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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího návrhu obálky penzionu společně 

s navržením alternativních variant s důrazem na snížení nákladů na vytápění. V první části 

jsou popsány druhy budov podle potřeby tepla na vytápění a výstupy energetické náročnosti 

budov. Práce se také zabývá výčtem různých variant tepelně-izolačních materiálů 

a konstrukčních možností vnějšího zateplování obvodového pláště objektu. Jsou zde 

nastíněny požárně technické charakteristiky stavebních materiálů a možnosti rozpočtování 

staveb. Druhá část práce je věnována konkrétnímu penzionu ve Starém Rejvízu, pro nějž jsou 

navrženy tři varianty zateplení. Ty jsou dále tepelně technicky posuzovány. Jsou zjištěny 

náklady na realizaci navrženého zateplení společně s náklady na provozování penzionu. 

V závěru práce je zhodnocení jednotlivých navržených variant zateplení obálek 

budovy spojených s ekonomickou návratností investic. 

Abstract 

 The thesis deals with the assessment of the current proposal for pension envelopes 

along with proposing alternative plans with emphasis on reducing heating costs. The first 

section describes the types of buildings according to heating demand and output energy 

performance of buildings. Work also deals with a list of different variants of thermal 

insulation materials and design options outer insulation of the building envelope. It outlines 

fire characteristics of building materials and options of construction budget. 

The second part is devoted to a specific pension house in the Old Rejviz for which there are 

designed in three variants of insulation. These variants are then reviewed in terms of thermal 

insulation. Through research will bedetermined price of implementation of proposed 

insulation options together with the costs of operation of the pension. 

 The conclusion is to evaluate each proposed version of insulation of the building 

envelope associated with the economic return on investment. 

Klíčová slova 

Penzion, zateplení, zateplovací systém, energetická náročnost, tepelné mosty, součinitel 

prostupu tepla, ekonomická návratnost investic. 

Keywords 

Pension, insulation, insulation system, energy performance, thermal bridges, heat transfer 

coefficient, the economic return on investment. 
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1  ÚVOD 

Energie a hlavně úspora energií je v dnešní době nejen v každé domácnosti, ale 

i v souvislosti s veřejnými budovami často probírané téma. Pro zajímavost, když je toto slovo 

zadáno do nejpoužívanějšího vyhledávače Google, nabídne přes 200 milionů odkazů 

k prostudování. Dalo by se tedy říci, že je to jedna z nejpopulárnějších veličin. Uspořit peníze 

za energie chce každý, a tak je důležité uvědomit si, co pro to udělat. Mimo úspor je podstatné 

zajistit tepelnou pohodu pro uživatele a do budoucna zajistit prevenci pro tepelně technické 

poruchy. Vše začíná již při prvotním návrhu budovy. Jedny z nejdůležitějších vstupujících 

hodnot jsou správně zvolený konstrukční systém, zateplení, správný výběr výplní otvorů 

a další. Správným návrhem lze náklady minimalizovat nejvíce. U nevyhovujících stávajících 

objektů je třeba se zaměřit na vylepšení jejich konstrukcí a zateplení. 

V této práci se pozornost zaměřuje právě na tento případ – na situaci, kdy je již objekt 

navržen a postaven. Řeší a porovnávají se zde různé možné alternativní varianty zateplení 

s důrazem na snížení nákladů na vytápění. Pro jednotlivé varianty obálky budovy jsou zde 

spočítány náklady na provozování penzionu a náklady na realizaci tohoto zateplení. V závěru 

práce je zhodnocena ekonomická návratnost investic spojených s navrženými variantami 

obálky budovy. 

Cílem této diplomové práce je tedy ekonomické zhodnocení návratnosti navržených 

variant zateplení obálkové konstrukce penzionu ve Starém Rejvízu. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 DEFINICE PENZIONU 

Ubytovací zařízení řešené v této diplomové práci se podle Vyhlášky o obecných 

požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb. řadí do kategorie penzion. 

Pojmem penzion se rozumí „ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným 

rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými 

s hotelem.“ [1]  

2.2 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ BUDOV PODLE POTŘEBY TEPLA NA 

VYTÁPĚNÍ 

Předpokládaná životnost zděných budov při běžném užívání a průběžném udržování je 

dána zpravidla délkou 100 let. [2]Už pro tuto dlouhou životnost je důležité z hlediska 

budoucích nízkýchinvestic za energie a následných úspor správně zvolit druh energeticky 

náročného objektu. Hlavní myšlenka výběru druhu objektu je efektivní dosažení výše 

zmíněných nízkých investic. Pro představu běžná novostavba vystavěna bez většího důrazu 

na úsporu energií spotřebuje 100 kWh/m² za rok. 

V dnešní době se nabízejí tyto varianty řešení: 

• nízkoenergetický dům  

• pasivní dům  

• nulový dům  

• energeticky aktivní dům.  

2.2.1 NÍZKOENERGETICKÝ DŮM 

Nízkoenergetickým domem neboli „nákladově-optimálním“se rozumí stavba se 

spotřebou energie na vytápění v rozmezí 15–50 kWh/m² za rok. Tohoto rozpětí spotřeby je 

dosahováno kvalitním návrhem a provedením stavebních prací především bez tepelných 

mostů. Cirkulace vzduchu může být navržena řízená. V tomto objektu je možnost využít 

i rekuperace tepla. Izolační schopnosti nízkoenergetických objektů jsou dimenzovány podle 

doporučených hodnot normy ČSN 73 0540-2 z roku 2011Tepelná ochrana budov. [3]  
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2.2.2 PASIVNÍ DŮM 

V dnešní době nejrozšířenějším druhem úsporného objektu jsou pasivní domy. Toto 

známé slovní spojení je mezinárodně uznáváno jako standard pro velice nízkou spotřebu 

energie s vysokým komfortem pro bydlení. Tyto objekty jsou startem pro dosažení prakticky 

nulového domu, který bude podle Evropské směrnice o energetické náročnosti budov povinný 

od roku 2020. V porovnání s předešlým nízkoenergetickým domem může pasivní dům uspořit 

až 85 % nákladů.[4] 

Měrná potřeba tepla na vytápění pro bytový dům je přípustná maximálně ve výši 

15 kWh/m² za rok.  

Pasivní domy se testují na neprůvzdušnost obálky konstrukce. Tento test zvaný 

Blower Door Test se prování během výstavby, ale následně i během užívání stavby. Základní 

požadavek průvzdušnosti je dán normou. Vyjadřuje jej hodnota n50. Jedná se o hodnotu 

vystihující celkovou výměnu vzduchu při tlakovém rozdílu vzduchu 50 Pa. Je snaha o co 

nejmenší výslednou hodnotu n50. Zde platí nepřímá úměra. Menší hodnota n50 současně 

vyjadřuje větší vzduchotěsnost. Tato hodnota je závislá na způsobu větrání a porovnává se 

s normovými hodnotami. 

Požadavky na neprůvzdušnost budov 

Tabulka č. 1 - Porovnání hodnot koeficientu n50 v závislosti na rozdílném způsobu větrání dle ČSN 73 

0540-2. [33] 

Doporučené hodnoty celkové intenzity vzduchu n50,N 

Větrání v budově n50,N [h
-1] 

Přirozené nebo kombinované 4,5 
Nucené 1,5 
Nucené se zpětným získáváním tepla  1 
Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách    
se zvláštně nízkou potřebou tepla na vytápění 0,6 

(pasivní domy)   

Tlaková zkouška - Blower door test 

Jedná se o zkoušku měřící výměnu vzduchu pomocí testu s ventilátorem. Měřící 

zařízení je vyrobeno z kovové rámové konstrukce, plastové membrány, tlakoměru 

a ventilátoru. Nejčastější umístění zařízení je do otvoru vstupních dveří, další možnost je ale 

i do otvoru okenního. V budově se pomocí umístěného a utěsněného zařízení vytvoří přetlak 
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i podtlak. Následně se změří procházející množství ventilátorem. Tato naměřená hodnota 

udává množství vzduchu vyměněného v budově za jednu hodinu.Výsledek měření je následně 

vztažen k tlakovému rozdílu 50 Pa mezi vnějším a vnitřním prostředím. Výsledná hodnota 

výměny vzduchu je hodnotou označovanou n50, která nesmí překročit hodnotu normovou 

uvedenou v tabulce č. 1, viz výše. [5]  

Blower door test se provádí ve dvou fázích dle metodiky uvedené v ČSN EN 13 829. 

Nejprve po dokončení všech neprůvzdušných vrstev obálky budovy, osazení oken a dveří 

i s utěsněním a vyloučením technologických průchodů (otvory vzduchotechniky, kanalizace 

aj.), které budou v závěru stavby uzavřeny navrženým způsobem. Neprůvzdušná vrstva musí 

být v této fázi přístupná a odkrytá, aby mohlo dojít případně i v průběhu testu k opravám. 

Táto fáze je výhodná nejvíce pro zviditelnění defektů obálky pomocí měřících a detekčních 

nástrojů, jejich následné zaznamenání do dokumentace a dřívější odstranění. 

V druhé fázi se test používá k měření na již dokončené stavbě. Jedná se o certifikační 

měření dle metodiky uvedené v ČSN EN 13 829. Všechna instalovaná zařízení se musí utěsnit 

svými vlastními zátkami a test se opakuje se stejnou detekční technikou i postupem jako při 

fázi první. 

Po zhodnocení obou fází je zřejmé, že je nejdůležitější a nejvíce následně ovlivnitelný 

výsledek v první fázi, kdy je reálnější neuspokojivý výsledek z velké míry vylepšit. 

K identifikaci místa netěsnosti nejčastěji slouží vycvičená dlaň technika 

provádějícícho Blower Door test. Další možností je použití anemometru, přístroje měřícího 

rychlost proudění vzduchu. Za méně oblíbený způsob přesné lokace únikové cesty vzduchu je 

použití generátoru interního kouře, jež v praxi není díky svým omezením oblíbenou variantou. 

Poslední a nejpřesnější možností je použití termovizní techniky, která dokáže zobrazit větší 

plochu obálky budovy najednou a tím docílí menšího pominutí možných úniků. Při poslední 

technice je důležitý faktor rozdíl teploty mezi prostředím v interiéru a exteriéru. 

Obrázek č. 1 - Ukázka tlakové zkoušky v praxi - Blower Door test. [34] 
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Výhody pasivního domu 

• nízké náklady na vytápění - tepelná úspornost, 

• nevyskytuje se průvan, 

• odhlučněné prostředí a vzduchotěsná obálka, 

• tepelná pohoda v místnosti během horkých i mrazivých dní, 

• minimálně zatěžuje životní prostředí, 

• uspoření nákladů na vytápění až do výše 90 %. 

2.2.3 NULOVÝ DŮM 

Nulový dům se podle zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaření s energiemi ve znění 

pozdějších předpisů, přesně definuje jako „dům s téměř nulovou spotřebou energie“. Jedná se 

o dům navržený v pasivním standardu, který má pomocí obnovitelných zdrojů zajištěno 

pokrytí své celkové energetické spotřeby. Každý nulový dům musí mít vyroben průkaz 

energetické náročnosti budovy a musí být doložen odborným výpočtem dokládajícím nulovou 

spotřebu dle novely vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. [6]  

Spotřeba tepla v nulových domech dosahuje téměř nuly. Skutečně musí být menší než 

5 kWh/m² za rok. 

2.2.4 ENERGETICKY AKTIVNÍ DŮM 

Aktivní dům je vize do budoucna, která vývoj bydlení žene kupředu k zdravějšímu 

a čistějšímu žití. Hlavní princip tohoto domu je, že si sám vyrobí a pokryje celkovou potřebu 

tepla a navíc vytváří i energetické přebytky, které se dále posílají zpět do sítě. 

Aktivní dům je symbolem určitého soužití zdravého bydlení, úspory energie a šetrnosti 

k přírodě a životnímu prostředí v době životnosti objektu. Už při prvotní myšlence 

projektovat aktivní dům se musí přihlížet ke konkrétnímu místu osazení objektu, jeho 

přírodnímu okolí, specifickým přírodním podmínkám, ale i k energetickým možnostem, které 

se v okolí objektu nacházejí. 

