ZNIŽOVANIE SPOTREBY ENERGIE NA VYKUROVANIE BUDOV
DODATOČNÝM ZATEPĽOVANÍM.
TEPELNÉ STRATY BUDOV
Každý vykurovaný objekt má tepelné straty. Tvoria ich tepelné straty prechodom tepla
stavebnými konštrukciami, vetraním a straty tepla v odvádzanej teplej vode. Straty tepla
prechodom sú úmerné tepelnoizolačným vlastnostiam stavebnej konštrukcie (steny, stropy podlahy,
okná, dvere) a jej ploche, to znamená, že sú tým väčšie, čím sú tepelnoizolačné vlastnosti
konštrukcie horšie a čím je väčší ich ochladzovaný povrch. Straty tepla prechodom sú straty
obvodovým povrchom budovy do prostredia o teplote nižšej, ako má vykurovaný priestor. Sú teda
úmerné aj rozdielu teplôt medzi vykurovaným priestorom a vonkajším prostredím. Z hľadiska noriem
tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií charakterizuje ich tepelný odpor „R“ [m2. k . W-1]
alebo súčiniteľ prechodu tepla „U“ [W. m-2. K-1] - v minulosti označovaný ako „k“.
Straty tepla vetraním vznikajú odvodom teplého vzduchu vetracím zariadením alebo
prevzdušnosťou škárami (infiltráciou) v obvodovej konštrukcii (najmä oknách a dverách) a jeho
nahradením vonkajším vzduchom o nižšej teplote ako má odvádzaný vzduch. Intenzita výmeny
vzduchu infiltráciou cez škáry resp. vetraním je veličina ťažko kvantifikovateľná, nakoľko ide o veľmi
premenlivú veličinu. Pri zjednodušených výpočtoch tepelnej bilancie budov sa preto uvažuje, že
minimálne hodnoty výmeny vzduchu nemôžu byť vo výpočte tepelných strát a teda aj spotreby
energie na vykurovanie menšie, ako je hygienické minimum stanovené normou. Pre obytné domy je
stanovená hodnota hygienického minima pre obývacie miestnosti nmin = 0,5 h-1 čo znamená, že
každú hodinu je nutné zabezpečiť výmenu polovice objemu vzduchu vo vykurovanej miestnosti
alebo inak povedané celý objem vzduchu v miestnosti je nutné nahradiť čerstvým jedenkrát za
dve hodiny. Hygienické minimum výmeny vzduchu pre kuchyne alebo kúpeľne s oknom nmin = 1,5
h-1 pre kancelárie nmin = 1,0 h-1, zasadacie miestnosti a školské triedy nmin = 2,0 h-1. Platí, že každá
väčšia výmena vzduchu nad požadovanú hygienicky nutnú výmenu zvyšuje spotrebu energie
na vykurovanie, pričom sa kvalita vnútorného prostredia nezvyšuje.

Veľkosť tepelných strát ďalej ovplyvňujú:








druh a výška zástavby
faktor tvaru budovy (pomer plochy obvodového plášťa objektu k jeho objemu)
orientácia objektu ku svetovým stranám
výskyt vetrov, ich smer a rýchlosť
pomer priesvitných /okien/ a nepriesvitných konštrukcií /stien/ v obvodovom plášti
dispozičné riešenie objektu

Tepelné straty priamo súvisia so spotrebou energie na vykurovanie t.j. čím sú väčšie, tým
viacej energie potrebujeme na zabezpečenie požadovanej tepelnej pohody vo vykurovanom
priestore.
Rodinné a obytné domy (ale aj prevažná časť ostatných objektov) sa stavajú zvyčajne na 80 až 100
rokov, a preto musíme brať do úvahy aj prevádzkové náklady súvisiace s vykurovaním. Tieto
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počas životnosti stavby môžu byť v sumáre vyššie ako náklady na výstavbu objektu. Taktiež
treba mať na mysli rast cien energií a priamu súvislosť medzi spotrebou energií a ekológiou.
Z uvedených dôvodov by malo byť znižovanie tepelných strát u novobudovaných, ale aj
jestvujúcich objektov jedným z hlavných cieľov. Oblasť existujúcich budov sa rieši ťažšie, je
náročnejšia ako u novej výstavby, ale dáva okamžitý efekt v znížení spotreby a tým aj
prevádzkových nákladov. Reálne návratnosti zatepľovania obvodových plášťov budov, pri cenách
tepla v roku 2005, sa pohybujú v rozpätí cca 8 – 12 rokov, u okien je návratnosť investície
dlhodobejšia.

