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376 PJ (PETAJOULŮ)

SPOTŘEBA ENERGIE V BUDOVÁCHPOČET BUDOV V ČESKÉ REPUBLICEV BUDOVÁCH TRÁVÍME 90 % ČASU

Budovy v České republice

90%
VEŘEJNÝCH 
A KOMERČNÍCH BUDOV

613 134
JEJICH CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA JE 599 000 000 m2

4 574 000 000

KONEČNÁ SPOTŘEBA
ENERGIE V BUDOVÁCH



Aliance Šance pro budovy v letech 2015 až 2017 na základě statistických dat provedla analýzu možnosti 
úspor energie v budovách v České republice včetně souvisejících nákladů na tyto renovace. Základem
pro zjištění počtu rodinných a bytových domů bylo Sčítání lidu, bytů a domů, které prováděl Český 
statistický úřad v roce 2011. Data o spotřebě energie pochází ze statistiky Ministerstva průmyslu 
a obchodu. 

Většina z těchto budov neprošla dostatečnou renovací zaměřenou na snížení energetické náročnosti. 
Výsledkem jsou vysoké účty za energie pro obyvatele a nezdravé vnitřní prostředí. Na úrovni státu pak 
patří Česká republika k nejvíce energeticky náročným ekonomikám.

Energetická efektivita bývá často dávána také do souvislosti s energetickou bezpečností. Česká 
republika je výrazně závislá na dovozu zemního plynu. Šance pro budovy spočítala, že Česká republika
může do roku 2030 snížit spotřebu plynu o 1,8 miliardy m3, což je až 33 % dovozu z Ruska, pokud by
využila potenciálu úspor energie v budovách.



Změny klimatu v České republice
Vlny veder, sucho a výrazně méně sněhu na horách

Zdroj: Modely vývoje klimatu v České republice 2015-2060, Katedra fyziky atmosféry MFF UK, 2015



Průměrná teplota v České republice do roku 2040 pravděpodobně stoupne minimálně o 1 °C, 
do roku 2060 až o 2,5 °C. Vzroste množství tropických dnů, tedy dnů s teplotou vyšší než 30 °C. 
V období 2015 až 2039 bude jejich počet ročně vyšší o dva až šest, v období 2040 až 2060 jich bude 
v České republice dokonce o osm až dvanáct více. Ještě více poroste počet tzv. letních dnů, tedy dnů,
kdy je teplota nad 25 °C. Pro vzdálenější období 2040 až 2060 jejich počet vzroste až o 35.

Poroste také počet vln veder, tedy sérií šesti a více dnů s nadprůměrnými teplotami. Těch bude 
pravděpodobně až o pět ročně více. Největší nárůst veder bude pozorován na jižní Moravě v oblasti mezi 
Znojmem a Hodonínem. Obyvatelé měst, zejména Prahy a Brna, pak pocítí zesílený vliv tzv. městského 
tepelného ostrova. Naopak ubude mrazových dnů a na horách bude výrazně méně sněhu.

Sucha nejvíce postihnou jižní Moravu a střední Čechy, podle modelů bude v období 2040 až 2060 více 
než třetina roku bez srážek. Sucha, tedy období, kdy během šesti a více dní spadne méně než 1 mm 
srážek, budou častější, v nejvíce zasažených oblstech takových období bude 20 a více za rok.



Budovy v České republice nejsou připraveny 
na změnu klimatu 

50%
VEŘEJNÉ
A KOMERČNÍ BUDOVY

40%
BYTOVÉ DOMY

25%
RODINNÉ DOMY



Adaptační opatření pro budovy
Stavebně-technická opatření, která adaptují budovy na projevy změny klimatu, zahrnují zlepšení tepelně 
technických vlastností obálky budovy, realizaci opatření zamezujících přehřívání interiéru, zefektivnění 
stávajícího energetického hospodářství budovy a celkovou úpravu okolí objektu tak, aby maximálně 
předcházela zhoršení místních klimatických podmínek.

Budova by měla být realizována s kvalitní, vysoce izolovanou obálkou budovy, zajišťující nejen velmi 
nízkou spotřebu energie na vytápění v zimě a chlazení v létě, ale i vysokou celoroční stabilitu vnitřního 
prostředí objektu (včetně případu přerušení dodávky tepla nebo chladu). Míra prosklení jednotlivých 
fasád objektu a akumulační schopnosti budovy mají umožňovat zisk energie ze slunečního záření 
v zimních měsících, ale současně předcházet nadměrné tepelné zátěži v letních měsících.

