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1. Změna klimatu v ČR - shrnutí 

Česká republika bude podle v současnosti známých informací patřit k méně postiženým oblastem. 

I přesto klimatická změna přivodí řadu problémů, které se budou bezprostředně dotýkat i sektoru 

stavebnictví a lidských sídel. 

Klimatická změna bude mít dopad na funkci ekosystémů - změna teplot a srážkového  

režimu - vypařování, vlhkost vzduchu a půdy, míra vegetačního růstu, zásoby vody, kvalita ovzduší. 

Klimatickou změnu v Evropě lze zjednodušeně popsat tak, že jih Evropy bude čím dál sušší (aridizace, 

desertifikace), zatímco sever Evropy bude vlhčí. 

Očekávané dopady: 

 Do roku 2030 se průměrná roční teplota vzduchu na našem území zvýší cca o 1 °C, průměrná 

roční teplota vzduchu v ČR stoupne do r. 2100 o několik stupňů 

 Zvýší se pravděpodobnost výskytu, intenzity i délky trvání episodických vln extrémně vysokých 

teplot.  

 Vzroste počet tropických dní (nad 30 °C) a nocí (nad 20 °C) 

 Počet arktických (maximální teplota během dne nepřesáhne -10 °C), ledových (teplota se 

během celého dne drží pod bodem mrazu) a mrazových (minimální teplota během dne klesne 

pod mrazu) dnů bude klesat 

 Budou se zvyšovat zimní srážkové úhrny, letní srážkové úhrny budou naopak klesat, významně 

vzroste počet dnů bezesrážkového období a riziko vzniku sucha, zvýší se riziko vzniku požárů 

 Změny hydrologického cyklu - distribuce srážek: vzroste riziko přívalových dešťů a následných 

lokálních povodní, zvýší se maximální průtoky, ale nejspíše poklesnou průměrné a minimální 

průtoky řek, případně bude docházet k úplnému vyschnutí toku,  

 Vzroste riziko vzniku městských tepelných ostrovů (UHI). 

 Zvýší se četnost extrémních povětrnostních jevů (vichřice, tornáda)  

http://casopis.vesmir.cz/clanek/zmeny-klimatu-v-cesku


 

2 
 

2. Možné dopady na sektor stavebnictví 

V urbanizované krajině budou mít změny klimatu vliv na sídelní budovy, stavební konstrukce a 

stavebnictví jako takové. Lze očekávat větší rozsah teplotních výkyvů (minima a maxima), kterým 

budou stavební materiály a budovy vystaveny. Intenzivnější srážkové jevy a silné větry mají vliv na 

narušení konstrukcí budov, snižují jejich hodnotu a zkracují životnost, což i přináší vyšší náklady na 

opravy.  

Změna klimatu také může v důsledku degradace ekosystémů a ztráty biologické rozmanitosti výrazně 

ovlivnit řadu ekosystémových služeb, včetně produkce stavebních materiálů. 

Nejvíce ohroženými a poškozenými budou chudší vrstvy obyvatelstva, které většinou žijí v méně 

kvalitních obydlích s méně kvalitní infrastrukturou. Významně ohrožena bude i ta část obyvatel, která 

obývá dosud renovované objekty, či objekty renovované nedostatečným způsobem.  

2.1. Otopná sezóna 

Zvýšení průměrné teploty na jaře, na podzim a v zimě lze očekávat v rozsahu 1 °C do roku 2030 a 

v rozsahu 3 °C do roku 2100.  

Tento nárůst ovlivní délku otopné sezóny, která se dnes v průměru pohybuje okolo 224 dnů (cca 60 % 

roku) a okolo 140 dnů (tedy cca 40 % roku) v případě energeticky pasivních budov.  

Zkrácení topné sezóny ovlivní dodávku systémů centrálního zásobování teplem a tedy i poměr stálých 

a proměnných nákladů. Lze tedy predikovat nárůst měrné ceny tepla a snížení konkurenceschopnosti 

centrálních systému zásobování teplem. Rovnocenným parametrem odběru tepla na vytápění bude 

nově i potřeba tepla na přípravu teplé vody. 