Znižovanie energetickej náročnosti jestvujúcich objektov a budov je z pohľadu
stavebno-tepelnej techniky možné:
- zvýšením tepelného odporu nepriesvitných konštrukcií,
- zvýšením tepelného odporu priesvitných konštrukcií (okná, sklenené steny),
- znížením infiltrácie okien a dvier.
Treba zdôrazniť, že absolútna väčšina v súčasnosti užívaných objektov, najmä objektov postavených
do roku 2002, nevyhovuje základnému kritériu vhodnosti objektu pre vykurovanie - nízkym merným
tepelným stratám na 1 m3 vykurovaného priestoru alebo 1 m2 vykurovanej plochy. Svedčia o tom aj
pomerne vysoké náklady na vykurovanie u prevažnej väčšiny objektov s celoročnou prevádzkou.

Aké by mali byť tepelno-technické vlastnosti vykurovaných objektov?
Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie RN (m2.K. W-1) podľa STN 73 0540
z marca 2002
RN (m2 . K . W-1)

Druh stavebnej konštrukcie

obnovované budovy,
ostatné budovy
minimálna hodnota

nové budovy
odporúčaná
hodnota

2,0

3,0

Plochá a šikmá strecha ≤ 45°

3,2

4,9

Strop nad vonkajším prostredím

3,1

4,8

Strop pod nevykurovaným priestorom

2,7

3,8

Stena a strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou
teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch:
- do 10 K
- do 15 K
- do 20 K
- do 25 K
- nad 25 K

0,1
0,3
0,5
0,7
1,0

0,4
0,7
1,0
1,3
2,0

Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri
hĺbke zeminy:
- do 0,5 m
- nad 0,5 m do 2,0 m
- nad 2,0 m

1,5
1,0
0,7

2,0
1,5
1,2

Podlaha vykurovaného priestoru na teréne:
- v úrovni do 0,5 m pod vonkajším terénom a do
vzdialenosti 2,0 m od vnútorného povrchu vonkajšej
steny
- ostatné prípady

1,5
1,0

2,3
1,5

Vonkajšia stena a šikmá strecha nad
vykurovaným priestorom so sklonom > 45°

obytným
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OKNÁ A VONKAJŠIE DVERE
Podiel presklených častí obvodového plášťa by mal byť minimálny, zohľadňujúci len predpisy
pre denné osvetlenie a hygienické požiadavky. Z energetického hľadiska sa doporučuje (nie je to
norma)veľkosť okennej plochy max. 15% podlahovej plochy miestnosti, ktorá má hĺbku do 5 m. Pri
hĺbke miestnosti väčšej ako 5 m sa prirátavajú 3 %. Veľkosť okna sa potom určí zo vzťahu
So = 0,15 S1 + 0,03 S2 (m2)
kde So je veľkosť okna (m2)
S1 je plocha miestnosti do hĺbky 5 m (m2)
S2 je ostatná plocha miestnosti pri hĺbke nad 5 m (m2)
Z uvedeného vyplýva, že napríklad miestnosť o rozmeroch 4 x 5 m, čiže s podlahovou plochou 20 m2,
by nemala mať plochu okna väčšiu ako So = 0,15 x 20 = 3 m2.
U novostavieb by sa mali používať okná a vonkajšie dvere, ktorých súčiniteľ prechodu tepla
nie je horší ako U = 1,7 W . m-2 . K-1, pre rekonštruované budovy nie horšie ako U = 2,0 W . m-2 .
K-1. V súčasnej dobe ponúkajú dodávatelia na slovenskom trhu ako štandard okná s U = 1,1W
. m-2 . K-1. Z hľadiska tepelných strát nie je rozhodujúce, či sa jedná o okná plastové, či tzv. eurookná,
ale rozhodujúci je druh použitého zasklenia. Odporúča sa použiť tepelnoizolačné dvojsklá so
selektívnou mikrovrstvou vytvorenou zvyčajne z kysličníka kovu napr. striebra (Obr.1 a Obr.2). Takéto
sklá zabezpečia, okrem nižších strát tepla aj to, že nedochádza k ich orosovaniu (kondenzácii
vodných pár na vnútornom skle)ani pri nízkych vonkajších teplotách.
Obr.č.1

