
 
ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ BUDOV – DRUHÝ NAJVÄČŠÍ 

POTENCIÁL V NÁRODNOM HOSPODÁRSTVE 
 
Dušan  Petráš 
Stavebná fakulta STU 
Radlinského 11  
813 68  Bratislava 
Tel.: +421 2 52923006 
Fax: +421 2 52967027 
E-mail: belohorc@svf.stuba.sk 
 
1.   Úvod 
 
      Energetická náročnosť budov predstavuje v bilancii potreby a spotreby palivovo - 

energetického komplexu v národnom hospodárstve každého vyspelého štátu druhý 

najväčší potenciál úspor. Ich komplexná energetická náročnosť je súhrnom 

celkových investičných vstupov k zabezpečeniu tepelnej ochrany a ročných 

prevádzkových nárokov jednotlivých energetických systémov budovy počas jej doby 

životnosti. 

      

       V súčasnosti, charakterizovanej transformačným prechodom z ekonomiky 

plánovanej na ekonomiku trhovú, sú krok za krokom zrejmé nové trendy aj v oblasti 

tzv. energetiky budov. Napriek rôznym druhom budov a širokej škále ich využitia, 

možno konštatovať, že energia v nich sa spotrebováva dominantne vo forme tepla, 

menej v podobe elektrickej energie. Inými slovami, energie - najmä teplo, sú čoraz 

viac tovarom, ktorý ma svoju cenu, ale i svojho odberateľa.  

 
     Cieľom príspevku je poukázať na skutočnosť, že budovy ako druhý najväčší 

spotrebiteľ energie v bilancii vyspelých krajín sveta, sú súčasne i odberateľom so 

značným potenciálom úspor. Práve tieto, racionalizačné opatrenia, tak pre stavebné 

konštrukcie, ako aj pre energetické systémy prevádzkované v budovách, budú 

predmetom tohto príspevku.   

 

 

 

 

2.  Teritoriálna spotreba energie vo svete 



 

     Globálnymi otázkami spotreby energie vo svete sa zaoberá vo svojich analýzach 

Svetová energetická rada. Je zrejmé, že v poslednom storočí došlo k výraznej 

nerovnováhe medzi nárastom populácie (3 - 4 krát) a spotrebe energie viac ako 10 -

krát. Súčasne najvážnejšie problémy zásobovania  sveta energiou nie sú vo 

vyspelých priemyselných štátoch, ale podstatne viac v rozvojových krajinách. Kým 

v roku 1 990 približne 75 % ľudstva žijúceho v rozvojových krajinách spotrebovalo asi 

33 % svetovej energetickej spotreby, očakáva sa, že v roku 2 020 to už bude 55 %, 

pričom nárast obyvateľstva dosiahne až 85 % - ný podiel. 

 
      Takže spotreba energie  vo svete je veľmi nerovnomerná. Kým Severná Amerika 

má spotrebu 7,82 toe na obyvateľa štátu, štáty Východnej Európy 5,01 toe, Západná 

Európa 3,22 toe, zatiaľ čo región Pacifiku iba 1,02 toe. Svetový priemer je 1,66 toe 

na obyvateľa. Uvedená situácia je však taktiež v kontradikcii i s palivovo - 

energetickými zásobami, kde je situácia taká, že Severná Amerika má približne 20 

%-ný podiel v zásobách, SNŠ cez 40% a Európa ako taká okolo 2 %. Z uvedeného 

je zrejmé, že práve najväčšie „nožnice“ sú v našom teritóriu a jedinou cestou je práve 

rozumné šetrenie všetkých zdrojov energie.      

     Takže, vychádzajúc z reality, Slovensko je typickým príkladom  závislosti na 

dovoze palivových zdrojov (90 %), pričom domáce 10 %-né zdroje však reprezentuje 

najmenej energeticky efektívne a ekologicky vhodné pevné palivo, súčasne na 

dovoze jednosmernom - doposiaľ nediverzifikovanom, realizovanom zároveň na 

trhových princípoch, teda za svetové ceny.  

 
 
3.   Palivovo - energetická štruktúra vo svete 
 
      Tak ako bola nerovnomerná spotreba energia z hľadiska teritoriálneho, rovnako 

je rôznorodá i z hľadiska palivovo - energetickej štruktúry. Tiež zdroje energie, hlavne 

fosílne palivá, sú nerovnomerne rozdelené, pritom veľmi rôznorodá je najmä cena ich 

dobývania, transport ako i premena na rôzne formy energie.  