Zvýšení průměrné teploty v otopné sezóně celkově sníží spotřebu energie na vytápění budov. 

Nižší průměrná teplota může upravit zavedené standardy součinitelů prostupu tepla a změnit 

ekonomicky efektivní tloušťku tepelné izolace v konstrukci.  

Nižší počet mrazových, ledových a arktických dní může ovlivnit normativní pohled na nastavení 

tepelně-izolačních parametrů konstrukcí a dimenzování otopné soustavy 

V případě energeticky pasivních domů může vést kombinace zkrácení otopné sezóny a požadavku 

nižších dimenzí zdrojů tepla k ekonomicky neefektivní realizaci teplovodní otopné soustavy a příklonu 

ke zdrojům přímotopným. 
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Požadavek na nižší dimenzi otopné soustavy a zvýšení průměrné roční teploty může otevřít prostor pro 

vyšší pokrytí spotřeby energie OZE nebo umožnit jejich lepší integraci do stávajících konvenčních 

systémů. 

2.2. Chlazení a letní přehřívání 

Zvýšení průměrné teploty v létě lze očekávat v rozsahu 1 °C do roku 2030 a v rozsahu 4 °C do roku 2100. 

Současně s tímto dojde k nárůstu počtu tropických dní a nocí a zvýší se pravděpodobnost výskytu, 

intenzity i délky trvání episodických vln extrémně vysokých teplot. 

Mapa: Průměrný počet tropických dnů a nocí  

 
Zdroj: Adaptační strategie EU na klimatickou změnu 

Vysoké letní teploty trvající delší dobu značně ovlivňují mikroklima v urbanizované krajině. Ve zvýšené 

míře dojde k výskytu tzv. „tepelných ostrovů“, tedy oblastí výrazně teplejších než okolí. Hlavní příčinou 

je především materiálová skladba městských povrchů ovlivňující nejen akumulaci teploty v průběhu 

dne, ale rychlý odvod dešťových srážek, který by tyto povrchy jinak ochladili. 

Je pravděpodobné, že městské tepelné ostrovy a extrémnější počasí zvýší poptávku po chladících 

zařízeních během teplých období, což zvýší nejen spotřebu elektrické energie, ale může mít v krajním 

případě za následek kolísání napětí (brownouty) či výpadky dodávek elektrického proudu (blackouty). 

Kolísání napětí a hrozba blackoutů může vést k potřebě úpravy systému zásobování objektu energií 

s důrazem kladeným na větší nezávislost, případně integraci prvků zajišťujících vlastní stálou či 

pohotovostní výrobu energie. 



 

4 
 

Většina stávajících nerenovovaných a významná část renovovaných budov není vybavena systémem 

ochrany interiéru před slunečním zářením (např. stínící prvky, slunolami, apod.) a hrozí tak zvýšená 

zátěž interiéru v letním období. 

Teplotní výkyvy, zejména směrem k horku, mají zásadní vliv na tepelnou pohodu obyvatel. Navýšení 

vnitřní teploty vzduchu v letním období nad 26 °C může vést ke zvýšenému počtu zdravotních 

problémů a k nižší efektivitě práce.  

U stávajících budov nedisponujících chladícím zařízením, může vlivem zvýšené vnitřní teploty 

překračující hygienické požadavky kladené na pracovní prostředí, často docházet k nuceným omezením 

pracovní doby zaměstnanců. 

V oblasti stanovení výpočtu maximální přípustné teploty vnitřního vzduchu a návrhu klimatizačních 

zařízení může změna letního mikroklimatu vést k potřebě úpravy normativních podmínek návrhu 

nových staveb či nastavení závazných požadavků u stávajících budov. 

Úprava normativních podmínek může vést k potřebě změny koncepčního návrhu budov s důrazem na 

ochranu proti přehřívání se současnou minimalizací energetické náročnosti systému chlazení. 

Požadavky týkající se stínící techniky na nových, ale i stávajících budovách ovlivní architektonický 

vzhled jednotlivých staveb. Změna se může týkat i volby materiálové struktury stavby, kde bude kladen 

větší důraz na vyšší akumulační schopnosti. 

