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Abstrakt  

 

Hlavním tématem bakalářské práce je srovnání nákladů na vytápění 

rodinného dvoudomu před zateplením s původními výplněmi a po zateplení 

včetně dalších úsporných opatřeních. Bakalářská práce se také zajímá o 

možnosti čerpaní dotací z programu podporovaného evropskou unií. Tento 

program se nazývá Zelená úsporám a je současně pomocný nástroj vedoucí k 

úspoře energií a revitalizaci objektů.  

Další bodem práce je zaměření se na materiály používané v současné 

době pro stavební výrobu a obnovu. Tyto materiály musí splňovat nejen 

tepelněizolační vlastnosti dle norem ale také jednoduché konstrukční řešení. V 

nynější době je tendence stavebních výrobců zvyšovat kvalitu materiálů na co 

nejvyšší možnou úroveň.   
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Abstract 

 

The main topic of my bachelor’s work is comparison heating costs of a 

family double house with original wall fillings and after applying external 

insulation including additional saving measures. 

My work is taking in count a possibility of applying for financial grant organised 

by European Union. This grant is called Green for savings and it is a helping 

tool leading to energy savings and modernization of old buildings. 

Next part is focused on used materials in nowadays for building 

revitalization and reconstructions. These materials has to meet high standards 

and criteria in thermo-insulation combined with simple construction solution. 

Manufacturers in these days tend to raise the quality of their products to 

maximal possible level. 
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ÚVOD 

 

Nízkoenergetické stavby jsou středem pozornosti již řadu let. Jejich 

rozvoj přirozeně souvisí s nárůstem cen energií, který zejména v posledních 

letech probíhá. Stále častější zvyšování cen energií plyne z potřeby ubývajícího 

nerostného bohatství naší planety. 

 

 Dalším faktorem je také uvědomění si populace o stále se měnícím 

klimatickém podnebí a to díky oteplováním země z důvodů oslabování 

ochranné atmosféry skleníkovými plyny.  

  

V případě mého projektu je využíván za zdroj energie zemní plyn, který 

je také často označováno za “ekologické palivo”. V porovnání s uhlím nebo 

dalšími kapalnými palivy se jeho spalováním uvolní daleko méně škodlivin. Při 

spalování zemního plynu vzniká vedle oxidu uhličitého také vodní pára, která se 

odvádí u lepších kondenzačních kotlů na kondenzační teplo.  

 

Jednou z mnoha příčin  podporující tzv. Boom efekt s nízkoenergetickými 

domy je probíhající krize v ekonomickém odvětví s dopadem na stavební a 

realitní trh. Bylo zapotřebí rozproudit a nalákat novou klientelu v segmentu 

staveb a realit.  

 

Nízkoenergeticky a ekologicky zaměřená výstavba je novou definicí 

navrhování, která rozvíjí všeobecně platné a ověřené zásady výstavby o 

dimenzi nevyhnutelného akceptování požadavků souvisejících s potřebou 

zmírnění negativního vlivu stavební činnosti, provozu budov na životní prostředí 

ale hlavně snížení nákladů na energie. 

 

Nízkoenergetický dům by měl vyhovovat i kompletní škále současných 

požadavků a nároků kladených na budovy, jakými jsou např. efektivní způsob 

výstavby při použití nejoptimálnějších stavebních materiálů nebo tvorba 

zdravého vnitřního klimatu.  

 

Vzhledem k významu tohoto trendu bylo vyvinuto množství vysoce 

izolačních materiálů a také výrobci klasických stavebních materiálů se zaměřili 

na zvyšování izolačních vlastností jejich výrobků.  

 

Nové materiály daly vzniknout novým stavebním technologiím, a aby bylo 

možné vzájemně porovnávat jejich účinnost, jako obecně použitelné měřítko 

nízkoenergetického domu byla zavedena výše roční spotřeby energie, která se 

udává v kWh na m2 za rok. 
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Běžně realizované bytové domy v současné době přesahují tuto hodnotu 

přibližně dvojnásobně. Pro české teritorium typické panelové a bytové domy 

jsou z hlediska provozní energetické náročnosti výrazně horší.  

 

Vzhledem k dlouhodobé obecné snaze o dosahování energetických 

úspor a snižování zatížení životního prostředí exhalacemi je trendem i 

dlouhodobá snaha po komplexním snížení energetické náročnosti stavebních 

objektů. 

 

Na veřejnosti převládá často názor, že docílení energetických úspor je 

zcela jednoznačně svázáno s výrazně vyššími investičními náklady, a že důvod 

pro nízkoenergetické stavění mají především finančně silní investoři s výrazným 

ekologickým cítěním. 

 

Na současný trend úspor energií ve všech oblastech reaguje i 

stavebnictví, a to především stavebnictví nízkoenergetických domů. Zdůrazňuje 

se také používání obnovitelných stavebních materiál a zdrojů jako jsou 

například solární panely, tepelné čerpadla atd. 

 

 

Cíle bakalářské práce: 

 

Jako primární cíl mé bakalářské práce si stanovím prokázat energetickou 

efektivnost a úsporu vytvořenou díky revitalizaci již stávajícího a poměrně 

energetický nevyhovujícího stavu bytového dvojdomu nacházejícího se na 

jedné z hlavních frekventovaných ulic v Brně. 

 

Jelikož v dnešní době se vše rozhoduje pomocí peněžního ukazatele a 

až poté z kvalitativního pohledu, rozhodl jsem se vypočítat celkové investiční 

náklady vynaložené z vlastních zdrojů ve dvou variantách. V případě první 

varianty budou náklady plně hrazeny z vlastních prostředků. 

 

Druhou variantou je vytvoření částečných podkladů sloužící k analýze 

úspory ale také jako podklad pro možností čerpání dotace z fondu Zelená 

úsporám podporující tyto revitalizace z evropských fondů. Pokusím se 

namodelovat stávající tepelné technické vlastnosti konstrukcí nebo výplní 

otvorů a k nim doporučit vhodné opatření vedoucí k zabránění dalšího 

zbytečného plýtvání energiemi. 
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Následně tedy bude možností porovnat jak velkou cenovou nákladovost 

je potřeba vynaložit a na jak dlouho časovou dobu, aby se nám investice 

vyplatila a byla rentabilní. Při srovnávání návratnosti investice budeme uvažovat 

ve dvou variantách. 

 

Nedílnou součástí celé práce jsou také typy materiálů dosud používané 

pro dosažením tíženého efektu úspory, ale také typy tepelných izolací. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
 

V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které tvoří základní základní 

rámec problematiky ekologické výstavby, energetické náročnosti budov a s ním 

spojenými náklady.    

 

Ekonomické efektivnost vyjadřuje vztah mezi vynaloženými investičními 

náklady a jejich ekonomickým přínosem. 

 

Budova je obvykle označována za nízkoenergetickou v případě, že roční 

potřeba tepla na vytápění 1 m-2 podlahové plochy objektu dosahuje hodnoty 

nejvýše 50 kWh.m-2.rok-1.  

 

Doba návratnosti vyjadřuje ,,počet let, za které projekt vytvoří výnosy vy výši 

investovaných nákladů projektů”. (1) 

 

Investice má charakter využití kapitálu s cílem dosáhnout jeho zhodnocení. 

Investor se vzdává dnešní jisté hodnoty ve prospěch nejisté budoucí hodnoty 

zisku. 

 

Pojem dotace se v ekonomii rozumí jako peněžitý dar nebo peněžitá úhrada ze 

strany státu. 

 

Obecně se uvádí, že úspora nákladů nízkoenergetických budov na vytápění je 

přibližně poloviční v porovnání s klasickou stavbou.  

 

Pojem energie je velice široký a přímé určení této veličiny je nesnadné. 

Nejspíše nejlepší definicí energie je ji definovat jako veličinu charakterizující 

stav určité soustavy např. energie vln, záření,elektrická atd. Jednotlivé druhy 

energie jsou již snáze definovatelné. 

 

Inovací se rozumí zdokonalení či postupný vývoj daného produktu. V 

důsledcích inovací dochází k úsporám práce a přírodních zdrojů. 

 

Náklady je široký pojem zabírájící obrovský okruh segmentů. V našem případě 

bychom mohly vyžít podpojmu náklady na rekonstrukci.  

 

Jsou tím myšleny veškeré náklady spojené se stavebními úpravami, při 

kterých se vyměňují stávající opotřebené konstrukční prvky a funkční díly a se 

zvyšuje životnost a použitelnost stavebního díla. Rekonstrukcí dochází I k 

technickému zdokonalení objektu. (1) (2) 
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Zateplení nepřináší úspory jen pro uživatele ale i pro celou společnost. 

Špatný technický stav v takových domech tvoří nežádoucí obraz pro okolní 

krajinu jako celek. Nezateplené domy spotřebovávají příliš mnoho energie, 

kterou je potřeba vykupovat na světových trzích, často za půjčené peníze, které 

je za potřebí splácet. Vysoká spotřeba tepla vede k růstu emisí do životního 

prostředí, což má negativní dopad na zdraví obyvatelstva. Na druhé straně růst 

množství zateplovacích prací umožňuje zaměstnávat více lidí ve stavebnictví, 

což umožňuje snížit míru nezaměstnanosti nejen ve stavebnictví ale i dalších 

odvětvích národního hospodářství prostřednictvím multiplikačního efektu. 

Současně dochází k nárůstu odvodů do sociálního a zdravotního pojištění a 

snižuje se celková výše dávek vydávaných v nezaměstnanosti. Zateplován 

přispívá také k obydlování obytných budov, což přispívá k růstu tzv. sociálního 

kapitálu a tedy celkové aktivity obyvatelstva zaměřené na zkrášlování měst, 

rozvoji podnikatelských aktivit, odstranění anonymnosti vztahů a kriminality. 