Nutnosti aplikace systému chlazení je vhodné předcházet vhodným zasazením budovy do krajiny, 
využitím okolní zeleně, koncepčním návrhem samotné stavby, volbou materiálů a barevností 
jednotlivých konstrukcí uvnitř i vně budovy, vnějším stíněním prosklených částí a využitím možností 
nočního předchlazení. Důležitá je instalace systému řízeného větrání s rekuperací tepla.

Mimo zajištění nízké energetické náročnosti budovy adaptované na změnu klimatu, měl by její koncept 
obsahovat i systém šetrného hospodaření s vodou. 
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Aktuální informace o všech programech podpory na energetické úspory v budovách lze nalézt na www.renovujdum.cz



Státní podpora renovace budov je v České republice nepřehledně rozmístěna do celkem osmi národních
i evropských programů. Pro porovnání, v Německu všechny programy na podporu úspor energie 
administruje Národní rozvojová banka KfW.

Na konci roku 2016 Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí České 
republiky vyhlásili novou kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám zaměřenou na výstavbu 
bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Součástí jsou i adaptační opatření, například 
dotace na budování zelených střech a využívání tepla z odpadní vody. Zelené střechy přispívají k úspoře 
energie na vytápění a chlazení, a to zejména v období větších výkyvů venkovních teplot, mají příznivý 
vliv na přirozený koloběh vody, zlepšují mikroklima a omezují prašnost. Kromě termoregulačních 
schopností dokáží zelené střechy oživit okolní zástavbu a unikátním způsobem tak propojují moderní 
architekturu s principy udržitelnosti.

Ostatní programy zatím adaptační opatření nepodporují. 



Stavební zákon – nutné změny 

Stávající stavební řád neukládá stavebníkům povinnost dokládat a stavebním úřadům v plném rozsahu
kontrolovat plnění požadavků na energetickou náročnost budovy, tepelnou ochranu, zamezení 
přehřívání v letních měsících a zajištění dostatečného větrání.

V případě větších změn dokončených budov pak realizace záměru často nevstupuje ani do zjednodušené 
podoby stavebního řízení a je realizována bez projektové dokumentace.

Stavební zákon a prováděcí vyhlášky by měly být upraveny tak, aby v reálné stavební praxi vedly 
ke zvýšení kvality energeticky úsporných renovací budov, včetně zahrnutí adaptačních prvků.

Důležité je také zajistit přítomnost odborných osob, především v procesu návrhu větších změn 
dokončených budov, která stavebníkovi zajistí kvalifikovaný návrh v souladu s platnými předpisy. 
Kontrola plnění požadavků může být prováděna při ohlášení stavby s doložením jednoduché podoby 
projektové dokumentace.



Příklad budovy adaptované na změnu klimatu 

NOVOSTAVBA 
Adresa: Kremsmünster, Rakousko | Architekt: Poppe*Prehal Architekten, Steyr | Realizace: 2001-2002 | Vytápěná plocha: 161 m² | Investiční náklady: 250.000 €, vícenáklady na PS 5 %

Rodinný dům byl postaven jako jeden z prvních 10 pasivních objektů v Horním Rakousku. Jedná se o moderní
dřevostavbu na základové desce, orientace hlavní fasády s obytnými místnostmi je směrem na jihovýchod, takže jsou
zajištěny dostatečné solární zisky. Do svahu na vstupní straně je zapuštěna železobetonová konstrukce sklepa, který
je termicky oddělen od hmoty domu, stejně tak jako dílna a dřevěný přístřešek pro auta. V prvním roce užívání (2003)
byla celková spotřeba energie na vytápění, osvětlení, vaření atd. 6.000 kWh/rok. V roce 2009 byly na střechu
nainstalovány fotovoltaické panely (5 kWp) s produkcí 5.000 kWh/rok, takže se objekt stal téměř nulovým. V roce 2012
byl vestavěn další zdroj tepla - krbová kamna (o výkonu 1,6 kW), která ušetří 1.000 kWh/ rok elektrické energie. Dům
je tedy možné v současné době považovat za objekt s nulovou spotřebou energie v celoroční bilanci. K úspoře elektrické
energie přispívají i LED svítidla instalovaná téměř v celém domě.