Přísnější požadavky na plnění kvality vnitřního prostředí a současný tlak na minimalizaci energetické 

náročnosti budovy zvýší tlak na vývoj nových technologií a materiálů. 

Lze předpokládat, že změny letního klimatu povedou k požadavků na úpravu urbanistického návrhu 

měst a infrastruktury, začlenění zeleně a vodních prvků do urbanistických plánů či konceptu samotných 

budov. 

Požadavky na snížení vlivu tepelných ostrovů povedou k úpravě návrhu řešení ulic s požadavky na 

osazení stromořadí a zvýšení podílu zeleně. Umístění vzrostlé zeleně může vést k požadavku úpravy 

koncepčního návrhu budov v nižších podlažích, případně možnostem způsobu jejich využití (v 

souvislosti se snížením denního osvětlení, oslunění, apod.) 

Požadavek na zvýšení podílu zeleně či vodních prvků v ulicích mohou vyvolat požadavky na její aplikaci 

v rámci obalových konstrukcí budovy (zelené střechy, zelené fasády, realizace fontán a vodních prvků 

v rámci větších komplexů budov). 

Požadavek na snížení teploty vzduchu ve městě může vyvolat požadavky na materiálovou strukturu 

obalových konstrukcí budovy, kladoucí důraz na vyšší odrazivost slunečního záření, nižší akumulaci 

tepla, apod. 
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2.3. Hospodaření s vodou 

Letní srážkové úhrny budou postupně klesat, významně vzroste počet dnů bezesrážkového období a 

tedy i riziko vzniku sucha. Dojde ke změnám hydrologického cyklu, kdy vzroste riziko přívalových dešťů 

a následných lokálních povodní, zvýší se maximální průtoky, ale nejspíše poklesnou průměrné a 

minimální průtoky řek, případně bude docházet k úplnému vyschnutí toků. Na jaře a na podzim se úhrn 

srážek mírně zvýší. 

Mapa: Očekávaný vývoj průměrů počtu dnů bezesrážkového období v ČR do r. 2100. 

 

Zdroj: Pretel, 2013, http://casopis.vesmir.cz/clanek/zmeny-klimatu-v-cesku 

V letním období spadne v celkovém úhrnu menší množství srážek, které se navíc budou soustředit 

v přívalových deštích s rychlými odtoky z krajiny. V důsledku těchto skutečností hrozí riziko poklesu 

spodní hladiny vody a tedy i její dostupnosti ze stávajících zdrojů (studny). 

Zvýšená potřeba chladu v letním období může vyvolat zvýšenou poptávku po vodě do chladících 

systémů. 

Až dvojnásobně dlouhé období sucha v letním období se sníženým množstvím srážek a vysychajícími 

vodními toky může vést ke zvýšené poptávce po vodě nejen u domácností, ale především v zemědělství 

a průmyslu. Zvýšená poptávka může následně zvýšit cenu vody a vytvořit tlak na zvýšení odběru zásob 

http://casopis.vesmir.cz/clanek/zmeny-klimatu-v-cesku
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podzemní vody (realizace vlastních zdrojů). Dalším z možných jevů je v případě nedostatku kvalitní 

pitné vody omezení dodávek do domácností a požadavek na eliminaci neefektivního využití pitné vody 

(např. splachování) či požadavek na využití dešťové vody v místě dopadu. 

Tlak na vyšší spotřebu vody může vytvořit prostředí pro rychlejší rozvoj technologií efektivního 

hospodaření s vodou (využití šedé vody, filtrační technologie, retenčních technologií, apod.) a jejich 

následné aplikaci na stavbách. 

Zvýšená zátěž stávajících kanalizačních systémů (vlivem přívalových srážek) a požadavky na její snížení 

mohou vést k požadavkům na likvidaci dešťové vody na vlastním pozemku či v rámci budovy (např. 

zelené střechy, dešťové jezírka, zatravňovací pásy, apod.). 

Nižší množství srážek a stoupající průměrná teplota může vést k úbytku vegetace. 

Nedostatek vody a její rychlý odtok z místa dopadu vyvolají požadavky na úpravu urbanistického a 

krajinářského konceptu s jejich vzájemným těsnějším propojením. 

