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ÚVOD 
V článku 9 Směrnice o energetické náročnosti budov (zkráceně EPBD) [4] se po členských 
státech požaduje předložit opatření k zavedení pravidelné inspekce klimatizačních systémů se 
jmenovitým výkonem větším než 12 kW s cílem snížit spotřebu energie a omezit tak emise 
oxidu uhličitého. Inspekce musí obsahovat posouzení účinnosti klimatizace a velikosti 
zařízení v porovnání s požadavky na chlazení budovy. Uživatelům musí být poskytnuto 
vhodné poradenství o možném zlepšení nebo výměně klimatizačního systému 
a o alternativních řešeních.  

S ohledem na dopad větracích a klimatizačních zařízení na energetickou spotřebu budov se 
Evropský výbor pro normalizaci CEN rozhodl, v souladu se zmíněnými požadavky Směrnice 
EPBD, vypracovat metodiku kontroly větracích a klimatizačních systémů. Zmíněná metodika 
je zpracována v rozsahu následujících norem: 

• ČSN EN 15240: Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro 
kontrolu klimatizačních systémů. 

• ČSN EN 15239: Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro 
kontrolu větracích systémů. 

Norma ČSN EN 15240 [3] se vztahuje na všechny typy systémů klimatizace a chlazení 
(určených pro vytváření tepelné pohody) s celkovým chladicím výkonem větším než 12 kW. 
Mechanické větrací systémy nezajišťující chlazení a prvky, které jsou určeny pouze pro 
vytápění (i když mohou být umístěny v klimatizačních systémech)  nejsou předmětem 
ČSN EN 15240. Podrobné informace pro kontrolu větracích systémů jsou uvedeny v normě 
ČSN EN 15239 [2], která rovněž poskytuje doplňující informace k ČSN EN 15240. Protože 
se inspekce týkají klimatizačních zařízení zaměřuje se prezentovaný text především na 
ČSN EN 15240. 

Na rozdíl od ČSN EN 15240 o kontrole klimatizačních systémů nemá norma ČSN EN 15239 
o kontrole větracích systémů oporu v legislativě [5]. Přitom nedílnou součástí klimatizačního 
systému je větrání resp. řízená úprava čerstvého venkovního vzduchu (např. větrací zařízení 
pro přívod čerstvého vzduchu ve vícezónových klimatizačních systémech). 

PŘEDMĚT NORMY ČSN EN 15240 
Evropská norma ČSN EN 15240 popisuje společnou metodiku pro kontrolu klimatizačních 
systémů v budovách určených k chlazení (nebo vytápění) prostorů z hlediska spotřeby 
energie.  

Záměrem postupů předložených ve zmíněné normě není provádět úplný audit klimatizačního 
systému, ale správně zhodnotit jeho fungování a hlavní dopady na spotřebu energie. 
Výstupem kontroly by měly být doporučení ke zlepšení stávajícího stavu.  



  

POSTUP KONTROLY DLE ČSN EN 15240 
Kontrola klimatizačního systému začíná posouzením projektové dokumentace a vizuálními 
prohlídkami zařízení, aby se zjistilo, zda je popsané zařízení instalováno a odpovídá 
specifikaci systému. Není-li dokumentace k dispozici, pak doplňující součástí tohoto postupu 
je lokalizace zařízení a shromáždění minimálního souboru potřebných informací (Tab. 1). 
Existuje-li důkaz o tom, že je prováděna pravidelná údržba zařízení v souladu se správnou 
praxí, pak norma připouští zkrácení, nebo zjednodušení popsané kontroly. Při kontrole 
výkonu jednotlivých částí klimatizačního systému se zjištěné hodnoty porovnávají 
s předpokládanými výkony. Norma uvádí postupy pro zjištění, zda systémy chlazení a 
systémy distribuce vzduchu nejsou případně předimenzovány. 