(3) 

 

1.1 EKOLOGICKÁ VÝSTAVBA  

 

Ekologická stavba je přirozenou reakcí na současný stav životního prostředí, 

který je důsledkem dlouhodobého působení lidské činnosti.  

 

1.1.1 ZÁKLADNÍ POJMY EKOLOGICKÉ VÝSTAVBY 

 

Pojem ochrana životního prostředí je dlouhodobě známý, ale v zájmu 

uvedení do této problematiky je žádoucí objasnit základní pojmy.  

 

Životní prostředí 

 

Životní prostředí je souhrn přírodních a umělých složek materiálního 

světa, vytvářející podmínky existence a předpoklady vývoje živých organismů 

včetně člověka, který s nimi žije ve vzájemném působení – používá je, ovlivňuje 

je nebo se jim přizpůsobuje. (4) 

 

Ekologie 

 

Ekologie je tedy především věda o vztazích organismů k okolnímu 

vnějšímu světu, přičemž se v širším smyslu uvažují všechny jejich existenční 

podmínky. 

Zkoumá hlavně existenční podmínky živočichů a rostlin v jejich životním rámci 

tvořeném složkami přírodního prostředí, jako jsou slunce, půda, voda vzduch 

atd. (4)  
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Trvale udržitelný rozvoj společnosti 

Cílem trvale udržitelného rozvoje společnosti je zabezpečit základní 

životní potřeby současného člověka bez ohrožení potřeb budoucích generací 

zachováním různorodosti přírody a přirozené funkce ekosystémů (živých i 

neživých složek). (4) 

 

1.1.2 SOUČASNÉ TRENDY EKOLOGICKÉ VÝSTAVBY 

 

Teorie nízkoenergetického domu se začala rozvíjet ve světě počátkem 

60 - 70. let 20. století v souvislosti s ropnou krizí. Rozvojem ekologického 

myšlení spolu se silným znečištěním a zvyšováním zatížením energetických sítí 

především v průmyslově rozvinutých oblastech. 

 

V důsledku těchto faktorů začaly vznikat první projekty a teorie 

nízkoenergetického bydlení. V USA vznikaly první nízkoenergetické domy pod 

tlakem hnutí Hippies, které prosazovalo splynutí s přírodou. První koncepty tak 

vycházely z teorie solárního domu a jejich nevýhodou bylo přehřívání v letním 

období. 

 

Evropa přistupovala k problematice vědečtěji a tak mohl být v roce 1976 

nastaven standard Pasivního domu projektem dánského projektanta V. 

Korsgaardena, realizovaného ve spolupráci s Technickou univerzitou v Kodani 

a podporou dánského Ministerstva pro vědu a výzkum, který nepotřeboval 

aktivní dodávku energie.  

 

V roce 1980 vzniká ve Švédsku sídliště, které splňovalo  podmínky 

pasivního domu. Konečnou tečkou byla v roce 1985 rekonstrukce domu z 19. 

století v principech této teorie, která prokázala, že i staré stavby mohou 

odpovídat požadavkům moderního bydlení. Od tohoto okamžiku již byl jen 

krůček k tomu, aby začali vlády vytvářet projekty na podporu takovéhoto 

bydlení. V roce 1998 – 2001 spustila EU projekt  CEPHEUS (Cost Efficient 

Passive Houses as EUropean Standards).  

 

Nejen díky nim mohlo být tak na přelomu tisíciletí realizováno např. v 

Německu již více než 2500 nízkoenergetických a pasivních domů. Hlavím 

výsledkem ale bylo zjištění, že realizace těchto domů nemusí být dražší než u 

běžných staveb. 

(5) 
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V současné době se snížení přímé spotřeby vytápěcí energie stává čím 

dál tím důležitější a vytvořily se předpoklady pro ohleduplný stavební proces, 

jednak vzhledem k životnímu prostředí, ale také i k zatížení životního prostředí 

budovami po dobu jejich života.            

 

Postupně se vytvořily hlavní proudy ekologicky orientované výstavby, kterými 

jsou: 

 

Energeticky úsporná výstavba 

Hlavním cílem této skupiny jsou energetické úspory, racionální využití 

přírodních materiálových a energetických zdrojů a rozšíření ekonomické složky 

zahrnutím externích nákladů, souvisejících s ovlivňováním životního prostředí. 

(4) 

 

Stavební biologie 

Zabývá se především humánně-toxikologickými problémy a jejích cílem 

je dosáhnout podle možností netoxické a přirozené vnitřní obytné klima budov.  

Zaměřuje se zejména na lidské zdraví, na vzájemné působení stavebních 

materiálů a uživatelů budov. 

 

Stavební ekologie 

Zkoumá vlivy výstavby na životní prostředí v tom nejširším smyslu a 

směřuje k integraci celkové stavební činnosti do přírodních koloběhů. 

 

Ekologická výstavba  

Na základě uvedených východisek se snaží vyrovnat s komplexem 

vzájemných působení (podle pravidlo všechno se vším souvisí) a z toho 

vyplývajícího systému hodnot.  

 

1.1.3 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA EKOLOGICKÉ VÝSTAVBY  

 

Ekologická výstavba se v současnosti spojuje nejen s ochranou životního 

prostředí, ale je zároveň synonymem nové kvality bydlení.  

 

Základní kritéria ekologické výstavby se mohou definovat následujícími 

oblastmi. (4) 

 

Spotřeba surovin na výstavbu budov 

 efektivní využívání surovin, 

 zohlednění ohraničenosti přírodních zdrojů, 

 upřednostnění materiálů a konstrukcí s dlouhou životností,  

 recyklace použitých materiálů. 
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Cílevědomý výběr stavebních materiálů 

 upřednostnění obnovitelných surovin. 

 použití materiálů s minimální energetickou spotřebou a minimálním 

zatížením životního prostředí při získávání surovin, jejich zpracování, 

přepravě a výstavbě. 

 upřednostnění materiálů, při jejichž získání se nepoškozuje krajina. 

 

Využívání, provoz a údržba budov podle možností s ekologicky šetrnými 

přístupy 

 minimální energetická spotřeba na teplo, spotřebiče a osvětlení,  

 upřednostnění obnovitelných zdrojů energie a postupné nahrazení 

fosilních paliv, 

 upřednostnění materiálů a konstrukcí nenáročných na výrobu a údržbu.  

 

Vyloučení znečišťování povrchových a pozemních vod 

 nepoužívání materiálů, které se po použití musí odstraňovat ve 

spalovnách nebo ukládat na skládkách a představují vysoké riziko 

znečišťování. 

 spotřeba minimálního množství pitné vody. 

 produkování minimálně znečištěné odpadové vody. 

 minimální utěsnění volných ploch zpevněním. 

 

Vyloučení zatěžování ovzduší a klimatu 

 použití materiálů s minimálním vlivem na skleníkový efekt a poškozování 

ozónové vrstvy,  

 upřednostňování spalovacích zařízení s minimální emisí škodlivin,  

 omezení použití materiálů uvolňujících škodliviny.  

 

Šetrný přístup ke krajině a ochrana přírodního ekosystému 

 minimalizace záběru půdy a zásahů do krajiny,  

 minimalizace výkopů a přesunu zeminy, 

 zachování různorodosti druhů a ochrana místní vegetace a živočišstva,  

 používání dorůstajících surovin pocházejících z trvale udržitelného 

hospodářství a produkce. 

 

Ochrana lidského zdraví 

 vyloučení zatěžování lidského organismu škodlivinami, nebezpečným 

zářením a hlukem, 

 eliminace materiálů s karcinogenními, mutagenními, teratogenními a 

toxickými účinky, 

 nepoužívání materiálů s vysokým alergickým potenciálem.  
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1.2 NÍZKOENERGETICKÝ DŮM 

 

Nízkoenergetická výstavba je jednou z odpovědí na tendence neustálého 

zvyšování cen energií. 

 

 

1.2.1 CHARAKTERISTIKA NÍZKOENERGETICKÉ VÝSTAVBY 

 

Energetickou spotřebu domu je možno výrazně snížit prostřednictvím 

cílených opatření. Díky tomu může být uživatel připravený na nárůst cen energií 

v budoucnosti a zároveň si zvýšit obytný komfort (4) 

 

Nízkoenergetický dům je dům, který musí splňovat specifikace na 

energetickou náročnost na vytápění. Úspora nákladů na vytápění je přibližně 

poloviční v nízkoenergetickém domě v porovnání s klasickou stavbou. 

Definice nízkoenergetické stavby se obvykle uvádí výše roční spotřeby energie 

na m2 v rozmezí 15-50 kWh. 

 

Nízkoenergetický dům vyžaduje nasazení širší škály opatření. 

Samozřejmostí by měly být kromě vysoko kvalitní tepelné izolace pláště, 

pasivního a aktivního využití sluneční energie i mechanické větrání 

s předhřevem vzduchu a rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápěcí systém 

s propojením na solární kolektory, jejich prvořadou funkcí je výroba OPV. Návrh 

domu vyžaduje jasně určený nízkoenergetický koncept s propojením opatření 

do účinného systému s optimalizací prvků. (4) 

 

Pro snížení energetické potřeby domu na vytápění z běžných 100 

kWh/(m2.a) na polovinu (50kWh/(m2.a), tj. hraniční hodnota nízkoenergetického 

domu) jsou v závislosti na pokrytí zbytkové potřeby tepla navíc potřebné 

investiční náklad kolem 10 % (podle některých zdrojů jen 0 až 4 %). Opatření, 

která snižují energetickou potřebu domu na jednu třetinu (asi 30 kWh/(m2.a)), 

stojí přibližně o 20 % nákladů více. (4) 

 

 

1.2.2. ZÁKLADNÍ PRVKY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU 

 

Čím výraznější je snaha o snížení energetické spotřeby budov, tím 

náročnější je výběr nejvhodnější energetické strategie pro budovu.  