2.4. Extrémní klimatické jevy 

V urbanizované krajině budou mít změny klimatu vliv na sídelní budovy, stavební konstrukce a 

stavebnictví jako takové. Lze očekávat větší rozsah teplotních výkyvů (minima a maxima), intenzivnější 

srážkové jevy a silné poryvy větry spojené s vichřicemi. 

Všechny tyto jevy mají vliv na narušení konstrukcí budov, snižují jejich hodnotu a zkracují životnost, 

což s sebou bude přinášet zvýšené náklady na údržbu staveb. 

Vyšší četnost extrémních klimatických jevů a s tím spojené škody na majetku mohou vést ke zvýšení 

pojistného a tedy i nákladů na provoz budov a zařízení. 

Povodně a zvodně 

Zvýšené riziko výskytu přívalových dešťů a vyšší množství srážek na jaře a na podzim s sebou přináší i 

zvyšující se rizika výskytu povodní a zvodní. 

Tyto rizika mohou přinést požadavky na úpravu rozsahu zátopového a záplavového území a s tím 

související úpravu územních plánů s vlivem na zastavitelnost některých částí území. Úprava požadavků 

se může týkat i ochrany stávajících budov situovaných v záplavových územích. 

Zvýšené riziko zvodní může vyvolat požadavky na koncepční úpravu návrhu samotných budov či jejich 

umístění na pozemku s ohledem na možný vnik vody do spodních pater. 
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Požáry 

Letní srážkové úhrny budou klesat, významně vzroste počet dnů bezesrážkového období a riziko vzniku 

sucha. Hrozí zvýšené riziko vzniku požárů. Toto riziko se spíše týká volné, něž urbanizované krajiny. 

Zvýšené riziko vzniku požárů může vést k potřebě úpravy stávajících požárních předpisů. 

Vítr 

Zvýšený výskyt silných poryvů větru a vyšší četnost výskytu vichřic může ovlivnit způsob návrhu budov. 

Jedním z případů jsou konstrukční úpravy u výškových budov namáhaných větrem. Druhým případem 

jsou požadavky na kotvení prvků umístěných na fasádách objektů, realizaci venkovních žaluzií, apod. 

U starších objektů bude docházet k rychlejší degradaci povrchových úprav (omítek, střešních krytin, 

apod.). 

2.5. Ostatní 

Zvýšený počet dnů bezsrážkového období a zvýšený výskyt extrémních klimatických jevů může ovlivnit 

sektor zemědělství a zapříčinit nižší zemědělské výnosy.  

V tomto ohledu se může zvýšit tlak na omezení záboru kvalitní orné půdy pro stavební účely a tedy i 

omezení růstu sídelních útvarů. Tento požadavek zvýší tlak na využití stávajících nevyužívaných ploch 

v intravilánu měst včetně využití tzv. Brownfieldů. 

Vlivem navýšení průměrné zimní teploty, úbytku mrazových dnů a mírnému snížení úhrnu srážek 

v zimním období lze očekávat změnu množství sněhových srážek. To může ovlivnit způsob dimenzování 

střešních konstrukcí z pohledu statiky a tedy i změnu normativního prostředí. 



 

8 
 

3. Průzkum stávajícího fondu budov 

Průzkum stávajícího fondu budov vychází ze studie „Průzkum fondu budov a možností úspor energie“ 

zpracované aliancí Šance pro budovy v březnu 2014. Průzkum se zaměřuje na tzv. obvykle obydlené 

rodinné, bytové a ostatní budovy. Jedná se o nejpočetnější a nejlépe zmapovanou oblast výstavby v ČR. 

Zde uvedená data poslouží k následnému stanovení potenciálu realizace navržených adaptačních 

opatření a vyčíslení orientačních nákladů na jejich realizaci. 

3.1. Počet budov – rezidenční sektor 

Rodinné domy 

Statistická data o rodinných domech ČR použitá ve studii obsahují údaje o budovách s rozlišením dle 

počtu nadzemních podlaží 1 až 3 a věkovými kategoriemi 1919 (a starší budovy) až 2011 dle roku 

výstavby. Celkový počet rodinných domů je 1 583 237 budov. Z toho 1 486 823 je počet budov, u 

kterých je známý počet podlaží a zároveň rok výstavby. Ve studii je u rodinných domů dále počítáno 

pouze s budovami se známým počtem podlaží a roku výstavby.  