Tab. 1 Doporučený minimální soubor informací pro kontrolu klimatizačního systému 
(upraveno podle ČSN EN 15240 - příloha D [3]) 

Potřebné informativní údaje Vyskytuje se 
ANO/NE 

1 Seznam instalovaných klimatizačních systémů s jmenovitým 
chladicím výkonem > 12 kW. 

 

2 Popis regulovaných zón systému.  
3 Popis metody regulace.  
4 Popis metody regulace doby provozu.  
5 Plán údržby a záznamy o údržbě chladicích systémů.  
6 Plán údržby a záznamy o údržbě systémů přívodu vzduchu.  
7 Záznamy o kalibraci a o postupech údržby reg. systémů a čidel  
8 Výsledky provozních měření příkonu při jmenovitém průtoku 

přiváděného a odváděného vzduchu a výsledky provozních měření 
obou průtoků. 

 

9 Projektovaná tepelná zátěž pro každý systém.  
10 Umístění měřičů spotřeby energie, hodnoty spotřeby, záznamy o 

spotřebě, porovnání naměřené a cílové spotřeby. 
 

11 Záznamy o všech problémech, nebo stížnostech, které byly uplatněny 
ve vztahu k podmínkám tepelné pohody. 

 

12 Při použití automatizovaného systému řízení provozu budovy (BMS)  
popis jeho schopností, regulačního zařízení, nastavení žádaných 
hodnot pro regulaci teploty, četnost prováděné údržby a datum 
poslední kontroly a údržby. 

 

13 Při použití monitorovací stanice, nebo dálkového monitorovacího 
zařízení pro nepřetržité sledování výkonnosti zařízení popis 
monitorovaných parametrů a vyhodnocení provozní účinnosti 
zařízení. 

 

 
Předběžná kontrola a shromáždění dokumentace 
Součástí kontroly je shromáždění a posouzení veškeré dostupné originální dokumentace 
týkající se budovy a instalovaných klimatizačních systémů. V případě, že byly na budově 
prováděny dodatečné úpravy, nebo změny budovy, systémů či užívání, které jsou odlišné od 
původní dokumentace, je nutné získat a posoudit rovněž dodatečnou dokumentaci. V této fázi 
se kontroluje shodnost dokumentace se skutečně instalovaným klimatizačním zařízením, což 
se týká i užívání budovy a návrhových kritérií. Jakákoliv odlišnost se musí uvést ve zprávě. 
Na základě projektové dokumentace se připraví seznam klimatizačních zařízení. 



  

Důležitou součástí kontroly je stav údržby. Kontrolují se záznamy o údržbě systému a 
jednotlivých částí systému a rovněž provozní deník budovy a systému. 

Není-li požadovaná dokumentace k dispozici, musí být shromážděn minimální soubor 
informací o klimatizačním systému a o užívání budovy. V případě chybějící, zastaralé, nebo 
neúplné dokumentace je uživateli doporučeno dokumentaci doplnit. 

Metodika kontroly  
Kontrola má za úkol zjistit, zda zařízení pracuje v odpovídajícím prostředí a s přijatelnou 
účinností a zda se pravidelně provádí údržba a revize. V příloze F zmíněné normy jsou 
uvedeny příklady kontrolních seznamů pro provádění kontrol jednotlivých částí 
klimatizačního systému vč. případných doporučení. V následujícím popise je uveden stručný 
obsah kontrol definovaných normou a kontrolní seznamy podle [3]. 

1. Kontrola dokumentace 
V první fázi kontroly je posouzení příslušné dokumentace. Popis kontrola dokumentace je 
zřejmý z předchozího odstavce. 

Tab. 2 Kontrolní seznam pro projektovou dokumentaci a dokumentaci systému  

 Předmět hodnocení 
1.1 Přezkoumání dostupné dokumentace 
1.2 Zjistit a sestavit seznam zařízení 
1.3 Přezkoumat aktuální režim kontroly a údržby 
1.4 Porovnat zda výkon zařízení odpovídá skutečné tepelné zátěži. 
1.5 Odhadnout měrný výkon ventilátoru VZT systémů. 
1.6 Zjistit zda se opakovaně vyskytly nějaké stížnosti na vnitřní prostředí. 

 
2. Kontrola chladicího zařízení 
Kontrola chladicího zařízení obvykle zahrnuje položky uvedené v Tab. 3. Jestliže předpisy 
požadují pravidelné zjišťování netěsností a opravy, musí se přezkoumat dokumentace o 
zkoušce těsnosti. 