 

Základním východiskem při realizaci nízkoenergetického domu je 

koncepční přístup k jeho navrhování a inteligentní propojení a souhra různých 
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opatření. Základní koncepcí a opatření pro dosažení standardu 

nízkoenergetického, resp. pasivního domu charakterizují tyto prvky. (4) 

 

zastavovací podmínky – umístění budovy s uvážením místního klimatu, 

konfigurace terénu, vegetace a její orientace na světové strany, způsob okolní 

urbanistické zástavby, 

 

koncepční podmínky – kompaktní stavební forma budovy a její zónování, 

 

zvýšená tepelná ochrana vnějších stavebních prvků obvodového pláště – 

dosažení vynikajících tepelněizolačních parametrů prvků obvodového pláště, tj. 

podlah, stěn, střechy, oken a dveří.  

 

důsledné vypracování tepelněizolačních opatření v konstrukčních stycích 

– předcházení vzniku geometrických a konstrukčních tepelných mostů,  

 

dostateční vzduchotěsnost obvodového pláště – vyloučení netěsností, 

větrotěstnost,  

 

pasivní využití sluneční energie- prostřednictvím solárních prvků a systému. 

 

vhodné pokrytí zbytkové potřeby tepla – účinná, efektivní a k přírodním 

zdrojům šetrná výroba tepla, využití obnovitelných zdrojů energie, využití 

odpadového tepla, efektivní distribuce tepla, způsob ohřevu vody. 

 

optimálně zvolený vytápěcí systém – s vhodným výkonem a dobrou regulací, 

pružně reagující podle okamžité teploty, pokud možno nízkoteplotní,  

 

energeticky úsporná výroba teplé vody – aktivní solární zařízení, účinná 

domácí technika,  

 

kontrolované větrání – větrání podle možností regulovatelné podle aktuálních 

potřeb, zpětné získání tepla,  

 

efektivní využívání elektrického proudu – energeticky úsporné osvětlení a 

domácí spotřebiče,  

 

chování uživatelů – uvědomělá obsluha, přihlédnutí k dennímu a ročnímu 

období a správné ovládání technických zařízení,  
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ekologická bilance nízkoenergetického domu – upřednostnění stavebních 

materiálů s minimálními energetickými nároky na získávání surovin, výrobu, 

recyklaci a odstraňování, 

 

světlovody – normální světlovody jsou do pasivních domů nevhodné, protože 

jejich koeficient prostupu tepla nesplňuje přísnou normu pro pasivní domy. 

Společnosti Lightway se podařilo vytvořit a patentovat unikátní systém 

světlovodu, který byl dokonce testován na VUT v Brně. Odborný posudek 

vypracovala na fakultě stavební paní Doc. Ing. Jitka Mohelníková, PhD a tím i 

prokázala unikátní vlastnosti a to nejen světelných ale I tepelně izolačních, (6) 

 

Je za potřeby optimalizace všech prvků. 

 

 

1.2.3 REGULACE ENERGETICKÉ STAVBY A PODPŮRNÉ PROGRAMY 

 

Nízkoenergetický dům lze poznat například dle izolačního materiálu nebo 

průkazu energetické náročnosti budovy. 

 

Izolační materiál 

 

Jak již bylo výše uvedeno, cesta k nízkoenergetickému domu vede 

především přes dobré izolační vlastnosti použitých materiálů. Míru izolace 

vyjadřuje součinitel prostupu tepla „U“, který se udává v jednotce W/m2*K.  

Následující tabulka uvádí hodnoty, které by měly splňovat jednotlivé části domu, 

aby bylo dosaženo parametrů nízkoenergetické stavby. 

 

Tab. 1.2.3 – Parametry nízkoenergetické stavby  

Část domu Součinitel prostupu tepla 

Obvodové zdivo U = 0,2 W/m2*K 

Střecha U =0,2 W/m2*K 

Podlaha U =0,4 W/m2*K 

Okna U =1,1 W/m2*K 

 

 

Důležitou vlastností izolačního materiálu je jeho nepropustnost či 

propustnost pro vzdušnou vlhkost (tzv. difúzní otevřenost). Jestliže stěna domu 

přijímá vlhkost, která přirozeně vzniká v domě při jeho provozu, pak dochází k 

výraznému snižování jejích izolačních vlastností.  

Proto se v nízkoenergetických domech používají parotěsné fólie, které 

zabraňují prostupu vlhkosti do stěn. Kvalitu utěsnění prověří tzv. blower-door 
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test, při kterém je dům vystaven vnitřnímu přetlaku a je testováno, za jakou 

dobu poklesne vnitřní přetlak na úroveň tlaku vnějšího. 

Případný prostup vzdušné vlhkosti skrz stěny domu má i řadu dalších 

negativních dopadů, jako jsou plísně, koroze materiálu, praskání fasád apod. 

(7) 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy slouží k vyhodnocení energetické 

náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při 

standardizovaném provozu hodnocené budovy a, podobně jako energetický 

štítek spotřebiče, řadí budovu do příslušné třídy energetické náročnosti. Od 

roku 2015 bude muset mít v české republice každý nový objekt ale I ty stávající 

průkazy energetické náročnosti. 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy lze zpracovat pro jakoukoliv 

budovu. Od 1. 1. 2009 je povinný pro všechny nově stavěné budovy (včetně 

např. rodinných domů) a pro rekonstrukce větších budov. Užitečný však může 

být i v dalších případech - například při prodeji, koupi či pronájmu budov.  

 

Požadavky na energetickou náročnost budov upravuje zákon č. 

406/2000 Sb. o hospodaření energií (ve znění novely zákona č. 177/2006 Sb.) 

a vyhláška č. 148/2007 Sb. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství 

vlastníků jednotek je podle tohoto zákona od 1. 1. 2009 povinen zajistit splnění 

požadavků na energetickou náročnost budovy a doložit je průkazem 

energetické náročnosti budovy při 

 výstavbě nových budov,  

 při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou 

nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,  

 při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto 

budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a.) nebo b.).  

 

Průkaz nesmí být starší 10 let a musí být přiložen stavebnímu úřadu při 

prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. 

 

Provozovatelé budov určených pro poskytování služeb veřejnosti, tedy 

budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, 

ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního 

hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové 

podlahové ploše nad 1000 m2 mají povinnost umístit průkaz na veřejně 

přístupném místě v budově.  
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Podle stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické 

inspekce tato povinnost platí pouze pro nové stavby nebo budovy po 

rekonstrukci dle § 6a zákona 406/2000 Sb. Do budoucna se uvažuje o zavedení 

i u pronájmu. (5) 

 

Od 1. Ledna 2013 by měla být schválena novela zákona a platit 

povinnost opatřit prodávané či nově pronajímané domy, byty či kanceláře 

průkazem energetické náročnost. Tento štítek by měl platit na 10 let a u 

rodinného domu by cena štítku neměla přesáhnout 5000 Kč. 

 

Další typy uznávaných energetických štítků 

 

 

BREEAM  

 

Systém BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) - jedná se o 

jednu z nejstarších a nejpoužívanějších metod hodnocení aspektů životního 

prostředí v oblasti stavitelství. Její vznik se datuje rokem 1988 a do současnosti 

bylo v BREEAM certifikováno 230 tisíc budov.  

 

Metodu tvoří soubor standardů, který hodnotí nejlepší možné řešení 

během projektování budov. Systém se snaží ohodnotit nejšetrnější přístup k 

životnímu prostředí během výstavby budovy.  

 

Stavby jsou hodnoceny z osmi hledisek - řízení budov, energie, doprava, 

voda, materiály, odpad, využití půdy a ekologie, a znečištění, přičemž váha 

jednotlivých hledisek se liší podle lokality, ve které se hodnocená budova 

nachází. V Česku aktuálně probíhá hodnocení pěti projektů metodou BREEAM. 

 

LEED  

 

Systém LEED, který je mezinárodně uznávaným certifikačním systémem, 

poskytujícím nestranný pohled na budovy či soubory budov a to z pohledu 

konstrukce.  

 

Tento systém byl vyvinut za účelem zdokonalení všech aspektů v oblasti 

šetrných budov.  

 

Mezi nejdůležitější aspekty patří: úspora energie, efektivní využití zdrojů 

vody, snížení emisí CO2, zlepšení kvality uvnitř budovy, z pohledu správy 

budovy a ohleduplnosti k vnějšímu prostředí. O systému LEED hovořil Eric 
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Johnson, MSc., finanční ředitel společnosti Gardiner&Teobald a akreditovaný 

profesionál certifikačního systému LEED. 

 

LEED byl vyvinut U.S.Green Building Council (USGBC) a poskytuje 

majitelům či provozovatelům budov rámcový náhled během projektování čí 

definování strategií pro zlepšení výkonnosti v důsledku změny: designu, 

konstrukce, provozu budovy a údržby budovy.  

 

V roce 2009 prodělal systém řadu podstatných změn, čímž jeho tvůrci 

reagovali na kritické připomínky ze strany uživatelů. (5) 

 

 

1.3 ZELENÁ ÚSPORÁM 

 

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na 

vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do 

energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.  

 

V Programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a 

bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na 

biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do 

nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém 

standardu. 

 

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem 

tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů.  

Program Zelená úsporám a základní postupy poskytování podpory upravuje 

směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009. 

 

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby 

prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu 

do 31. prosince 2012.  

 

Příjem žádostí byl pozastaven v říjnu 2012. Státní fond životního 

prostředí ČR začal od 1. dubna 2012 přijímat k další administraci žádosti A, B a 

C v kombinaci o dotaci z programu Zelená úsporám, které žadatelé předložili na 

krajském pracovišti SFŽP ČR ke kontrole před 29. říjnem 2010. Jedná se o 

žádosti, které mají u sebe žadatelé v zalepené obálce, s razítkem SFŽP ČR. 