Tabulka 1:  Celkový počet rodinných domů v jednotlivých kategoriích (SLDB 2011) 

Počet podlaží 
budovy 

Počet domů celkem RD  
samostatné 

RD  
dvojdomky 

RD 
 řadové 

  [-] [-] [-] [-] 

Celkem 1 554 794 1 163 655 133 877 257 262 

  100,0% 74,8% 8,6% 16,5% 

1 584 075 456 426 38 885 88 764 

2 861 774 630 737 86 757 144 280 

3 45 995 24 753 4 783 16 459 

nezjištěno 62 950 51 739 3 452 7 759 
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Obrázek 1: Celkový počet budov dle období výstavby a počtu podlaží 

 

Bytové domy 

Statistická data o bytových domech ČR použitá ve studii obsahují údaje o budovách s rozlišením dle 

počtu nadzemních podlaží 1 až 30 a dle roku výstavby. Celkový předpokládaný počet bytových domů 

činí cca 211 252 budov s celkovým počtem cca 2 416 033 bytových jednotek. 

Tabulka 2: Celkový počet bytových domů v jednotlivých kategoriích 

POČET BUDOV [-] období výstavby 

počet podlaží celkem 1919 a 
dříve 

1920-
1945 

1946-
1960 

1961-
1980 

1981-
2000 

2001-
2011 

nezjiš-
těno 

  211 252 26 077 27 775 30 573 71 429 38 042 12 674 4 682 

1 podlaží 3 910 1 199 612 473 556 526 488 56 

2 podlaží 37 708 7 939 5 700 6 867 9 734 4 892 2 350 226 

3 podlaží 49 888 7 714 8 909 11 226 12 154 6 209 3 420 256 

4 podlaží 48 000 4 777 5 360 7 313 19 079 8 154 3 084 233 

5 podlaží 23 354 3 175 3 905 2 916 8 573 3 203 1 452 130 

6 podlaží 10 192 598 1 351 827 4 100 2 570 712 34 

7 podlaží 5 716 138 838 272 2 780 1 337 330 21 

8 podlaží 15 259 32 160 81 7 394 7 163 390 39 

9 podlaží 3 216 0 16 12 1 852 1 226 101 9 

10 podlaží 700 0 1 8 504 155 32 0 

11 a více podlaží 3 660 0 15 21 2 397 1 134 88 5 

nezjištěno 9 649 505 908 557 2 306 1 473 227 3 673 
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Tabulka 3: Celkový počet bytů v bytových domech v jednotlivých kategoriích 

POČET BYTŮ [-] období výstavby 

počet podlaží celkem 1919 a 
dříve 

1920-
1945 

1946-
1960 

1961-
1980 

1981-
2000 

2001-
2011 

nezjiš-
těno 

  2 416 033 166 271 230 420 250 141 989 462 569 804 153 527 56 408 

1 podlaží 18 466 4 887 2 570 1 937 3 165 2 820 2 788 299 

2 podlaží 174 915 34 391 25 014 31 127 45 086 24 281 13 697 1 319 

3 podlaží 324 604 41 925 50 146 75 511 85 448 40 571 29 445 1 558 

4 podlaží 489 745 37 579 46 586 70 586 204 713 89 104 39 189 1 988 

5 podlaží 310 593 32 943 50 087 40 176 116 594 44 050 24 975 1 768 

6 podlaží 174 383 7 365 22 427 14 894 69 256 44 733 15 209 499 

7 podlaží 115 119 1 847 16 118 5 441 55 718 27 738 7 833 424 

8 podlaží 358 531 468 3 279 1 671 174 960 167 842 9 475 836 

9 podlaží 81 354 0 252 268 46 468 31 505 2 649 212 

10 podlaží 23 602 0 8 276 16 536 5 570 1 212 0 

11 a více podlaží 183 950 0 311 1 035 120 563 57 790 4 129 122 

nezjištěno 160 771 4 866 13 622 7 219 50 955 33 800 2 926 47 383 

 
Obrázek 2: Celkový počet budov dle období výstavby a počtu podlaží 
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Obrázek 3: Celkový počet budov a tzv. celková podlahová plocha obydlených bytů v bytových domech 

 

3.2. Kategorie budov 

Kategorie zahrnují pouze domy s tzv. obvykle obývanými byty. Věkové kategorie (a tedy i kategorie 

tepelně-technického standardu) respektují rozdělení dle statistických dat o budovách (SLDB 2011, 

ČSÚ).  

