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ukáže, jak úspěšně s energiemi hospodaří 
právě váš dům.“

Organizátorem projektu je Družstevní 
a marketingové sdružení ČR, provozova-
telem 1. RTN, s.r.o.

Jak si stoJí váš dům  
– a má Ještě rezervy? 

Spotřeby tepla v konkrétních bytových 
domech, vyjádřené v kWh/m2 za rok (top-
nou sezónu), jsou do tabulky Energetické li-
gy řazené vzestupně od domů s nejmenší 
spotřebou. Využití jednoduchého srovnáva-
cího parametru (měrná spotřeba tepla), ur-
čeného pro odbornou i laickou veřejnost, 
slouží pak k porovnání tepelné energetické 
náročnosti zúčastněných objektů a k jedno-
duchému zařazení do energetické kategorie.

Ve výsledku jasně uvidíte, zda jiný dům, 
se zcela srovnatelnými parametry, šetří 
třeba ještě výrazně více, než vy. Nebo na-
opak – v hodnocení se umístíte na nejvyš-
ších příčkách. Vlastně ani není třeba se 
umístit na nejvyšších příčkách, protože na-
příklad v loňském ročníku 2013 v tabul-
ce panelových domů neuvěřitelných 38 ob-
jektů dosáhlo vykazovalo výborné parame-
try nízkoenergetického domu a téměř stej-
ný počet se k tomuto parametru blížil.

dům, ve kterém Byste 
chtěli Bydlet

Výsledky Energetické ligy každoročně 
potvrzují potenciál panelových domů – 

porovnáte-li je s nepanelovými, tak vyka-
zují tepelné parametry úplně totožné, a to 
nepanelové jsou většinou nové, stavěné již 
s úspornětepelnými parametry. 

Absolutním vítězem posledního roč-
níku se sice stal s hodnotou 35,2 kWh/
m2 nepanelový dům, ale jedná se o dům 
ze starší zástavby, který byl revitalizován 
stejným způsobem, jako domy panelové 
(Klíčovská 787, P9).

Vítězství mezi panelovými domy zís-
kal panelový dům SVJ Nechvilova 1820-22 

z Prahy 4 se spotřebou 36,90  kWh/m2.rok. 
To jsou neuvěřitelné výsledky, které svěd-
čí i o permanentním úsilí ve směru snižo-
vání tepelné náročnosti, protože o rok dří-
ve stejný dům obsadil „až“ 10. místo s hod-
notou 45,7 kWh/m2. A to při náročnějším 
klimatickém období o 5% (vztaženo na de-
nostupně).

Jak oBstoJí váš dům?
Do Energetické ligy se může zapojit 

každý panelový i nepanelový dům. Účast 
je bezplatná. Uzávěrka ročníku 2014 je 
30.10.2014. 

Efektivita srovnávání je jasně srozumi-
telná pro každého člena družstva či SVJ. 
„Výsledky vašeho domu vám v kontex-
tu s jinými jasně ukážou, v jakém stádiu 
úspor se nacházíte. Domy, které postup-
ně procházejí rekonstrukcí, také mohou 
velmi názorně sledovat, jak je jednotlivá 
opatření posouvají po žebříčku výše,“ in-
formuje Dušan Balaja. 

Všechny úsporné domy dosahují nejen 
výborné výsledky Ve spotřebě tepla, ale 
i vypadají hezky a jejich obyvatelé se sna-
ží kultivovat i své okolí.  Ani při velkých 
úsporách tepla nemusíte mít obavy, že je 
to jakási technická záležitost, která sníží 
vaši kulturu bydlení. Opak je pravdou.

Aktuální informace o průběhu letošní-
ho ročníku a možnostech přihlášení nalez-
nete na www.energetickaliga.cz

Zajímají vás úspory? Energetická 
liga vás dostane do hry!