Tři základní charakteristické oblasti: 

• energie 

-významná nízká energetická náročnost 
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-vyprodukují více energie, než pro svůj provoz sami potřebují 

-v celoročním provozu mají nulovou uhlíkovou stopu  

• vnitřní klimatické podmínky 

-objekty se větrají a jsou přirozeně vzdušné 

-vnitřní prostředí se vyznačuje zdravým pobytem a příjemným bydlením 

-materiály se používají převážně dle regionálních možností a zvyklostí 

• ekologie a životní prostředí 

-dům je organickou součástí svého okolí 

-je postaven z neškodlivých materiálů  

„Aktivní dům je vybaven vlastními energetickými zdroji, které využívají těch 

nejmodernějších technologií dostupných na trhu a vyrobí více energie, než dům a jeho 

obyvatelé spotřebují. Střecha slouží k umístění solárních kolektorů pro ohřev teplé vody 

a částečně i pro vytápění. Tato energie je akumulována v nádržích a tímto způsobem je 

zajištěno její ideální použití v době, kdy je jí maximálně potřeba. Fotovoltaické panely 

vyrábějí elektrickou energii pro vlastní potřebu domu a v případě jejího přebytku jí dodávají 

do sítě. Doplňkovými zdroji tepla můžou být kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. 

Pro zdravé vnitřní prostředí je nutná pravidelná výměna vzduchu, k čemuž slouží hybridní 

větrání. Jedná se o kombinaci řízeného větrání s rekuperací tepla a přirozeného větrání 

v letním období. Díky přebytku energií je dům schopen vracet i část pořizovacích nákladů.“ 

[7] 

2.3 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 

Výdaje spojené s energiemi jsou jedny z největších, které zatěžují majitele 

nemovitostí. Proto existují různé energetické posudky a optimalizace, které napomáhají 

zhodnotit stávající stav a navrhují vylepšení s optimalizací nákladů. Jde především 

o energetické posudky a energetické optimalizace. 

2.3.1 ENERGETICKÉ POSUDKY 

Jedná se o písemnou zprávu, ve které jsou obsaženy informace o parametrech 

a přínosech již zhotoveného projektu. Zejména jde o posouzení plnění předem daných 
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ekologických, ekonomických, ale hlavně stavebně-technických kritérií, společně s výsledky 

a celkovým hodnocením. 

Posudek se zpracovává dle zákona 406/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky 

č. 480/2012 Sb. Povinnost zřídit energetický posudek upravuje odst. 1,  § 9a, zákona 

č. 406/2000 Sb. v platném znění. Tento posudek má oprávnění provést pouze energetický 

auditor s oprávněním podle § 10, zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění. [8] 

Povinnost energetického posudku dle zákona § 9a, odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. pro: 

„a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních 

systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy 

se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná 

o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek 

energie na jiný než alternativní systém dodávek energie,  

b) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny 

a tepla v případě výstavby nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající 

výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny 

s dobou provozu nižší než 1500 hodin za rok a jaderných elektráren, 

c) posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro uspokojení ekonomicky 

odůvodněné poptávky po teple včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení 

zařízení minimálně na soustavu zásobování tepelnou energií, která se nachází do vzdálenosti 

1000 metrů od zdroje tepelné energie, v případě výstavby nového nebo podstatné 

rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, 

které produkuje odpadní teplo o využitelné teplotě,  

d) posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla minimálně 

z průmyslových provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 metrů od rozvodného tepelného 

zařízení, v případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování 

tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW,  

e) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti 

budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění 

nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny 

a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků 

nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, 
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pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu 

podpory jinak, 

f)vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle 

písmene e), pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého 

programu jinak.“[9]  

Energetický posudek musí obsahovat dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. O energetickém auditu 

a energetickém posudku: 

• úvodní titulní list,  

• identifikační údaje, 

• účel zpracování podle § 9a zákona, 

• hledisko energetického specialisty, který má oprávnění zpracovávat tyto energetické 

posudky, 

• posudkový evidenční list, podle vzoru uvedeného v příloze č. 7 v dané vyhlášce, 

• kopii oprávnění specialisty vykonávajícího tuto činnost, nebo kopii dokladu vydaného 

oprávnění podle § 10b zákona podle předpisu státu v rámci Evropské unie. [10] 

Obrázek č. 2 - Metodický postup energetického posudku. [10] 
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2.3.2 ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE 

Všichni majitelé starších nemovitostí, kteří usilují o snížení svých nákladů, mají 

možnost využít služby energetické optimalizace. Tato služba není zákonem povinná. 

Ve většině případů ji před rekonstrukcí, případně modernizací využívají velké budovy, 

průmyslové areály, výrobní haly a další. Výsledkem této optimalizace je celková analýza 

energetického fungování provozu objektu a zpracování určitého podkladu pro následné 

investice. Navržení nezbytných opatření pro vylepšení topných systémů, klimatizací, 

vzduchotechnických zařízení a vylepšení stávajících izolací.    

2.3.3 ENERGETICKÝ AUDIT 

Definice energetického auditu dle novely zákona č. 318/2012 Sb. zákon, kterým se 

mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů: 

„Pro účely tohoto zákona se rozumí energetickým auditem písemná zpráva obsahující 

informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, 

v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem 

a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie 

nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.“ [11] 

Zpracování energetického auditu je podle zákona č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření 

energií povinné pro: 

• pro právnickou a fyzickou osobu, která chce zažádat o státní dotaci z nabízených 

programů úspor energií. Pouze v případě, že potřebný a instalovaný výkon zdroje je vyšší než 

200 kW, 

• zpracování energetického auditu mají povinnost také složky státu, kraje, obce 

nebo příspěvkové organizace, které mají celkovou roční spotřebu energie vyšší než 1 500 GJ, 

(mezi tyto objekty mohou patřit budovy ministerstva, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní řád, 

Akademie věd ČR, budovy pro občanskou vybavenost, školství, zdravotnictví a další),  

dále pro právnickou a fyzickou osobu (bytová družstva, sdružení vlastníků, soukromí 

vlastníci, soubor bytových domů) pokud je instalovaný výkon zdroje vyšší než 35 000 GJ, 

(celkovou roční spotřebou energie se výše rozumí spotřebovaná energie ze všech odběrných 

míst, které jsou provozovány se stejným IČ). [56] 
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 V případě druhého a třetího bodu, kdy jsou osoby povinné zajistit si zpracování 

energetického auditu, je potřeba energetický audit samostatně zpracovat pro objekty a areály, 

jejichž celková spotřeba energie je větší než 700 GJ. [56]  

Energetický audit je nutný i v případech žádosti o dotace, úvěry a další finanční 

podporu na zhotovení energeticky úsporného projektu.  

Je oprávněn jej zhotovovat pouze energetický auditor, který je zapsán v Seznamu 

energetických specialistů a vlastní osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. [11] 

Obrázek č. 3 - Metodický postup energetického auditu. [35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

Energetický štítek obálky budovy je výstup zahrnující vlastnosti obálky budovy, jako 

jsou použité skladby konstrukcí, zvolené materiály a jejich konkrétní tepelné odpory. 

Výsledek vyjadřuje pouze kvalitu konstrukcí celkovým průměrným součinitelem prostupu 

tepla objektu, který je definován normou ČSN 73 0540-2 Sb. Díky této hodnotě je možné 

objekty porovnávat pouze z pohledu výše zmíněných stavebních konstrukcí. Tento 
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energetický štítek obálky budovy vyhotovuje přímo projektant projektu bez jakéhokoliv 

oprávnění a k projektu se přikládá jako příloha.  

Protokol s výsledným grafickým značením energetického štítku slouží i jako součást 

energetického auditu dle zákona 406/2000 Sb. zákon o hospodaření energií. 

Obrázek č. 4 - Příklad výstupu energetického štítku obálky budovy. [36] 
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Budovy jsou podle průměrného součinitele prostupu tepla zařazeny do příslušné 

klasifikační třídy A až G a znázorněny graficky; viz energetický štítek obálky budovy výše, 

obrázek č. 4 s odpovídajícím vyjádřením klasifikace. Klasifikační třídy jsou od velmi 

úsporných budov označených písmenem A až po velmi nehospodárné budovy zaznačeny 

písmenem G. Přesně vyčíslenou hranici mezi každou klasifikační třídou určuje klasifikační 

ukazatel CI, viz Tabulka č. 2 níže. 

Tabulka č. 2 - Tabulka klasifikačních tříd vzhledem k hodnotám průměrného součinitele prostupu tepla 

Uem pro energetický štítek obálky budovy. [37] 

 

( 

Pozn.: Červeně jsou v tabulce zaznačeny rozdílné hodnoty energetického štítku obálky 

budovy oproti hodnotám v tabulce pro PENB. 

2.3.5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV (PENB) 

Jedná se o protokol hodnotící energetickou náročnost budov z pohledu množství 

spotřebované energie, potřeby tepla na vytápění, chlazení, úpravu vzduchu klimatizací 

a množství energie potřebné k osvětlení. Na základě zahrnutí těchto všech kritérií se objekt 

zařazuje do příslušné třídy A až G. Hodnotí se objekt celý, případně jeho ucelená část. 

V tabulce níže je opět znázorněno číselné rozhraní jednotlivých klasifikačních tříd. 

Tabulka č.3 - Tabulka klasifikačních tříd vzhledem k hodnotám průměrného součinitele prostupu tepla 

Uem  pro průkaz energetické náročnosti budov. [37] 
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Pozn.: Červeně jsou v tabulce zaznačeny rozdílné hodnoty PENB oproti hodnotám 

pro energetický štítek obálky budovy. 

Kdo má povinnost zpracovat (PENB)? 

Dle zákona č. 318/2012 ze dne 19. 7. 2012 a na základě novely zákona 

č. 406/2000 Sb. platící od 1. 1. 2013 je povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti 

(dále jen „průkaz“) v případě: 

• když se budova staví nebo dochází k rekonstrukci stávající stavby, 

• dále když je s budovou, případně její částí nějakým způsobem nakládáno (jedná se 

o prodej či pronájem), 

• mimo dvě výše zmíněné možnosti je nutnost průkaz vyhotovit od určité doby uvedené 

v zákoně i v situacích, kdy nedochází k žádným z výše uvedených změn. 

1.) Výstavby a rekonstrukce budov 

• Výstavba nové budovy: 

Při výstavbě novostavby ze zákona vyplývá stavebníkova povinnost splnit veškeré 

požadavky týkající se energetické náročnosti budov. V případě žádání o stavební povolení, 

případně i ohlášení stavby je nutnost tento zhotovený průkaz přiložit, aby bylo možné 

zkontrolovat, že navržená stavba byla navrhnuta tak, aby splňovala veškeré požadavky 

týkající se energetické náročnosti. [12] 

 

• Větší změna dokončené budovy: 

Jedná se o změnu dokončené stavby v rozsahu větším než 25 % na celkové ploše 

obálky budovy. V případě této větší změny (dostavby, přístavby, rekonstrukce aj.) jsou jak 

stavebník, vlastník, tak i SVJ povinni zajistit vyhotovení průkazu, když chtějí žádat o stavební 

povolení. Ti jsou povinni zajistit průkaz i tehdy, kdy pro větší změnu stavby není potřeba 

stavební povolení. [12] 

 

• Další změny budovy: 

Může dojít i k větší změně již dokončené stavby, ke které byl doložen průkaz 

o energetické náročnosti. Touto změnou se rozumí například změna stavebních prvků obálky 

budovy v rekonstruované části, nebo zásadní výměna technických zdrojů v budově provedena 

do 10 let od vytvoření PENB. Při těchto velkých zásazích je vlastník nebo SVJ nuceno 

zachovat požadavky na energetickou náročnost. (Například při výměně tepelného zdroje, 
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např. kotle, musí dodržet účinnost tohoto zařízení na minimální požadavek stanovený na již 

zhotoveném PENB). Při těchto zásadních změnách je nutné uchovávat veškeré kopie dokladů 

měněných systémů a prvků po dobu minimálně 5 let. [12] 

2.) Prodej a pronájem 

Vlastník budovy má povinnost vůči svému nájemci, případně kupujícímu zajistit 

zpracování a následné předání průkazu nebo jeho kopie při: 

• prodeji nebo její ucelené části budovy od 1. ledna 2013, 

• pronájmu budovy od 1. ledna 2013, 

• pronájmu ucelené části budovy od 1. ledna 2016 (jedná se např. o bytovou jednotku).  