Tabulka 4: Věkové kategorie hodnocených budov 

Věkové kategorie hodnocených budov  

všechny typové kategorie 

1919 a dříve 1920 - 1945 1946 - 1960 1961 - 1980 1981 - 2000 2001 - 2011 

Jednotlivým věkovým kategoriím jsou přiřazeny odpovídající součinitele prostupu tepla. Součinitele 

prostupu tepla jednotlivých konstrukcí s rozdělením na střechu, stěny, podlahu a výplně jsou pro 

každou věkovou kategorii uvažovány rozmezím hodnot.  
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Obrázek 4: Uvažované součinitele prostupu tepla pro konstrukci - stěna 

 

Obrázek 5: Uvažované součinitele prostupu tepla pro konstrukci - střecha 
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Obrázek 6: Uvažované součinitele prostupu tepla pro konstrukci - podlaha 

 

Obrázek 7: Uvažované součinitele prostupu tepla pro konstrukci - výplně 
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Vlastní šetření souboru rodinných domů  

Šetření provedené na souboru 52 náhodně vybraných rodinných domů. Ve vzorku se v různém počtu 

vyskytují jedno, dvou a třípodlažní budovy. Sledovány zejména následující geometrické parametry: 

 obestavěný objem [m3] 

 počet nadzemních podlaží [-] 

 celková plocha ochlazovaných konstrukcí [m2] v členění obvodová stěna, střecha, podlaha, 

otvorové výplně 

 podlahová plocha z celkových vnitřních rozměrů [ m2] 

 podlahová plocha z vnějších rozměrů [ m2] 

 součinitele prostupu tepla konstrukcí obálky [W/(m2K)] 

 procento prosklení obvodových stěn [%] 
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Tabulka 5: Sledované hodnoty na vzorku dvoupodlažních budov 

 

3.3. Spotřeba energie 

Uvedena jsou data o konečné spotřebě v rezidenčním sektoru poskytnutá Ministerstvem průmyslu a 

obchodu. Data obsahují informace o konečné spotřebě dle účelu využití. Z dat je zřejmé, že např. mezi 

lety 2001 a 2011 lze zaznamenat pokles spotřeb v oblasti vytápění (20%) a osvětlení (20%). V oblasti 

ohřevu teplé vody jsou naopak konečné spotřeby prakticky na stejné úrovni. Pokles celkové spotřeby 

rezidenčního sektoru mezi lety 2001 a 2011 je potom 14%, což je způsobeno například nárůstem 

spotřeby elektřiny domácích spotřebičů atd.  

Počet 

pater 

budovy

Podlahová 

plocha z 

celkových 

vnitřních 

rozměrů

Obestavěný 

objem z  

vnějších 

rozměrů

Celková 

plocha 

konstrukcí 

obálky

Objem. 

faktor 

tvaru

Plocha 

ochlaz. 

podlah

Plocha 

ochlaz.              

stěn

Plocha  

ochlaz. 

střech

Plocha 

výplní 

otvorů

Průměrný 

součinitel 

prostupu 

tepla

Prosklení 

fasád

nS A V AC A/V AF AS AR AW Uem w%

[m2] [m3] [m2] [m3/m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [W/(m2K)] [%]

