
STRANA 11 Inzerce ŽN - BŘEZEN 2020

Vyhodnocení spotřeby tepla v roce 2019
Předkládáme vám vyhodno-

cení spotřeby tepla na vytá-
pění za rok 2019 za domy ve 
správě ZELENÁ HORA, sta-
vebního bytového družstva. 
Z vývoje (viz. přiložený graf 
s tabulkou) je zřejmé, že v 
letech 2018 a 2019 nedochází 
k výrazné změně měrné spo-
třeby tepla na vytápění vyjád-
řené jako podíl spotřeby v GJ 
na jeden metr čtvereční vytá-
pěné plochy bytu. Hlavním 
důvodem tohoto stavu je sku-
tečnost, že se klimatické pod-
mínky v těchto letech zásadně 
neměnily. 

Graf znázorňuje vývoj spo-
třeby celkem za domy ve 
správě našeho družstva za 
posledních pět let. Pokud 
máte zájem zjistit, jak je na 
tom konkrétně dům, ve kte-
rém bydlíte, máte možnost 
se na stránkách družstva 
(www.sbdzh.cz) podívat na 
další grafy, kde je uvedena 
spotřeba v členění podle jed-
notlivých domů a technolo-
gie jejich výstavby.

Měrná spotřeba dosáhla v 
roce 2019 výše 0,266 GJ/m2. 
Podíváme-li se do historie, 
zjistíme, že na počátku toho-
to tisíciletí byla tato měrná 
spotřeba např. v roce 2002 
ve výši 0,454 GJ/m2, což 
znamená její snížení o 41,4 
%. Při ceně tepla u primár-
ní dodávky v roce 2019 ve 
výši 489,90 Kč/GJ znamená 
dosažený pokles měrné spo-
třeby například snížení nákla-
dů na vytápění na jeden metr 
čtvereční o 92,1 Kč/m2. Při 
vytápěné ploše domů v roce 
2019 ve výši cca 228,8 m2 

to představuje roční úsporu 
nákladů za domy ve správě 
našeho družstva ve výši přes 
21,07 mil. Kč. 

Zásadní podíl na tak výraz-
ném snížení spotřeby ma-
jí bezpochyby realizovaná 
opatření ke snížení energe-
tické náročnosti domů, ke 
kterým patří především 
výměny oken, zateplení 
obvodového pláště a střech 
domů a stropů ve společ-
ných částech domů, rovněž 
i instalace termostatických 
ventilů a rozdělovačů top-
ných nákladů na radiátory v 

bytech, které vedly k zodpo-
vědnějšímu chování i samot-
ných uživatelů bytů při vytá-
pění jimi užívaných bytů. 

Snahy o dosažení úspor 
tepla při vytápění ale mohou 
mít i negativní dopady. 
Jedná se zejména o přípa-
dy, kdy byt není z různých 
důvodů pravidelně užíván 
a vlastník či nájemce vypne 
topení. Je třeba si ale uvě-
domit, že i v těchto přípa-
dech je povinností vlastní-
ků či nájemců bytů zajistit 
temperování bytu, a to tak, 
aby v době od 6:00 hod. do 
22:00 hod. bylo dosaženo 
průměrné teploty vnitřního 
vzduchu pro obývací míst-
nosti a kuchyně v bytech ve 
výši 20 stupňů Celsia. Prak-
ticky to tedy znamená, že i 
v neužívaném bytě by měl 
jeho majitel či nájemce zajis-
tit vytápění na těchto 20 
stupňů Celsia, a to nastave-
ním na termostatické hla-
vici radiátorů nebo v pří-
padě vlastního plynového 
vytápění na kotli pro vytá-
pění bytu. V případě bytů s 
ústředním vytápěním pak 
nadměrné šetření tepla spo-
jené s vypnutím radiátoru 
uživateli stejně moc nákla-
dů neušetří. Vyhláška č. 
269/2015 Sb., o rozúčtování 
nákladů na vytápění, v ust. 

§3 odst.2) ukládá rozúčto-
vatelům tepla upravit výpo-
čtovou metodu tak, aby roz-
díl v nákladech u bytu, který 
spoří teplem, nebyl nižší o 
více než 20 % z průměrných 
nákladů na m2 vytápěné plo-
chy v domě. Prakticky to 
znamená, že ten, kdo uspo-
řil teplo vypnutím radiátorů, 
zaplatí i to uspořené teplo, 
které překročí uvedenou 20 
% hranici, a to i přesto, že ho 
neodebral.

Součástí vyhodnocení spo-
třeby je i porovnání nákla-
dů na teplo na vytápění na 
„průměrný byt 1+3“ o ploše 
72 m². Tímto přepočtem zís-
káváme srovnatelný údaj pro 
všechny domy, ze kterého 
bylo zjištěno, že v roce 2019 
rozdíl mezi prvním bytem v 
pořadí s nákladem 4 547,1 
Kč/rok a posledním bytem 
s nákladem 25 443,0 Kč/rok 
činí částku 21 401,2 Kč/rok. 
Je však třeba konstatovat, 
že dům s uvedenou nízkou 
spotřebou je dům s vlastní 
plynovou kotelnou, kde jako 
náklad na teplo je účtován 
pouze náklad za spotřebova-
ný plyn. Pro přesnější srov-
nání by bylo potřeba zahr-
nout do nákladů na vytápění 
i další náklady na provoz té-
to kotelny, které jsou běžně 
kalkulovány do ceny tepla 

dodávaného v rámci cent-
rálního zásobování teplem. 
Naproti tomu dům s nejvyš-
ší spotřebou je starý cihlový 
venkovský dům, takže tako-
véto srovnání nedává vypo-
vídající obraz. Srovnatelný 
je spíš až dům Dolní 32-36, 
Žďár nad Sázavou, který byl 
komplexně zateplen v rámci 
dotačního programu IROP 
v roce 2018, kde je zajiště-
na klasická dodávka tep-
la z horkovodu, s nákladem 
5 558,3 Kč/rok/byt. Srov-
natelný z těch domů s nej-
vyššími náklady na teplo je 
pak cihlový dům bez zatep-
lení Revoluční 38-42, Žďár 
nad Sázavou, s nákladem 19 
100,4 Kč/rok/byt. I v tom-
to případě je rozdíl v nákla-
dech vysoký a tvoří částku 
13 542,1 Kč/rok. Průměr-
ný náklad na vytápění za 
domy ve správě družstva pak 
vychází 9 200,7 Kč/rok/byt. 
Pokud Vás zajímá, jak v tom-
to srovnání dopadl váš dům, 
můžete se podívat na inter-
netové stránky družstva, 
kde je zveřejněna tabulka 
zahrnující domy ve správě 
družstva.
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