Pokud dojde k prodeji či pronájmu budovy nebo ucelené části je vlastník povinen 

výsledek a zatřízení energetické náročnosti uvést ve všech informačních a reklamních 

prospektech sloužících k prezentaci budovy. Stejně se musí zachovat i realitní kanceláře při 

vystavování a prezentování objektů k prodeji.[12] 

 

„Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) musí 

zajistit zpracování průkazu u užívaných bytových domů nebo administrativních budov: 

• S celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015, 

• s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017, 

• s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019.“[11] 

 

(Energeticky vztažená plocha je celková půdorysná plocha objektu vymezená vnějšími 

hranami obálky budovy.) 

Pokud SVJ nepředá při prodeji novému vlastníkovi jednotky zhotovený průkaz 

energetické náročnosti, je možné tento průkaz nahradit vyúčtováním všech druhů energií 

(elektřina, plyn a vytápění) spotřebovaných v dané jednotce zpětně minimálně za 3 roky 

provozu. [11] 

Povinnost zpracovat průkaz taktéž platí pro objekty užívané orgánem veřejné moci, 

jejichž celková energeticky vztažná plocha je větší: 

• než 500 m2, průkaz musí být vyhotoven nejpozději do 30. června 2013, 

• než 250 m2, průkaz musí být vyhotoven nejpozději do 30. června 2015.[11] 
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Příklad výstupu PENB 1. strana: 

Obrázek č. 5 - Grafické znázornění 1. strany výstupu PENB. [38] 
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Příklad výstupu PENB 2. strana: 

Obrázek č. 6 - Grafické znázornění 2. strany výstupu PENB. [38] 
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2.4 TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

Tepelná izolace je jedním z důležitějších prvků při výstavbě objektu z hlediska 

zamezování tepelných ztrát, tepelných mostů. Výrazně přispívají k vytvoření tepelné pohody 

uvnitř řešeného prostředí. Zamezují tepelným ztrátám, ale i naopak přehřívání interiéru 

v letních měsících.  

Mezi hlavní kritéria určující použití konkrétní tepelné izolace je součinitel tepelné 

vodivosti λ [W/m.K] a nasákavost η [%].    

„Součinitel tepelné vodivosti λ je definován jako koeficient úměrnosti mezi hustotou 

tepelného toku (q) v dané látce a záporně vzatým gradientem teploty (T): 

q = - λ grad T 

Je-li tepelný tok homogenní a ustálený, lze tento definiční vztah vyjádřit názorněji: 

=  
∆

 [ / ] 

 ... kde Q je množina tepla, které za čas t projde mezi dvěma shodnými plochami 

obsahu S kolmými ke směru toku a vzájemně posunutými v tomto směru o vzdálenost d, je-li 

mezi nimi rozdíl teplot ∆T.“[50] 

 „Nasákavost η je schopnost materiálu přijímat vodu. Nasákavost vyjadřujeme 

v procentech hmotnosti, jako poměr přijatého hmotnostního množství kapaliny k hmotnosti 

vysušeného vzorku v procentech objemu jako objem přijaté kapaliny vyjádřený v procentech 

objemu vzorku. 

Hmotnostní nasákavost nh je dána vztahem: 

=  × 100 =  
−

× 100 

 ... kde mk je hmotnost nasáklé kapaliny, mh je hmotnost nasáklého vzorku, ms je 

hmotnost vysušeného vzorku. 

Objemová nasákavost nk je dána vztahem: 

=  × 100 =  × 100 =  
  −  

× 100 

 ... kde Vk je objem nasáklé kapaliny, V je objem vzorku, ρk je hustota nasákavé 

kapaliny.“[51] 
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2.4.1 DRUHY TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ 

• Izolace z minerálních vláken 

• Pěnové polymery 

• Pěnové sklo 

• Přírodní izolace - izolace z papírových a dřevěných surovin. 

Izolace z minerálních vláken 

Jedná se pravděpodobně o nejpoužívanější izolaci díky poměru ceny k dobrým tepelně 

izolačním vlastnostem. Výroba této izolace spočívá nejprve v roztavení daných hornin 

(např. sklářský písek, čedič atd.) a následným procesem rozvláknění. Vzniklá vlákna se 

následně lisují, tuží a v poslední řadě hydrofobizují. Hydrofobizací vznikne vrstva odpuzující 

vodu. Dále se vyrábějí s kašírovanou vrstvou vytvářející parozábranu. Možnost upevnění 

tohoto izolantu je různorodá. Dá se upevnit k podkladu pomocí terčových hmoždinek, 

vložením mezi krokve, nebo do rámu. Vyrábějí a dodávají se v měkkých rolích a tuhých 

deskách. [13] 

Konkrétním používaným výrobkem je kamenná a skelná vlna ve formě desek a rolí. 

Možný je ale i výrobek v rozvlákněné formě aplikované foukáním. 

Kamenná vlna (v deskách nebo rolích)   

Jedná se o izolaci vyráběnou roztavením vyvřelé horniny čediče, bazaltu či gabra 

při vysokých teplotách v peci a následném zformování do rohoží či desek. Izolace ve formě 

rolí se nejčastěji používají v půdních prostorech. Použití tuhých deskových izolací převážně 

do provětrávaných fasád, dřevostaveb, kontaktních zateplovacích systémů, krovových soustav 

aj. Při objemové hmotnosti desky minimálně 100 kg/m3 možnost užití jako tepelná izolace 

i do podlah. Zásadní výhoda kamenné vlny je nehořlavost (třída reakce na oheň A1). Díky ní 

je možnost tento materiál využít i do konstrukcí se zvýšeným požadavkem na požární 

odolnost. Izolování rozvlákněnou izolací aplikovanou foukáním je oproti aplikaci desek 

podstatně rychlejší. Hlavní výhoda je v možnosti tvarové různorodosti, díky které se nejčastěji 

používá v půdních prostorách. I u tohoto druhu izolace jsou samozřejmostí dobré protipožární 

vlastnosti (třída reakce na oheň A1). [14] 

Součinitel tepelné vodivosti (desky nebo role):  λ = 0,035 až 0,045 W/m.K 

Součinitel tepelné vodivosti (rozvlákněná):λ = 0,040 až 0,050 W/m.K 
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Obrázek č. 7 - Příklad izolační vaty značky ROCKWOOL [39] 

Skelná vlna (v deskách nebo rolích) 

Izolace ze skelné vlny i vaty se vyrábí z nového skla, případně recyklací 

a rozvlákněním skla obalového, do jehož taveniny je pro vylepšení vlastností možné přidat 

i hliník (Al). Díky této úpravě obalením vláken do vinylacetátových disperzí dochází 

ke snižování lámavosti vlákna a k žádoucímu zvyšování jeho pružnosti. Následně je sklo 

rozfoukáno na vlákna a z nich jsou pak vytvořeny desky nebo rohože. Použití této izolace 

je obdobné jako použití kamenné vlny. Nejčastěji jsou použity k mezi krokevnímu izolování, 

mezi sloupky u skeletových objektů a provětrávaných fasád. I tento druh minerální izolace lze 

díky svým vlastnostem použít jako požární izolant (třída reakce na oheň A1). I tato izolace 

(rozvlákněná) může být použita jako foukaná. Oproti kamenným vláknům má nižší 

objemovou hmotnost a používá se pro dosažení stejných hodnot součinitele tepelné 

vodivosti.[14] 

Součinitel tepelné vodivosti (desky nebo role):  λ = 0,030 až 0,045 W/m.K (tato hodnota 

je závislá na množství nafoukaného materiálu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 - Příklad skelné vaty značky ISOVER. [40] 
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Pěnové polymery 

Mezi nejčastěji používané patří: 

• pěnové polystyrény (PS) - expandovaný polystyren (EPS), extrudovaný 

 polystyrén (XPS) 

• pěnový polyuretan (PU) 

• pěnové sklo 

Expandovaný polystyrén (EPS) 

Jde o produkt vyrobený polymerací styrenu a následným zpěňováním. Pěnová 

struktura obsahuje až 98 % vzduchu vyskytujícího se v malých buňkách v hmotě. Vyrábí 

se v uzavřených formách vyhřívaných na 100 °C pomocí páry. Jeho důležitou přísadou jsou 

retardéry hoření, které zajišťují samozhášivost materiálu. Dodává se nejčastěji v deskách, 

případně i svinovaných pásech s možností různých tlouštěk. Jeden povrch pásu/desky je vždy 

kašírován materiálem, jehož úkolem je udržovat vrstvy pásu pohromadě. Může také zároveň 

plnit funkci hydroizolační nebo parozábrannou. EPS je možné jen krátkodobě vystavit 

teplotám až 200 °C. Pro dlouhodobé působení vyšších teplot nesmí přesáhnout teplotu 70 °C. 

K podkladu se upevňuje pomocí lepení, nebo lepení společně s kotvením pomocí hmoždinek, 

nebo se vkládají a přichycují do rámu. [13] [15]  

Součinitel tepelné vodivosti (konkrétně pro typ EPS 100):  λ = od 0,037 W/m.K 

Pro konkrétnost se na trhu nabízí nejnovější typy EPS, jako jsou NeoFloor, šedý 

polystyrén Neopor®, Grey Wall, Lambdapor® a další. Toto je nová generace polystyrénu EPS 

lišící se od klasického EPS jak vizuálně tak hlavně tepelně-izolačními vlastnostmi. Například 

šedý pěnový polystyrén při objemové hmotnosti 15 kg/m3 má λ = 0,032 W/m.K. Při podobně 

zvolené tloušťce účinek vylepšen o 15–20 %. Toto vylepšení je způsobeno přísadou 

uhlíkových nanočástic do polystyrenu před jeho vypěněním. Tím je dosaženo šedého 

zbarvení. Je omezena sálavá složka šíření tepla pěnou a vylepšena hodnota λ. [16] 

Extrudovaný polystyrén (XPS)  

Mezi nejznámější patří Styrodur, Fibran ECO, Styrofoam aj. Vyrábí se procesem, 

kterým je vypěňování prováděno extrudováním (protlačováním) materiálu ve speciálním 

extrudéru. Hlavní výhodou v porovnání s EPS je uzavřená struktura buněk, čímž se zásadně 

vylepšuje tepelná vodivost a zároveň se snižuje nasákavost. Vyrábí se pouze v deskách 

s tvarovanými okraji (pero a drážka, polodrážka). Tím získává velkou výhodu snižování 

vzniku tepelných mostů ve spárách. Extrudovaný polystyrén má možnost úpravy 
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z plastbetonu, což je ochranná vrstva chránící izolaci proti mechanickému poškození. Díky 

této úpravě jsou desky vhodné k tepelné izolaci stěn v přímém styku s vlhkostí. Tedy 

pod terénem, u inverzních plochých střech, u konstrukcí s vysokým zatížením (parkoviště, 

střešní terasy, průmyslové těžké podlahy apod.) a do příček jako zvuková a kročejová izolace. 

[13] 

Značná nevýhoda je zařazení do požární třídy E, jež je označována jako samozhášivá. 

Materiál se při hoření zahřívá a odkapává, tudíž je důležité správně zvolené místo aplikace 

XPS. Další nevýhodou, díky níž je nutné důkladné promyšlení umístění, je poškození 

povrchové vrstvy při dlouhodobém působení UV záření. [17] 

Součinitel tepelné vodivosti (průměrná hodnota pro desku tl. 40 mm, měřená v laboratoři 

Synthos):  λ = 0,030 až 0,031 W/m.K. 

Pěnový polyuretan (PU) 

„Jedná se o makromolekulární materiál na organické bázi vzniklý smíšením dvou 

složek dishenylmetandiisokyanátu a směsí vícesytných alkoholů, aktivátorů a katalyzátorů, 

retardérů hoření a nadouvadel. Chemickou reakcí vzniká pěna s uzavřenou buněčnou 

strukturou. Pěnový polyuretan se aplikuje na stavbách dvěma způsoby: 

• ve formě desek a dílů, vypěněných do příslušného tvaru v továrně, 

• ve formě komponentů stříkaných přímo na stavbě a také zde, přímo na místě, 

vypěněné.“[13, s. 35] 

Nejčastěji se ve stavebnictví používá polyuretanová pěna PUR a polyisokyanurátová 

pěna PIR. PUR se nejčastěji volí na izolaci střech a podlahového vytápění ve formě desek.  