Nejde o příjem nových žádostí. Zcela nové žádosti nelze přijímat. (8) 
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Základní členění Programu 

Program je členěn do tří základních oblastí podpory: 

 

A. Úspora energie na vytápění  

 A. 1. Celkové zateplení  

 A. 2. Dílčí zateplení 

 

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu 

 

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody  

 C. 1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na 

biomasu 

a účinná tepelná čerpadla  

 C. 2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných 

čerpadel 

do novostaveb  

 C. 3. Instalace solárně-termických kolektorů 

 

A - Úspory energie na vytápění 

V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k 

úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího 

zateplení rodinných domů. 

 

Tab. 1.3 - A Úspory energie na vytápění 

Podporované opatření Výše podpory 

A.1 - Celkové zateplení 

s dosažením měrné roční potřeby 

tepla na vytápění max. 40 kWh/m2 

2200 Kč/m2 podlahové plochy,  

max. na 350 m2 podlahové plochy 

A.1 - Celkové zateplení 

s dosažením měrné roční potřeby 

tepla na vytápění max. 70 kWh/m2 

1550 Kč/m2 podlahové plochy,  

max. na 350 m2 podlahové plochy  

Při celkovém zateplení (A. 1) je zároveň požadováno snížení vypočtené 

hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu 

před realizací opatření. 

A.2 - Dílčí zateplení  

- snížení měrné roční potřeby tepla 

na vytápění o 30 % 

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, 

c) podlahy, d) výměna oken a dveří, 

e) instalace nuceného větrání s 

rekuperací 

alespoň jedno z opatření a) - e) 

 850 Kč/m2 podlahové plochy, 

max. na 350 m2 podlahové plochy 

http://www.zelenausporam.cz/sekce/560/1/slovnicek-pojmu/obecny-slovnicek/?label=P
http://www.zelenausporam.cz/sekce/560/1/slovnicek-pojmu/obecny-slovnicek/?label=P
http://www.zelenausporam.cz/sekce/560/1/slovnicek-pojmu/obecny-slovnicek/?label=P
http://www.zelenausporam.cz/sekce/560/1/slovnicek-pojmu/obecny-slovnicek/?label=P
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A.2 - Dílčí zateplení  

- snížení měrné roční potřeby tepla 

na vytápění o 20 %  

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, 

c) podlahy, d) výměna oken a dveří, 

e) instalace nuceného větrání s 

rekuperací 

alespoň jedno z opatření a) - e) 

650 Kč/m2 podlahové plochy, 

max. na 350 m2 podlahové plochy  

  

A - Podpora na výpočet úspory 

měrné roční potřeby tepla na 

vytápění, projekt a  odborný dozor  

20 000 Kč 

 

B - Výstavba v pasivním energetickém standardu 

V oblasti B program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových 

rodinných domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována 

je i změna stavby stávajících rodinných domů do pasivního 

energetického standardu. 

 

Tab. 1.3 - B Výstavba v pasivním energetickém standardu  

Podporované opatření Výše podpory 

B - RD v pasivním energetickém standardu 250 000 Kč/RD 

 

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a  

výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá 

současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna 

schválením žádosti o podporu investiční akce.   

 

Tab. 1.3 - Podpora pro projekt RD 

Podporované opatření Výše podpory 

B - Podpora na projekt RD 40 000 Kč 

 

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje 

na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních 

zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb 

 

V oblasti C. 1 program Zelená úsporám podporuje výměnu 

stávajících neekologických zdrojů vytápění (kotle na uhlí a kapalná 

fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná 

tepelná čerpadla. 

 

http://www.zelenausporam.cz/sekce/560/1/slovnicek-pojmu/obecny-slovnicek/?label=P
http://www.zelenausporam.cz/sekce/560/1/slovnicek-pojmu/obecny-slovnicek/?label=P
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V oblasti C. 2 podporuje program Zelená úsporám instalaci 

nízkoemisních 

zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.  

 

Tab. 1.3 - C1,C2 Výměna neekologického vytápění, instalace 

nízkoenergetického zdroje vytápění  

Podporované opatření Výše podpory 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápěníza 

nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu se samočinnou 

dodávkou paliva 

 

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu 

se samočinnou dodávkou paliva do novostaveb 

95 000 Kč 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápěníza 

nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou 

paliva a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném 

objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla). 

 

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s 

ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (o min. 

požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu 

zdroje tepla) do novostaveb 

80 000 Kč 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápěníza 

nízkoemisní zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez 

akumulační nádrže 

50 000 Kč 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápěníza tepelné 

čerpadlo země - voda a  voda - voda s invertorem nebo s 

akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 

20l/kW tep. výkonu). 

 

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda a voda - 

voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o min. 

požadovaném měrném objemu 20 l/kW tep. výkonu). 

85 000 Kč 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápěníza tepelné 

čerpadlo země - voda a voda - voda bez invertoru 

 

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda a voda - 

voda bez invertoru do novostaveb  

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápěníza tepelné 

čerpadlo vzduch - voda s chladivem CO2 

C.2 - Instalace tepelného čerpadla 

vzduch - voda s chladivem CO2 

75 000 Kč 
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C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápěníza tepelné 

čerpadlo vzduch - voda s invertorem nebo s akumulační 

nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. Výkonu)  

 

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda s 

invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu 

min. 20 l/kW tep. Výkonu) 

55 000 Kč 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápěníza tepelné 

čerpadlo vzduch - voda bez invertoru  

 

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda bez 

invertoru do novostaveb 

50 000 Kč 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápěníza tepelné 

čerpadlo vzduch - vzduch s invertorem  

 

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - vzduch s 

invertorem 

45 000 Kč 

 

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a 

výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá 

současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna 

schválením žádosti o podporu investiční akce.   

 

Tab. 1.3 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění  

Podporované opatření Výše podpory 

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na 

vytápění 
10 000 Kč 

C.1 / C.2 - Dotace na projekt 

a na kontrolu správnosti provedení opatření 
5 000 Kč 

 

 

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů 

V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci 

solárních kolektorů, a to buď pouze pro přípravu teplé vody, nebo pro 

přípravu teplé vody a přitápění.  

 

Tab. 1.3 - C.3.1 - Instalace solárně-termických kolektorů pouze pro 

přípravu teplé vody 

Podporované opatření Výše podpory 

C.3.1 - Solární systém pro přípravu teplé vody 55 000 Kč 
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Tab. 1.3 - C.3.2 Podpora na projekt na kontrolu správnosti provedení 

opatření 

Podporované opatření Výše podpory 

C.3.1 - Podpora na projekt na kontrolu 

správnosti provedení opatření 
5 000 Kč 

 

 

Tab. 1.3 - C.3.2 - Instalace solárně-termických kolektorů pro přípravu teplé 

vody a přitápění 

Podporované opatření Výše podpory 

C.3.2 - Solární systémy 

pro přípravu teplé vody a přitápění 
80 000 Kč 

 

 

Tab. 1.3 - C.3.2 Podpora na výpočet  

Podporované opatření Výše podpory 

C.3.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla 

na vytápění přípravu teplé vody 
10 000 Kč 

C.3.2 - Podpora na projekt na kontrolu správnosti 

provedení opatření 
5 000 Kč 

 

 

D - Dotační bonus 

Žadatele, který provede některou z níže uvedených kombinací 

opatření (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje 

vytápění), ocení program Zelená úsporám dotačním bonusem. 

Podmínkou je současné podání žádostí na jednotlivá opatření. 

 

Tab. 1.3 - Kombinace opatření 

Kombinace opatření Výše bonusu 

A + C. 1 20 000 Kč 

A + C. 3 20 000 Kč 

B + C. 3 20 000 Kč 

C. 2 + C. 3.2  20 000 Kč 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST  
 

V praktické části bakalářské se zaměříme především na srovnání 

starého stavu bytového domu před zateplením a po zateplení. Pro srovnání 

těchto stavů vytvoříme projekt sloužící dále jako podklad k žádosti k dotaci 

z programu zelená úsporám. Dále budeme srovnávat velikost investičních 

nákladů s podporou programu Zelená úsporám a bez podpory programu vs. 

časová návratnost vložené investice. 

 

Komplexní projekt pro zadání k zelené úsporám 

 

Předmětem projektu je komplexní zateplení objektu stávajícího 

rodinného domu s cílem snížit náklady na vytápění objektu, prodloužit životnost 

konstrukcí a zlepšit architektonický vzhled objektu ale i další aspekty jako je 

například hlučnost tvorba plísní atd. Na základě vypracování posudku zjistíme 

možností čerpání dotací z podpůrných program ale také maximální možno výši 

čerpání. 

 

Cílem projektu je celkové zateplení stávajícího rodinného domu a to jak z 

hlediska úspory energie, tak z hlediska renovace či dokonce prodlouženi 

životnosti konstrukcí.  

 

Dům je rozdělen do tří pater a suterénu. Nadzemní část slouží k 

rodinnému bydlení. Suterén není vyhříván a slouží pouze jako skladovací část.  

V prvním patře se nachází kuchyně, WC a společenská místnost. Druhé patro 

slouží výhradně pro účely odpočinku a spánku. V posledním patře se nachází 

druhá bytová jednotka. 

 

 

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  

 

Název akce:   Komplexní zateplení RD Palackého třída 

 

Místo stavby :  Brno, Kraj Jihomoravský, Okres Brno – město  

 

Katastrální územ.:  Královo Pole 

 

Druh stavby:  stavební úpravy 
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2.2 VŠEOBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ  

 

Tento posudek je vypracován jako podklad k žádosti o podporu 

z programu Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem 

životního prostředí ČR, zaměřený na úsporu energie a obnovitelné zdroje 

domácnosti v rodinných a bytových domech. 