Tab. 3 Kontrolní seznam pro chladicí zařízení  

 Předmět hodnocení 
2.1 Vizuální vzhled chladicího zařízení (agregátu) a okolí. 
2.2 Zjistit chladicí zařízení a zkontrolovat provoz. 
2.3 Dostupnost záznamů o měření. 
2.4 Zkontrolovat, zda je chladicí zařízení schopno zajišťovat chlazení (teplotní rozdíl). 

Zkontrolovat dostatečnou náplň chladiva. Vizuální prohlídka možného úniku 
chladiva. 

2.5 Izolace potrubí chladiva. 
2.6 Vibrace a hladina akustického tlaku. 
2.7 Kondenzační tlak. 
2.8 Údaje o účinnosti chladicích jednotek. 

 
3. Kontrola čerpadel a potrubí chlazené vody 
Kontroluje se stav a funkčnost potrubí chlazené vody a jeho izolace, známky netěsnosti 
potrubí a dále čerpadla a armatury. 

 



  

Tab. 4 Kontrolní seznam pro vodní potrubí vč. izolace  

 Předmět hodnocení 
3.1 Kontrola stavu potrubí, izolace a funkčnosti potrubí chlazené vody. Kontrola úniku 

tepla z potrubí (těsnost, kondenzace). 
 
4. Kontrola efektivnosti odvodu tepla do venkovního prostředí 
Zjišťuje se a kontroluje se stav a funkčnost jednotek pro odvod tepla do venkovního prostředí. 

Tab. 5 Kontrolní seznam pro odvod tepla do venkovního prostředí  

 Předmět hodnocení 
4.1 Vizuální kontrola stavu a funkčnosti jednotek pro odvod tepla do venkovního 

prostředí. 
4.2 Kontrola přístupu vzduchu ke kondenzátorům.  
4.3 Zkontrolovat známky úniku chladiva. 
4.4 Kontrola správného směru otáčení ventilátorů. Prověřit sladění chodu více 

ventilátorů s ohledem na změny zátěže (je-li to možné). 

5. Kontrola efektivnosti výměny tepla do chladicího systému 
Kontroluje se stav a funkčnost výměníků tepla uvnitř jednotek, které jsou instalovány 
v klimatizovaných prostorech. 

Tab. 6 Kontrolní seznam pro efektivnosti výměny tepla do chladicího systému u vnitřních 
jednotek split a multi-split 

 Předmět hodnocení 
5.1 Vizuální kontrola stavu a funkčnosti vnitřních jednotek. 
5.2 Kontrola případných překážek a čistoty přiváděcích a odváděcích otvorů. 
5.3 Kontrola přístupu vzduchu k výměníkům tepla. 
5.4 Kontrola stavu vstupního (sacího) filtru vzduchu. 
5.5 Zkontrolovat známky úniku chladiva. 
5.6 Zkontrolovat správný směr otáčení ventilátorů. Prověřit funkčnost regulace otáček. 

 
6. Kontrola systémů přívodu vzduchu v klimatizovaných prostorech 
Ve vnitřních klimatizovaných prostorách se kontrolují otvory, mřížky nebo anemostaty 
(vyústky) pro přívod a odvod vzduchu. Hodnotí se zejména umístění a rozměry vyústí pro 
přívod vzduchu ve vztahu k otvorům pro odvod vzduchu a rovněž teoretická možnost 
zkratování mezi přívodem a  odvodem vzduchu. V tomto případě je možné dotazování osob 
v daném prostoru, zda je navržená distribuce vzduchu neobtěžuje (např.: pocit průvanu). 

Tab. 7 Kontrolní seznam systémů přívodu vzduchu v klimatizovaných prostorech 

 Předmět hodnocení 
6.1 Kontrola vyústí pro přívod vzduchu a odvodu vzduchu. Přezkoumat důkazy o tom, 

že pro osoby je způsob distribuce vzduchu nepřijatelná. 
6.2 Hodnocení rozměrů a vzájemného umístění přiváděcích a odváděcích otvorů. 