 

      Klasické fosílne palivá dodávajú v súčasnej dobe viac ako 3/4 celkovej spotreby 

energie. Tradičné a čiastočne nekomerčné palivá 11 % (biomasa, trus ...), nukleárna 

energia 5 %, vodná 6 % a tzv. „nové“ obnoviteľné zdroje energie predstavujú len 2 

%. V rámci fosílnych palív je ešte stála prevaha ropy 31,8 %, pred uhlím 26,1 % a 



zemným plynom 19,3 %, pričom vzhľadom na súčasnú ekologizáciu sveta sa javí 

podiel pevných palív stále vysoký. 

 

     Stále pretrváva veľmi nepriaznivá palivovo - energetická štruktúra Slovenskej 

ekonomiky, keď približne 50 % tepla sa vyrába na báze pevného paliva s mimoriadne 

nepriaznivým dopadom na životné prostredie, s nevyhnutnými technickými 

opatreniami v oblasti techniky ochrany ovzdušia, resp. finančnými sankciami, avšak 

opäť s negatívnym dopadom na cenu vyrobeného tepla. 

 

4.  Energetická náročnosť budov  
 

     Odber energie v budovách je prioritne zameraný na zabezpečenie stavu tepelnej 

pohody jej užívateľov, resp. na garantovanie primeraných technologických 

podmienok vo výrobných objektoch. Optimálny tepelný stav vo vykurovaných 

interiéroch budov sa nedá nijako oklamať, resp. kamuflovať, jednoducho je potrebný 

k zabezpečeniu zdravia, pohody, výkonnosti ... jej subjektov, teda ľudí, zvierat i 

technológií. 

 

     Kardinálnou otázkou je teda energetická bilancia medzi exponovaným subjektom 

a  vykurovaným interiérom , teda tepelné toky ako straty, resp. zisky, ktoré by 

z pohľadu užívateľa mali byť tým podstatným, tým čo kvantifikuje nevyhnutnú potrebu 

tepla v podobe inštalovaného tepelného výkonu vykurovacích telies a plôch, ako 

základ pre určenie skutočne odobratej tepelnej energie. A práve tu vzniká základný 

rozpor, definovaný ako rozdiel medzi skutočne vyrobeným a skutočne odobratým 

teplom. Ten môže kolísať teoreticky od 0 do 50 - 60 %, práve vzhľadom na palivovú 

základňu, spôsob výroby a distribúcie tepla. 

 

     Ďalšou otázkou je tepelno-technická kvalita budov a stavebných objektov. 

Vzhľadom na charakter výstavby a jej časový priebeh môžeme žiaľ len konštatovať, 

že do polovice 90-tych rokov sa vlastne stavali budovy, ktoré už vo fáze návrhu a 

projektovej činnosti vykazujú špecifickú spotrebu energie približne 2 až 3krát  vyššiu, 

ako v klimaticky zrovnateľných krajinách. Hodnoty spotreby tepla na vykurovanie 200 

kWh/m2 až 800 kWh/m2, pre obytné resp. priemyselné budovy nie sú výnimkou, ale 

realitou. Tu už nepomôžu žiadne jednotlivé racionalizačné opatrenia, ale len 



energetický audit, ako komplexné technicko - ekonomické hodnotenie systémového 

súhrnu viacerých energeticky úsporných technických riešení, vrátane adekvátneho 

prevádzkového režimu a správania sa užívateľov. 

 
 
5.  Energeticky úsporné opatrenia v budovách 
 

Energeticky úsporné opatrenia predstavujú celý komplex racionalizačných krokov, 

ktoré môžu byť špecifikované podľa  jednotlivých prístupov na nasledovné skupiny : 

 

a)  stavebné konštrukcie a energetické systémy 

b)  energetické nosiče (elektrická energia, plyn, olej ...) 

c)  druhy energie. 

 

     V konečnom dôsledku sú však jednotlivé energeticky úsporné opatrenia 

realizované najmä vzhľadom na časť stavebnú a technologickú, teda zamerané na 

zabezpečenie tzv. tepelnej ochrany budov a optimálnej prevádzky energetických 

systémov budov. 

 

5.1 Stavebné konštrukcie 

  Energeticky úsporné opatrenia pre stavebné konštrukcie, či už obalové alebo 

deliace, nepriesvitné alebo deliace, resp. ich styky a škáry majú za cieľ zlepšenie 

tepelnej ochrany budov pri garantovaní požadovaných hygienicky nevyhnutných 

parametrov interiérového prostredia. To sa realizuje buď zvýšením celkového 

tepelného odporu stavebných konštrukcií, resp. znížením ich súčiniteľa prechodu 

tepla, ovplyvnením tepelných ziskov od slnečného žiarenia cez transparentné 

konštrukcie, zlepšením tepelno - akumulačnej schopnosti deliacich konštrukcií, v 

neposlednom rade znížením infiltrácie vzduchu na hygienicky nevyhnutnú potrebu 

čerstvého vzduchu. 
 