Obr. č.2

Obr. č.3

U =1,4 W . K-1 . m-2

U = 3,0 W . K-1 . m-2

Ak si bližšie pozrieme okná na prevažnej časť jestvujúcich objektov, ľahko zistíme ďalší dôvod
nadmernej spotreby energie na vykurovanie (a k tomu ešte prirátať „kvalitu“ okien, ich osadenie do
ostenia, tesnenie a pod.). Treba si uvedomiť, že 1m2 bežného okna s dvojitým zasklením v drevenom
ráme, ktoré je súčasťou prevažnej časti objektov postavených do roku 1992, má súčiniteľ prestupu
tepla U = 2,9 W.m-2 . K-1 (Obr. č.3), čo spôsobuje minimálne 2-násobok tepelnej straty oproti 1 m2
muriva hrúbky 45 cm z klasickej plnej tehly (U = 1,47 W.m-2. K-1) a naviac kondenzáciu vlhkosti,
pretože povrchová teplota vnútorného skla je pod rosným bodom pri bežných prevádzkových
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podmienkach vykurovaných miestností ( teplota vzduchu 20°C a jeho relatívna vlhkosť 60 % je teplota
rosného bodu 12,4 °C). Porovnanie s nepriesvitnou časťou obvodového plášťa, zhotoveného podľa
novej tepelnotechnickej normy, ktorá požaduje U = 0,32 W.m-2. K-1 je ešte signifikantnejšie a
výraznejšie. Vyplýva z neho, že oknom s plochou 1m2 s takýmito tepelnoizolačnými
vlastnosťami prejde za rovnaký čas až 9 krát viacej tepla ako 1 m2 obvodovej steny postavenej
novými technológiami. Pochopiteľne, že táto úvaha je zjednodušená, pretože neuvažuje tepelné
zisky pri orientácii na juh.
Obvodové konštrukcie by mali mať aj veľký teplotný útlm stavebných konštrukcií, ktorý by
eliminoval náhle zmeny teploty vonkajšieho vzduchu. Požadované hodnoty pre letné i zimné obdobie
sú uvedené v norme.
Veľmi citlivo treba u novobudovaných objektov zvažovať aj prevádzkové prestávky a podľa
toho navrhovať ich obvodové konštrukcie. Napr. pre objekty prevádzkované v jednej zmene
(administratívne budovy, školy a pod.) budú zrejme výhodnejšie ľahké stavby s dobrými
tepelnoizolačnými vlastnosťami a s malou akumuláciou. Musí sa tiež preveriť, či na konci vykurovacej
prestávky nenastane stav, kedy vnútorná povrchová teplota obvodovej konštrukcie (najmä rohov a
kútov) neklesne pod teplotu rosného bodu, v dôsledku ktorej nastáva kondenzácia vodných pár na
povrchu konštrukcie, na železobetónových prekladoch (závisí aj od relatívnej vlhkosti vnútorného
vzduchu). To má za následok vznik plesní.
Ak vodná para nekondenzuje na povrchu konštrukcie, tak to ešte nevylučuje možnosť
kondenzácie vodnej pary vo vnútri konštrukcie vplyvom difúzie vodnej pary. Preto pri návrhu a
realizácii tepelných izolácií treba dôsledne dbať na správnu skladbu tepelnoizolačnej konštrukcie a
nezabúdať ani na parotesnú zábranu a prípadné prevetrávanie stavebnej konštrukcie. Aj tu platí treba odborné riešenie, prekonzultované s projektantom.