 
7. Kontrola systémů přívodu vzduchu u VZT jednotek a připojených vzduchovodů 
Kontrola vzduchotechnické jednotky obsahuje zejména kontrolu stavu filtrů (čistota, 
poškození, zanesení) a výměníků tepla (ohřívače, chladiče, zvlhčovače). V rámci kontroly se 



  

zaznamená četnost výměny, nebo čištění filtru a doba, která uplynula od poslední výměny, 
nebo čištění.  

Při této kontrole, před otevřením přístupových otvorů, musí být ventilátory vypnuty. Na 
vzduchotechnické jednotce má být z tohoto důvodu umístěna výstražná tabulka upozorňující 
na uvedenou skutečnost (doporučený text je uveden v EN 1886). Není-li taková tabulka 
použita, pak tato skutečnost musí být zahrnuta do výsledků kontroly jako doporučení.  

Tab. 8 Kontrolní seznam pro systémy přívodu vzduchu u VZT jednotek a připojených 
vzduchovodů 

 Předmět hodnocení 
7.1 Přezkoumat četnost výměny nebo čištění filtrů. 
7.2 Hodnocení současného stavu filtrů – čistota, zanesení. 
7.3 Posouzení stavu měřidla pro měření tlakové ztráty filtru. 
7.4 Hodnocení slícování a utěsnění filtrů. 
7.5 Kontrola výměníků tepla z hlediska poškození nebo zanesení. 
7.6 Kontrola chladiče (přímého výparníku) z hlediska známek úniku chladiva. 
7.7 Zaznamenat typ ventilátoru a metodu regulace průtoku vzduchu. 
7.8 Kontrola vlhké a mokré sekce a lapače kondenzátu z hlediska koroze, usazenin a 

zanesení potrubí. 
 
8. Kontrola nasávacích otvorů vzduchu do systému 
Zjistí se kde jsou umístěny otvory pro nasávání čerstvého venkovního vzduchu a zkontroluje 
se jejich poloha a čistota. 

Tab. 9 Kontrolní seznam otvorů pro sání venkovního vzduchu 

 Předmět hodnocení 
8.1 Kontrola případných překážek, nebo zablokování nasávacích žaluzií, filtračních 

vložek a primárních filtrů.  
8.2 Kontrola umístění nasávacích otvorů vzhledem k blízkosti k zdrojům tepla (např. 

kondenzační jednotky), nebo výfukům odpadního vzduchu. 

 
9. Kontrola zařízení regulačních systémů v budově a regulačních parametrů 
V rámci kontroly regulačních systémů se zjistí informace o všech regulačních zařízeních, 
snímačích a čidlech důležitých z hlediska energetické účinnosti. Zejména se jedná o jejich 
umístění, funkci a nastavení. Z projektové dokumentace se zjistí rozdělení na regulované zóny 
vytápění chlazení a posoudí se vhodnost tohoto rozdělení. Kontrolují se regulátory provozu 
klimatizačního, nebo chladicího systému zajišťujícího tepelnou pohodu. 

Tab. 10 Kontrolní zařízení pro regulační systémy v budově a pro regulační parametry 

 Předmět hodnocení 
9.1 Zhodnocení vhodnosti dělení na zóny ve vztahu k ovlivňujícím faktorům (orientace 

na světovou stranu, místní úrovně vnitřních tepelných zisků apod.). 
9.2 Záznam časových údajů nastavených na regulátorech. 
9.3 Záznam doby zapínání a vypínání zařízení. 
9.4 Zjištění a posouzení teplotních čidel pro zónovou regulaci vytápění a chlazení. 
9.5 Záznam nastavené hodnoty teploty vzduchu v každé zóně určené pro vytápění a 

chlazení s ohledem na činnost a obsazenost zón a prostorů osobami. 



  

9.6 Zjistit, zda „pásmo necitlivosti regulátoru“ může být nastaveno mezi pásmem 
vytápění a chlazení. 

9.7 Zhodnotit způsob regulace výkonu chlazení (kompresoru). 
9.8 Zhodnotit prostředky pro změnu, nebo řízení průtoku přiváděného a odváděného 

vzduchu. 
 