K desce je připevněna hliníková folie. Tento druh izolace je možno na stěnu aplikovat 

i nástřikem, kde po pár vteřinách zvětší svůj objem až 100x a zaplní veškeré potřebné detaily 

v konstrukci. Velkou výhodou jsou její dobré hydroizolační vlastnosti a minimální 

nasákavost. Jen vakuum je lepší izolant než PUR. [18] „Tato pěna je zdravotně nezávadná 

a neobsahuje žádné freony ani formaldehydy.“ [18] PIR je oproti PUR tužší, má uzavřenou 

strukturu, tudíž nepřijímá vůbec žádnou vlhkost. Je požárně odolnější, patří do třídy 

hořlavosti B2 a při vyšší teplotě se neroztéká. Tento materiál odolává dlouhodobě i teplotám 

větším jak 90 °C a krátkodobě teplotám větším jak 250 °C. PIR se dodávají v podobě desek 

opatřených z obou stran nějakým povrchem, zpravidla plechem či plastem. Použití je vhodné 

do šikmých i plochých střech. [19] 
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Součinitel tepelné vodivosti:  λ = až 0,023 W/m.K 

Obrázek č. 9 - Ukázka aplikace PUR pěny. [41] 

Pěnové sklo 

Jedná se o materiál vyskytující se ve formě izolačních desek na anorganické bázi 

nebo ve formě drti. Vyrábí se z vytaveného skla rozemletého na jemné prachové částice 

smíchané s uhlíkem téže konzistence. Tento materiál se společně umístí do forem, ve kterých 

je zahříván až na 1 000 °C, při níž dochází i k oxidaci uhlíku na CO2. Díky tomuto procesu 

se v materiálu utvoří vzduchové dutiny, které touto reakcí až dvacetinásobně zvětší svůj 

objem. Následuje ochlazovací proces až na teplotu 20 °C. Při chlazení směsi dochází k tuhnutí 

už při snížení teploty na 750 °C. Díky vzniklým bublinkám pěnové sklo dosahuje výborných 

tepelně izolačních vlastností. [13] 

Pěnové sklo ve formě drti (granulátu) je také oblíbenou formou jako tepelná izolace 

do pochozích střech nebo základů u dřevostaveb. Základy jsou z něj vytvořeny velice rychle. 

Pěnové sklo u nich má funkci jak tepelně izolační tak i drenážní díky nulové nasákavosti drti. 

Výroba je stejná jak u deskové varianty, ale po vychladnutí skla vytvořeného ve formách 

se mechanicky rozláme na úlomky do velikosti maximálně 60 mm. Následuje pouze zabalení 

do žoků a expedice na místo stavby. [20] 

Mezi hlavní výhody pěnového skla tedy patří nenasákavost, nehořlavost, mechanická, 

chemická a biologická odolnost. Dále ekologická nezávadnost, recyklovatelnost a hlavně již 

zmiňované dobré tepelně izolační vlastnosti. 
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Obrázek č. 10 - Desky a štěrk z pěnového skla REFAGLASS. [42] 

Přírodní izolace - izolace z papírových a dřevěných surovin  

Izolace z papírových surovin  

Jedná se o obnovitelné izolační suroviny. Základní hmota pro tuto tepelnou izolaci 

vzniká rozvlákněním odpadního papíru, která se vylepšuje boraxem a kyselinou boritou. Tyto 

přísady vylepšují vlastnosti papírové hmoty natolik, že splňují hygienické a požární 

požadavky. Trvanlivá a vlhkosti odolná hmota se aplikuje volným sypáním nebo v lepším 

případě pomocí speciálního zařízení, foukajicí izolaci přímo na místo určení. Tímto přístrojem 

se materiál lépe zhutní a zkompaktní. Je možné do této směsi přimíchávat i jisté tekutiny 

(lepidlo, voda aj.) pro kvalitnější aplikaci na šikmou stěnu, kde se lépe uchytí a časem 

nedochází k sedání. [13] 

Součinitel tepelné vodivosti:  λ = až 0,037 W/m.K 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11 - Ukázka foukané izolace Climatizer Plus. [43] 
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Izolace z dřevěných surovin 

Mezi tyto izolace z obnovitelných surovin patří například dřevocementové desky 

známé například pod firemním názvem Heraklit, vyrobené z dřevité vlny. Mezi hlavní složky 

těchto desek patří jedlové nebo smrkové dřevo, cement a přísady, jimiž se impregnují dřevěné 

hmoty. Dalším výrobkem izolací z dřevěných surovin jsou třískocementové desky známé pod 

obchodním názvem například VELOX. Hlavními složkami těchto desek jsou dřevěné hobliny 

a cement s chloridem vápenatým. Tyto směsi se vlévají do forem o různých tloušťkách 

a vytvářejí se z nich desky o různých pevnostech. Horní vrstva desky má pórovitý povrch 

z důvodu následné snadnější aplikace omítky. [13] 

Součinitel tepelné vodivosti (u desek o objemové hmotnosti okolo 50 kg/m3):  

λ = 0,039 až 0,045 W/m.K 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 - Dřevovláknité desky Heraklith, Heratekta (Heraklit s tepelnou izolací z polystyrenu) 

a Tektalan (Heraklit s tepelnou izolací z kamenné vlny) z nabídky Knauf Insulation. [44] 

Trendem dnešní moderní doby je návrat k přírodě. I při stavbě domu se více dbá 

na výběr stavebních materiálů šetrnějších k životnímu prostředí. Cílem použití přírodních 

mteriálů z obnovitelných zdrojů je získání vyšší kvality vnitřního prostředí prospěšného 

pro zdraví člověka. Nabízejí se izolace na bázi konopí, lnu, ovčí vlny, slámy aj. Do všech 

těchto přírodních izolací se přidávají látky, které ochraňují materiál proti napadení škůdci, 

plísněmi, houbami i roztoči. 
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2.5 POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY STAVEBNÍCH 

MATERIÁLŮ 

Při projektování staveb je důležitým faktorem mimo jiné i reakce navržených 

a použitých materiálů na oheň. Zkoumání stavebních výrobků z hlediska jejich reakce na oheň 

je prováděno na základě normy ČSN EN 13501-1. Při požárně bezpečnostního řešení 

je možno se v ČR setkat s evropskou a národní charakteristikou. Evropská charakteristika 

udává třídy reakce na oheň klasifikovány pomocí sedmi tříd s označením A1, A2, B, C, D, E 

a F. V požární legislativě je požadována také tzv. doplňková klasifikace obsahující intenzitu 

vývoje kouře zatřiďující materiály do skupin s1, s2, s3 a dále druhá doplňková klasifikace 

podle plamenně hořících kapek charakteristická skupinami d0, d1 a d2, viz tabulka níže. 

Tabulka č. 4 - Tabulka tříd reakcí na oheň v závislosti na druhu izolačního výrobku. [21] 

Třída 
reakce 

na oheň 

Vlastnosti/Jak 
přispívá k vývinu 

požáru 
Druh izolačního výrobku 

1) Stupeň 
vývinu 
kouře 

2) Stupeň 
plamenně 
hořících 
kapek 

A1 Nehořlavé/Ne 
Kamenná vlna, skleněná vlna, 
pěnové sklo 

Neuvádí se Neuvádí se 

A2 Téměř nehořlavé/Ne 

Minerální vlny s vysokou 
objemovou hmotností/ s 
vysokým obsahem pojiva, 
lepená např. PU nebo s 
povrchovou úpravou 

s1 / s2 / s3 d0 / d1 / d2 

B 
Velmi omezeně 
přispívá k vývinu 
požáru  

Některé fenolové pěny (FP) s1 / s2 / s3 d0 / d1 / d2 

C 

Omezeně, ale 
postřehnutelně 
přispívá k vývinu 
požáru 

Některé pěny PU  (PIR) s1 / s2 / s3 d0 / d1 / d2 

D 
Podstatně přispívá k 
vývinu požáru 

Většina pěn PU (PIR) s1 / s2 / s3 d0 / d1 / d2 

E 
Značně přispívá k 
vývinu požáru 

EPS, PU (PUR) s přídavkem 
retardantů 

Neuvádí se d0 / d1 / d2 

F 
Jako E nebo 
chybějící informace 

EPS bez přídavku retardantů Neuvádí se Neuvádí se 

1) „Doplňková klasifikace podle vývinu kouře: 

s1 ... Téměř bez kouře. 

s2 ... Střední emise kouře. 
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s3 ... Intenzivní emise kouře.“[21] 

2) „Doplňková klasifikace podle plamenně hořících kapek: 

d0 ... Žádné plamenně hořící kapky. 

d1 ... Málo plamenně hořících kapek / částic (obdobně jako jiskry z hořícího dřeva). 

d2 ... Mnoho plamenně hořících kapek / částic, které mohou způsobit popáleniny kůže 

nebo šíření ohně.“ [21] 

2.6 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VNĚJŠÍHO ZATEPLOVÁNÍ 

OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

2.6.1 TEPELNĚ-IZOLAČNÍ OMÍTKY 

Tepelně-izolační omítka je vyrobena na bázi organického a anorganického pojiva, jež 

je součástí hlavní vrstvy izolační omítky. Obvykle jsou tyto omítky vícevrstvé. 

Mezi výhody patří: 

• nižší náročnost provedení oproti ostatním řešením zateplení, 

• relativně nižší cena, 

• dobré požárně-bezpečnostní vlastnosti omítek, 

• není potřeba certifikovaných a speciálně kvalifikovaných pracovníků, 

• nižší požadavky na povrch podkladu. [13] 

Mezi nevýhody patří: 

• relativně malé zvýšení tepelného odporu konstrukce po přidání omítky, 

• mokrý proces při zateplování, 

• omezené provádění tepelně-izolačních omítek v nižších teplotách (nevhodné 

zateplovat omítkami v zimním a přechodovém období), 

• technologická pracnost (musí být dodržena maximální doba míchání omítkové 

směsi, aby se izolační komponent nerozdrtil). 

Tepelně-izolačních omítek je celá řada. Například třívrstvá tepelně-izolační omítka, 

nebo perlitová omítka. [13] 
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Třívrstvá tepelně-izolační omítka 

Omítka skládající se ze tří vrstev na sebe postupně kladených. První vrstva 

je podkladová, následuje vrstva izolační a poslední pohledová vrstva je dle své funkce 

i ochranná. 

Vrstva kotvící je nanášena na stávající podkladní konstrukci. Ta slouží k vyrovnání 

podkladu pro následné nanesení hlavní izolační vrstvy. Díky svým vlastnostem může 

přispívat k tepelně-izolačním účinkům celé omítky. Složení suché konzistence je směsí 

anorganických pojiv, izolačních plniv a modifikujících přísad. Objednává se již takto 

namíchaná, na stavbě už je jen smíchána v daném doporučeném poměru s vodou. Kotvící 

vrstva se nanáší v tloušťce cca 10 mm.  

Vrstva izolační jestejně jako první vrstva vyráběna suchou směsí anorganických 

pojiv, izolačních plniv a modifikujících přísad. Plnivem bývají například zvoleny 

polystyrénové kuličky.  

Vrstvou ochrannou rozumímepovrchové úpravy s estetickým důrazem. Klade 

se na ni ale mnoho nároků. Hlavními vlastnostmi jsou mechanická, biologická a fyzikálně-

 chemická ochrana. Tato vrstva musí odolávat i povětrnostním vlivům, jako jsou pronikání 

srážkové vody a mechanické poškození. Hlavní složkou této vrstvy jsou modifikační přísady, 

které mají důležitou funkci, a to udržovat, případně zvyšovat vodotěsnost a objemovou 

hmotnost. Musí umožňovat průchod vodních par difundujících přes obvodovou konstrukci 

ven. Na základě toho by měla mít nízký difúzní odpor. Ochranná vrstva může, ale nemusí 

svými vlastnostmi přispívat k tepelně-izolačním vlastnostem celé omítky.[13] 

Důležité je dodržení technologických přestávek mezi nanášením jednotlivých vrstev. 

Podle druhu použitého materiálu je to cca 24–48 hodin.  

Perlitová omítka 

Jedná se o velmi lehkou tepelně-izolační omítku, kde je hlavní složka, tj. písek, 

nahrazena perlitem. Složení celkové omítkové směsi je tedy již zmíněné ultra lehké plnivo 

perlit a cementově-vápenné pojivo. Směs se míchá přímo na stavbě míchačkou 

nebo košíkovým míchačem. Použití této omítky je možné jak v interiéru, tak i v exteriéru. Při 

provádění musí být dodržena teplota vhodná pro míchání a aplikaci omítky minimálně +5 °C 

do maximálně + 30 °C. Omítka se nanáší zásadně ručně po 24 hodinách zhotovení podkladní 

nástřikové vrstvy. Toto opatření slouží pro dokonalou přilnavost omítky k podkladu. 