Čo však s objektmi, ktoré majú nevyhovujúce tepelno-technické vlastnosti
stavebných konštrukcií a vykurovanie je v nich už inštalované, sú v užívaní a
ročné prevádzkové náklady sú vysoké?
Rozhodovanie závisí predovšetkým od finančných možností prevádzkovateľa objektu. Ideálnym
riešením je radikálne riešenie t.zn. komplexné tepelno-technické posúdenie objektu, návrh a
realizácia, pre daný objekt vhodnej dodatočnej tepelnej izolácie a ďalších opatrení, akým je zníženie
strát tepla oknami (výmena okien, ďalšie viacnásobné zasklenie, žalúzie, okenice) a dverami,
obmedzenie nadmernej infiltrácie okien vhodným tesnením (pozor, pri nadmernom utesnení sa
zvyšuje riziko vzniku plesní a je potrebné zabezpečiť minimálnu hygienickú výmenu vzduchu
vetraním).
Menej solventným zostáva možnosť realizovať len tie z možných technických riešení, na ktoré im
vystačia prostriedky. Treba si uvedomiť, že každá takáto investícia sa v budúcnosti určite vráti vo
forme ušetrených prevádzkových nákladov (najmä ak berieme do úvahy ďalší predpokladaný nárast
cien palív a energie).

Tepelné mosty – diagnostika termovíziou
Pojmom tepelný most rozumieme také miesto v stavebnej konštrukcii, ktoré spôsobuje nižšiu teplotu
na vnútornom povrchu aké je v bežnom mieste. Podľa tejto definície môžeme medzi tepelné mosty
zaradiť aj rohy a kúty. Tepelné mosty obvykle vznikajú v miestach, kde sú hodnoty súčiniteľa tepelnej
vodivosti vyššie, ako je v bežnom mieste konštrukcie.
Ak je v konštrukcii tepelný most (ako napr. na obr.č.5 – žltá plocha v rámčeku), možno predpokladať,
že jeho teplota v zimnom období na vnútornom povrchu bude nižšia, ako je teplota v bežnom mieste.
Na vonkajšom povrchu materiálového tepelného mosta platí, že teplota na vonkajšom povrchu
tepelného mosta bude vyššia, ako je teplota v bežnom mieste. Je to dôsledok toho, že v mieste
tepelného mosta má konštrukcia vyššiu plošnú tepelnú vodivosť ako na bežnom mieste.
Pri posudzovaní tepelných mostov je rozhodujúca najnižšia možná teplota na vnútornom povrchu
konštrukcie, pretože je rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní, či je tepelný most ešte vyhovujúci.
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Obr.č.4

Reálny pohľad na časť objektu

Obr.č.5

Termovízna snímka časti objektu

Stav otvorových konštrukcií – okná, dvere, zasklené steny
Pri posudzovaní budov z hľadiska stavebnej tepelnej techniky si osobitnú pozornosť vyžadujú
otvorové konštrukcie - okná, dvere a zasklené steny (Obr.č.6 a Obr. č.7). Týmito
konštrukciami sa obvykle uskutočňuje šírenie tepla z vyššími hodnotami hustoty tepelných tokov
ako u nepriesvitných konštrukcií stien, striech a podláh.
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Obr. č.6

Reálna snímka priečelia objektu

Obr.č.7 Termovízna snímka časti objektu so značným presklením priečelia

Z tepelnotechnického hľadiska predstavujú otvorové konštrukcie nehomogénne konštrukcie.
Deformované teplotné pole vzniká osadením otvorovej konštrukcie do obvodovej konštrukcie. V
mieste ostenia, parapetu a nadpražia vzniká styk, ktorý naruší tepelno-technickú homogenitu
obvodovej konštrukcie. V týchto miestach vznikajú dodatočné tepelné toky, ktoré sa dajú
modelovať plošnými a priestorovými teplotnými poľami.
Na termovíznej snímke Obr.č.7 je jasne vidieť okrem veľkého prestupu tepla plochou okien aj ich
netesnosti. Jednému oknu chýba druhá okenná tabuľa.
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AKO MOŽNO DODATOČNE ZATEPLIŤ ZVISLÉ STENY OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
OBJEKTOV?
Základné zásady zatepľovania
•

zateplenie by malo prednostne byť aplikované (ak je to možné) z exteriérovej strany,

•

tepelný odpor obvodovej konštrukcie by mal zvnútra smerom von narastať

•

fasádny obklad zo skla, plastov, plechov by mal byť prichytený za prevetrávanou vzduchovou
medzerou

•

tepelná izolácia by mala byť pri aplikácii zvnútra opatrená parotesnou zábranou

•

difúzny odpor stavebnej konštrukcie (odpor voči prechodu vlhkosti) pri zatepľovaní musí
smerom zvnútra von klesať, aby sa vlhkosť dostávala zo stavebnej konštrukcie obvodového
plášťa objektu do exteriéru

•

vonkajšia povrchová úprava musí byť vodonepriepustná, ale paropriepustná.