 

Rozsah a forma posudku vychází z požadavku fondu a liší se pro 

jednotlivé oblasti podpory. Pro přehlednost jsou níže shrnuty požadavky oblasti 

A. I, které mají přímý vliv na posudek. 

 

A Úspora energie  

A. I Celkové zateplení 

 

Celkové zateplení budovy se týká nejen zateplení obvodového pláště ale 

také zateplení střešní konstrukce a výměny stávajících oken a dveří za nové, 

kvalitnější. Všechny tyto opatření povedou ke snížení celkové energetické 

náročnosti budovy, ale také jak již bylo zmíněno i na vzhled budovy. Pro 

dosažení na dotace z program zelená úsporám je potřeba dosáhnout snížení 

měrné roční potřeby energie po zateplení alespoň o 40% oproti původnímu 

stavu. 

 

V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových 

případně vnitřních konstrukcí, výměna nebo úprava otvorových výplní apod.) 

vedoucí k dosažení energeticky úsporného standardu budovy. Podmínkou 

poskytnutí podpory je dosažení vypočtené měrné roční potřeby tepla na 

vytápění (tedy bez vlivu účinnosti otopné soustavy) u rodinných domu 

70kWh/m² podlahové plochy. Zároveň je požadováno snížení vypočtené 

hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci zateplení alespoň o 

40% oproti stavu před jeho realizací.  

 

Metodika výpočtu jednotlivých parametrů plně vychází z technické 

normalizační informace TIN 73 0329- Zjednodušené výpočtové hodnocení a 

kvalifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – rodinné 

domy. 

 

 

2.3 POUŽITÉ PROGRAMY A NORMY 

 

Odborný posudek projektu je zpracován v souladu s požadavky 

vyhlašovatele dotačního titulu, zejména pak v souladu s českými technickými 

normami: 
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TNI 73 0329 – Zjednodušené výpočtové hodnoty a kvalifikace obytných budov 

s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy:  

 ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – 

výpočtové metody, 

 ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov - Měrná ztráta prostupem 

tepla, ČSN EN ISO 13790 Tepelné chování budov – Výpočet potřeby 

energie na vytápění, 

 ČSN EN ISO 832 Tepelné chování budov – Výpočet potřeby energie na 

vytápění – Obytné budovy, 

 ČSN 73 0540-1,-2,-3,-4, Tepelná ochrana budov, v poslední platné verzi. 

 

Podkladem pro vypracování posudku byl projekt k žádosti o dotace 

z programu Zelená úsporám. 

 

Ke zpracování posudků bylo použito software SVOBODA – Teplo 2009 a 

Energie 2009. 

 

Program ENERGIE 2009 je určen pro výpočet měrné tepelné ztráty a potřeby 

tepla na vytápění budov. 

 

Popis programu:  

 Pomocné výpočty a katalogy materiálů, konstrukcí, okrajových podmínek 

a tepelných mostů 

 Možností definice až 20 oblíbených konstrukcí (oken, stěn, podlahy…), z 

nichž lze pak snadno vybírat při zadávání popisu obalových konstrukcí 

budovy. Pro každou oblíbenou konstrukci se definuje název a součinitel 

prostupu tepla, přičemž lze tyto údaje buď přímo zadat či načíst a vybrat 

z jakékoli hotové úlohy z program Teplo 

 výpočet měrné potřeby tepla na vytápění podle ČSN 730540 a vyhlášky 

č. 291/2001 Sb. 

 výpočet celkové měrné tepelné ztráty objektu a dílčí výpočty tepelných 

ztrát zeminou  a nevytápěnými prostory  

 hodnocení nízkoenergetických a energeticky pasivních rodinných domů 

 výpočet měrné potřeby tepla na vytápění podle ČSN 730540 a vyhlášky 

č. 291/2001 Sb. 

 dílčí výpočty tepelných zisků přes okna, zimní zahrady, Trombeho stěny, 

průsvitné tepelné izolace a další konstrukce 

 

Program TEPLO 2009 je určen pro základní tepelné technické posouzení 

skladby stavební konstrukce a maximálně deseti vrstev. 
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Popis programu: 

 

 program  umožňuje definovat až 20 oblíbených materiálů, z nichž lze pak 

snadno vybírat při zadávání popisu skladby konstrukce. Pro každý 

oblíbený materiál se definuje název, součinitel tepelné vodivosti, 

objemová hmotnost, měrná tepelná kapacita a faktor difúzního odporu, 

přičemž lze tyto údaje buď přímo zadat či načíst z katalogu nebo z 

aktuálního zadání 

 zadanou skladbu stavební konstrukce lze nově otočit, tj. změnit pořadí 

vrstev od interiéru do exteriéru a naopak 

 během zadávání lze volit, zda bude zadaná konstrukce zařazena do 

výpočtu. V souboru vstupních dat mohou být tedy např. různé varianty 

řešení konstrukce, z nichž se do finálního protokolu zahrne pouze 

vybraná skladba 

 výpočet roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN 

730540 i podle ČSN EN ISO 13788 

 zlepšené rychlé zadávání okrajových podmínek 

 výpočet roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN 

730540 a STN 730540 

 výpočet roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN 

EN ISO 13788, který lze provést i se započítáním vlivu počáteční 

zabudované vlhkosti 

 katalog stavebních materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek pro 

snazší zadávání vstupních dat 

 podrobný tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s rozsáhlými 

možnostmi formátování   

 bohaté grafické výstupy (průběh teplot a průběh částečných tlaků vodní 

páry s oblastí kondenzace pro jednotlivé měsíce v roce, akumulované 

množství kondenzátu a aktuální míra kondenzace či odparu v průběhu 

roku, průběh povrchových teplot a teplotního faktoru, průběh okrajových 

podmínek)  

 

 

 2.4 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 

 

Předmětem posudku je plně podsklepený, řadový rodinný dům o třech 

nadzemních podlažích. V rodinném domě se nachází 2 bytové jednotky. 

Rodinný dům je součástí dvojdomu se společnou zdí. Stavba slouží pro potřeby 

bydlení. Sklep je nevytápění. Obytná zóna je vymezena prvním až třetím 

nadzemním podlažím. 
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Tab. 2.4 a) - Geometrická charakteristika stávajícího objektu 

Objem budovy V - vnější objem vytápěné budovy  [m³] 507,7 

Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných 

konstrukcí ohraničujících objem budovy [m²] 
279,42 

Celková podlahová plocha budovy Ač [m²] 141,75 

Objemový faktor budovy A/V 0,55 

 

Klimatické okrajové podmínky jsou nastaveny dle TNI 73 0329 dle 

následující tabulky. 

 

Tab. 2.4 b) - Klimatické okrajové podmínky 

Období D 
Teplota 

exteriéru 

Celková energie globálního slunečního záření [Mj/m²] 

S J V Z 
Horizo

nt 
SV SZ JV JZ 

Leden 31 - 1,0 7 50 15 20 23 12 12 37 44 

Únor 28 1,0 13 56 26 28 40 20 20 47 51 

Březen 31 4,0 23 82 51 53 79 36 37 73 76 

Duben 30 9,0 32 95 74 72 118 51 49 92 86 

Květen 31 14,6 47 97 104 93 161 79 73 109 98 

Červen 30 17,0 52 87 115 88 166 91 73 108 88 

Červenec 31 18,2 47 93 100 93 162 78 75 103 97 

Srpen 31 18,8 38 100 88 88 143 64 63 101 100 

Září 30 13,8 24 95 60 64 96 38 40 82 86 

Říjen 31 9,4 17 75 34 48 57 21 25 51 71 

Listopad 30 4,0 9 36 14 18 24 10 11 25 32 

Prosinec 31 -  0,5 6 29 11 12 17 9 9 23 26 

 

V tabulce je znázorněna energie dodaná slunečním zářením v 

jednotlivých měsících celého roku. Tabulka zohledňuje počet dnů každého 

měsíce průměrnou teplotu v daném měsíci a energii dodanou slunečním 

zářením na konstrukce bytové domu. Při porovnání nejchladnějšího měsíce 

(Leden- 23 Mj/m²]) a nejteplejšího měsíce (Červen – 166 Mj/m²] ) si lze odvodit, 

jak velkou roli hraje sluneční záření roli.   

 

Stavební popis konstrukcí 

 

Z konstrukčního hlediska se jedná o třípodlažní objekt se stěnovým 

zděným nosným systémem, objekt je plně podsklepený, má 1 hlavní vstup a 

jedno schodiště propojující jednotlivá podlaží. Osobní ani technický výtah se 

v objektu nenachází.  
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V současně době se objekt nachází v poměrně špatném stavu a to díky 

nevyhovující omítce a to jak esteticky tak hlavně energetický a izolačně. viz 

foto. 

  

 

Obr. 2.1. – Současný stav domu 
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Obvodové stěny objektu o tloušťce 450 mm jsou vyzděné z cihel plných. V 3.NP 

jsou nosné stěny o tl. 150 mm z děrovaných cihel. Vnitřní dělící příčky tl. 100 a 

150 mm jsou vyzděny z plných a dutých cihel. Nosný systém objektu je založen 

na základových pásech.  

 

Vodorovné konstrukce nad sklepem jsou provedeny jako železobetonový strop, 

stropy nad 1.NP až 3.NP jsou dřevěné trámové, podbité deskami.  

 

Schodiště spojující jednotlivá podlaží je železobetonové.  

 

Objekt je zastřešen rovnou trámovou střechou odvodněnou do vnějších 

podokapních žlabů, střecha je spádována k čelní straně objektu.  

 

Stávající výplně otvorů objektu jsou původní dřevěné dvojité se dvěma skly. 

Vstupní dveře jsou původní, dřevěné s jednoduchým zasklením.  

 

V současně době je druhá část dvojdomu v průběhu rekonstrukce a je tudíž 

možnost ukázat jak by měl dům částečně vypadat po opravě. 

 

Obr. 2.2. – Celkový pohled na dvojdomek 
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Předmětem projektu jsou následující stavební úpravy stávajícího rodinného 

domu s cílem snížit náklady na vytápění objektu, prodloužit životnost konstrukcí 

a zlepšit architektonický vzhled objektu.  