Nanášení omítek se provádí ve více vrstvách. Tloušťka každé vrstvy nesmí přesáhnout 
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25 mm. Časové odstupy nanášení jednotlivých vrstev jsou minimálně 24 hodin. Obvykle 

se na tuto omítku nanáší ještě dekorativní omítka. Tou je nejběžněji tenkostěnná omítka 

minerální, silikátová nebo silikonová.[31] 

Mezi výhody patří: 

• velice dobrá tepelná i akustická izolace, 

• paropropustnost,  

• odolnost vůči řasám a houbám, 

• nehořlavost a účinnost po celou životnost. 

2.6.2 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 

Nejvíce používanou technologií zateplování je vnější kontaktní zateplovací systém 

mezinárodně označovaný zkratkou ETICS. Tato zkratka pochází z anglického slovního 

spojení External Thermal Insulation Composite System. Celý systém se skládá z několika 

částí. Tepelnou funkci zajišťuje vrstva tepelné izolace tvořená z tuhých izolačních desek 

(desky z pěnového polystyrenu, z minerálních vláken nebo materiály na bázi polyuretanu 

a polyisokyanurátu). Všechny tyto tepelně-izolační desky se na podklad kotví a lepí. Způsob 

kotvení a lepení je vždy popsán v technologickém předpisu výrobce nebo je podrobně popsán 

v projektu. Následuje vrstva ze stěrkové hmoty, do níž se speciálním hladítkem vtlačuje 

skleněná síťovina. Na ni je možnost natáhnout další stěrkovou vrstvu. Poslední pohledová 

vrstva se obvykle volí probarvená tenkovrstvá omítka (silikonová, minerální, akrylátová aj.) 

se zvolenou strukturou. Výběr jednotlivých vrstev musí být promyšlený a sladěný tak, 

aby všechny vrstvy spolu tepelně spolupůsobily. Při zateplování je nutné řídit se normou 

ČSN 732901 Provádění vnějších tepelně izolačních systémů.[32] 

Klasická skladba kontaktního zateplovacího systému: 

1. Lepící hmota sloužící k zafixování fasádních desek. 

2. Fasádní tepelně izolační desky polystyrenové, sendvičové, čedičové nebo fenolické. 

3. Hmoždinky k přikotvení izolantu k podkladu. Procházejí skrz izolační desku. Lepší 

variantou jsou lepící kotvy. Ty jsou ukryty pod izolační deskou a díky tomu netvoří tepelné 

mosty. 

4. Stěrkové hmoty v kombinaci se sklotextilní síťovinou zajišťují tuhost celého systému. 



 

5. Nátěry sloužící k sjednocení vrstvy. Srovnávají nasákavost a vylepšují p

fasádní omítky. 

6. Fasadní omítka s nabídkou r

Obrázek č. 13 níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13 - Typická skladba zateplovacího systému ETICS. [45]
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s celkovou plochou 1/200 plochy odvětrávaného objektu. Pohledovou vrstvou je vrstva 

obkladová tvořící odsazený plášť. Rošt držící obkladovou vrstvu je připevněn až k stávající 

obvodové konstrukci. Jedná se o kovovou konstrukci ke stěně připevněnou speciálními 

nerezovými kotvami s vyznačující se vysokou pevností. Použitím těchto kotev je možno 

dosáhnout tloušťky vzduchové vrstvy 100–300 mm. Materiál pohledové obkladové vrstvy 

se volí na základě dobré odolnosti vůči mechanickému poškození, povětrnostním podmínkám, 

dlouhodobé životnosti materiálu a samozřejmě estetického vzhledu. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14 - Zateplovací systém s odvětrávanou vzduchovou dutinou firmy Knauf Insulation s 

   dřevěnou verzí nosného roštu. [46] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15 - Ukázka odvětrávané fasády T.I.K.O. systems.[47] 
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 „U nás novou a velmi progresivní variantou dodatečného zateplení s odvětranou 

vzduchovou dutinou jsou systémy, kdy odvětraná vzduchová dutina je vytvořena profilací 

tepelně-izolačních desek. Touto profilací je vytvořen system větracích kanálků, které jsou 

schopny do značné míry nahradit běžnou odvětrávanou vzduchovou dutinu. Aplikací tohoto 

systému se snižuje počet vrstev o klasickou vzduchovou dutinu a nosný rošt obkladu. Tím 

se snižuje pracnost a nákladnost provádění.“ [13, s. 68] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16 - Schéma skladby zateplovacího systému s profilovanými tepelně-izolačními deskami. 

[13, s. 68] 

Legenda: 1-zateplovaná stěna, 2-zateplovací desky, 3-mechanické připevnění, 4-větrací 

kanálek v desce, 5-podkladní malta, 6-keramický obklad. 

2.7 TEPELNÉ MOSTY A TEPELNÉ VAZBY 

Nekonečné stoupání cen za energie a jejich nedostatek podvědomě nutí k snižování 

energetické náročnosti. Při užívání budov rostou nároky na tepelné odpory konstrukcí a tím 

pádem stejnoměrně roste i význam řešení tepelných mostů. Ty totiž ovlivňují energetickou 

náročnost budovy velmi významně. U těch nejhorších případů mohou tepelné mosty ovlivnit 

ztrátu až do výše 1/4 energie potřebné na provoz vytápění objektu. [22] 

Tepelnými mosty jsou nazvána místa v konstrukci, ve kterých dochází 

k vícerozměrnému vedení tepla. Tepelné toky jsou podstatně větší než toky v nejbližším 

okolí. Jedná se o místo, kterým proniká mnohem více tepelné energie na jednotku plochy 

oproti okolním konstrukcím podobného charakteru. Mohou konstrukcemi procházet vedením, 

prouděním i sáláním. Nejběžněji vyskytující se ve stavební praxi jsou tepelné mosty 
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procházející vedením. Ty se dělí na tepelné vazby a tepelné mosty přímo v konstrukci. 

Na místě se dají nejlépe poznat chladnějším místem v interiéru a teplejším místem v exteriéru. 

Tepelný most 

Tepelný most je část obvodové konstrukce objektu, jehož tepelný odpor je podstatně 

pozměněn například materiálem majícím jinou tepelnou vodivost pronikající částečně 

nebo zcela obalovou konstrukcí, nebo odlišnou mocností stavebních konstrukcí, 

nebo například odlišnými plochami konstrukce uvnitř a vně (např. při vyztužení konstrukce 

žebry). V praxi se vlivy tepelných mostu používají při výpočtech tepelného odporu 

konstrukce R a součinitele prostupu tepla U. Tepelné mosty zásadním způsobem ovlivňují 

tepelné výsledky konstrukcí při výpočtu i měření. Z pohledu vyhodnocení nestejnorodosti 

konstrukce je možno tepelné mosty klasifikovat jako lineární (se shodnými řezy v jednom 

směru), nebo bodový (bez shodných řezů v libovolném směru). [23] 

Tepelná vazba 

„Tepelná vazba značí nestejnorodost vzájemného styku dvou nebo více druhů 

stavebních konstrukcí.“[23, s. 35]Konkrétně se jedná například o konstrukční styk 

obvodového pláště a stropní konstrukce, nebo napojení příčky na obvodovou stěnu. Zde 

je tepelný tok výrazně pozměněn jejich vzájemným působením a propojením. Hodnota 

tepelné vazby se zohledňuje až při výpočtu měrné ztráty prostupem tepla HT, měrné potřeby 

energie na vytápění ev aj. Z hlediska vyhodnocení nestejnorodosti konstrukce lze tepelnou 

vazbu klasifikovat stejně jak u tepelných mostů jako lineární (se shodnými řezy v jednom 

směru) nebo bodovou (bez shodných řezů v libovolném směru). [23] 

Nejlepším způsobem jak místa tepelných úniků a mostů na objektu odhalit je použití 

termovizního měření. Na základě naměřených úniků je pak následně možné navrhnout 

rekonstrukci zateplení a další dílčí opravy.  

Obrázek č. 17 - Různé defekty zachycené na termogramech: 1) lineární tepelné mosty v místech spárů, 

2) tepelné mosty v místě předsazených konstrukcí, 3) špatně provedená izolace. [49] 



 

42 

2.8 ROZPOČTOVÁNÍ  STAVEB 

Rozpočtování a rozpočet staveb je v podstatě strukturovaný výčet nákladů, které 

se vytvářejí ze skutečné lidské činnosti. Patří do něj soupis prací, dodávky materiálu 

a technologických zařízeních nutných k zhotovení staveb. Do kontaktu s ním přijde každý 

účastník stavebního řízení. Úkolem stavebního rozpočtu je stanovení výše ceny stavební 

produkce z pohledu investorského. Ten je nezbytným nástrojem pro propojení stavebníka 

jakožto investora se zhotovitelem (dodavatelem) díla.[24] „Další důležitou oblastí využití 

rozpočtů a rozpočtování je oblast dodavatelská, které podrobné výkaznictví jednotlivých 

složek nákladů umožňuje efektivní řízení stavební výroby a plánování kapacit (odměňování 

pracovníků, sledování nákladů na materiál, prostavěnost, nedokončenou výrobu a další 

důležité ukazatele).“ [24, s. 7] 

Ke zpracování rozpočtu je nutné mít kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci 

na úrovni dokumentace pro provedení stavby, jež se dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. skládá 

z průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů, dokumentace objektů 

a dokladové části. Z těchto podkladů rozpočtář zjistí rozsah ocenění stavebního díla, veškeré 

výměry a druhy použitých materiálů spolu s jejich kvalitou. Dále je vhodné mít k dispozici 

veškeré vyjádření dotčených orgánů činných ve stavebním řízení.  

2.8.1 DRUHY ROZPOČTŮ 

Souhrnný rozpočet 

Jedná se o rozpočet obsahující všechny náklady vynaložené na stavební zakázku. 

Výsledkem je celkový přehled nákladů spojených se stavbou jako s celkem. Vhodné je jeho 

použití v dokumentacích pro stavební povolení a pro územní řízení. [25] 

V dnešní době není jeho zpracování povinné. Dříve byl nutný v rámci projektové 

přípravy. 

Rozpočet pomocí rozpočtových ukazatelů 

Jde o nástroj, kterým se stavební objekt ocení velice rychle. Tohoto rozpočtu 

se využívá ve fázi investiční přípravy, kdy nejsou k dispozici žádné jiné podklady a návrhy, 

aby se mohl vytvořit výpočet přesný. Nebo je z jistých například časových okolností nemožné 

vytvořit kvalifikovaný rozpočet. Tohoto cenového odhadu nejčastěji využívají projektanti 

a investoři, kteří ještě nemají představu o výrobních nákladech. Výpočet je závislý 
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na jednotkové ceně a základních informacích o objektu. Tento rozpočet funguje na principu 

porovnávání oceňovaných stavebních prací s databází cen vzorových objektů. Cena 

vypočítaná tímto rozpočtem ale není konečná. Je třeba k ní zvlášť dále připočítat navíc 

náklady spojené s umístěním objektu a další vedlejší rozpočtové náklady.  

Agregované položky 

V případě absence prováděcí dokumentace je možno rozpočet vytvořit pomocí 

agregovaných položek. Co musí být i bez projektu nutně známo jsou použité druhy materiálů 

a stavební konstrukce. Každá agregovaná položka v sobě obsahuje sloučeninu stavebních 

prací, jež tvoří ucelenou konstrukci. Pro znázornění položka pro železobetonové základové 

pasy ve své agregaci skrývá i bednění nutné pro zhotovení pasu, vyztužení a následné 

odbednění. Tímto způsobem se dosahuje poměrně rychlého a přesného nacenění. V praxi 

se tento způsob nejčastěji používá u znalecké činnosti například pro zjištění opravných 

koeficientů v případě, kdy oceňujeme objekt s odlišným vybavením porovnávaným 

se srovnávacím v případě oceňování podle technicko-hospodářských ukazatelů (THU). 