Pri dodržaní týchto pravidiel by sme sa mali vyhnúť výskytu porúch z dôvodu výskytu kondenzačnej
vlhkosti a zatepľovací systém by mal spĺňať funkciu zameranú na zníženie energetickej náročnosti
súvisiacej s vykurovaním objektov.
V súčasnosti sa na zatepľovanie používa množstvo zatepľovacích systémov, ktoré musia mať
certifikát od technického a skúšobného ústavu stavebného (TSÚS). Vzájomne sa líšia systémom
vyhotovenia a použitím rôznych materiálov. Firmy, ktoré vykonávajú zatepľovacie práce musia mať
pre každý zatepľovací systém vydanú licenciu. Zoznam zatepľovacích systémov a firiem je na
webovej stránke www.tsus.sk.

Zatepľovacie systémy možno rozdeliť z viacerých hľadísk:
1. Z hľadiska lokalizácie, t. j. umiestnenia dodatočného zateplenia, možno hovoriť o
situovaní tepelnoizolačnej vrstvy:
a) z vnútornej strany
b) z vonkajšej strany obalovej časti stavebného objektu
Zateplenie fasády sa realizuje, ak je to možné, vždy z vonkajšej strany. Túto podmienku determinujú
technické požiadavky na skladbu vrstiev obalovej konštrukcie za účelom vylúčenia nepríjemných
porúch pri používaní objektu. Zachováva sa tým možnosť užívania objektu aj počas zatepľovacích
prác, pričom sa zvýšia tepelnoakumulačné vlastnosti obvodovej steny a odstránia resp. minimalizujú
tepelné mosty obalovej konštrukcie.
Ďalším dôvodom je priebeh teploty vonkajšou konštrukciou. Vonkajším zateplením sa eliminuje veľký
teplotný rozdiel v konštrukcii na vnútornej a vonkajšej strane, nedochádza k jej premŕzaniu, čo
prispieva k životnosti obvodovej konštrukcie.
Použitie niektorého zo spôsobov zateplenia a jeho umiestnenie z vnútornej alebo vonkajšej strany má
svoje špecifiká, o ktorých je nevyhnutné uvažovať pri rozhodovaní sa o možnej aplikácii.
2. Z hľadiska technológie výroby a realizácie možno dodatočné zateplenie fasády
vyhotoviť mokrým, suchým alebo kombinovaným procesom.
Mokrým procesom rozumieme zatepľovanie tepelnoizolačnou omietkou, ktorú môžeme umiestniť z
vnútornej alebo vonkajšej strany obvodového plášťa. Jej hrúbka je závislá od tepelnoizolačných
vlastností pôvodnej steny a potreby splniť dostatočné hodnoty tepelného odporu. Pri väčších
hrúbkach (nad 30 mm) sa omietka nanáša na vopred prichytené pletivo, ktoré prenáša napätia,
vznikajúce v spoji tepelnoizolačnej hmoty a pôvodnej steny a zároveň robí výstužnú armatúru
zatepľovacej omietke. Tento systém má určité technické obmedzenia z hľadiska dosiahnuteľného
zvýšenia tepelného odporu.
Suchý proces zahŕňa mnohé systémy finálnych obkladov pri vylúčení akéhokoľvek mokrého
procesu. Ide o rôzne doskové obklady, väčšinou s vytvorením prevetrávaných vzduchových dutín
medzi tepelnou izoláciou a fasádnym povrchom. Výhoda tohto systému spočíva v tom, že jeho
realizáciu je možné uskutočniť aj v zimných mesiacoch.
Kombinovaným procesom zatepľovania obvodových plášťov budov nazývame proces, pri ktorom
sa použije suchý tepelnoizolačný materiál, ale jeho prichytenie na jestvujúcu konštrukciu i povrchová
úprava sa robí mokrou technológiou.
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3. Podľa iného hľadiska v stavebnej technickej praxi rozoznávame zatepľovacie
systémy:
a)
b)