2 66 184 247 1,34 72 81 80 14 0,90 17%

2 86 297 276 0,93 74 114 77 11 1,09 9%

2 88 309 314 1,02 76 133 78 27 0,61 20%

2 98 323 351 1,09 77 180 74 20 1,49 11%

2 90 351 368 1,05 113 123 113 19 1,35 15%

2 95 361 398 1,10 120 139 120 18 1,09 13%

2 122 403 371 0,92 76 190 88 17 1,38 9%

2 141 446 225 0,50 58 84 60 23 0,69 22%

2 127 448 323 0,72 88 129 91 15 0,99 12%

2 138 458 357 0,78 85 147 99 27 0,34 18%

2 123 468 407 0,87 94 195 97 22 1,20 11%

2 126 483 482 1,00 158 150 158 16 0,95 10%

2 148 513 385 0,75 93 157 107 28 0,19 18%

2 150 589 388 0,66 92 167 92 36 0,43 22%

2 152 590 445 0,75 98 196 98 52 0,22 27%

2 173 613 486 0,79 116 197 123 50 0,39 17%

2 189 664 494 0,74 122 228 122 22 1,17 10%

2 213 700 500 0,71 129 198 145 28 0,96 14%

2 183 727 718 0,99 220 216 217 64 0,26 28%

2 204 770 545 0,71 127 191 177 50 0,36 26%

2 223 780 448 0,57 95 217 98 39 0,83 18%

2 276 781 504 0,64 110 221 139 34 0,98 15%

2 210 806 591 0,73 144 263 144 40 0,41 15%

2 245 810 584 0,72 141 244 166 33 0,33 13%

2 236 904 612 0,68 179 203 176 54 0,52 24%

2 468 1598 933 0,58 257 301 257 118 0,39 39%

min 66 184 225 0,50 58 81 60 11 0,19 9%

mean 168 591 452 0,82 116 179 123 34 0,75 17%

max 468 1598 933 1,34 257 301 257 118 1,49 39%

Q0,05 87 300 255 0,58 72 92 75 14 0,23 10%

Q0,95 268 881 691 1,10 210 259 207 62 1,37 28%

2 podlažní budovy



 

16 
 

Tabulka 6: Spotřeby ČR dle jednotlivých účelů využití a let 

Konečné spotřeby v jednotlivých letech 

Rok 2001 2003 2011 2011 

  [PJ] [PJ] [PJ] [PJ] 

Celková spotřeba v rezidenčním sektoru 294,79 287,35 252,59 100% 

Vytápění 215,49 206,64 172,07 68% 

Ohřev teplé vody 37,56 37,86 37,34 15% 

Osvětlení 3,43 2,95 2,74 1% 

Vaření 19,70 20,44 19,40 8% 

Ostatní (elektřina) 18,61 19,47 21,03 8% 

Tabulka 7: Meziroční srovnání spotřeb ČR dle jednotlivých účelů a let 

Meziroční srovnání spotřeb 

Rok 2001 2003 2011 2011 vs. 
2001   [PJ] [PJ] [PJ] 

Celková spotřeba v rezidenčním sektoru 100% 97% 86% -14% 

Vytápění 100% 96% 80% -20% 

Ohřev teplé vody 100% 101% 99% -1% 

Osvětlení 100% 86% 80% -20% 

Vaření 100% 104% 99% -1% 

Ostatní (elektřina) 100% 105% 113% 13% 

3.4. Procento zrenovovaných budov  

Jedním ze zdrojů podílu renovovaných budov z celkového počtu je studie PanelSCAN. Následující 

tabulka uvádí odhady na základě této studie (z 13. 5. 2011). 

Tabulka 8: Odhad podílu komplexně zrenovovaných budov na základě studie panelscan 

počet bytů panelové nepanelové celkem bytové 

celkem 1 200 000 960 000 2 160 000 

komplexně opravené 1992-2010 470 000 170 000 640 000 

procento komplexně opravených bytů k roku 2010 39% 18% 30% 

průměr rekonstruovaných v letech 2009 a 2010 na rok 60 000 25 000 85 000 

komplexně opravené do 2013 (odhad) 650 000 245 000 895 000 

odhad renovovaných z celkového počtu 2 160 000 54% 26% 41% 

odhad renovovaných z celkového počtu 2 416 033 48% 23% 37% 

Další možnost odhadu podílu zrenovovaných budov poskytuje vlastní výpočetní model. Ten hodnotí 

celý soubor rodinných a bytových domů ČR se zohledněním typových a velikostních kategorií. V rámci 

každé kategorie jsou zohledněny reálné geometrické charakteristiky zjištěné podrobným statistickým 