K dispozici jsou výpočetní software Callida, s.r.o a novější software BUILPower od firmy 

RTS Brno, a.s., KROS 4 z roku 2016 aj. [30] 

Výhody systému agregovaných položek: 

• agregované položky dokáží lépe zaznamenat skutečné náklady na realizaci 

stavebního díla, 

• mají lepší přizpůsobivost kalkulace určitých stavebních prací vztažených 

k místním podmínkám, 

• rozpočet i obsah jednotlivých položek je velice přehledný. [30] 

Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet zahrnuje jednotlivé stavební, řemeslné a montážní práce. Všechny 

mají vyplněny jednotkové ceny za měrnou jednotku prací včetně dodávek. Rozpočet obsahuje 

konečnou cenu za každou dílčí zahrnutou položku i s rekapitulací stavebních oddílů 

vyjadřující druhy dílčích prací (zvlášť zemní práce, základové konstrukce, svislé a vodorovné 

konstrukce aj.). K závěru rozpočtu patří i souhrnné ceny díla. Samozřejmostí tohoto produktu 

je i zpracován výkaz výměr a doplnění rozpočtu o jednotkové ceny u všech dílčích prací 

montážních, řemeslných i montážních. Jednotkové ceny jsou doplněny pomocí cenové 
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základny ÚRS, a.s., případně podle individuální interní kalkulace. ÚRS vydává obecné ceníky 

jako směrné ceny používající se obecně ve stavební praxi. [28]  

Položkový rozpočet se zpracovává obvykle ve fázi projektové přípravy stavby. Často 

bývá přílohou k projektové dokumentaci. 

Pozn.: „Cenová soustava ÚRS je uceleným systémem pro oceňování stavební 

produkce. Představuje nejpoužívanější a nejvíce aktualizované podklady pro oceňování 

stavební produkce v České republice. Zahrnuje katalogy popisů a směrných cen stavebních 

prací, Sborník pořizovacích cen materiálů a další podklady pro rozpočtáře a kalkulanty, které 

obsahují nejen směrné ceny a popisy stavebních prací, ale také sazby přímých nákladů a další 

unikátní informace. Databáze Cenové soustavy ÚRS obsahuje více než 170 tisíc položek 

stavebních prací a materiálů a dalších důležitých informací o užití položek, metodice 

rozpočtování, indexy změn cen, tarify, sazebníky atd. Cenová soustava ÚRS je v kompletní 

podobě součástí programu řady KROS.“ [29]  

Cenová kalkulace (nabídkový rozpočet) 

Vyhotovují potenciální dodavatelé stavby v případě zájmu o zakázku vypsanou 

formou výběrového řízení. Rozpočet je vyhotoven jako podklad nabídky ceny za dílo ještě 

před uzavřením dodavatelské smlouvy. Ceny v rozpočtu jsou použity podle individuálních 

cen dodavatele. Mohou být odvozeny od směrných cen. Zpracování nabídkového rozpočtu 

je vyhotoveno po určitých částech. Zvlášť zemní práce, základy, svisle a vodorovné 

konstrukce, aby bylo možno jednodušeji a rychleji posoudit výhodnost konkrétních druhů 

prací mezi jednotlivými nabídkami od různých potenciálních dodavatelů. Kalkulace nákladů 

je vyjádření veškerých složek nákladů a jejich množství na kalkulační jednici. Kalkulační 

jednice je v rozpočtu určitý výkon (výrobek, práce, služba aj.) vztažená ke své dané měřící 

jednotce (jednotky množství, hmotnosti, počtu kusů aj.). Rozpočet zahrnuje konkrétní náklady 

dodavatele k vytvoření konkrétního díla. Pro výpočet kalkulační ceny se používá kalkulační 

vzorec vzniklý dle principu „náklady + zisk = cena“. Do něj vstupují dvě základní skupiny 

nákladů. Přímé náklady, do nichž patří přímý materiál, mzdy, ostatní přímé náklady a nepřímé 

(režijní) náklady, které zahrnují položky jako výrobní (provozní) režie, správní režie 

a odbytové náklady. Cenová kalkulace je vytvořena méně podrobně než položkový rozpočet. 

[26] [27] 
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3  PRAKTICKÁ ČÁST 

Po teoretickém uvedení do problematiky bude v praktické části představen objekt 

zájmu diplomové práce, penzion ve Starém Rejvízu. Po seznámení s účelem výstavby, 

s konkrétní polohou, s použitými stavebními materiály a s rozsahem objektu bude následovat 

prezentace tří variant možného zateplení stávajících obvodových konstrukcí. Všechny návrhy 

jsou z pohledu tepelně-technického posouzeny v programu Teplo 2010. Dále budou 

vypočteny náklady spojené s provozováním penzionu pomocí programu Národního 

kalkulačního nástroje NKN II. Pro celkovou představu a výpočet ekonomické návratnosti 

investic do zateplení objektu je proveden výpočet nákladů na realizaci zateplení pro všechny 

tři navržené varianty v programu BUILDpowerS.  

3.1 POPIS ŘEŠENÉHO PENZIONU VE STARÉM REJVÍZU 

Obrázek č. 18 - Penzion ve starém Rejvízu. [55] 

3.1.1 Popis penzionu 

Penzion řešený v této diplomové práci se nachází v národní přírodní rezervaci 

v podhůří Hrubého Jeseníku v horské osadové vesnici Rejvíz. Ten je součástí nejbližšího 

města Zlaté Hory. Rejvíz je situován zhruba 8 km východním směrem od okresního města 

Jeseník. Jihovýchodně od centra Rejvízu se nachází část vesnice označující se Starý Rejvíz, 

v němž leží daný objekt. 
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A) Účel objektu 

Penzion byl vytvořen hlavně za účelem sportovního a rekreačního vyžití. Zahrnuje 

ubytovací kapacitu s 25 lůžky, technické a sociální zázemí, půjčovnu a servis sportovních 

potřeb, saunu, masáže, prostory pro regeneraci a posilovnu.  

Objekt je navržen s 1 podzemním podlažím, 1 nadzemním podlažím a podkrovím 

s mezonetovým řešením.  

B) Svislé konstrukce 

Veškeré zdivo je zhotoveno ze systému Porotherm. Obvodové a nosné zdi jsou 

realizovány z cihel Porotherm 44 P+D zděných pomocí zdící malty Porotherm TM. 

Pod úrovní terénu je provedena přizdívka hydroizolace z ostře pálených plných cihel 

na MC 5. Příčky jsou vyzděny z keramických příčkovek Porotherm. Část příček především 

v podkroví je systému suché výstavby - sádrokartonové. 

C) Zastřešení 

Objekt je zastřešen sedlovou střechou s pultovými vikýři. Krov je dřevěný vaznicový. 

Soustava je kombinovaná, charakterem se blíží k soustavě vaznicové s pomocnými sloupky.  

Na nosné konstrukci krovu je položeno celoplošné bednění z desek OSB tl. 22 mm. 

Na bednění je připevněna pojistná difuzní kontaktní izolace přes kontralatě, na nichž 

je položena další vrstva bednění z OSB desek. 

Na bednění je následně položena krytina, která je tvořena z maloplošných plastových 

šablon Capacoo. Šablony se vyrábějí z recyklátu a vzhledově imitují břidlici. 

D) Tepelné izolace 

Na zateplení podlahy přilehlé k zemině je použit podlahový polystyren tl. 100 mm. 

Na nosné stropní konstrukci je položena kročejová izolace tvořena deskami z tuhé minerální 

vaty. Pro tepelnou izolaci podkroví je použita minerální vata s vodivostí 0,40 W/K.m. 

E) Hydroizolace 

Stavba je proti zemní vlhkosti a radonu izolována asfaltovými pásy 

vyztuženými Al fólií. 
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F) Výplně otvorů 

Vnější výplně otvorů jsou navrženy dřevěné z Europrofilů, zasklené izolačním 

dvojsklem. Pouze dveře do ochlazovny sauny jsou navrženy plastové s aplikací fólie v desénu 

dřeviny oken (z důvodů výskytu velké vlhkosti). 

Celkový součinitel prostupu tepla pro okna je Uw = 1,20 W/Km2 a pro dveře 

Uw = 1,50 W/Km2. 

G) Způsob vytápění 

Vytápění celého objektu je zajištěno primárně zplynovacím kotlem na tuhá paliva 

(dřevo). Jedná se o kotel Atmos DC 40 SX s tepelným výkonem 40 kW. Jako záložní zdroj 

je nainstalován elektrokotel Protherm Ray 28 kW. 

H) Způsob ohřevu TUV 

Ohřev teplé užitkové vody je řešen kotlem Atmos DC 40 SX se zásobníkovým 

ohřívačem bojlerem ACV Comfort s obsahem 210 litrů. 

I) Vzduchotehnika 

V podkladech, které byly poskytnuty pro vypracování této diplomové práce, 

vzduchotechnika není nijak specifikována. Návrh vzduchotechnického zařízení není 

předmětem této práce, tudíž s ní pro tyto účely není počítáno. Proto je ve výpočtech 

uvažováno s větráním přirozeným. 

3.2 NAVRŽENÉ VARIANTY ZATEPLENÍ OBÁLKOVÉ 

KONSTRUKCE OBJEKTU 

Stávající konstrukce bez zateplení: 

 

Obrázek č. 19 - Skladba stávající konstrukce objektu bez zateplení. 
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1) Varianta zateplení s pěnovým polystyrenem ISOVER EPS 70F 

 

Obrázek č. 20 - První navržená varianta skladby obvodové konstrukce se zateplením pomocí pěnového 

polystyrenu ISOVER EPS 70F. 

2) Varianta zateplení s deskami z tuhé fenolické pěny  Resolution - Baumit 

 

Obrázek č. 21 - Druhá navržená varianta skladby obvodové konstrukce se zateplením pomocí desek 

z tuhé fenolické pěny Resolution - Baumit. 

 

3) Varianta zateplení s deskami z kamenné vlny ROCKWOOL AIRROCK HD, 

se vzduchovou mezerou a lícovým zdivem TERCA KLINKER NF 

 

Obrázek č. 22 - Třetí navržená varianta skladby obvodové konstrukce se zateplením pomocí desek 

z kamenné vlny ROCKWOOL AIRROCK HD společně se vzduchovou mezerou a lícovaným zdivem TERCA 

KLINKER NF. 
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3.3 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ VARIANT SKLADEB 

OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ V PROGRAMU TEPLO 2010 

„Program Teplo 2015 je určen pro základní tepelně technické posouzení skladby 

stavební konstrukce z hlediska prostupu tepla a vodní páry. Umožňuje detailní výpočet 

tepelného odporu a součinitele prostupu tepla, vnitřní povrchové teploty, poklesu dotykové 

teploty podlahové konstrukce, rozložení teplot a tlaků vodní páry v konstrukci a oblasti 

kondenzace a roční bilance zkondenzované vodní páry. Zohledňuje požadavky ČSN 730540-2 

a STN 730540-2 a postupy ČSN 730540-4, EN ISO 6946 a EN ISO 13788.“[52]  

V této práci je pro výpočet využit program Teplo ve verzi 2010.  

Výsledky konstrukce stávající stavby a tří návrhů skladeb konstrukcí viz níže: 

Hodnoty vstupující do výpočtu: 

Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 °C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 °C 

Teplota na vnější straně Te:  -17,0 °C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 °C 

Relativní vlhkost interiéru RHi:  38,10 %. 

Skladby konstrukcí a hodnoty vstupující do výpočtu: 

Tabulka č. 5 - Tabulka hodnot vrstev stávající obvodové konstrukce. 

Stávající konstrukce - obvodová stěna z tvárnic Porotherm 44 P+D  

Číslo Název vrstvy d [m] λ [W/m.K] Mi [-] 

1 Vnitřní štuková omítka 0,005 0,800 12,0 
2 Jádrová omítka 0,010 0,037 50,0 
3 Zdivo Porotherm 44 P+D na maltu obyčejnou 0,440 0,174 7,0 

4 Venkovní dvouvrstvá omítka 0,015 0,800 12,0 

Tabulka č. 6 - Tabulka hodnot vrstev první navržené varianty zateplení obvodové konstrukce. 

1) Varianta zateplení s tepelnou izolací ISOVER EPS GreyWall 

Číslo Název vrstvy d [m] λ [W/m.K] Mi [-] 

1 Vnitřní štuková omítka 0,005 0,800 12,0 
2 Jádrová omítka 0,010 0,037 50,0 
3 Zdivo Porotherm 44 P+D na maltu obyčejnou 0,440 0,174 7,0 
4 Lepící vrstva pro ETICS 0,004 0,570 20,0 
5 Izolace ISOVER EPS GreyWall 0,140 0,032 1,3 
6 Základní vrstva pro ETICS + výztužná mříž 0,004 0,700 121,0 

7 Omítka ETICS silikátová tenkovrstvá 0,002 0,037 50,0 
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Tabulka č. 7 - Tabulka hodnot vrstev druhé navržené varianty zateplení obvodové konstrukce. 