 

 zateplení obvodových stěn, 1NP-3NP objektu kontaktním zateplovacím 

systémem z fasádního polystyrenu EPS 70F, l. 120 mm, lepeným a 

mechanicky kotveným do nosného zdiva pomocí zatloukacích talířových 

hmoždinek; konečnou povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá 

probarvená omítka,  

 

 

Obr.2.3 - Pohled na odvodové stěny 

 

 zateplení ploché střechy zateplovacím systémem z polystyrenu EPS 

100S tl. 150 mm, 

 výměna původních dřevěných oken a balkónových dveří za nové 

plastové, zasklení trojsklo ditherm 

 výměna původních dřevěných vstupních dveří za plastové se zasklením 

dvojsklo ditherm 

 výměna nutných klempířských prvků (parapety oken, aj.). 
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Obr. 2.4 – Klempířské prvky  

 

 

Skladby stávajících konstrukcí  

Všechny skladby konstrukcí jsou uváděny od interiéru k exteriéru. 

 

Obvodová stěna 45 p   

 omítka vápenná    0,015 m 

 zdivo CP 1    0,450 m 

 vnější omítka vápenná  0,020 m 

 

Stěna IVA 15    

 omítka vápenná    0,015 m 

 zdivo CD IVA   0,150 m 

 vnější omítka vápenná  0,020 m 

 

Střecha    

 dřevo měkké    0,018 m 

 uzavř. vzduchová mezera  0,200 m 

 dřevo měkké    0,018 m 

 bitagit 2x    0,007 m 

 

Střecha terasa   

 dřevo měkké    0,018 m 

 uzavř. vzduchová mezera  0,200 m 

 dřevo měkké    0,018 m 

 bitagit 2x    0,007 m 

 

 

Okna a dveře  

Stávající okna a balkónové dveře jsou dřevěné dvojité se dvěma skly- 

celkový součinitel prostupu tepla 2,35 W/(m².K). Vstupní dveře jsou dřevěné 

jednoduché prosklené s jedním sklem – celkový součinitel prostupu tepla 4,00 

W/(m².K). 
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Obr. 2.5 – Okna původní 

 

 

Obr. 2.6 – Dveře původní 
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2.5 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

 

Objekt nevykazuje poruchy základových konstrukcí, nepřiměřené nebo 

nerovnoměrné sedání nebylo zjištěno. Stavebními úpravami dojde 

k minimálnímu přitížení konstrukcí objektu.  

 

Na nosném a dělícím nenosném zdivu nebyly zjištěny trhliny nebo jiné 

poruchy. Úpravami nedojde k oslabení únosnosti svislých konstrukcí, které 

budou chráněny před přímými vlivy vnějšího prostředí (UV spektrum slunečního 

záření, vysoké výkyvy teplot ne povrchu konstrukcí, trhlin atd.).  

 

2.5.1 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ 

 

S ohledem na skladbu jednotlivých konstrukcí jsou spočteny hlavní tepelně 

technické ukazatele. 

 

Podrobné výpočty stávajících konstrukcí programem Svoboda Teplo 2009. viz 

příloha č. 1 

 

2.5.2 CHARAKTERISTIKA OCHLAZOVANÝCH KONSTRUKCÍ 

 

V tabulce je možno vidět prostupy tepla jednotlivými konstrukcemi a 

požadavky na splnění energetické náročnosti v program Zelená úsporám. 

Výpočty byly provedeny pomocí dosažením současných konstrukcí do program 

Svoboda. 

 

Tab. 2.5.2 - Charakteristika ochlazovaných konstrukcí 

Ochlazované konstrukce 

Vypočtená 

hodnota 
Splnění požadavků 

U 
U 

požad. 
Splněno 

U 

dopor. 
Splněno 

Obvodová stěna 450 1,344 0,38 NE 0,25 NE 

Stěna IVA 150 1,615 0,38 NE 0,25 NE 

Střecha 1,830 0,24 NE 0,16 NE 

Střecha terasa 1,830 0,24 NE 0,16 NE 

Okna dřev. dvojité s 2 skly 2,350 1,70 NE 1,20 NE 

Dveře vstupní dřevěné, 1 

sklo 
5,650 1,70 NE 1,20 NE 

Balkón.dveře dřev dvoj. s 2 

skly 
2,350 1,70 NE 1,20 NE 

      

U –teplený odpor konstrukce 
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2.5.3 MĚRNÁ ROČNÍ POTŘEBA TEPLA 

 

Měrná roční potřeba tepla na vytápění je stanovena v souladu 

s metodikou technické normalizační informace TNI 73 0329 – zjednodušené 

výpočtové hodnocení a kvalifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou 

tepla na vytápění – rodinné domy, které se odvolává na normu ČSN EN ISO 

13790. 

 

Tab. 2.5.3 - Měrná roční potřeba tepla 

Měsíc 
Q,H,ht 

[GJ] 

Q,int     

[GJ] 

Q,sol     

[GJ] 

Q,gn    

[GJ] 

Eta,H        

H 

fH            

[%] 

Q,H,nd  

[GJ] 

1 26,459 1,286 0,920 2,206 0,998 100,0 24,257 

2 21,622 1,161 1,163 2,325 0,996 100,0 19,306 

3 20,159 1,286 1,832 3,118 0,991 100,0 17,068 

4 13,412 1,244 2,237 3,481 0,973 100,0 10,027 

5 6,804 1,286 2,881 4,167 0,857 100,0 3,232 

6 3,658 1,244 2,906 4,150 0,664 89,7 0,901 

7 2,268 1,286 2,849 4,134 0,549 0,0 - 

8 1,512 1,286 2,676 3,961 0,382 0,0 - 

9 7,560 1,244 2,030 3,274 0,923 94,6 4,538 

10 13,355 1,286 1,511 2,797 0,983 100,0 10,607 

11 19,509 1,244 0,689 1,934 0,997 100,0 17,581 

12 25,829 1,286 0,482 1,768 0,999 100,0 24,063 

Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd   (GJ) 131,581 

 

kde 

Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí zelené úsporám 

Q,int  jsou vnitřní tepelné zisky 

Q,sol  jsou solární tepelné zisky 

Q,gn  jsou celkové tepelné zisky 

Eta,H  je stupeň využitelnosti tepelných zisků 

fh  je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním 

vytápěna 

Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění 

 

Pozn.: Podrobný výpočet viz příloha 
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Tab. 2.5 - Zhodnocení stávajícího stavu 

 

Dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění 

Potřeba energie na vytápění GJ/rok 131,581 

Celková podlahová plocha m² 141,75 

Měrná potřeba energie na vytápění kWh/m²,rok 258 

 

V tabulce je zobrazeno hodnocení energetické náročnost na vytápění pro 

stávající stav budovy tj. před zateplením, výměnou oken dveří atd. 

 

2.6 ZHODNOCENÍ NOVÉHO STAVU  

 

V projektu zateplení bytového domu byla navržena úsporná opatření. 

 Zateplení obvodových stěn 1.-3.NP tepelným izolantem EPS 70F tl. 

120mm. 

 

Obr. 2.7. – Zateplení obvodových stěn  

 Zateplení ploché střechy tepelným izolantem EPS 100 S tl.200mm 

 Zateplení terasy nad 2.NP tepelným izolantem EPS 100 S tl.150mm 
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 Výměna původních otvorových prvků za nové plastové se zasklením  

trojsklo ditherm. 

 

 

Obr. 2.8 - Výměna oken  

 

 Výměna vstupních dřevěných dveří za plastové se zasklením dvojsklo 

ditherm 

 

Obr.2.9 – Výměna vstupních dveří 
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2.6.1 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI UPRAVENÝCH KONSTRUKCÍ 

 

S ohledem na skladbu jednotlivých konstrukcí jsou spočteny hlavní 

tepelně technické ukazatele. 

 

Podrobné výpočty upravených konstrukcí viz příloha. 

 

2.6.2. CHARAKTERISTIKA OCHLAZOVANÝCH UPRAVENÝCH KONSTRUKCÍ 

 

V tabulce je možno vidět prostupy tepla jednotlivými konstrukcemi a 

požadavky na splnění energetické náročnosti v program Zelená úsporám. 

Výpočty byly provedeny pomocí dosažením současných konstrukcí do program 

Svoboda. 

 

Tab. 2.6.2 - Charakteristika ochlazovaných upravených konstrukcí. 

Ochlazovaná konstrukce 

Vypočtená 

hodnota 
Splnění požadavků 

U 
U 

požad. 

Splněn

o 

U 

dopor. 

