Spoteba paliv a energií v domácnostech
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Zdroj: SÚ, šetení Energo 2015.

Pi interpretaci a analýze výsledk šetení ENERGO 2015 je teba mít na pamti, že vznikly zpracováním dat
získaných z výbrového šetení. To znamená, že všechny publikované údaje pedstavují odhady, které jsou
zatíženy výbrovou chybou.
Výše uvedené intervaly spolehlivosti ukazují, že výsledky za R celkem a základní ukazatele jsou z pohledu
statistické chyby spolehlivé. S pokraujícím tídním (výsledky za kraje a rozdlení na rodinné a bytové
domy) a mén astými jevy (nap. vybavenost domácností tepelnými erpadly) se spolehlivost snižuje.
S ohledem na to, že uživatelm této publikace chceme poskytnout maximální množství informací získaných
v rámci šetení ENERGO 2015, rozhodli jsme se publikovat i statistické údaje, které jsou zatíženy vtší
výbrovou chybou. Kvalitu publikovaných výsledk lze v tabulkách identifikovat pomocí následujících
symbol:
(7698)

íselný údaj v závorce znaí, že ze statistického hlediska se jedná o mén spolehlivý údaj
(výsledek byl spoítán z mén než 50 pozorování).

.

Teka na míst ísla znaí, že údaj je statisticky nespolehlivý.

0

Nula se používá pro oznaení íselných údaj menších než polovina zvolené mící
jednotky a dále v pípadech, kdy jev nebyl statisticky podchycen (v rámci domácností, které
byly zahrnuty do výbrového souboru, se daný jev nevyskytoval).

x

Ležatý kížek na míst ísla znaí, že zápis není možný z logických dvod.

n.a.

n.a. (not available) na míst ísla znaí, že údaj není k dispozici.