2) Varianta zateplení s tepelnou izolací Resolution - Baumit 

Číslo Název vrstvy d [m] λ [W/m.K] Mi [-] 
1 Vnitřní štuková omítka 0,005 0,800 12,0 
2 Jádrová omítka 0,010 0,037 50,0 
3 Zdivo Porotherm 44 P+D na maltu obyčejnou 0,440 0,174 7,0 
4 Lepící hmota 0,004 0,570 20,0 
5 Izolace Resolution - Baumit 0,140 0,022 50,0 
6 Stěrková hmota s výztužnou mříží 0,008 0,700 121,0 

7 Omítka venkovní silikátová 0,004 0,700 37,0 

Tabulka č. 8 - Tabulka hodnot vrstev třetí navržené varianty zateplení obvodové konstrukce. 

3) Varianta zateplení s tepelnou izolací Rockwool AIRROCK HD 

Číslo Název vrstvy d [m] λ [W/m.K] Mi [-] 

1 Vnitřní štuková omítka 0,005 0,800 12,0 
2 Jádrová omítka 0,010 0,037 50,0 
3 Zdivo Porotherm 44 P+D na maltu obyčejnou 0,440 0,174 7,0 
4 Lepící hmota 0,004 0,570 20,0 
5 Izolace Rockwool AIRROCK HD 0,140 0,035 2,0 
6 Odvětrávaná vzduchová mezera (Do výpočtu se nezahrnuje) 

7 Lícové zdivo Terca Klinker NF (Do výpočtu se nezahrnuje) 

Požadavek na splnění součinitele prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2): 

Tabulka č. 9 - Tabulka hodnot součinitele prostupu tepla spolu s porovnáním a vyhodnocením. 

Součinitel prostupu tepla 
Stávající 

konstrukce 
1) varianta 2) varianta 3) varianta 

Požadavek U, N [W/m2K] 0,30 0,30 0,30 0,30 
Vypočtená hodnota  
U [W/m2K] 0,33 0,13 0,11 0,14 
Porovnání:  U > U, N U < U, N  U < U, N  U < U, N  

Vyhodnocení požadavku: Nesplněn! Splněn! Splněn! Splněn! 

 

Z vyhodnocení je zřejmé, že u stávající nezateplené konstrukce není požadavek 

na součinitele prostupu tepla splněn, protože vypočtený prostup tepla je U = 0,33 W/m2K 

oproti požadavkům normovým, jež jsou U, N = 0,30 W/m2K. Následující tři nově navržené 

varianty tuto zásadní hodnotu splňují.  

Nejlépe hodnocená varianta s vypočtenou hodnotou součinitele prostupu tepla 

U = 0,11 W/m2K je varianta druhá při použití zateplení tepelně izolačními deskami z tuhé 

fenolické pěny Resolution - Baumit. U dalších variant jsou vypočtené hodnoty součinitele 
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prostupu tepla poměrně srovnatelné, jen o něco málo horší. Zateplení u první varianty tepelně 

izolačními deskami z šedého pěnového polystyrenu ISOVER EPS GreyWall dosáhlo 

výpočtem na hodnotu U = 0,13 W/m2K a nejméně vhodná je varianta při použití tepelně 

izolačních desek z kamenné vlny Rockwool AIRROCK HD s hodnotou součinitele prostupu 

tepla  U = 0,14 W/m2K. 

Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2): 

Požadavky: 

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce - (toto vyhodnocení provádí 

projektant). 

2. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než roční kapacita odparu Mev,a. 

3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, nebo 5 % plošné 

hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Dle informací zjištěných po vyhodnocení konstrukcí v programu TEPLO 2010 bylo 

zjištěno, že všechny konstrukce požadavkům na šíření vlhkosti konstrukcí vyhovují, 

viz tabulka níže. Ke kondenzaci sice podle výpočtů a grafů v konstrukci dochází, ale vždy 

v povolených mezích. Výjimkou je poslední varianta zateplení konstrukce pomocí tepelné 

izolace Rockwool AIRROCK HD, u níž ke kondenzaci, ani minimální, nedochází vůbec. 

 

Tabulka č. 10 - Tabulka množství zkondenzované a odpařitelné vodní páry s porovnáním. 

Šíření vlhkosti 
Stávající 
konstrukce 1) varianta 2) varianta 3) varianta 

Roční množství 
zkondenzované vodní páry 
Mc, a [kg/m2 rok] 

0,0086 0,0605 0,0151 - 

Roční množství odpařitelné 
vodní páry Mev, a 
[kg/m2 rok] 

3,9987 3,0870 1,4521 - 

Dochází v konstrukci ke 
kondenzaci? 

Ano Ano Ano Ne 

Porovnání k požadavku 2.  
Mc, a < Mev, a  

Splněno! Splněno! Splněno! Splněno! 

Porovnání k požadavku 3.  
Mc, a < Mc, N 

Splněno! Splněno! Splněno! Splněno! 
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Graficky znázorněno rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce: 

Graf č. 1 - Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě stávající obvodové konstrukce. 

 

Graf č. 2 - Rozložení tlaků vodní páry v první variantě zateplení stávající obvodové konstrukce. 
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Graf č. 3 - Rozložení tlaků vodní páry v druhé variantě zateplení stávající obvodové konstrukce. 

 

Graf č. 4 - Rozložení tlaků vodní páry v třetí variantě zateplení stávající obvodové konstrukce. 

 

Z programu Teplo 2010 bylo jak u stávající konstrukce, tak u konstrukcí zateplených 

také zjištěno rozložení a průběh teplot vždy v typickém místě konstrukce vzhledem 

k ekvivalentním difúzním tloušťkám jednotlivých vrstev. Grafické výstupy jsou k nahlédnutí 

v příloze A. 
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3.4 VÝPOČET NÁKLADŮ NA PROVOZOVÁNÍ PENZIONU POMOCÍ 

PROGRAMU NÁRODNÍHO KALKULAČNÍHO NÁSTROJE 

NKN II 

„Národní kalkulační nástroj II slouží k hodnocení energetické náročnosti budov podle 

zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti. NKN II je volně šiřitelný výpočetní nástroj určený k zpracování energetické 

bilance budov a stanovení dílčích dodaných energií na vytápění, chlazení, nucené větrání, 

přípravu teplé vody a osvětlení, který využívá okrajové podmínky výpočtu definované 

v TNI 730331 – Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet.“ [53] 

Do tohoto programu byly vloženy vstupní údaje hodnoceného penzionu. Patří do něj 

zdroje tepla, příprava teplé vody, vzduchotechnika, zdroje chladu a solární systémy. 

Z poskytnutých podkladů byl zjištěn jako zdroj tepla kotel na tuhá paliva Atmos DC 40 SX 

společně se zálohovým elektrokotlem Protherm Ray 28kW. Ty jsou použity jako zdroj 

pro přípravu teplé vody s bojlerem ACV COMFORT velikosti 210 litrů. Vzduchotechnika 

a solární systémy v tomto objektu řešeny nejsou. 

Pro porovnání výsledků z programu NKN II je zde na ukázku vybráno vyhodnocení 

stávající nezateplené konstrukce s variantou 2 - zateplení s tepelnou izolací Resolution -

 Baumit, u které PENB vyšel s nejlepším vylepšením. Z hodnoty spotřeby energie 

u nezatepleného objektu 121 kWh/(m2/rok) došlo k posunu této hodnoty po zateplení 

na 102,9 kWh/(m2/rok). Ve variantě č. 1 s použitím tepelné izolace ISOVER EPS GreyWall 

vyšla spotřeba energie 104,5 kWh/(m2/rok) a u varianty č. 3 zateplené tepelnou izolací 

Rockwool AIRROCK HD byl výsledek 105,3 kWh/(m2/rok).  

S druhou variantou bylo dosaženo z původního zatřízení nezatepleného objektu 

spadajícího do kategorie C úsporného objektu na těsnou hranici kategorie velmi úsporného 

objektu B a C.  

Výsledkem je tedy průkaz energetické náročnosti objektu spolu s analýzou 

energetických potřeb vyjádřených jak číselně, tak i graficky. Viz níže. 
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PENB stávající nezateplené obvodové konstrukce: 

 

Obrázek č. 23 - První strana PENB nezateplené obvodové konstrukce. 
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Obrázek č. 24 - Druhá strana PENB nezateplené obvodové konstrukce. 
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Analýza energetických potřeb stávající konstrukce bez zateplení: 

Obrázek č. 25 - První strana analýzy energetických potřeb stávající konstrukce bez zateplení. 
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Obrázek č. 26 - Druhá strana analýzy energetických potřeb stávající konstrukce bez zateplení. 
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Obrázek č. 27 - Třetí strana analýzy energetických potřeb stávající konstrukce bez zateplení. 
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PENB varianty 2 - zateplení s tepelnou izolací Resolution - Baumit : 

 

Obrázek č. 28 - První strana PENB varianty 2 - zateplení s tepelnou izolací Resolution - Baumit. 
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Obrázek č. 29 - Druhá strana PENB varianty 2 - zateplení s tepelnou izolací Resolution - Baumit. 
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Analýza energetických potřeb zateplené stávající konstrukce tepelnou izolací Resolution - 

Baumit: 

Obrázek č. 30 - První strana analýzy energetických potřeb zateplené stávající konstrukce tepelnou 

izolací Resolution - Baumit. 
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Obrázek č. 31 - Druhá strana analýzy energetických potřeb zateplené stávající konstrukce tepelnou 

izolací Resolution - Baumit. 
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Obrázek č. 32 - Třetí strana analýzy energetických potřeb zateplené stávající konstrukce tepelnou izolací 

Resolution - Baumit. 

 

Zbylé grafické výstupy a analýzy energetických potřeb společně s kompletními 

protokoly PENB jsou obsaženy v příloze B. 
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3.5 VÝPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI ZATEPLENÍ POMOCÍ 

PROGRAMU BUILDpowerS 

„BUILDpowerS je ucelený stavební informační systém, který zajišťuje podporu 

při řízení stavebních zakázek. Obecně zastřešuje činnosti obchodu, oceňování nabídek, 

výrobní přípravy, realizace a controlling stavby. Systém pracuje propojeně ve dvou zdánlivě 

oddělených liniích, a to cen a nákladů. Na jedné straně je finanční controlling – 

od zpracování cenové nabídky přes soupisy prací až po fakturaci. Na straně druhé nákladový 

controlling – od kalkulace zdrojů přes jejich plánovaní, zabudování a sledování spotřeby 

v čase. Metodika nastavení procesů je vždy s ohledem na hlavní business – realizaci stavební 

zakázky.“ [54] 

V tomto programu jsou zpracovány náklady na zateplení stávající konstrukce penzionu 

ve třech variantách, viz Tabulka č. 11. 

1) Položkový rozpočet první varianty zateplení  

Tabulka č. 11 - Položkový rozpočet zateplení pěnovým polystyrenem ISOVER EPS 70F. 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 1 
Penzion Starý 
Rejvíz         

Objekt: 
  

1 Zateplení fasády   
  

    

Rozpočet: 1 
Varianta zateplení s pěnovým polystyrenem ISOVER 
EPS 70F   

Objednatel:  Květoslav Žalčík  IČ:  
  

       DIČ:    

Zhotovitel: Monika Tazbírková IČ:  
  

    DIČ:    
Vypracoval: Monika Tazbírková 

        
  

Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 

HSV   
  482 582,63 646 

342,73 1 128 925,36 

PSV   
  19 013,57 50 

450,40 69 463,97 

MON   
  0,00 0,00 0,00 

Vedlejší náklady 
  0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady 
  0,00 0,00 0,00 
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Celkem 
  501 596,20 696 

793,13 1 198 389,33 

Rekapitulace daní             

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč 

Snížená DPH  
  

15 % 0,00 Kč 

Základ pro základní DPH 21 % 1 198 389,33 Kč 

Základní DPH  
  

21 % 251 662,00 Kč 

Zaokrouhlení    -0,33 Kč 

Cena celkem s DPH 
    1 450 051,00 Kč 

       

Rekapitulace dílů       

Číslo Název     
Typ 
dílu 

Dodávka Montáž Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 8 422,50 24 332,89 32 755,39 3 

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 15 540,00 0,00 15 540,00 1 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 456 050,75 523 138,74 979 189,49 82 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 2 569,38 89 431,06 92 000,44 8 

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 9 440,04 9 440,04 1 

711 Izolace proti vodě PSV 2 132,74 20 650,45 22 783,19 2 

764 Konstrukce klempířské PSV 16 880,83 29 799,95 46 680,78 4 

Cena 
celkem         501 596,20 696 793,13 1 198 389,33 100 

2) rozpočet druhé varianty zateplení  

Tabulka č. 112 - Položkový rozpočet zateplení deskami Resolution - Baumit. 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 1 
Penzion Starý 
Rejvíz         