Splněn

o 

Obvodová stěna 450 0,279 0,38 ANO 0,25 NE 

Stěna IVA 150 0,289 0,38 ANO 0,25 NE 

Střecha 0,187 0,24 ANO 0,16 NE 

Střecha terasa 0,236 0,24 ANO 0,16 NE 

Okna jednoduchá 3-sklo 1,000 1,70 ANO 1,20 ANO 

Dveře vstupní jedn. 2- sklo 1,500 1,70 ANO 1,20 NE 

Balkón. dveře 3-sklo 1,000 1,70 ANO 1,20 ANO 

  

U –teplený odpor konstrukce 

 

2.6.3 MĚRNÁ ROČNÍ POTŘEBA TEPLA – NOVÝ STAV 

 

Měrná roční potřeba tepla na vytápění je stanovena v souladu 

s metodikou technické normalizační informace TNI 73 0329 – zjednodušené 

výpočtové hodnocení a kvalifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou 

tepla na vytápění – rodinné domy, které se odvolává na normu ČSN EN ISO 

13790 
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Tab. 2.6.3 - Měrná roční potřeba tepla – nový stav   

Měsíc 
Q,H,ht 

[Gj] 

Q,int     

[Gj] 

Q,sol     

[Gj] 

Q,gn    

[Gj] 

Eta, H        

H 

fH            

[%] 

Q,H,nd  

[Gj] 

1 6,804 1,286 0,960 2,245 1,000 100,0 4,560 

2 5,560 1,161 1,197 2,358 0,998 100,0 3,207 

3 5,184 1,286 1,872 3,158 0,985 100,0 2,073 

4 3,449 1,244 2,296 3,540 0,858 59,2 0,413 

5 1,750 1,286 2,875 4,160 0,421 0,0 - 

6 0,941 1,244 2,900 4,144 0,227 0,0 - 

7 0,583 1,286 2,822 4,108 0,142 0,0 - 

8 0,389 1,286 2,676 3,961 0,098 0,0 - 

9 1,944 1,244 2,089 3,334 0,583 0,0 - 

10 3,434 1,286 1,537 2,823 0,938 86,8 0,787 

11 5,017 1,244 0,716 1,960 0,999 100,0 3,059 

12 6,642 1,286 0,539 1,824 1,000 100,0 4,818 

Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd    (GJ) 18,918 

 

Pozn.: Podrobný výpočet viz příloha 

 

Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí zelené úsporám 

Q,int  jsou vnitřní tepelné zisky 

Q,sol  jsou solární tepelné zisky 

Q,gn  jsou celkové tepelné zisky 

Eta,H  je stupeň využitelnosti tepelných zisků 

fh  je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním 

vytápěna 

Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění 

 

 

Tab. 2.6 - Zhodnocení nového stavu 

 

Dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění 

Potřeba energie na vytápění GJ/rok 18,918 

Celková podlahová plocha m² 141,75 

Měrná potřeba energie na vytápění kWh/m²,rok 37 

 

U nového stavu dosaženého pomocí zateplení a výměny oken a dveří 

jsme dosáhli úspory spotřeby tepla 85% oproti původnímu stavu objektu. 
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2.7 SPLNĚNÍ PODMÍNEK PODPORY ZELENÁ ÚSPORÁM 

 

V rámci oblasti podpory A. I CELKOVÉ ZATEPLENÍ jsou definovány 

parametry, které musí být bezezbytku splněny.  

 

Těmito parametry jsou: 

 

A.1 - Celkové zateplení 

s dosažením měrné roční potřeby 

tepla 

na vytápění max. 40 kWh/m2 

 

2200 Kč/m2 podlahové plochy,  

max. na 350 m2 podlahové plochy 

A.1 - Celkové zateplení 

s dosažením měrné roční potřeby 

tepla 

na vytápění max. 70 kWh/m2 

 

1550 Kč/m2 podlahové plochy,  

max. na 350 m2 podlahové plochy 

 

 

Při celkovém zateplení (A.1) je zároveň požadováno snížení vypočtené 

hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu 

před realizací opatření. 

 

Tab. 2.7 - Celkové vyhodnocení výpočtů 

Dílčí hodnocení energetické 

náročnosti vytápění 
STÁVAJÍCÍ STAV NOVÝ STAV 

Potřeba energie na vytápění 131,581 GJ/rok 18,918 GJ/rok 

Celková podlahová plocha 141,75 m² 141,75 m² 

Měrná potřeba energie na vytápění 258 kWh/m²,rok 37 kWh/m²,rok 

Snížení měrné potřeby tepla na 

vytápění o  
85,66% 

 

Z tabulky jsou vidět rozdíly potřebě plynu na vytápění za rok. Úspora je 

dokonce tak velká, že dosáhneme I na dotaze z program Zelená úsporám a to 

na nejvyšší možnou hranici, která činní 2200Kč/m2.  

 

  

http://www.zelenausporam.cz/sekce/560/1/slovnicek-pojmu/obecny-slovnicek/?label=P
http://www.zelenausporam.cz/sekce/560/1/slovnicek-pojmu/obecny-slovnicek/?label=P
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3 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A CEN  

 

Podpora z programu zelná úsporám 

 

Celková možná hranice dotace tedy činí: 2200,00kč x 141,75m2 = 

311 850,00kč 

 

Možnost zažádat si také o dotaci na podporu vypracování projektů a stavební 

dozor ve výši 20 000,00kč  

 

Celková cena dotace činí: 331 850,00 Kč 

 

Plánovaná investice do zateplení 

 

Celkové náklady plánované investice na tento projekt nekalkuluji pouze 

pracuji s informacemi o celkové ceně vynaložených nákladů při rekonstrukce 

druhé části dvoudomu. Tento dům je zrcadlově postaven, a tudíž se celkové 

náklady na rekonstrukce moc neliší. Celkové náklady na rekonstrukci jsou 

586 418 Kč bez DPH 14%. Tedy celkové cena investičních nákladů činí 

668 517 Kč po zaokrouhlení. Podrobný přehled viz tabulka 3.1. 

 

Tab. 3. 1.  - Celkové vyhodnocení nákladů 

 

Položka – náklady Cena 

Investiční náklady s DPH 668 517,00 Kč 

Dotace s 141,75m2 podlahové vytápění plochy 331 850,00 Kč 

Náklady z pohledu investora 336 667,00 Kč 

 

Dotace na zateplení činí úsporu v podobě 49,64% 

 

V případě tohoto domu se jedná o extrémní úsporu dotace a to díky 

poměrně špatnému izolačnímu stavu budovy. Pro zjištění návratnosti zapotřebí 

výpočet diskontové doby návratnosti.  

 

Diskontovaná doba návratnosti  

Tento diskont ukazuje za jaké období se nám investice vynaložená na 

energetické opatření bytového domu vrátí. Předpokládá se, že náklady a 

výnosy budou v jednotlivých letech stejné. Jelikož je uvažovaná časová 

hodnota peněz, je nutné zavést do výpočtu diskontní sazbu. Diskontovaná doba 
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návratnosti je stanovena roční sumou diskontovaných výnosů v jednotlivých 

letech až do výše investičních nákladů.  

 

Z následující tabulky lze vypozorovat, jak velká investice bude za potřebí 

při zateplování budovy. Investici si rozdělíme do dvou variant a u každé z ní 

posoudíme teoretickou návratnost investice, díky větší úspoře energií 

potřebných na vytápění a dalšího chodu domu.  

 

Předpokládáme s meziročním nárustem cen energií o 5% a diskontním 

faktorem 3%. 

 

Varianta č. 1  

 

označená žlutou barvou se budeme zabývat, jak velký časový úsek je 

potřeba pro návratnosti vynaložené investice na zateplení hrazené z plné části 

investorem. Cena této investice viz tabulka 3.2. Pomocí interpolace je zjištěna 

doba návratnosti této investice na 15 let a 10 měsíců. 

 

Varianta č. 2 

 

označená symbolicky barvou zelenou předpokládáme, že majitel objektu 

bude žádat o podporu dotace z programu Zelená úsporám. Po přidělení této 

úspory se celkové náklady na zateplení zmenší o 331 850kč což představuje 

dílčí úsporu ve financování o 49,64%. Opět pomocí interpolační metody 

zjišťujeme dobu návratnosti investice po 8 letech a 7 měsících.      
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4 TYPY MATERIÁLŮ  

4. 1. NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY  

 

V současné době se pro stavbu nízkoenergetických domů využívají dva 

systémy a to zděný a dřevěný. 

 

Zděné systémy  je nejrozšířenější systém využíván v české republice. 

Poslední dobou se ale tento trend stavby mění. Za vše může mj. více aspektů. 

Jedním z hlavních aspektů je cena stavby, čas a dále pak tepelné vlastnosti. 

V posledních letech se snaží zděný systém konkurovat inovací materiálů a 

úpravou jejich tepelných vlastností. 

 

Výhody zděného systému 

 

 zvuková izolace - Použitím těžkých materiálů a silných stěn lepší zvuková 

izolace 

 akumulace - Výborná akumulační schopnost - má výhodu v možnosti 

přerušeného provozu topení v nočních hodinách bez výraznějšího 

ochlazení 

 vyšší požární odolnost 

 možnost opětovného rozebrání a změny tvaru kce 

 životnost 

 

Nevýhody zděného systému  

 

 vyšší pořizovací cena 

 rychlost výstavby - Větší pracnost a potřeba dodržovat technologické 

pauzy. 

 tepelný odpor - Tato nevýhoda se dnes částečně odstraní zateplením 

 akumulace - Musíte začít topit dlouho před příchodem, jinak vás čeká 

zima. Naopak musíte přestat topit před odchodem, protože jinak 

naakumulovanou energií nevyužijete 

 velká tloušťka obvodových konstrukcí 

 

V poměrně velkém povědomí zděných systémů je firma Xela vyrábějící 

tvárnice Ytong. V současně době nabízí několik typů produktů. Vlajkovou cihlou 

je Ytong Theta +, která má tepelnou propustnost dle katalogu 0,163 W/m2K.  
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Obr. 4.1. – Vylepšená tvárnice Ytong Theta + 

 

Obdobnou firmou dodávající zděný systém na český trh je firma 

Porotherm (Wieneberger), která nabízí v sortimentu zdící cihlu POROTHERM 

36,5 T profi s tepleným odporem dle katalogu 0,19W/m2K. Výhody této cihly 

jsou, že je vyplněny hydrofobizační minerální vatou, která nenavlhne. Již při 

tloušťce stěny 36,5cm není potřeba dále zateplovat budovu. 

 

 
 

Obr. 4.2. – Vylepšená tvárnice POROTHERM 36,5 T profi s minerální vatou 
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Dřevěné systémy spíše známé pod pojmem dřevostavby jako takové 

nejsou u nás příliš rozšířeny, poslední dobou se ale trend stavby mění. Za vše 

může mj. i tlak na tradiční zděné materiály, většinou bylo dřevo používáno 

pouze jako konstrukční materiál na střechy a použití v jiných částí stavby bylo 

označováno jako za nedostatečné.  