Metodické vysvtlivky k publikovaným údajm
Základní pojmy
Obydlený byt = Domácnost je tvoena osobami, které spolen žijí a obvykle bydlí ve vybraném byt. Za
místo obvyklého pobytu je považováno místo, kde osoba obvykle tráví období svého každodenního
odpoinku bez ohledu na doasnou nepítomnost z dvodu rekreace, návštv, pracovních cest a kde je
lenem konkrétní domácnosti.
Obydlené byty lze dále rozdlit podle toho, v jakém objektu se nacházejí. Pro úely této publikace jsou byty
rozdleny do dvou základních kategorií, a to na byty v rodinných domech a byty v bytových domech.
Rodinný dm mže mít nejvýše ti samostatné byty a nejvýše dv nadzemní podlaží, jedno podzemní
podlaží a jedno obyvatelné podkroví. Rodinný dm mže být samostatný, nebo dvojdomek, který odpovídá
svým uspoádáním rodinnému domu. Má však jednu obvodovou ze spolenou s jiným domem na sousedící
parcele. Rodinný dm mže být také adový, který odpovídá uspoádáním rodinnému domu, má však
alespo jednu vnjší ze spolenou s jinými takovými budovami. Jedná se alespo o 3 domy k sob
piléhající.
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Bytový dm je budova pevážn urena k bydlení, která nespluje podmínky rodinného domu. Bytový dm
má více byt pístupných ze spolené chodby, nebo schodišt. V této kategorii se nacházejí pedevším
panelové a inžovní domy, ale také velké vily, které nevyhovují definici rodinného domu. Do kategorie bytový
dm jsou také zaazeny byty v budovách, které bžn neslouží k bydlení, nap. administrativní budovy,
školy, kláštery, rekreaní zaízení, penziony pro dchodce se samostatnými byty, které nemají charakter
bytového domu nebo i inžovní domy, v nichž pevážná ást podlahové plochy slouží k nebytovým úelm
(obchody, kanceláe, sklady).
Definice a rozdlení paliv a energií používaných v domácnostech podle jednotlivých kategorií
Elektina (elektrická energie) je jeden z druh energie, kterou je možné mnit na mechanickou, tepelnou i
svtelnou energii a je využívána prakticky ve všech domácnostech. Spoteba se nejastji sleduje
v kilowatthodinách (kWh) a na základ výhevnosti je možné ji uvádt i v energetických jednotkách (joule).
Zemní plyn je pírodní holavý plyn využívaný jako významné fosilní palivo. V domácnostech se v pevážné
míe používá na vytápní, ohev vody a vaení. Spoteba se nejastji sleduje v kilowatthodinách (kWh)
nebo tzv. kubících (m3) a na základ výhevnosti je ji možné uvádt i v energetických jednotkách (joule).
Nakupované teplo je spoteba tepla ze systém centrálního zásobování teplem, blokových kotelen,
pípadn domovních kotelen. Dálkové vytápní je jeden ze zpsob vytápní nakupovaným teplem, kdy je
zdroj tepla umístn mimo vytápný objekt a vytápí se z nj celá ada budov. Spoteba se primárn vyjaduje
pímo v energetických jednotkách (obvykle terajoule).
Tuhá paliva v pípad spoteb v domácnostech zahrnují hndé a erné uhlí, koks a uhelné brikety. Spoteba
se nejastji sleduje v hmotnostních jednotkách (kg, q, t). Na základ výhevností je možné tuto spotebu
pevést na energetické jednotky (joule).
Obnovitelné zdroje energie obsahují palivové devo, devné brikety, devné pelety, rostlinná a agro
paliva. Podobn jako u tuhých paliv se spoteba nejastji sleduje v hmotnostních jednotkách (kg, q, t),
v pípad deva se využívají další mrné jednotky (plm, prmr, prms). Na základ výhevností je pak tato
spoteba pevádna na energetické jednotky (joule). V pípad spoteby palivového deva je nutné pi
pevodu na energetické jednotky zohlednit i délku skladování. Dále se do této kategorie zahrnuje využití
