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Podle výsledků 3. ročníku Energetické ligy – pro-
jektu srovnávajícím bytové domy podle měrné 
spotřeby tepla – se na 4. místě umístil revitali-
zovaný panelový dům Španielova 1317–1323. 
Tento dům se posunul z 68. místa v roce 2012 
na současné krásné 4. místo. Energetická nároč-
nost tohoto domu je po revitalizaci srovnatelná 
s novostavbami bytových domů a tento revitali-
zovaný dům lze označit přívlastkem nízkoener-
getický dům. 

Co je energetická liga?
Energetická liga je projekt srovnávající byto-
vé domy podle měrné spotřeby tepla. Projekt 
vznikl za součinnosti firmy I.RTN a SBD Pokrok. 
V současné době je organizován Družstevním 
Marketingovým Sdružením České republiky a je 
provozován pod záštitou Společnosti pro rozvoj 
bydlení (viz www.energetickaliga.cz).
Porovnání spotřeby tepla pro účely Energe-
tické ligy je vyjádřené poměrem odběru tepla 
v kWh na m2 bytové plochy za rok, který je na-
zván měrnou spotřebou tepla. Takto vznikne 
jednoduchý a srovnávací parametr, který slou-
ží k porovnání tepelné energetické náročnosti 
zúčastněných objektů. Na rozdíl od energetic-
kého štítku je tento parametr každoročně ak-
tualizován a je zdarma, neboť měrná spotřeba 
tepla se získává z každoročního rozúčtování 
nákladů na teplo, vodu a známé podlahové 
plochy bytů.

Měrná spotřeba tepla
Oproti energetickému štítku je měrná spotřeba 
tepla méně exaktní údaj, neboť snížení energe-
tické náročnosti přes měrnou spotřebu tepla ne-

musíte dosáhnout jenom zlepšením tepelně izo-
lačních vlastností domu. Další možností je také 
například vybavení všech uživatelů bytů teplými 
svetry a následným snížením průměrné teploty 
v bytech o stupeň či více stupňů. Nicméně tento 
hendikep lze obrátit v pozitivum. Oproti energe-
tickému štítku, který platí 10 let a nezohledňuje 
stárnutí materiálu, ani možné provozní závady, 
zohledňuje energetická liga náročnost chování 
uživatelů bytů a to je neméně důležitý para metr 

pro sledování, dosahování a vyhodnocování 
úspor tepla. Energetická liga, na rozdíl od ener-
getického štítku, je každoročně aktualizována 
a tudíž zohledňuje stárnutí objektu. Nepřehléd-
nutelná výhoda spočívá v jednoduchosti a do-
stupnosti tohoto parametru.

Co vypovídá energetická liga o bytových 
domech v Řepích?
V energetické lize je aktuálně přihlášeno 
15 řep ských panelových bytových domů (viz 
tabulka č. 1). U šesti z nich můžeme pozorovat 
rozdíl v nárůstu či snížení spotřeby tepla mezi 
roky 2012 a 2013 do výše 1 %. Pro uživatele bytů 
v těchto domech je tento údaj potvrzením jejich 
dobrého hospodaření s teplem, neboť klimatic-
ké podmínky roku 2012 se zhoršily oproti roku 
2011 o cca 4 % (vztaženo přepočtem na deno-
stupně, na základě podkladů Pražské tepláren-
ské, a.s.).
K výraznějším úsporám došlo u tří domů. V pří-
padě již zmíněného domu Španielova 1317–1323 
byla provedena celková revitalizace a došlo ke 
snížení energetické náročnosti o 34 % ještě 
před jejím dokončením. Dále u domu Bazovské-

ho 1228–1231, po částečném zateplení domu 
došlo ke snížení energetické náročnosti o téměř 
18 %. Zajímavý je údaj u domu Vondroušova 
1189–1191, kde došlo k poklesu o 9 % zásluhou 
částečné výměny oken na severní straně domu.
Za hlubší zamyšlení ovšem stojí vysvětlení roz-
dílů představujících zhoršení energetické ná-
ročnosti přesahující ve dvou případech desítku 
procent. A to u domu Makovského 1202–1206, 
kde došlo ke zvýšení o 12 % a u domu Vondrou-
šova 1207–1211, kde je zvýšení o 14 %. Vysvět-
lení může být celá řada a to od špatně nastavené 
regulace, změny chování uživatelů bytů (pro-
najaté byty) až po tepelně izolační vlastnosti, 
které již výrazně nevyhovují současným trendům 
a projevují se enormní energetickou náročností. 
Pro obyvatele těchto domů je to jistě alarmující 
zjištění. Výrazně totiž vybočují z řady ostatních 
domů svou celkovou energetickou náročnos-
tí, která přesahuje 2,5 násobek hodnoty domu 
s nejnižší měrnou spotřebou.

Překvapující závěr vyplývající 
z porovnání energetické ligy panelových 
a nepanelových domů
Revitalizované panelové domy drží krok s no-
vě postavenými domy a vykazují v mnoha pří-
padech vynikající tepelně izolační vlastnosti. 
Panelové domy, které se umístily na předních 
místech energetické ligy, dosahují parametrů 
nízkoenergetických domů. To je dobrá zpráva 
pro uživatele těchto domů a je vidět, že investi-
ce do zateplení a revitalizace panelových domů 
se vyplatí.

Příklady táhnou

Zjištění, že dobře revitalizovaný panelový dům 
je v mnoha parametrech srovnatelný se sou-
časnými novostavbami, mne vedl k setkání 
s domovníkem úspěšného domu Španielova 
1317–1323 Miroslavem Martincem, zastupují-
cím pověřeného vlastníka SBD Pokrok, abych se 
dotázal na průběh příkladné revitalizace pane-
lového domu.