 

Vyznačují se vysoce nadstandardními tepelně izolačními vlastnostmi, 

které řeší jeden z nejpalčivějších problémů dnešní doby, kdy stále rostou ceny 

energií. Hodnota tepelného odporu u nízkoenergetických i pasivních domů 

znamená díky výrazně nízkým nákladům na provoz domu. Jako další typickou 

vlastnost dřevěných domů je nízká akumulační schopnost, která je velikou 

výhodou při vytápění systémy, které se dají jednoduše regulovat, tzv. ušlechtilé 

energie (elektrická energie, zemní plyn, dřevní peletky, rekuperační jednotky 

apod.)  

 

Podívejme se na některé argumenty, které slýcháváte ve svém okolí, které 

hovoří proti dřevostavbám. 

   

Výhody: 

 

 cenově vychází lépe než klasická zděná konstrukce 

 nízká energetická náročnost objektu  

 menší tloušťka obvodových konstrukcí (izolace je umístěna v celé 

tloušťce zdi)  

 větší podlahová plocha při stejné zastavěné ploše domu  

 kratší doba výstavy (není potřeba dodržovat technologické pauzy) 

 použití dřeva jako obnovitelného materiálu 

 malá tepelná akumulace (rychlé vytopení domu např. po návratu z práce) 

 

Nevýhody:  

 

 malá tepelná akumulace (pro někoho výhoda např. dům vytopíte rychle) 

náročnější na kvalitně provedenou stavbu 

 dřevostavby mají menší životnost 

 dřevostavby snadněji hoří 

 špatná ochrana proti plísním a škůdcům 
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Obr 4.3. – Složení obvodového pláště dřevostavby 

 

4. 2. TEPELNÉ IZOLACE  

 

Za jeden z nejstarších tepelných izolačních materiálů se dá považovat 

seno, lišejníky, slámu, hlínu atd. Zhruba v polovině 60. let 20 století se začali v 

průmyslu používat plasty, které se dodnes patří mezi nejčastěji využívané 

dodnes.  

 

Hlavním úkolem tepelných izolací je zabránit úniku tepla obalovými 

konstrukcemi objektu. Tedy stěnami, podlahami, stropy a střechami. Tepelné 

izolace brání také přehřívání interiéru v letním období. Obecně mají tepelné 

izolace nízký stupeň tepelné vodivosti, někdy mohou fungovat i jako izolace 

akustické. Tepelně izolační materiály lze rozdělit do 3 kategorií podle podstaty 
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jejich výroby a podle druhu materiálu na pěnové (polymerní pěny), minerální 

vláknité (nerostné) a přírodní materiály. 

 

Mezi pěnové materiály patří polystyreny – hlavně (pěnový) polystyren 

(EPS) a extrudovaný polystyren (XPS). Další pěnové materiály jsou polyuretan 

(PUR), polyvinylchlorid (PVC), polyetylen (PE), kaučuk, pěnové sklo či 

epoxydová pryskyřice. 

 

Minerální vláknité materiály zahrnují kamennou (čedičovou) a skelnou 

(křemennou) vlnu. 

 

Přírodní materiály by se daly rozdělit na materiály rostlinného a 

živočišného původu. Mezi rostlinné lze zařadit technické konopí, celulózu, 

slámu, dřevovláknité desky atd. A mezi živočišné patří např. ovčí vlna. (10) 

 

Při zateplovaní si lidé často pokládají otázku jakým typem izolačního 

materiálu zateplovat. Díky ceně je nejrozšířenějším používaným materiálem 

EPS polystyren. Dalšími výhodami je snadná opracovatelnost a nízká hmotnost. 

Tento polystyren se vyrábí dvěma různými způsoby a to vypěnováním do forem 

nebo řezáním z vypěněných kvádrů. Nevýhodou tohoto materiálu je smršťování 

při teplotě nad 70°C. 

 

Polyuretan je umělý materiál s výbornými izolačními vlastnostmi. Obecně 

je znám spíše pod názvem polyuretanové pěny neboli molitanu, Ve stavebnictví 

se používá výhradně tvrdá polyuretanová pěna. Můžete si ji koupit jako 

jednosložkovou dodávanou v deskách a různých tvarovkách, nebo jako 

dvousložkovou pro aplikaci přímo na místě. Tento materiál dobře snáší teploty 

mezi -50°až 130°C. Výhodou polyuretanu je především široké možnosti použití, 

vysoká pevnost a odolnost vůči většině rozpouštědel a kyselinám. Nevýhodou 

je vyšší pořizovací cena spojená s neekologickým materiálem, který je citlivý na 

UV záření. 
 

Pěnové sklo se vyrábí napěněním skloviny pomocí práškového uhlí, 

které mu dává charakteristickou černou barvu. Jedná se o mimořádně odolný 

materiál, který velice dobře snáší vysoké teploty, zatížení tlakem i agresivní 

prostředí (chemikálie, plísně…). Navíc je zcela vodo a parotěsné, takže ho 

můžete použít v místech s trvalou vlhkostí. Další nespornou výhodou je jeho 

nehořlavost a dlouhá životnost. Jednou z hlavních nevýhod je vysoká 

pořizovací cena a malá pružnost izolace. 

 

Minerální a skelné izolace jsou velice obdobné produkty. Při výrobě 

minerální vlny jsou většinou prvotní surovinou čedič, zatím co u skelné izolace 



 

                                    53 - 
 

je to křemičitan písku a další příměsi. Obrovskou výhodou je vysoká tepelná 

odolnost a malá tepelná roztažnost (zabraňuje vzniku trhlin). Minerální a skelné 

izolace nejsou vhodné do míst s vysokou vlhkostí, při styku s vodou ztrácí 

veškeré tepelné technické vlastnosti, což klade vysoké nároky na kvalitu 

provedení. Při práci je nutné používat ochranné pomůcky z důvodů malých 

ostrých tenkých vláken snadno pronikáních do pokožky. 

 

Poslední kapitolou tepelné izolačních materiálů jsou přírodní materiály 

jsou například: kokosová vlákna, bavlna len a ovčí vlna.  

 

Kokosová vlákna se využívají především v Indii a Indonésii, kde je 

dostatek materiálu pro jeho výrobu. Je to velice dobrý izolant proti hluku, 

nicméně jeho hořlavost dosahuje vysokých hodnoty. Nesmíme také opomenout 

vysokou cenu. 

 

Dalším poměrně mladým izolačním materiálem je bavlna, která byla na 

trh uvedena v roce 1993 a stává se poměrně oblíbenou tepelnou izolací. Vyrábí 

se z bavlníkových keřů a práce s tímto materiálem je snadná. Používá se pro 

ucpávky a izolační pletence, nebo obtížné zbytkové plochy. 

 

Jedním z nejstarších materiálů je len, který je používán již po tisíciletí. 

Díky jeho až 3x dražší cenně než minerální vlákno se téměř skoro nevyužívá. 

Obrovskou výhodou je ekologičnost a jednoduchá instalace podobající se 

minerální vlně. 

 

Posledním přírodním materiálem je ovčí vlna. Výhody tohoto materiál spočívají 

v pojmutí velkého množství vody a odolnost proti hnití. Používá se při izolaci 

střech stropů ale také například při izolaci ventilačních kanálů nebo topného 

potrubí. 
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5 ZÁVĚR 

 

Celou bakalářskou práci lze rozdělit na několik částí. V první části jsou 

vysvětleny pojmy potřebné k další práci s textem.. V druhé části bakalářské 

práce jsem popsal současný stav rodinného domu, na který navazují obrázky a 

propočty související se stávající tepelnou izolací ale také náklady na energie 

potřebné k vytápění před zateplením a po zateplení. Z výsledků této části 

vychází maximální možná podpora dotace z programu Zelená úsporám, která 

dále slouží k analýze doby návratnost vynaložené investice. Tuto vynaloženou 

investice lze rozdělit do dvou variant. Varianta č. 1 je zaměřena na časovou 

návratnosti peněžní investice vynaložené bez možnosti využití dotace na 

zateplení. U Varianty č. 2 je již zahrnuta podpora dotace, která se odráží ve 

zkrácení časové náročnosti investice. Zároveň také uvažujeme o postupném 

lineárním meziročním zvyšování cen energií o 5%. 

 

Výsledkem bakalářské práce je vyhodnocení ekonomické efektivnosti 

komplexního zateplení bytového dvojdomu v Brně pomocí vybraného 

diskontního ukazatele. V případě, že by investor nezískal investiční podporu z 

dotačního programu, jeví se celá investice stále za výhodnou a to z důvodu 

návratnosti investice po 15 let a 8 měsících, přičemž životnost samostatných 

energetických opatření je udávána ve výši cca 40let. Výhodou této investice 

není jen pouze energetická úspora ale také spoustu dalších aspektů jako je 

inovace budovy, částečné odhlučnění od poměrně dosti frekventované ulice, na 

které projíždějí tramvaje ale také snížení a zabránění vzniku plísní a bakterií z 

důvodů vlhkosti ve zdivu.  

 

 

V opačném případě se při dosažením dotace z programu Zelená 

úsporám investiční náklady na zateplení snížili na částku 336 667 Kč. 

Návratnost této částky byla spočítána na 8 let a 7 měsíců. Samozřejmě se 

zkrátí cena investice až o 49,64%  

 

Je nutno také upřesnit současný stav programu pro podporu zateplování 

bydlení. Program byl od minulého roku do počátku letošního roku uzavřen z 

důvodů vyšetřování, kvůli nejasnostem ve financování určitých zakázek. V 

současné době program již opět funguje ale pouze pro dříve podané žádosti.  

 

 

Tato práce se také zabývá nejčastějšími typy používaných materiálů při 

stavbě nízkoenergetických domu ale také typy izolačních materiálů sloužící k 

zateplení současných starších objektů jako jsou panelové zástavby, které se v 

české republice vyskytují v poměrně vysokých číslech.  
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