10. Měření 
Při hodnocení provozu klimatizačního systému se mohou s výhodou využít data z případných 
instalovaných měřicích zařízení. Zaznamenává-li se pravidelně např. spotřeba energie, je 
možné provést na základě údaje o jmenovitém příkonu a spotřebě energie hodnocení, zda 
zařízení pracuje v souladu s užíváním budovy. Není-li tomu tak, musí se vlastníkovi v rámci 
kontroly doporučit, aby snížil spotřebu energie. V případě nainstalovaných měřidel, ale 
nezaznamenávané spotřeby, se v rámci kontroly musí doporučit pravidelné zaznamenávání 
odečtů na měřicích zařízeních. Neprovádí-li se žádné měření, uvede se spolu s doporučením, 
že je potřebné zavést vhodné měření spotřeby energie a to alespoň u klimatizačních zařízení 
s významnější spotřebou energie a následně tuto spotřebu zaznamenávat. 

Předávání zpráv 
O kontrole klimatizačního systému musí být zpracována zpráva. Příklad kontrolní zprávy je 
uveden v normě součástí přílohy G. Zpráva musí přinejmenším obsahovat: 

• identifikační údaje o kontrolované budově, 

• údaje o osobě a organizaci pověřené provedením kontroly,  

• seznam příslušných dokumentů, 

• výsledky kontroly vč. hodnocení celkové energetické účinnosti kontrolovaných 
systémů. 

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE ALTERNATIVNÍCH ŘEŠENÍ A ZLEPŠENÍ 
Podle již zmíněného článku 9 Směrnice o energetické náročnosti budov [4] musí být 
uživatelům poskytnuto doporučení o „možném zlepšení nebo výměně klimatizačního systému 
a o alternativních řešeních“.  Doporučení musí zohledňovat hlavní hlediska, která vedou ke 
zlepšení:  

• přizpůsobení provozu zařízení skutečnému užívání budovy, 

• snížení tepelné zátěže, 

• údržby, 

• nesprávné funkce systému; subsystému a prvků, 

• výměna systému; subsystému a prvků. 

Energetické účinky klimatizace, zdůvodnění kontroly a zlepšování 
V příloze H jsou rozebrány možné úspory energie pro klimatizaci v režimu chlazení, které je 
možné rozdělit na: 

• snížení potřeby chlazení budovy, 

a) snížení tepelných zisků od oslunění (venkovní žaluzie, stínění, …) 

b) snížení vnitřní tepelné zátěže. 



  

• zlepšení účinnosti klimatizačního systému v oblastech: 

a) přenosu, 

b) distribuce (rozvod), 

c) výroby, 

d) akumulace. 

POZNÁMKY A VÝKLAD ČSN EN 15240 
Níže uvedený text komentuje sporné body normy a blíže specifikuje metodiku kontroly 
s ohledem na platné zákonné předpisy. Jednotlivé kapitoly normy nejsou citovány z důvodů 
autorských. Čísla odstavců odpovídají členění normy. 

Úvod 

Norma se vztahuje v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady 2002/9/ES o 
energetické náročnosti budov na klimatizační zařízení s jmenovitým chladicím výkonem 
vyšším než 12 kW. V ČR platí zákon č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií a podle něj se 
kontroly klimatizačních systémů vztahují na zařízení s příkonem vyšším než 12 kW, což je 
v rozporu s uvedenou směrnicí. 

1. Předmět normy 

Norma popisuje společnou kontrolu klimatizačních systémů v budovách určených k chlazení 
a/nebo vytápění prostorů z hlediska spotřeby energie. Kontroly klimatizace se vztahují na 
zařízení, které obsahuje chlazení. Např. na systémy teplovzdušného vytápění (bez chlazení) se 
kontroly klimatizačních systémů nevztahují.  

Národní předpisy a směrnice, které musí být aplikovány v souvislosti s kontrolou 
klimatizačních systémů: 

• Zákon č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií.  

• Vyhláška 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů. 

3.7 Projektová dokumentace 

Naše legislativa nezná pojem projekt, ani projektová dokumentace. Projektovou dokumentací 
se myslí dokumentace stavby a její dílčí části podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb. 

