů za nové kondenzační kotle a to samozřejmě pouze tam, kde ještě kondenzační kotle 

nejsou instalovány. Výměna za nové plynové kotle se potom týká přibližně poloviny celkového 

instalovaného výkonu stávajících plynových kotlů. Pokud je stávajícím zdrojem tepla pro vytápění 

zdroj, využívající elektřinu (mimo tepelného čerpadla, tedy ve většině především elektrokotle, v malém 

množství případů potom přímotopné nebo akumulační spotřebiče), je ve variantě TZB varA uvažováno 

s přechodem na tepelné čerpadlo. Z důvodů omezení, která platí pro čerpadla typu země-voda 

(speciálně v městské zástavbě) je uvažována výměna za tepelná čerpadla vzduch-voda. U těch budov 

v rámci vzorku, kde se na dodávce tepla pro vytápění vyskytuje více zdrojů tepla (většina budov) a kde 

elektrický zdroj tvoří podíl méně, nežli 10%, není s výměnou za tepelné čerpadlo uvažováno, jelikož se 

jedná o zdroj, který slouží pro některou z menších zón budovy nebo zajišťuje pouze bivalenci. Ve 

variantě TZB varA se tedy jedná o výměnu celkem přibližně 1,9 MW elektrických zdrojů za tepelná 

čerpadla. Ostatní typy zdrojů jsou vzhledem k malému podílu ponechány beze změny (TP, KJP). 

 

Tabulka 55: Souhrnný výkon v jednotlivých variantách dle typu zdroje – vzorek 100 budov 

 

varianta 

obálky

SS 

stávající stav

varianta 4

pasivní standard

varianta 4

pasivní standard

varianta 4

pasivní standard

varianta 

zdroje tepla

SS 

stávající stav

SS 

stávající stav

TZB varA

mix zdrojů

TZB varB

tepelná čerp.

typ zdroje

CZT 14 195 7 870 7 870 0

PL 14 044 7 119 7 119 0

EL 3 790 1 898 36 0

TČ 144 116 1 977 17 279

TP 140 46 46 0

SL 0 0 0 0

KJP 288 231 231 0

32 601 17 279 17 279 17 279

100% 53% 53% 53%
celkem

výkon zdrojů tepla

[kW]
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Poslední sloupeček se potom týká varianty TZB varB, ve které je uvažováno s hypotetickým případem 

výměny všech typů zdrojů za tepelná čerpadla. Jedná se tedy o celkový instalovaný výkon přibližně 

17 MW pro hodnocený vzorek.  

Následující tabulka uvádí odpovídající spotřeby energií v jednotlivých stavech pro všechny druhy 

spotřeb v budově hodnocené (tedy osvětlení, chlazení, ohřev TV, vytápění, úprava vlhkosti, větrání). 

Úspory jsou dosaženy kombinací renovace obálky a výměny zdrojů. Pro vyjádření vlivu zdrojů na 

úsporu nakoupené energie je tedy třeba provést porovnání ve stavech s totožnou úrovní renovace 

obálky do pasivního standardu (tedy varianta 4).  

 

Tabulka 56: Spotřeba energií jednotlivých variantách dle typu zdroje – vzorek 100 budov 

 

 

Tabulka 57 následně uvádí úsporu, respektive případné navýšení spotřeby daného druhu 

komodity/paliva vlivem výměny zdroje oproti variantě 4 bez výměny zdrojů (úspora je uvedena 

kladným znaménkem, navýšení záporným). V případě energonositele zemního plynu je ve variantě 

TZB varA zřejmá úspora 982 MWh vzniklá přechodem části kotlů na kondenzační. Dále je zřejmá úspora 

přímo využitelné elektřiny (tedy elektrickými zdroji mimo tepelná čerpadla) ve výši 4 180 MWh 

a naopak navýšení využití elektřiny pomocí tepelných čerpadel ve výši 1 650 MWh. Celková úspora 

vzniklá výměnou zdrojů ve variantě TZB varA popsané výše je potom cca 3,5 GWh. Tato úspora již 

uvažuje s předchozí renovací vzorku budov na úroveň varianty 4 (obálka v pasivním standardu včetně 

větrání se zpětným ziskem tepla). Aditivní úspora vyvolaná výměnou zdrojů ve variantě A činí 9% 

z celkové spotřeby vzorku ve variantě 4. Pokud bychom úspory vyjadřovali vůči stávajícímu stavu, 

jednalo by se o 5% spotřeby. Hypotetická varianta výměny všech zdrojů za tepelná čerpadla TZB varB 

potom přináší úsporu ve výši 17,3 GWh, tedy aditivní úsporu ve výši 42% pro vzorek renovovaný na 

pasivní úroveň, respektive 27% oproti stávajícímu stavu.  