tepelných erpadel, fotovoltaických systém a solárních termických systém.
Kapalná paliva se skládají z propan-butanu (LPG), topné nafty a topného oleje. Spoteba se v pevážné
míe sleduje v litrech, následn je pevádna na tuny a pomocí výhevnosti dále na joule.
Ostatní paliva tvoí zbývající paliva (nap. petrolej, benzin), která nelze zaadit do pedchozích kategorií.
V pípad domácností se jedná o okrajové využití (vtšinou za úelem ostatního koncového užití). Na
energetické jednotky se jejich spoteba nepepoítává.
Orientaní prmrné výhevnosti pro jednotlivé kategorie paliv jsou následující:
¾ elektina: 3,6 GJ/MWh,
¾ zemní plyn: 34 GJ/tis. m3,
¾ tuhá paliva: v prmru 20 GJ/t,
¾ obnovitelné zdroje energie: jedná se pedevším o palivové devo o výhevnosti cca 13,5 GJ/t,
¾ kapalná paliva: v prmru 43 GJ/t.
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Základní charakteristika jednotlivých sledovaných úel užití
Vytápním se rozumí innost, která má za úkol udržovat vnitní teplotu bytu na úrovni tepelné pohody.
K vytápní lze použít tém všechna paliva a energie. V závislosti na vybavení domácnosti lze k vytápní
použít jeden i více zdroj tepla. Pi výpotu spoteby paliv a energií vynaložených na výrobu tepla se
primárn vychází z modelu spoteby daného paliva ve fyzických jednotkách. Dále je tato spoteba na
základ prmrné výhevnosti pevádna na jednotku energie (joule).
Ohev vody je innost, pi které dochází k výrob teplé užitkové vody. K ohevu vody lze použít tém
všechna paliva a energie. V závislosti na vybavení domácnosti lze k ohevu vody použít jeden i více
zaízení. Pi výpotu spoteby paliv a energií vynaložených na ohev teplé užitkové vody se primárn
vychází z modelu spoteby daného paliva ve fyzických jednotkách. Dále je tato spoteba na základ
prmrné výhevnosti pevádna na jednotku energie (joule).
Vaení je innost, pi které se pipravují tepeln opracované pokrmy. Za vaení se dle mezinárodní metodiky
nepovažuje píprava jídel v mikrovlnné troub, píprava teplých nápoj a pokrm typických pro provozovny
rychlého oberstvení (nap. píprava sendvi v toustovai apod.) K píprav jídel lze teoreticky použít
vtšinu paliv a energií. V praxi se však nejvíce používá elektina, zemní plyn a LPG. V závislosti na vybavení
domácnosti lze k píprav jídel použít jeden i více spotebi. Pi výpotu spoteby paliv a energií
vynaložených na vaení se primárn vychází z modelu spoteby daného paliva ve fyzických jednotkách. Dále
je tato spoteba na základ prmrné výhevnosti pevádna na jednotku energie (joule).
Kategorie Osvtlení a spotebie zahrnuje spotebu elektrické energie využité pro osvtlení interiéru
a exteriéru obydlí. Dále do této kategorie patí spoteba elektrické energie tzv. velkých domácích spotebi
(chladniky s mrazákem, chladniky, mrazáky, automatické praky, sušiky prádla, myky nádobí, televizory
a výpoetní technika). Pi výpotu spoteby se primárn vychází z modelu spoteby na svícení a prmrné
spoteby výše uvedených spotebi.
Chlazením se rozumí úmyslné snižování teploty ve vybraných prostorech bytu. Ke chlazení se používají
pedevším klimatizaní jednotky. Hlavním zdrojem energie je elektrická energie, pípadn jím mže být
i zemní plyn i LPG. Ke chlazení vnitních prostor mže být použito i tepelné erpadlo. Za chlazení se
nepovažuje využití ventilátor, dmychadel apod.
Ostatním užitím se rozumí spoteba paliv a energií v domácnostech, které nelze zaadit do žádné z výše
uvedených pti hlavních kategorií koncového užití. Jedná se napíklad o spotebu paliv a energií na sekání,
ohev vody v bazénu, grilování, vytápní skleník, využití saun a podobn.