kontaktné
odvetrané

Podrobnosti o jednotlivých konštrukčných systémoch sú uvedené v ich technologických predpisoch.
Voľbu zatepľovacieho systému z hľadiska jeho vhodnosti pre konkrétny prípad a tiež potrebnú hrúbku
tepelnej izolácie by mal vždy posúdiť oprávnený projektant.

Porovnanie výhod a nevýhod dodatočného
a vnútornej strany obvodovej konštrukcie.

zatepľovania

z vonkajšej

Dodatočná tepelná izolácia na vonkajšej strane obvodovej steny má tieto výhody:
(obr. č.1)

- zamedzuje (pri správnom konštrukčnom riešení) výskytu tepelných mostov,
- budova získava novú ochrannú vrstvu proti vplyvu poveternosti a prakticky možno zmeniť jej vzhľad
(revitalizácia objektov),
- pôvodné nosné murivo, najmä ak je zhotovené z materiálov s väčšou hmotnosťou (napr. plná tehla,
tehlobloky) má kladný vplyv na tepelno-akumulačné vlastnosti budovy, na jej tepelnú stabilitu.
Miestnosti zostanú v lete pri účinku slnečného žiarenia dlhšie chladnejšie a v zime naopak, pri
prerušení vykurovania pomalšie chladnú,
- počas montáže nie je narušená vnútorná prevádzka objektu.
Nevýhodou tohto spôsobu zateplenia je vyššia náročnosť na odbornosť vykonávacích prác (najmä
u kombinovaných technológií), veľká prácnosť a vysoké investičné náklady, „mokré“ procesy
nemožno vykonávať v zime, obtiažnosť realizácie na členitých fasádach (historické budovy).
Dodatočná tepelná izolácia na vnútornej strane obvodovej steny (obr.č.2)
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Výhody riešenia:
- možno tepelne izolovať aj obvodové plášte budov so značne členitou fasádou (historické objekty),
pričom vonkajšia fasáda zostane zachovaná,
- konštrukcia tepelnej izolácie nie je vystavená poveternostným vplyvom,
- menšia prácnosť, nižšie realizačné náklady,
- možno izolovať selektovane len tie priestory a konštrukcie, u ktorých možno očakávať najväčší
efekt,
- miestnosti s tepelnou izoláciou na vnútornej strane majú kratší čas zakurovania, čo je výhodou
najmä u miestností, ktoré nie sú pravidelne vykurované, alebo majú dlhšie prevádzkové prestávky,
- práce možno realizovať celoročne
Nevýhody:
- zmenšenie užitočnej plochy (objemu) miestností,
- zníženie tepelnej stability miestnosti - miestnosť pri zakúrení síce rýchlejšie dosiahne požadovanú
teplotu, ale po prerušení kúrenia dochádza k rýchlejšiemu poklesu povrchových teplôt konštrukcií,
- veľmi obtiažne sa vylučuje možnosť difúzie a kondenzácie vodných pár (najmä v kútoch a rohoch).
Zraniteľné sú najmä konštrukcie s malých difúznym odporom (škvarobetón, pórobetón, siporex,
calsilox a pod.) alebo konštrukcie, u ktorých nie je dodatočná izolácia (najmä z pohľadu
parozábrany) realizovaná dôsledne celistvá. Potom vodná para (aj tá, ktorú síce nevidíme, ale
existuje ako prirodzená súčasť vzduchu) prechádza škárami z interiéru a kondenzuje na pôvodnom
povrchu, čo následne spôsobuje vytváranie plesní a s tým súvisiace hygienické problémy,
- treba vykonať úpravu inštalácií (voda, elektro, vykurovanie) nové vnútorné nátery, tapety a pod.,
- narušuje sa vnútorná prevádzka objektu.
Priebeh povrchových teplôt pri jednotlivých typoch dodatočného zateplenia a posun
kondenzácie vodnej pary je uvedený na obr. č.3.