 

varianta 

obálky

SS 

stávající stav

varianta 4

pasivní standard

varianta 4

pasivní standard

varianta 4

pasivní standard

varianta 

zdroje tepla

SS 

stávající stav

SS 

stávající stav

TZB varA

mix zdrojů

TZB varB

tepelná čerp.

CZT 21 164 11 734 11 734 0

PL 22 255 11 090 10 108 0

EL 19 926 17 258 13 078 13 013

TČ 201 156 1 805 10 683

TP 282 90 90 0

SL 10 10 10 0

KJP 789 611 611 0

64 627 40 948 37 437 23 696

100% 63% 58% 37%

[MWh]

celkem

spotřeba energií pro budovu celkem
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Tabulka 57: Úspora energie vlivem výměny zdroje energie – vzorek 100 budov 

 

 

V případě CZT není započtena úspora na nerealizované instalaci vzhledem k předpokládaným nákladů 

na odpojení. Tabulka 58 potom uvádí potřebnou investici do výměny jednotlivých zdrojů tepla pro 

hodnocený vzorek budov. V případě varianty TZB varA není uvažováno s přechodem od CZT na jiný 

zdroj tepla. V této variantě je však uvažováno s výměnou plynových kotlů tam, kde se ve stávajícím 

stavu nachází jiný, nežli kondenzační kotel. Takový případ se týká 3 467 kW z celkových 7 119 kW 

plynových kotlů. Dále je v tabulce uvedeno snížení instalovaného výkonu elektrických zdrojů za 

současného navýšení instalovaného výkonu tepelných čerpadel cca 1,9 MW. Ve variantě TZB varB je 

potom uvedeno celkové navýšení instalovaného příkonu tepelných čerpadel za současné eliminace 

ostatních zdrojů. Jedná se o celkový instalovaný výkon přibližně 17 MW. Tabulka 58 dále uvádí 

potřebnou investici na výměnu zdrojů tepla. Měrné investice použité pro výpočet korespondují 

s hodnotami uznatelných nákladů programu OPŽP, a to ve výši 8 300 Kč/kW instalovaného plynového 

kotle, 30 000 Kč/kW tepelného čerpadla typu vzduch-voda. Uspořené náklady za nerealizované 

investice do elektrokotlů, místo nichž je uvažováno s výměnou tepelného čerpadla jsou uvažovány ve 

výši 1 500 Kč/kW. V případě CZT není započtena úspora na nerealizované instalaci vzhledem 

k předpokládaným nákladů na odpojení. 

 

Tabulka 58: Potřebná investice do výměny zdroje tepla – vzorek 100 budov 

 

varianta obálky varianta 4 pasivní standard varianta 4 pasivní standard

varianta zdroje tepla TZB varA - mix zdrojů TZB varB - tepelná čerp.

CZT 0 11 734

PL 982 11 090

EL 4 180 4 245

TČ -1 650 -10 527

TP 0 90

SL 0 10

KJP 0 611

celkem 3 512 17 252

oproti variantě 4 bez vým. zdroje 9% 42%

oproti stávajícímu stavu 5% 27%

úspora energie výměnou zdrojů var. 4 - pasiv

[MWh]

varianta obálky

var. zdroje tepla

typ zdroje [kW] [tis. Kč] [kW] [tis. Kč]

CZT 0 0 -7 870 0

PL 3 467 28 779 -7 119 -59 089

EL -1 861 -2 792 -1 898 -2 846

TČ 1 861 55 841 17 164 514 912

TP 0 0 -46 -430

SL 0 0 0 0

KJP 0 0 -231 0

celkem 81 828 452 547

výkon měněných zdrojů tepla a potřebná investice

TZB varB tepelná čerp.

varianta 4

TZB varA mix zdrojů

varianta 4



 

66 
 

7.4. Úspora výměnou zdrojů tepla pro celý sektor budov 

V kapitole 0 byla uvedena související úspora díky renovaci obálky budov se zohledněním části budov, 

na kterých se renovace obálky nebude realizovat (cca 40% budov). Ve výpočtu úspory a investice vlivem 

výměny zdrojů tepla je z důvodu zjednodušení uvažováno se stavem, kdy jsou všechny budovy 

renovovány na pasivní standard. Úspora vyvolaná výměnou zdrojů ve variantách TZB varA a TZB varB 

je tedy následně díky tomu podhodnocená (na straně bezpečnosti). 