šetřením (např. procento prosklení fasád, atd.). Model tedy poskytuje přibližné informace například i 

o výměrách ochlazovaných konstrukcí s rozdělením na stěny, střechy, podlahy a výplně otvorů (např. 

celková plocha ochlazovaných obvodových stěn všech rodinných a bytových domů ČR je stanovena na 
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323 milionů m2, plocha ochlazovaných střech na 217 mil. m2, atd.). Na základě informace o množství 

vyrobených tepelných izolantů je možné přibližně stanovit procento zrenovovaných ploch a z něho 

následně odvodit přibližné procento zrenovovaných objektů.  

Obrázek 8: Vývoj množství prodaného izolantu (Cech pro zateplování budov, 2012) 

 

Odhad podílu renovovaných budov je vytvořen na základě podílu plochy aplikovaných ETICS a celkové 

plochy obvodových stěn (bez výplní otvorů) na rodinných a bytových domech včetně veřejných budov 

(zde je podíl stanoven na 25%). Hodnota 25% je odhadovaným podílem podlahových ploch veřejných 

budov z celkové podlahové plochy fondu budov ČR. V závislosti na uspořádání budovy (počtu pater, 

prosklení, faktoru tvaru, atd.) může podlahová plocha přibližně odpovídat ploše obvodových 

ochlazovaných stěn (hodnota bude podrobena dalšímu zkoumání). Následující tabulka (Tabulka 19) 

uvádí výsledný odhad podílu aktuálně renovovaných budov. Lze předpokládat, že určitá část produkce 

zateplovacího systému nebyla použita k renovaci obvodových ochlazovaných stěn, ale jiných 

konstrukcí (např. stropy suterénu s omítkou, jiné nevytápěné prostory, atd.). Výsledný podíl 

renovovaných budov je tedy uvažován hodnotou 35%. 

Tabulka 9: Vlastní odhad podílu renovovaných budov 

celková plocha fasád na rodinných a bytových domech 323 mil. m2 

celková plocha fasád včetně veřejných budov (odhad 25%) 431 mil. m2 

produkce ETICS mezi lety 1993 a 2013 167 mil. m2 

Procento budov se zateplenými fasádami 39%  

Odhad (zaokrouhlený) celkově zrenovovaných budov 35%  

0

4

8

12

16

20

p
lo

ch
a 

ap
lik

o
va

n
é

h
o

 iz
o

la
n

tu
 [

m
il.

 m
2
]

Rok

Odhadovaná plocha aplikovaných ETICS v průběhu let

odhadovaná plocha aplikovaných tepelných izolací



 

18 
 

4. Závěr 

Bytový fond ČR není ve stávajícím stavu připraven čelit dopadům klimatických změn. Více jak polovina 

budov je starších 50-ti let a většina jejich konstrukčních částí je tak na hranici své životnosti. 

Renovováno je v současné době pouze cca 35 % bytového fondu v rezidenčním sektoru, přičemž podíl 

kompletních a důkladných renovací činí jen 5 - 10%. Tempo renovace budov činí jen asi 1 % ročně, což 

je pro potřeby adaptace staveb na klimatické změny zcela nedostatečné. 

Těžiště současných renovací tvoří tepelně technická sanace obálky budovy, cílená na snížení 

energetické náročnosti budovy a renovace a výměna zdrojů tepla. Současná renovační strategie 

nezahrnuje hlubší integraci opatření souvisejících s eliminací letní tepelné zátěže budov, omezení vlivu 

městských tepelných ostrovů a efektivním hospodaření s vodou. Zcela chybí koncept řešení 

klimatických změn na krajinářské a urbanistické úrovni včetně jejich následného promítnutí do praxe. 

Hlavní zátěž realizace nutných opatření je tak kladena na adaptaci samotných budov. 

Klimatickými změnami tak nejsou ohroženy jen stávající dosud nerenovované stavby, ale i významná 

část staveb renovovaných nedostatečným způsobem. 

 

  


