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Lateplujte poYádně
Revitalizace verejnt ch budov V nizkoenergetickém
stand ardu se Vyplatí.
Úsporná opatÍení v energetice mají vyso\i potenciáI, a proto
je vhodné je provádět v nejlepším
moŽném standardu. Mezi prrikopníky v oblasti revitalizace budov
v nízkoenergetickém standardu pa_
t í v Čnměstsk á část Brno Nov1i
Lískovec, kde s rekonstrukcí budov
nad požadovanou normu započali
jIž v roce 2000, tedy ještě v období,
kdy takovéto postupy nebyly uplně
béŽnéani v Evropě. Praxe lkázala,

že t po 1 5 letech prov ozlu a ,držby
danych budov Se nevyskytly problé_
my V podobě plísní,špatné kvality
vnit ního prost edí či opad ávání zateplovacího systému. Ten v době instalace svojí tloušťkou18 až 20 cm
značně p evyšoval běžnou praxi,
kdy bylo obvyklé používat5 až
8 cm izolantu.

VYŠŠí
lNVESTIcE?
Běžná reakce na revitalizaci budov
v lepším standardu' než ukládá norffi4 byvá, že se jedná o investičně
zbytečně nákladné opat

en

í. Zatep-

lovat objekty (a p edevšímve ejné) izolací o širšítloušťce, požadovat po dodavatelské firmě v oknech
a otvorovych vyplních trojsklo či
žáďat z hlediska kvality vnit ního
prost edí rekuperaci (nucené větrá-

ní) tudížpry nemá opodstatnění.
Z praxe však vyplyvá, Že v rámci celkové dodávky vešker ,ch prací
nap . na revitalizaci školy či školky
tvo í náklady na izolant pouze minimum celkovych nákladri (cca 2 až
5 7o) a cenovy rozdíI mezi izolantem v běžně používanétloušťce 12
až 14 cm aizolantem pro nízkoenergetickou rekonstrukci v tloušťce 25 aŽ 28 cm (včetně relevantní_
ho kotvení) činíjednotky korun na
I m2. Stejně takrozdíly v ceně na
I m2 okna s dvojsklem s celkovym
součinitelem prostupu tepla Uw
- I,1 WmzlK a okna s trojsklem
s poměrně lepšími tepelně tech-

nickymi parametry (Uw

= 0,85

W

m2lK)jsou do stovek korun. Pokud
se tedy jedná o rekonstrukci větší
zékladníškoly s plochou otvorovych vyplní cca 1500 m2,vycházejí
vícenáklady na kvalitní okna na 400
až 600 tis. Kč, tedy Cca I,5 %o až
2,5 7o z celkové investice. Investice
do dodatečné izolace či kvalitnějšíchoken proti tomu zajistí dodatečnérispory ve vyši 20 až 30 7o ve
spot ebě tepla.

sPRÁVruÝ posTUP
P i revitalizaci budov v nízkoener_
getickém standardu je pot ebné,

Závislost optimální tlouštky izolace stěny na reálném
Ms Stránského, Litomě ice

r

stu CeÍl} _

p edevším na municipální rirovni či
v rámci ve ejného sektoru, dodržo_
vat následující pravidla:
- Spolupracovatp ip ípravě
energetického auditu s auditorem'
kter1i má zkušenosti s realizací projektťr v nízkoenergetickém či pasiv_

ním standardu a ktery je schopen

navrhnout spr áv né tepelně-technic ké vlastnosti izolací a otvoroqich
v1iplní.
- Spolupracovat s projektantem,
ktery má s revitalizací objektťr

v nízkoenergetickém či pasivním
standarfu již zkušenosti, protože
dodrženítěchto standardťr souvisí
s množstvím detailťr jIž pÍi tvor_
bě projektu (tepelné mosty, kotvení
a lepení většíhomnožství izolantu,
použitírekuperace, vyznamné vyregulování otopné soustavy atd.).
Pokud se tyto vyznamné detaily nevy ešíjasně a souhlasně jLž v projektové dokumentaci, p i realtzaci
pak nastávaj í zbytečnékomplikace.
- Spolupracovat s technickym
dozorem, kteru má podobné zkušenosti jako projektant, tedy má odbornou znalost renovace objektťr

v nízkoenergetickém či pasivním
standardu. obě uvedené pozice mohou b ,t v ideálním p ípadě spojeny
do jedne kvalifikované osoby. Pro
tyto ričely je jistě dobré požáďat
o doporučeníprofesní nezávislé or_
ganizace, jimiž jsou nap . Centrum
pasivního domu či Šancepro bu,dovy.
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- V rámci q běrového ízenína
realizačnífirmu trvat na podmín_
kách kvality a tepelně_technickych
vlastnostech izolantu a otvorovych
vyplní jako na záIďadních kvalifi_
kačníchp edpokladech a nenechat
se odradit poznámkami uch azeči,
Že tyto podmínky nelze splnit, a tim

pádem se do soutěže p ihlásí máIo
lchazečťr. Praxe ukázala, že tomu
tak není. Stejně tak je dobré trvat
p ed p edáním stavby na provede_

ní testu pruvzdušnosti (blower door

test) s hodnotou minimálně
[50 = 1,5h-1. Jestliže tato hodnota není splněna, ttvat na odstranění

nekvalitně provedenych praci.
- Po p edání objektu (včetně vyregulování otopné soustavy) provádět energeticky management budoVy. V jeho rámci Se V tydenních či
měsíčníchintervalech sleduje Spot eba tepla a porovnává Se S hodno_
tami V energetickém auditu. Pokud
je spot eba energie vyššíneŽ kalkulovaná' zjišťujíse p íčiny.
PRAKTIcKÉ yÍslrDKY
ené vysledky revitali Zace
obecních budov V nízkoenergetickém standardu jsou v ČRznámé
a publikované z}/rČ Brno Novy
Lískovec, kde jsou v dlouhém časovém horizontu prokazatelně dosa_

ově

hovány spory energie na vytápě-

ní ve vyši 65 7o až ] 5 %o. Podobně
sou navrhovány revitali Zace obj ektťr vybranych zékladnícha mate skych škol města Litomě ice. Zde
dochází ke sníženispot eby energie
na vytéryění v obdobn ém rozsahu,

j

tedy i o více než ]0

%o.
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Mezi prťrkopníky v oblasti revitalizace obecních budov v nízkoenergetickém standardu
patrí městská část Brno Nov Lískovec

ní podporou v rámctvyzev z oPŽP
200]-2013 ve vyši 50 7o celkovych investičníchnákladťr (včetně
neuznatelné rekuperace) j e celková
doba návratnosti pro st edkri vloženych do investice ze sttany města
15 až 19 let p i p edpokladu nulového nárťrstu cen energie a II až 15
let p i p edpokladu rťrstu cen tepla
ve vyši 3 7o ročně.
KdyŽ Se na problematiku revitaIizace budov v nízkoenergetickém
standardu pod ív áme optikou vypočtu
optimální tloušťky izolace pro kon-

krétníbudovu MS Stránského v Litomě icích,je p i p edpokladu rustu cen tepla ve vyši 3 až 4 %o ročně
optimální tloušťka izolace fasády 24
až 26 Cffi, tj. témě o 100 7o vyšší,
neŽ mají běžně instalované systémy.
I z tohoto pohledu je p ínosnéa ekonomicky efektivní revitalizovat objekty v lepšíchenergetickych standardech, než požaduje norma. #

Jaroslav Klusdk,
ener?eticlq manažer
města Litomě ice