Data z kapitoly výše pro hodnocený vzorek 100 budov jsou využita pro zjištění možné úspory 

a potřebné investice pro celý fond nerezidenčních budov. Průměrná cena úspory nakoupené energie 

je ve variantě TZB varA (mix zdrojů) stanovena ve výši 6,5 tis. Kč/GJ. Ve variantě TZB varB (TČ) potom 

7,29 tis. Kč/GJ.  

Celková možná úspora ve variantě TZB varA je stanovena ve výši 7,0 PJ s odpovídající výší investice 

potom 45 mld. Kč. Celková možná úspora ve variantě TZB varB je stanovena ve výši 34,3 PJ s 

odpovídající výší investice potom 250 mld. Kč. 

 

Tabulka 59: Potřebná investice do výměny zdroje tepla – vzorek 100 budov 

 

 

Kombinací stavebních a technologických opatření lze tedy v progresivním scénáři uspořit přes 45 PJ 

nakupované energie s průměrnou cenou úspory 12,3 tis. Kč/GJ v prvním roce po provedení opatření. 

 

 

varianta obálky varianta 4 

pasivní standard

varianta 4 

pasivní standard

varianta 4 

pasivní standard

varianta zdroje tepla SS - stávající stav TZB varA - mix zdrojů TZB varB - tepelná čerp.

celková plocha vzorku [m2]

investice do výměny zdroje tepla [mil. Kč] 0 81,8 452,5

[MWh] 0 3 512 17 252

[GJ] 0 12 642 62 109

průměrná cena úspory [tis. Kč/GJ] - 6,47 7,29

energeticky vztažná plocha budov 

(statistická data)
[m2]

investice do výměny zdroje tepla [mld. Kč] 0 45,1 249,6

[TWh] 0 1,9 9,5

[PJ] 0 7,0 34,3

248 290 635

úspora nakoupené energie

výměnou zdrojů tepla

hodnocený vzorek 100 budov

fond nerezidenčních budov

úspora nakoupené energie

výměnou zdrojů tepla

450 179



 

67 
 

7.1. Komentář k ostatním spotřebám energií 

Ostatními složkami spotřeb energií (chlazení, větrání, osvětlení, ad.) resp. jejich možné úspoře není 

v této studii věnována zvláštní pozornost, nicméně v rámci analýzy vzorku 100 budov jsou výpočtové 

hodnoty těchto spotřeb k dispozici. Měrné hodnoty pro jednotlivé složky uvádí následující tabulka. 

Největší průměrnou hodnotu dílčí dodané energie vykazuje složka osvětlení, přibližně 15 kWh/(m2a). 

Ohřev teplé vody potom velmi podobnou hodnotu, 14 kWh/(m2a). U chlazení lze konstatovat 

průměrnou hodnotu 1,3 kWh/(m2a). Zde je nicméně třeba poznamenat, že pouze u 33% budov se 

chlazení vyskytuje. Průměrnou hodnotou pro budovy, kde se chlazení vyskytuje, je 4 kWh/(m2a). Dále 

je třeba poznamenat, že i u budov, které vykazují dodanou energii na chlazení, se zpravidla jedná pouze 

o některé části budov, které jsou chlazeny. Z pohledu metodiky výpočtu dodané energie, je k chlazení 

přistupováno odlišně od vytápění a dodaná energie je totožná se spotřebou energie. Měrná potřeba 

energie na chlazení by tedy u budov, které chlazení vykazují, vycházela přibližně 12 až 16 kWh/(m2a), 

při uvážení chladícího faktoru 3 až 4. Současně je však třeba poznamenat, že výpočet spotřeby energie 

na chlazení v případě použití měsíční metody ČSN EN ISO 13790 v mnoha případech vykazuje 

nerelevantní výsledky. Průměrnou dodanou energií na větrání u nebytových budov je hodnota 

3 kWh/(m2a), přičemž nucené větrání se vyskytuje pouze v 27% případů.  

 

Tabulka 60: Dílčí dodané energie na složky mimo vytápění, primární neobnovitelná energie, vzorek 100 budov 

 

 

dílčí měrná dodaná energie min průměr max počet 

výskytů

průměr u 

budov, kde 

se vyskytuje

- [kWh/(m²·a)]

neobnovitelná primární energie (měrná hodnota) 58 200,1 639 100 200,1

chlazení (měrná hodnota) 0 1,3 22 33 3,9

větrání (měrná hodnota) 0 2,9 80 27 10,6

úprava vlhkosti (měrná hodnota) 0 0,2 15 2 8,5

teplá voda (měrná hodnota) 3 13,9 72 100 13,9

osvětlení (měrná hodnota) 6 14,8 26 100 14,8

celkem dodaná energie na složky mimo vytápění 33

[kWh/(m²·a)]
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8. Závěr 

Uvedená studie poskytuje data o energetické náročnosti budov nebytového fondu České republiky. 