 
 
5.2 Vykurovanie 

       Racionalizačné opatrenia sa uskutočňujú v celom cykle výroba - distribúcia - 

odber, inými slovami v celom vykurovacom systéme od zdroja tepla až po 

vykurovacie teleso, vrátane uplatnenia meracej, regulačnej a riadiacej techniky. 



V princípe sa jedná o zlepšenie energetickej efektívnosti v každom mieste či už 

premeny alebo odovzdávania energie. Konkrétne sa jedná o zvýšenie účinnosti 

spaľovacieho procesu v zdrojoch tepla vrátane spätného získavania tepla 

z odchádzajúcich spalín, o minimalizáciu tepelných strát pri distribúcii tepla 

potrubnými rozvodmi a o optimalizáciu prevádzky vykurovacej sústavy vzhľadom na 

čas, priestor i individuálne požiadavky odberateľov aplikáciou automatizačnej 

techniky. 

 

5.3 Príprava teplej úžitkovej vody 

       Obdobne ako pri vykurovaní sa racionalizačné opatrenia uskutočňujú v cykle 

výroba - distribúcia - odber, samozrejme vzhľadom na charakter prípravy TÚV 

(miestna, ústredná). Taktiež sa jedná o zvýšenie účinnosti zdroja tepla, minimalizáciu 

tepelných strát v distribučnom systéme a to zvlášť v sústavách bez cirkulácie, 

v neposlednom rade o inštalovanie tak energeticky ako tekutinovo úsporných 

výtokových jednotiek a to naviac s elektronickým časovým ovládaním, resp. 

dávkovaním. Súčasne je nevyhnutné zabezpečiť teplotné parametre teplej úžitkovej 

vody, tak aby na jednej strane nebola príliš vysoká, súčasne však aby sa nestala 

zárodkom pre baktérie legionely. 

 
5.4 Vetranie a klimatizácia 

       Napriek skutočnosti, že systémy vetrania, klimatizácia a chladenia nie sú 

v našich klimatických podmienkach dominantné, ich podiel v rámci technického 

vybavenia budov narastá. Aj keď prevádzkový čas je výrazne menší ako pri 

vykurovaní, energetická náročnosť týchto systémov vzhľadom na zabezpečenie 

požadovanej vnútornej klímy najmä počas letného obdobia, je významná. Preto 

v rámci racionalizačných energeticky úsporných krokov sa jedná o optimalizáciu 

dodávky vzduchu uplatnením automatizačnej techniky vzhľadom na čas i priestor, no 

najmä o spätné získavanie tepla zo vzduchu odvádzaného, pokiaľ to umožňujú 

hygienické požiadavky. Nie nepodstatným sa javí pravidelná údržba jednotlivých 

zariadení systému, či už  filtrov, výmenníkov, ale i vzduchotechnických rozvodov a 

výustiek. 

 

5.5 Čerpadlá/ventilátory 



       Systémy vykurovania i vzduchotechniky na dopravu teplonosnej/chladiacej látky 

potrebujú čerpadlá resp. ventilátory, ktoré spotrebovávajú elektrickú energiu. Jej 

úspora sa dá dosiahnuť najmä optimalizáciou ich času prevádzky, čo znamená 

časové riadenie, alebo aplikácia viacstupňovo riadených elektromotorov, prípadne 

inštalácia frekvenčných meničov umožňujúca spojitú reguláciu otáčok. Samozrejme, 

že tieto opatrenia by mali byť súčasťou širšieho nadradeného systému riadenia či 

vykurovania, prípravy TÚV, alebo vzduchotechniky. 

 

5.6 Osvetlenie 

       Pri úsporách elektrickej energie sa v systémoch osvetlenia odporúča jednak 

inštalácia energeticky úsporných svietidiel, ale opäť aj uplatnenie riadiaceho systému 

umožňujúceho tak časové ako i priestorové zohľadnenie potreby umelého osvetlenia 

v interiéri i exteriéry budovy. 

 

6.  Záver 
 

   Je zrejmé, že energetická náročnosť budov   sa stala druhým najväčším 

potenciálom úspor v národnom hospodárstve vyspelých krajín, čo je mimoriadne 

významné najmä v Európe, kde je najväčší rozdiel medzi palivovo -energetickými 

zásobami a spotrebou energie. Súčasne je však potešiteľné, že existuje celý rad 

energeticky úsporných, racionalizačných opatrení, ktoré dávajú reálne možnosti 

zvýšenia energetickej efektívnosti v celom cykle : výroba - distribúcia - odber. K tomu 

je však nevyhnutné uplatniť komplexné technicko - ekonomické posúdenie v podobe 

energetického auditu budovy, ktorý dáva objektívne výstupy a definuje priority, ktoré 

z uvedených opatrení kedy realizovať.  
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