Scénáře renovace budov 
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Strategie renovace a adaptace budov
Šance pro budovy namodelovala pět možných scénářů postupu energeticky úsporné renovace a adaptace budov 
na změnu klimatu. Základní scénář uvažuje nejpomalejší možné tempo renovací, kdy stát nechá běžet trh svým 
tempem a nevytvoří pro ně příznivý rámec. Druhý scénář uvažuje rychlé, ale mělké renovace fondu budov, třetí 
pak počítá s pomalými, ale energeticky důkladnými renovacemi, čtvrtý scénář popisuje rychlou a důkladnou 
renovaci fondu budov a pátý je hypotetický a ideální, tedy uvažuje 3 % důkladně renovovaných budov již 
od zítřka a pak každý rok.

Z modelování se jeví jako nejvhodnější zajistit naplnění alespoň scénáře č. 4 (rychlý a důkladný), který by 
přispěl celkovou úsporou na konečné spotřebě energie mezi lety 2021 a 2030 ve výši 64 petajoulů. To odpovídá 
pravděpodobnému českému cíli podle článku 7 revidované směrnice o energetické účinnosti. Tento scénář má 
také příznivý vliv na adaptaci budov na změnu klimatu, snížení provozních výdajů na chlazení a zvýšení 
produktivity práce zaměstnanců v administrativních budovách a zdraví obyvatel v obytných budovách.

Pro naplnění tohoto scénáře je důležité zejména nastavit motivační finanční podporu pro vlastníky všech 
typů budov. Vedle dotační podpory je třeba začít uvažovat o využití finančních nástrojů a pákování veřejných 
prostředků soukromými nejen na úrovni vlastníků budov, ale také na úrovni programu. Investice do úspor 
energie v budovách mají roční výnosy 4 až 6 % a poměrně nízké riziko. Veřejné prostředky mohou být také 
využity pro garanční mechanismus vůči bankovním úvěrům.



Přínosy energeticky úsporných renovací  

KVALITNÍ RENOVACE ZLEPŠÍ 
VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ DOMŮ

ÚSPORY ENERGIE JSOU 
MOTOREM PRO EKONOMIKU

= AŽ 1,5 % PŘÍSPĚVKU K ČESKÉMU HDP

= AŽ 55 000 PRACOVNÍCH MÍST



Rozvoj energeticky úsporného stavebnictví má mnohočetné přínosy. Řadě malých a středních firem
napříč celou Českou republikou otevírá cestu k novým zakázkám, čímž pomůže zachovat pracovní 
místa nebo vytvořit nová. Zpomalí čerpání omezených zásob nerostného bohatství. Sníží naši závislost 
na politicky nestabilních zemích, emise skleníkových plynů i lokální znečištění. A co je důležité, kvalitní
energeticky úsporné budovy zajišťují dostatečný přísun čerstvého vzduchu, což má pozitivní vliv 
na zdraví uživatelů budovy. Rovněž přispějí ke zlepšení životní úrovně u nízkopříjmových domácností –
právě na ně mají rostoucí ceny energie největší dopad.

Pro pět scénářů byly ekonomem Miroslavem Zámečníkem analyzovány dopady investic na základní
makroekonomické veličiny – HDP, zaměstnanost, daňové a kvazi-daňové příjmy. Zatímco jednotlivé
scénáře se liší poměrně výrazně co do výše celkových investic, konverzní efekty těchto investic na výše
uvedené makroekonomické veličiny jsou velmi podobné. Výsledkem je, že investiční aktivita v oblasti
energeticky úsporných renovací má pozitivní vliv na indukovaný HDP ve výši ve většině scénářů 
přesahující 90 % původní investice. Na konci sledovaného období k roku 2060 je rozdíl mezi relativní
ztrátou hrubé přidané hodnoty v důsledku neadaptovanosti budov na změnu klimatu mezi prvním 
a pátým scénářem v řádu 800 miliard korun, tedy ekvivalentu přibližně šestiny současného ročního
HDP České republiky.



Tuto publikaci vytvořila aliance Šance pro budovy v rámci projektu “Národní strategie adaptace budov 
na změnu klimatu” podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Šance pro budovy
Na Bělidle 30, 150 00 Praha 5

www.sanceprobudovy.cz/adaptace

Vydáno: Prosinec 2016

Šance pro budovy je aliance významných oborových asociací podporující energeticky úsporné stavebnictví. Sdružuje Centrum pasivního domu, 
Českou radu pro šetrné budovy, Sdružení EPS, Asociaci výrobců minerální izolace a Asociaci poskytovatelů energetických služeb. Reprezentuje 
přes 300 firem napříč hodnotovým řetězcem výstavby a renovace budov. Šance pro budovy usiluje o dosažení mnohočetných společenských přínosů, 
které s sebou energeticky úsporné budovy nesou.