Velký potenciál úspor nám nabízejí ze-
jména panelové domy. Stačí zateplit, 
vyměnit okna a podle konkrétní situ-

ace můžete počítat až s 30% úsporami. U ji-
ných domů ale jejich majitelé udávají úspo-
ry až kolem 50 %. Je to vůbec reálné? „Určitě 
ano a existuje řada domů, kde dosáhli úspor 
ještě vyšších. Při jakémkoliv porovnávání je 
ale nutné vycházet ze shodných údajů, jinak 
nemají výsledky žádnou vypovídající hod-
notu. Ve dvou zcela stejných domech ve stej-
né ulici mohou být, a často bývají, velmi roz-
dílné výsledky. Potom je otázka, zda je to pří-
stupem obyvatel s rozdílným životním sty-
lem, a tedy i přístupem ke spotřebě energií, 
nebo sice bylo v plánu energií šetřit, ale vý-
sledek tomu neodpovídá“ upozorňuje Dušan 
Balaja, jeden ze spolupořadatelů Energetic-
ké ligy a pokračuje: „Proto již několik let pro-
bíhá srovnávací projekt Energetická liga. Na 
základě shodných vstupních informací vám 

Snižování energetické 
náročnosti bydlení je jedním 
z témat, která vlastníci domů 
v současnosti řeší nejčastěji. 
Zejména u rekonstrukcí 
vícepodlažních bytových 
domů ale provází úvahy řada 
otazníků. Na jaké úspory je 
reálné dosáhnout? Nebudou 
vstupní investice tak vysoké, 
že se nám cesta k úsporám 
při konečném počítání asi 
ani nevyplatí? Co vše bychom 
vlastně měli do rekonstrukce 
zahrnout, abychom ušetřili 
co nejvíce?

Také takto lze bydlet v panelových domech. Seznamte se s deseti domy, kde 
v letošním ročníku Energetické ligy ušetřili nejvíce. Hodnoty představují 
porovnání spotřeby tepla v jednotlivých domech, vyjádřené v kWh/m2 za rok.

1 Nechvílova 1820-22 Praha 4 - Chodov 36.90

2 Janského, Prusíkova 2419-24 Praha 5-Stodůlky 38.00

3 Jarníkova 1868-70 Praha 4-Chodov 38.10

4 Španielova 1317-23 Praha 6-Řepy 39.30

5 Borovanského, Janského 2206-11 Praha 5 - Stodůlky 39.50

6 Zlešická 1846-48 Praha 4 - Chodov 39.90

7 Bellušova 1858-61 Praha 5-Stodůlky 40.50

8 Nechvílova 1824-26 Praha 4 41.50

9 Gregorova 2090-92 Praha 4 - Chodov 42.60

10 Drimlova, Jánského 2364-69 Praha 5-Stodůlky 43.00

Tabulka ukazuje deset nejúspěšnějších nepanelových domů ve výsledcích le-
tošníh ročníku Energetické ligy. Hodnoty představují porovnání spotřeby tepla 
v jednotlivých domech, vyjádřené v kWh/m2 za rok.

1 Klíčovská 787 19000 Praha 9 35,2

2 U Uranie 1583/21-25 17000 Praha 7 - Holešovice 38,5

3 Nupaky 456 Nupaky 40,4

4 Nupaky 410 Nupaky 40,8

5 Nupaky 464 Nupaky 43,6

6 Ke Stadionu 946 Praha 9 43,6

7 Tyršovo nám 2218-19 Roztoky u Prahy 43,6

8 Blachutova,Hakenova,M.
Podvalové 929/1,2,5

19000 Praha 9 Čakovice 44,1

9 Tyršovo nám. 2220-21 Roztoky u Prahy 44,2

10 Ke Stadionu 947 Praha 9 44,7

  V Kategorii nepanelových domů v letošním ročníku nejlépe hospodařil s energiemi 
dům Klíčovská 787. na vytápění stačilo 35,2  kWh/m2 za rok. Důležitou informací je, 
že tento dům nepatří mezi novostavby a velmi nízkých hodnot dosáhl díky kvalitní 
rekonstrukci.  Klíčovská 787 se také stala absolutním vítězem letošního ročníku.

  Hranice úspor ve vytápění panelových domů jsou často považovány za omezené. Ví-
tězný dům letošního ročníku energetické ligy nechvílova 1820-22 se svou spotřebou 
36,90  kWh/m2 za rok jasně ukázal, že kvalitně rekonstruované domy s optimalizo-
vanou otopnou soustavou a správným chováním jeho obyvatel může dosáhnout lep-
ších parametrů než většina dnešních novostaveb.