4.1 Úvod 

Výklad týkající se četnosti a rozsahu údržby klimatizačního systému musí odpovídat 
národním požadavkům a správné praxi, např. směrnicím daného odvětví. V našich 
podmínkách se běžnou správnou praxí rozumí  především dodržování následujících 
evropských norem: 

• ČSN EN 13779  Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a 
klimatizační systémy 

• ČSN EN 12599  Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky 
instalovaných větracích a klimatizačních zařízení 

 



  

4.3.2 Kontrola chladicího zařízení 

Odstavec odkazuje na předpisy. V podmínkách ČR se jedná zejména o následující 
dokumenty: 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které působí 
vyčerpání ozónové vrstvy 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o některých fluorovaných 
skleníkových plynech. 

• Nařízení komise (ES) č. 1494/2007 o způsobu označování zařízení obsahujících 
některé fluorované skleníkové plyny 

• Nařízení komise (ES) č. 1516/2007 o požadavcích na kontrolu těsnosti stacionárních 
chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé 
fluorované skleníkové plyny 

• Nařízení komise (ES) č. 303/2008 o minimálních požadavcích na pracovníky 
vykonávající kontrolu těsnosti, instalaci, údržbu a servis chladicích a klimatizačních 
zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny 

• Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění. Hlava III, Ochrana ozónové 
vrstvy Země (§ 23 až §33)  

• Zákon č. 177/2006 Sb., kterým se mění zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 483/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  

• Nařízení vlády č. 117/2005 Sb. o některých opatřeních zabezpečujících ochranu 
ozonové vrstvy 

• ČSN EN 13313: 2002 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Odborná způsobilost 
pracovníka  

• ČSN EN 378-1 až 4  Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a 
environmentální požadavky 

• ČSN EN 14511-1 až 3 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná 
čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru 

4.3.7 Kontrola systémů přívodu vzduchu u VZT jednotek a připojených vzduchovodů 

V odstavci se hovoří zejména o umístění „výstražné tabulky“, které ovšem nemá zásadní vliv 
na spotřebu energie. Jedná se o bezpečnostní opatření. S ohledem text normy by se mělo 
jednat o kontrolu čistoty a stavu filtrů, výměníků tepla apod. 

4.3.9 Kontrola  zařízení regulačních systémů v budově a regulačních parametrů 

V našich podmínkách se běžnou správnou praxí rozumí  především dodržování platných 
českých a evropských norem. 

 

 

 



  

Příloha B (informativní) Příklad tříd kontrol klimatiza čních systémů 

Podle připravované novelizace Vyhlášky č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů 
se předpokládá následující klasifikace kontrol se třemi třídami podle jmenovitého příkonu 
chladicího zařízení: 

• do 30 kW příkonu 

• do 90 kW 

• nad 90 kW 

Příloha C (informativní) Hlediska ovlivňující četnost a platnost kontroly 

Interval kontroly klimatizačních zařízení je stanoven v zákoně č. 406/2006 Sb. o hospodaření 
energií a je 4 roky. V tomto směru se chystá změna, která bude součástí nového znění zákona. 

Příloha E (informativní) Příklad tříd kontrol klimatiza čních systémů 

Zatímco třída kontroly (1, 2 a 3) hovoří o četnosti kontrol a odvíjí se od velikosti zařízení, 
úroveň kontroly je dána stupnicí A,B,C podle rozsahu kontrol (A – vysoká úroveň, B – střední 
úroveň, C – nízká úroveň). O úrovni kontroly rozhoduje osoba odpovědná za kontrolu. 

Příloha H (informativní) 

H.2 Snížení potřeby chladu pro budovu 

Tvrzení „Nejsou-li některé prvky pláště budovy izolovány, bude to mít, zejména v případě 
střech, pozitivní vliv na chlazení“ je pro naše podmínky poněkud zavádějící. Uvedená 
skutečnost bude mít pozitivní vliv pouze tehdy, bude-li teplota venkovního vzduchu výrazně 
nižší než teplota vnitřního vzduchu a nebude-li plášť budovy vystaven přímému slunečnímu 
záření. V případě lehkých střešních plášťů tak může být uvedená skutečnost využita 
k vychlazování prostoru v nočních hodinách, kdy dochází k sálání střech vůči obloze.  
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