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Stanovisko k recenzovanému článku na TZB-info, který byl publikován
28.4.2014

ENERGETICKÁ LIGA na TZB-info

Závidím odborníkům tohoto zrna zběsilé hledání absolutní pravdy v oceánu proměnlivých a
nevypočitatelných hodnot. Tato krásná věta bohužel není ode mne, ale od jednoho mého
kamaráda, který ji vyslovil po přečtení recenzovaného článku na TZB-info, který byl
publikován 28.4.2014.

V jedné větě je obsažena celá odpověď na dlouhý článek.

Protože článek, je proti všemu a proti všem, co resp. kdo má co do činění
s ENERGETICKOU LIGOU, pozastavme se pouze nad jedním tvrzením, a to, že měrná

spotřeba tepla (vyjádřená v jednotkách energie na m2 plochy) je pro posuzování objektů
nevhodná.

Je údajně nevhodná proto, že - a nyní cituji kritika: „Není možné porovnávat měrné
spotřeby s naprosto nesrovnatelnými vlastnostmi, i když mají stejnou podlahovou plochu.“
konec citace.

Tato citace mne přivádí k dalšímu výroku, který opět není ode mne, ale je tak notoricky
znám, že není třeba uvádět autora -  mně se líbí ten optimismus těch nakladatelství,
která se domnívají, že co čtenář, to blbec -  zde stačí zaměnit slovo nakladatelství za
kritika a recenzenta. Troufnu si říci, že čtenář opravdu není vůl a umí si srovnat v hlavě,
že domy nejsou na stejném místě, že jsou různých výšek, s rozdílným počtem bytů, a že
jsou stavěné různými postupy a z různých materiálů v různých letech. A přesto mu
parametr měrné spotřeby tepla má co říci.

Přejdeme-li to, že se tento parametr objevuje po desítky let v legislativě a v technických
normách (jenom vyhláška o rozúčtování požaduje tento parametr nejméně 13 let),
pojďme si ho přirovnat k jiným kritériím, s kterými se často setkáváme. Co takový hrubý
domácí produkt na obyvatele, který porovnává země různého historického vývoje,

klimatických podmínek a hospodářské síly, nebo něco menšího a českého, třeba m2

nákupní plochy na obyvatele českých měst. Zde hodnotitelé srovnávají naprosto různé
obchody naprosto různého sortimentu a různých cenových hladin v sociálně a
demograficky rozdílných lokalitách a ještě na základě těchto ukazatelů plánují a
provádějí stamiliónové investice. Demagogové jedni.

Stojím si za tím, že parametr měrné spotřeby tepla je naopak jeden z nejdůležitějších
parametrů a v případě ENERGETICKÉ LIGY, kdy uváděné hodnoty pocházejí z vyúčtování a
tudíž se v tomto případě jedná o rozúčtovávanou plochu, stačí komukoliv si tento
parametr vynásobit plochou bytu a cenou tepla a ví, kolik bude ročně platit, pokud se
bude po stránce hospodaření s teplem chovat jako průměrný uživatel. A tímto se tato
navýsost praktická a z reality SPOTŘEBY energie vycházející veličina zásadně liší např. od
energetického štítku, který počítá teoretickou POTŘEBU energie. Poté až bude mít
energetický štítek většina domů, bude ENERGETICKÁ LIGA ještě zajímavější při porovnání
teoretické hodnoty energetického štítku a skutečné spotřeby.

Provádíme-li termovizní měření na objektech, můžeme pozorovat desítky tepelných mostů
na místě ukotvení zateplení a kolem balkónů a oken, můžeme pozorovat celé plochy,

CHCI SE ZÚČASTNIT

01 EL je srovnání skutečných spotřeb tepla
bytových domů za uplynulou topnou sezónu

02 EL aktualizuje každý rok hodnoty dosažené
zúčastněnými domy

03 EL zohledňuje chování uživatelů (nájemců a
vlastníků) bytových jednotek

04 EL vychází z rozúčtování nákladů na teplo –
je kontrolována peněženkami vlastníků

05 EL promítá povětrnostní podmínky v daném
místě

06 EL zobrazuje stáří a technický stav objektu

07 EL inspiruje k dosažení vyšší úspory spotřeby
tepla v domě
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Klimatická náročnost roku 2013 byla o 9%
vyšší než 2012.

Nedejme se oklamat letošním průběhem zimy,
klimatická náročnost roku 2013 byla o 9% vyšší než
2012. Mnoho uživatelů bytů pod dojmem letošní
mírné zimy...

26.2.2014

Projekt Energetická liga v kategorii
Služby zvítězil v soutěži Top Panel 2014.

Dobrý den, soutěž Top Panel 2014 je uzavřena,
výsledky sečteny. Váš soutěžní příspěvek, který byl
nominován redakcí, Projekt Energetická liga v
kategorii...

25.2.2014

První objekty do nového ročníku se
začínají hlásit

S probíhajícím rozúčtováním roku 2013 se začíná i
rozjíždět nový ročník ENERGETICKÉ LIGY. Je to
poprvé, co se již v únoru hlásí první domy do
soutěže....

Proč se účastnit projektu?
VÝHODY?

Diplom pro EL

Informace a články
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PARTNEŘI

SPOTŘEBA TEPLA ROZDĚLENÍ DLE KATEGORIÍ

které pod vzhledově bezvadnou fasádou vykazují nehomogenní a ke zbytku objektu
nedostatečné tepelné vlastnosti, můžeme pozorovat zatékání, které prostým okem není
vidět a mnoho dalších nectností konstrukcí a materiálů. Tyto faktory způsobené
nekvalitně odvedenou prací nemůže náš kritický pan teoretik spočítat, i kdyby počítal rok,
může na to pouze použít koeficient, který ovšem výpočet pouze dále znepřesní. Naopak
naše hodnota tato pochybení nemilosrdně změří a přenese do parametru, který oproti
všem teoretickým propočtům bude zahrnovat nejen stárnutí a možné poškozování budovy,
ale i tak zásadní faktor, jako je chování uživatelů domu.

Každá nová věc si musí vydobýt vždy své místo na slunci mezi příznivci starých pořádků,
takže mne tato kritika nepřekvapuje a z tohoto pohledu za ni mohou být organizátoři
ENERGETICKÉ LIGY vděčni. Ovšem já osobně, kdybych byl teoretik, bych byl naopak
neskonale vděčen za takové množství aktuálních i srovnatelných starších  hodnot z praxe,
které jsou k získání na portále ENERGETICKÉ LIGY, a které dokonce i teoretického kritika
přiměly k různým propočtům a, v podstatě asi i proti jeho vůli, k námětům na zlepšení.

A v tom je ten propastný rozdíl mezi námi.

Dušan Balaja

zpět

ARCHÍV NOVINEK

21.1.2014

Spuštění nového portálu o bydlení

V těchto dnech byl spuštění portál o bydlení
www.portalobydleni.cz, který provozuje Státní fond
rozvoje bydlení. Více ZDE:
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KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

PARTNEŘI

BD / SVJ / SD
PANEL PLUS
NP MEDIA
INFOLIST
KROK
INFOPANEL

MÉDIA:

SON
ČSRB
MMR ČR
SFRB
MZP ČR
SFŽP

PODPOROVATELÉ:

DMS ČR

ORGANIZÁTOŘI:

I. RTN

PROVOZOVATEL:
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nahoru

Mediální partneři
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