Pri konkrétnom rozhodovaní o dodatočnom zateplení objektu je potrebné urobiť individuálnu
kalkuláciu nákladov a prínosov, pri súčasnom zvážení jestvujúceho stavu objektu a nutných opráv
jednotlivých obvodových konštrukcií, ktoré by bolo potrebné vykonať, aj keby sa dodatočné zateplenie
nerealizovalo (napr. silne poškodená fasáda, zatekanie strechy, poškodené rámy okien a pod.). Táto
úvaha potom mení aj celkový pohľad na ekonomickú efektívnosť navrhovaného riešenia.
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Podstatne iné (priaznivejšie) výsledky týkajúce sa návratnosti investície do dodatočného
zateplenia dostaneme, ak urobíme nasledovný pohľad na danú investíciu:
a)

Fasáda je do značnej miery poškodená, je ju nutné tak, či tak nahradiť novou ušľachtilou
omietkou a za „naviac“ náklad považujeme len náklad na tepelnú izoláciu.

b)

Strecha zateká, je nutné urobiť jej generálnu opravu, t.j. hydroizoláciu by bolo nutné
realizovať, aj keby sme strechu nezatepľovali.

c)

Okná a vonkajšie dvere sú už znehodnotené, nefunkčné, neestetické a rozhodli sme sa ich
vymeniť. Za „naviac“ náklad považujeme iba rozdiel v cene tepelnoizolačného skla oproti
číremu izolačnému sklu.

d)

Podlahu sme sa rozhodli zatepliť z dôvodu nespokojnosti s tepelnou nepohodou, preto do
nákladov spôsobených zatepľovaním zahŕňame len cca 50% (vec názoru).

Záver:
Vychádzajúc z teoretických predpokladov a na základe skúseností z praxe, možno vysloviť
nasledovné závery:
1. Čím má jestvujúci objekt horšie tepelnoizolačné vlastnosti (väčšie tepelné straty), tým
výraznejšie
výsledky
v absolútnych
hodnotách
úspor
možno
zlepšením
tepelnoizolačných vlastností (dodatočným zateplením) dosiahnuť.
2. Návratnosť investície do zlepšenia tepelnoizolačných vlastností je tým kratšia, čím
drahšie palivo alebo energia sa na vykurovanie objektu používa (bude používať).
3. Ak zlepšovaním tepelnotechnických vlastností zároveň odstraňujeme
obvodovej konštrukcie (napr. zatekanie cez strechu, poškodené okná a
poškodenú fasádu), je logické, že za náklad uvažovaný pri výpočte
považujeme len naviac náklad na tepelnoizolačný materiál strechy,
investície do tepelnoizolačného skla.

aj poruchy
dvere, silne
návratnosti
steny resp.

4. Súčasne so zlepšením tepelnoizolačných vlastností objektu je nutné prehodnotiť celý
vykurovací systém vrátane návrhu optimálnej (inteligentnej) regulácie, s vhodným
využívaním prestávok a útlmov vykurovania.
5. Dodatočné zatepľovanie najmä starších objektov sa už v súčasnosti stáva zaujímavou
investíciou a vzhľadom na ďalší predpokladaný trend vývoja cien palív a energie je
možné považovať súčasnú investíciu do zlepšovania tepelnotechnických vlastností
budov a tým do znižovania ich energetickej náročnosti, za „investíciu do budúcnosti“.
Určitú podporu pre realizáciu dodatočného zatepľovania objektov vytvára aj štát
v programe Štátneho fondu rozvoja bývania. Je zakotvená v Zákone č. 607/2003 Z. z. o
Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení zákona č. 536/2004 Z. z/ a zákona č. 349/2007 Z. z.
úplné znenie spracované MVRR SR. V § 5 – Účel podpory sa uvádza že: „Na účely tohto
zákona sa obnovou bytovej budovy podľa odseku 1 písm. d) rozumie:
a) tepelná ochrana bytového domu alebo rodinného domu pri dodržaní všeobecne
záväzných právnych predpisov a technických špecifikácií, alebo
b) obnova alebo modernizácia spoločných častí a spoločných zariadení bytového
domu, alebo
c) odstránenie statických nedostatkov bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou
osobou.

10