Pane Martinče, v čem myslíte, že spočívá 
úspěšnost revitalizace vašeho domu?
Důležitá je příprava. Věnovali jsme velkou po-
zornost zpracování projektu, zajištění průka-
zu energetické náročnosti budovy a vlastního 
energetického auditu, odborného posudku pro-
jektu a množství dalších odborných konzultací. 
V tom nám byl velkou oporou správce a pověřený 
vlastník SBD Pokrok a my jsme mohli těžit z jeho 
technického zázemí a bohatých zkušeností z již 
realizovaných úspěšných revitalizací domů.

Řepy mají svého šampióna v úsporách tepla

Foto: -ras-

Místostarosta Mgr. B. Černovský při rozhovoru s M. Martincem.



Byla revitalizace vašeho domu v něčem 
specifická?
Možná v tom, že neproběhla najednou. Dávno 
před přijetím rozhodnutí o celkové revitalizaci do-
mu proběhla částečná výměna oken (neměnili se 
okna u všech lodžií) a v další etapě již cíleně došlo 
ke zrušení centrálního odsávání a jeho nahraze-
ní ventilačními turbínami Lomanco. Není to moc 
obecně známé, ale původní centrální větrání, jak 
ho známe ze zdejších panelových domů, je příči-
nou značných tepelných ztrát a nehospodárnosti. 
Vlastní revitalizace začala 1. 7. 2011 a 25. 6. 2012 
byla završena kolaudačním souhlasem.

To, co jste mi zatím popsal, je celkem 
běžné, přesto jste lepší než ostatní. Jak je 
to možné?
Když vyjdu z údajů energetické ligy, tak druhý 
dům s nejnižší energetickou náročností v Řepích 
na nás ztrácí cca 20 %, to není tak špatné. Náš 
úspěch možná spočívá v některých detailech. 
Například není běžné měnit vnitřní vstupní dve-
ře, my jsme to udělali, neboť to významně snižu-
je tepelné ztráty. Obdobně nemáme schránky na 
poštu vedle vchodu, jak je běžné u rekonstruo-
vaných domů, neboť tudy utíká významné množ-
ství tepla. Poštovní schránky máme v zídce před 
vchodem a toto řešení se osvědčilo. Také jsme 
zateplili sokl domu do hloubky 50 cm pod úroveň 
okolního terénu, to je další snížení tepelných 
ztrát a nevšiml jsem si, že by to u rekonstrukcí 
v Řepích bylo běžné. Značná pozornost byla vě-
nována odstranění tepelných mostů v místě me-
zi zdí, spodní částí okna a vnějším parapetem. 
Po konzultaci s odborníky a na jejich doporučení 

jsme také zvolili o něco větší tloušťku tepelné 
izolace, než byla původně vypočtena. Toto zesí-
lení bylo dobrým kompromisem mezi navýšením 
ceny a maximální efektivitou zateplení.

Zmiňoval jste pečlivou projektovou 
přípravu. Odpovídá nakonec výsledek 
revitalizace projektovaným hodnotám?
Projektant spočetl celkovou projektovanou 
úsporu na vytápění objektu ve výši cca 44 % 
a výsledek si můžete sami ověřit z dat o spotřebě 
tepla našeho domu od roku 2004 do roku 2012 
(viz tabulka č. 2). Dosažená úspora činí oproti 

průměrné hodnotě za roky 2004 až 2010 po zao-
krouhlení 46 %. Zde bych rád podotkl, že přínos 
revitalizace nespočívá jenom v dosažených úspo-
rách na teple, ale i v prodloužení životnosti domu 
a zlepšení celkové kvality bydlení.

Co zvažujete dál?
Letos plánujeme vyregulování topné soustavy 
na aktuální tepelně izolační parametry domu.

Přemýšlíte následně o vlastní kotelně?
Na tyto úvahy je zatím brzy. Po vyregulování 
topné soustavy musíme získat aktuální data 
o spotřebě tepla a tyto data by měla být ales-
poň za tři topné sezóny, aby byla ověřena jejich 
validita. Pak můžeme zodpovědně posoudit 
případnou výhodnost výroby tepla z vlastní do-
movní kotelny a přijmout následně konkrétní 
rozhodnutí.

Děkuji za rozhovor.
Mgr. Bořek Černovský
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Dům 2012 2013 Změna v %
Ztráta za nejlepším 

domem v %

Španielova 1317–1323 59,60 39,30 -34,06 0,00

Zrzavého 1080–1082 x 47,10 x 19,85

Španielova 1296–1298 46,90 47,30 0,85 20,36

Španielova 1296–98 x 47,30 x 20,36

Makovského 1335–1337 47,50 47,50 0,00 20,87

Vondroušova 1189–1191 54,20 49,30 -9,04 25,45

Španielova 1291–1293 49,90 50,00 0,20 27,23

Španielova 1247–1253 51,40 50,80 -1,17 29,26

Bazovského 1228–1231 64,30 53,00 -17,57 34,86

Nevanova 1063–1068 55,00 54,60 -0,73 38,93

Španielova 1306–1312 52,10 55,30 6,14 40,71

Laudova 1013–1014 55,40 56,80 2,53 44,53

Vondroušova 1207–1211 88,90 101,40 14,06 158,02

Makovského 1202–1206 94,50 106,20 12,38 170,23

Španielova 1294–95 x 109,10 x 177,61

rok Spotřeba GJ

2004 2 446

2005 2 218

2006 2 025

2007 1 973

2008 2 000

2009 2 036

2010 2 272

Průměr 2 139

2011 1 737

2012 1 145

Foto: Bořek Černovský

Řepský vítězný dům ve Španielově ulici

Tabulka č. 1 Tabulka č. 2