Popis základních ukazatel
Základní charakteristiky domácností
Poet osob zahrnuje osoby, které mly k datu šetení ve vybraném byt svj obvyklý pobyt.
Obytná místnost je ást bytu, zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna, která je urena k bydlení a její
podlahová plocha je minimáln 8 m2. Do obytných místností jsou zaazeny i místnosti, jejichž velikost je mezi
4 až 7,9 m2, pokud jsou využívány k bydlení. Samostatná kuchy je považována za obytnou místnost
v pípad, pokud její podlahová plocha je vtší než 8 m2. Kuchyský kout, který slouží výhradn jako prostor
k píprav jídel, není zapoítán do celkového potu místností. Do obytných místností není poítána ani
pedsí, píslušenství, spíž, komora, pda, sklep, balkón, terasa, lodžie ani místnosti, které neslouží
k bytovým úelm.
Podlahová plocha bytu je souet ploch v m2 všech obytných místností vetn kuchyn a také ostatních
prostor bytu (píslušenství, spíž, komora atp.).
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Vytápná podlahová plocha bytu je souet ploch v m2 všech obytných místností, kuchyn a také ostatních
prostor bytu, ve kterých je trvale umístno otopné tleso, které mže být i penosné.
Za nadzemní podlaží je považováno pízemí, každé poschodí, mezanin a obyvatelné podkroví. Suterén
není nadzemní podlaží. Pízemní budovy jsou jednopodlažní. Za první nadzemní podlaží je považováno
podlaží, které má podlahu na úrovni okolního terénu pípadn výše, a to po celém obvodu domu.
U zpsobu zateplení domu byl hodnocen souasný stav objektu z hlediska zateplení stn, zateplení
stechy a stavu oken. Za vymnná okna byla považována okna s tepeln izolaními vlastnostmi.
Vybavení domácností elektrickými spotebii na vytápní, ohev vody a vaení
Elektrická otopná tlesa penosná jsou urena k pechodnému, pípadn trvalému vytápní místností.
Jedná se nap. o horkovzdušný, teplovzdušný ventilátor, olejový radiátor apod.
Elektrická otopná tlesa nepenosná zahrnují nap. elektrická akumulaní kamna, teplovodní elektrokotel,
konvekní/sálavé panely, podlahové elektrické plochy, pevn zabudovaný pímotop.
Elektrický prtokový ohíva vody nezadržuje v sob teplou vodu, ale ohívá ji pi jejím prtoku.
Elektrický bojler na TUV mní elektinu na teplo, které ohívá vodu v zásobníku. Jedná se o maloobjemové
bojlery, jejichž využití je pedevším v místech s malou spotebou teplé vody, jako je kuchyn i málo
používaná umyvadla. Velkoobjemové boilery vtšinou zásobují více odbrných míst v rámci domácnosti.
Elektrická varná deska, elektrická trouba a samostatný plotýnkový ohíva slouží k píprav jídel.
Vybavení domácností plynovými spotebii na vytápní, ohev vody a vaení
Kotel plynový slouží pro ohev otopné vody, pípadn i pro ohev užitkové vody. Mže být závsný, nebo
voln stojící.
Kotel plynový kondenzaní je modernjší verze klasického plynového kotle s vyšší úinností.
Lokální plynové topidlo (tzv. wawky) vytápí pouze místnost, ve které stojí. Vtšinou je umístno pod
oknem a skrz ze vede kouovod.
Plynový ohíva vody (karma, samostatný zásobníkový ohíva) slouží pouze pro pípravu TUV, nikoliv
pro vytápní. Nejastji bývá umístn v kuchyni, koupeln.
Plynová varná deska a plynová trouba slouží k píprav a ohevu jídel.
Vybavení domácností zaízeními využívajícími geotermální a slunení energii
Tepelná erpadla jsou alternativním obnovitelným tepelné energie. Tepelná erpadla mohou využívat
zemské teplo, teplo z podzemní vody nebo ze vzduchu. Slouží pedevším k vytápní, ohevu vody nebo
i ke chlazení.
Solární termický systém pohlcuje slunení záení a mní ho na tepelnou energii. Nosným médiem bývá
zpravidla voda, která ohívá vodu v zásobníku na teplou užitkovou vodu i topení. Solární termický systém
se též asto využívá pi ohevu vody v bazénu.
Fotovoltaický systém pímo mní slunení záení na elektinu pomocí velkoplošných polovodiových
fotodiod (fotovoltaické lánky). Obvykle jsou spojovány do vtších celk – fotovoltaických panel.
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Základní „velké“ spotebie používané v domácnostech
Dle metodiky se jedná o chladniku s mrazákem, chladniku, samostatný mrazák, automatickou praku
vetn praky se sušikou, sušiku prádla, myku nádobí, televizory a výpoetní techniku, jejichž využívání
významnji ovlivují celkovou spotebu elektrické energie v domácnostech. Stavy spotebi se vztahují
k datu šetení. Spoteba tchto spotebi je krom doby jejich využití závislá i na energetické tíd. Na
základ aktuáln platné legislativy jsou spotebie rozdleny do následujících deseti energetických tíd:
A+++, A++, A+, A, B, C, D, E, F, G.
Využití osobních dopravních prostedk v domácnostech
Zdvihový objem motoru je jedna z dležitých charakteristik automobil, která ovlivuje spotebu
pohonných hmot. ím má automobil vtší zdvihový objem motoru, tím je rychlejší a dosahuje vtšího
zrychlení a celkov má vtší sílu. Se zdvihovým objemem motoru zárove roste i spoteba paliva.
Prmrná spoteba je uvádna v litrech na 100 ujetých kilometr. Je vypoítána jako podíl celkové
spoteby k celkovému potu ujetých kilometr.
Vzntový dieselový (naftový) motor pracuje na principu vznícení rozprášeného paliva od horkého
stlaeného vzduchu.
V zážehovém (benzinovém) motoru je sms paliva a vzduchu zapálena pomocí jiskry. Hnacím palivem je
v drtivé vtšin benzín.
Základní rozdlení paliv: nafta, benzín, bioethanol (E85), LPG, CNG, LNG. Do kategorie ostatní paliva jsou
zahrnuty automobily s hybridním pohonem a elektromobily.
Spoteby a penžní vydání
Celková spoteba jednotlivých paliv a energií je poítána na základ údaj vykázaných domácnostmi.
Údaje byly erpány z faktur, vyútování i složenek. V pípad faktur a vyútování se vycházelo
z posledního známého fakturaního i vyútovacího období. Zpravidla se jednalo o spotebu za posledních
12 msíc. V pípad absence tchto doklad byly domácnosti dotazovány na výši placených záloh. Z výše
tchto záloh byla modelována spoteba daného paliva (energie) pro konkrétní domácnost.
Odhad celkových náklad pedstavuje prmrná roní penžitá vydání domácností na jednotlivá paliva
a energie. Pi výpotu se vycházelo z vykázaných údaj od domácností.
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