V prvním kroku vychází z podrobné analýzy 20 nebytových budov, kde v otázce vytápění srovnává 

výpočtové hodnoty podle metodiky ČSN EN ISO 13790 (měsíční krok) a v souladu s vyhláškou 78/2013 

Sb. s hodnotami skutečných spotřeb. Na základě výsledků srovnání odvozuje metodu korekce 

výpočtových hodnot na hodnoty blíže realitě, kterou lze následně obecně aplikovat. V dalším kroku 

studie uvádí rozsáhlejší analýzu pro vzorek 100 nebytových budov v úrovni výpočtových hodnot, kde 

za pomoci odvozené metody korekce analyzuje pro každou budovu jednotlivě její spotřeby ve 

stávajícím stavu a dopady několika úrovní úsporných opatření. Dále studie uvádí rozbor statistických 

dat o nebytových budovách z několika zdrojů. V posledním kroku je potom z analýzy vzorku budov 

extrapolováno na celý nerezidenční sektor budov České republiky.  

Studie ve výsledku stanovuje možný potenciál úspory nakoupené energie ve výši 13,7 až 43,1 PJ při 

potřebné investici 189 až 642 mld. Kč. Se stavebními opatřeními včetně rekuperace je uvažováno na 

80% podlahové plochy budov. Na zbylých 20% podlahové plochy se z důvodu vysoké ceny úspory 

s renovací neuvažuje. Uvedených 80% je dále rozděleno na část budov, kde je renovace ekonomicky 

efektivnější (50% podlahové plochy) s průměrnou cenou úspory 9 -12 tis. Kč/GJ v závislosti na hloubce 

renovace a na část, kde je ekonomicky méně efektivní (zbylých 30% plochy) s průměrnou cenou úspory 

23-24 tis. Kč/GJ. Celkově jsou hodnoceny 4 různé úrovně opatření ve stavební části společně instalací 

nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. V oblasti zdrojů tepla jsou potom uvažovány dvě 

variatny úsporných opatření. První předpokládá poměrně realistický scénář opatření vedoucí 

k náhradě pouze určitých typů zdrojů, resp. zvýšení jejich účinnosti (v této variantě se nepředpokládá 

odpojení od soustavy CZT). Potenciál úspory v této variantě je stanoven na 7,0 PJ. Druhá varianta je 

čistě hypotetická a uvažuje výměnu stávajících zdrojů za prozatím nejúčinnější zdroje pro vytápění, 

tepelná čerpadla. Potenciál u této hypotetické varianty je stanoven na 34,3 PJ. 

V kombinaci opatření v části stavební (včetně větrání s rekuperací) s konzervativními opatřeními 

v technologické částí potom studie vyčísluje možnou úsporu 50,1 PJ nakupované energie s průměrnou 

cenou úspory 13,7 tis. Kč/GJ. V kombinaci s hypotetickou variantou přechodu zdrojů na tepelná 

čerpadla se potom jedná o potenciál 77,4 PJ. 

Podrobnější výsledky jsou uvedeny v závěru jednotlivých kapitol. Je třeba dodat, že statistická data, jak 

je uvedeno výše, nejsou k dispozici pro poměrně velkou část budov. Uvedený potenciál úspory však 

vychází pouze z dat, která jsou k dispozici, a lze tedy předpokládat, že reálný potenciál v nerezidenčním 

sektoru je vyšší. Další možnosti úspor samozřejmě nabízí i ostatní složky spotřeby, jako je osvětlení, 

větrání, chlazení, a další možnosti úspor v oblasti rozvodů a regulace, kterým se studie věnuje pouze 

okrajově. 

Závěrem je třeba poznamenat, že dostupnost a kvalita dat o budovách v nerezidenčním sektoru je 

výrazně horší, nežli u sektoru rezidenčního. V tomto směru je jistě velký prostor pro další zpřesnění 

údajů o budovách, například za pomoci kvalitní databáze průkazů energetické náročnosti, kterou by do 

budoucna mělo mít být k dispozici ministerstvu průmyslu a obchodu. 
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Příloha 1 

- grafická ukázka případových studií - 
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