Objekt: 
  

1 Zateplení fasády    
  

    

Rozpočet: 2 
Varianta zateplení s deskami z tuhé fenolitické pěny Resolution - 
Baumit 

Objednatel:  Květoslav Žalčík  IČ:  
  

       DIČ:    
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Zhotovitel: Monika Tazbírková IČ:  
  

    DIČ:    
Vypracoval: 

Monika Tazbírková     
  

Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 

HSV   
  836 238,77 476 365,04 1 312 603,81 

PSV   
  19 013,57 50 450,40 69 463,97 

MON   
  0,00 0,00 0,00 

Vedlejší náklady 
  0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady 
  0,00 0,00 0,00 

Celkem 
  855 252,34 526 815,44 1 382 067,78 

Rekapitulace daní             

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč 

Snížená DPH  
  

15 % 0,00 Kč 

Základ pro základní DPH 21 % 1 382 067,78 Kč 

Základní DPH  
  

21 % 290 234,00 Kč 

Zaokrouhlení    0,22 Kč 

Cena celkem s DPH 
    1 672 302,00 Kč 

       

Rekapitulace dílů       

Číslo Název     
Typ 
dílu 

Dodávka Montáž Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 23 962,50 24 332,89 48 295,39 3 

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 174 301,99 75 023,85 249 325,84 18 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 635 404,90 274 727,76 910 132,66 66 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 2 569,38 89 431,06 92 000,44 7 

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 12 849,48 12 849,48 1 

711 Izolace proti vodě PSV 2 132,74 20 650,45 22 783,19 2 

764 Konstrukce klempířské PSV 16 880,83 29 799,95 46 680,78 3 

Cena 
celkem         855 252,34 526 815,44 

1 382 
067,78 100 
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3) rozpočet třetí varianty zateplení  

Tabulka č. 13 - Položkový rozpočet zateplení deskami z kamenné vlny ROCKWOOL AIRROCK HD. 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 1 
Penzion Starý 
Rejvíz         

Objekt: 
  

1 Zateplení fasády   
  

    

Rozpočet: 3 
Varianta zateplení s deskami z kamenné vlny ROCKWOOL 
AIRROCK HD 

Objednatel:  Květoslav Žalčík  IČ:  
  

       DIČ:    

Zhotovitel: Monika Tazbírková IČ:  
  

    DIČ:    
Vypracoval: 

Monika Tazbírková     
  

Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 

HSV   
  1 364 697,41 653 920,55 2 018 617,96 

PSV   
  19 013,57 50 450,40 69 463,97 

MON   
  0,00 0,00 0,00 

Vedlejší náklady 
  0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady 
  0,00 0,00 0,00 

Celkem 
  1 383 710,98 704 370,95 2 088 081,93 

Rekapitulace daní             

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč 

Snížená DPH  
  

15 % 0,00 Kč 

Základ pro základní DPH 21 % 2 088 081,93 Kč 

Základní DPH  
  

21 % 438 497,00 Kč 

Zaokrouhlení    0,07 Kč 

Cena celkem s DPH 
    2 526 579,00 Kč 
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Rekapitulace dílů       

Číslo Název     
Typ 
dílu 

Dodávka Montáž Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 949 135,90 170 196,71 
1 119 

332,61 
54 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 412 992,13 350 445,27 763 437,40 37 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 2 569,38 89 431,06 92 000,44 4 

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 43 847,51 43 847,51 2 

711 Izolace proti vodě PSV 2 132,74 20 650,45 22 783,19 1 

764 Konstrukce klempířské PSV 16 880,83 29 799,95 46 680,78 2 

Cena 
celkem         1 383 710,98 704 370,95 

2 088 
081,93 100 

 

Po srovnání celkových nákladů na zateplení všemi variantami je zjištěno, že první 

varianta s finančními náklady po přičtení DPH vycházející 1 450 051,00 Kč je s druhou 

variantou, u které byly náklady vypočteny na 1 672 302,00 Kč poměrově zhruba stejně 

nákladná. Kdežto třetí možnost zateplení je oproti těmto dvěma prvním výrazně finančně 

náročnější. Náklady na ni byly vyčísleny na 2 526 579,00 Kč, což je zhruba 

o 1 000 000,00 Kč více. Tento výrazný rozdíl je způsoben odlišností konstrukce zateplení, 

u kterého se využilo oproti předešlým větrané vzduchové mezery mezi izolačním materiálem 

a předstěnou z lícových cihel Klinker. Tyto cihly jsou nejdražší položkou celého zateplení. 

Na ploše velké 622 m2 se cena cihel vypočetla s dodávkou materiálu a montáží 

na 1 086 577 Kč, díky čemuž se z pohledu finančního tato varianta úplně zamítá. 

3.6 EKONOMICKÁ NÁVRATNOST INVESTIC S NAVRŽENÝMI 

DRUHY OBÁLEK 

Pro majitele nemovitostí je obecně nejdůležitější cena, kterou musí průběžně platit 

za dodávku energie. Zateplení je pro ně tedy většinou nejčastější řešení vedoucí k snížení 

plateb za spotřebované energie. Očekávána je i návratnost investice do zateplení po nějakém 

čase spojená s výnosy z investic. 

Zda je, či není investice do zateplení výhodná, zjistíme pomocí srovnání životnosti 

konstrukce s výpočtem prosté návratnosti investice. K ní je potřeba mít zjištěny celkové roční 
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náklady za spotřebovanou energii, jež se vypočítají vynásobením celkové spotřeby energie 

zjištěné z vytvořeného PENB a cenou použité energie za 1 kWh. V tomto penzionu 

je hlavním zdrojem energie využívaným na 90 % kusové dřevo, jehož cena byla dle lokálních 

možností prodeje stanovena na 0,7 Kč za 1 kWh. Jako záložní zdroj se zde využívá elektřina, 

jejíž cena byla do výpočtu stanovena 4,83 Kč za 1 kWh. Celkový výpočet nákladu na energie 

viz Tabulka č. 14 níže. 

Tabulka č. 14 - Tabulka výpočtu celkových nákladů na energie za rok. 

Varianta 
zateplení 

Spotřeba 
energií celkem  Druh energie 

Spotřeba 
dle zdroje  

Kč za 1 
kWh 

energie 

Celkem za 
energie  

Náklady 
celkem 

[kWh/rok] [kWh/rok] [Kč]  [Kč/rok] 

Stávající 
k-ce 

153 640 
Kusové dřevo 142 080 0,7 99 456 

155 291 
Elektřina  11 560 4,83 55 835 

1 132 960 
Kusové dřevo 123 040 0,7 86 128 

132 786 
Elektřina  9 660 4,83 46 658 

2 130 710 
Kusové dřevo 121 240 0,7 84 868 

130 656 
Elektřina  9 480 4,83 45 788 

3 133 690 
Kusové dřevo 123 940 0,7 86 758 

133 851 
Elektřina  9 750 4,83 47 093 

 

Z tabulky je zřejmé, že se zateplením náklady na provoz budovy výrazně nezlepšily. 

Vzhledem k nákladům u stávající konstrukce je to u všech navržených variant zateplení 

snížení pouze o pár desítek tisíc korun přesně vypočtených v Tabulce č. 15 níže.  

Prostá doba návratnosti 

Doba návratnosti je doba, za kterou se investovaná částka do daného zateplení vrátí. 

Jedná se o důležitou hodnotu pro každého investora, aniž by řešil množství investovaných 

finančních prostředků.  

Výpočet prosté doby návratnosti 

V praxi je nejčastěji používaný výpočet vydělení investovaných nákladů ročním 

peněžním tokem (v našem případě zateplení se jedná o úsporu energie). 

Prostá návratnost investice =
Náklady na zateplení

Úspora energie
 

V tabulce č. 15 je vypočtena návratnost všech variant zateplení stávající konstrukce.  
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Tabulka č. 15 - Tabulka výpočtu úspory energie a doby návratnosti. 

Varianta 
zateplení 

Náklady celkem Úspora energie 
Náklady na 

zateplení 
Návratnost 

   [Kč/rok]  [Kč/rok]  [Kč]  [rok] 

Stávající k-ce 155 291 - - - 
1 132 786 22 505 1 450 051 64 
2 130 656 24 634 1 672 302 68 
3 133 851 21 440 2 526 579 118 

Životnost zateplovacích systémů 

Životnost staveb obecně, v závislosti na účelu užívání a kvalitě provedení, se uvádí 

okolo 100 let oproti životnosti zateplení, jež je podstatně menší. V ČR se pro zateplení uvádí 

životnost kontaktních zateplovacích systémů okolo 30 až 60 let. Pro ekonomické výpočty 

se používá zhruba 25 až 30 let. Do prodloužení životnosti vstupuje mnoho faktorů. Důležité 

je nepodcenit zateplení už při jeho návrhu a pečlivě se zabývat všemi potřebnými detaily. 

Dále je velice důležitá kvalitní realizace a na ni navazující průběžná údržba.  

Vzhledem k zmíněné životnosti zateplovacích systémů a vypočtených návratností 

navržených variant zateplení jsem došla k závěru, že pokud by se pouze objekt zateploval, 

rozhodně by to nebyla výhodná investice. První a druhá varianta s návratností 64 a 68 let 

je horší než horní hranice životnosti zateplovacího systému a třetí varianta s návratností 

118 let dokonce přesahuje životnost objektu. Zateplení těmito navrženými způsoby je tedy 

rozhodně nevhodné. 
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4  ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo ekonomické zhodnocení návratnosti navržených 

zateplených variant obálkové konstrukce penzionu ve Starém Rejvízu. 

V první, teoretické části jsem se nejprve věnovala představení objektů rozdělených 

dle potřeby tepla na vytápění, po němž následovalo hodnocení objektů dle energetické 

náročnosti budov. Vhledem k tomu, že hlavním úkolem této práce bylo předestřít možnosti 

zateplení, věnovala jsem se i výčtu možných tepelně-izolačních materiálů, které se na trhu 

nabízejí. Díky analýze jejich vlastností jsem následně mohla navrhnout optimální varianty 

zateplení sledované budovy – penzionu. Neopomenutelným faktorem při výběru druhu 

izolace jsou požárně-technické vlastnosti izolací, proto i tomuto tématu byla věnována 

samostatná kapitola. Dále jsem popsala jednotlivá možná konstrukční řešení zateplení 

obvodového pláště. Dotkla jsem se i problematiky tepelných mostů, jež jsou „nepřítelem“ 

každé stavby a na které se v dnešní době klade velký důraz. Teoretickou část uzavírá popis 

dostupných druhů rozpočtování staveb.  

V praktické části jsem nejprve podrobně popsala svůj řešený objekt. Následně jsem 

navrhla tři rozdílné skladby zateplení s odlišným izolačním materiálem. První z šedého 

pěnového polystyrenu, další z tuhých fenolických desek a poslední z kamenné vlny. Na tyto 

varianty byl v programu Teplo 2010 vypočten součinitel prostupu tepla. Oproti nezateplené 

konstrukci se součinitelem prostupu tepla 0,33 W/m2K, kde požadavek splněn nebyl, byl 

u zateplených variant vylepšen výrazně. U první varianty na hodnotu součinitele prostupu 

tepla 0,13 W/m2K, u druhé na 0,11 W/m2K a u třetí na 0,14 W/m2K. Na první pohled 

je zřejmé, že i při rozdílných druzích izolantu je vylepšení součinitele na zhruba stejné úrovni. 

V tomto programu byl také řešen požadavek na šíření vlhkosti konstrukcí, který u všech 

variant vyhověl. 

Dále byl vytvořen na všechny možnosti skladeb průkaz energetické náročnosti budov 

v programu NKN II. Bylo zjištěno, že původní nezateplená konstrukce spadá do úsporné 

klasifikační třídy C s hodnotou spotřeby energie 121 kWh/(m2/rok). Po zateplení došlo 

k největšímu zlepšení této hodnoty u druhé varianty a to na hodnotu 102,9 kWh/(m2/rok) 

jež je těsně na hranici klasifikační třídy B a C. Další dvě varianty byly jen o něco málo horší 

a to varianta první se spotřebou energie 104,5 kWh/(m2/rok) a varianta poslední 

se stejnojmennou hodnotou 105,3 kWh/(m2/rok). Při zateplování platí obecné pravidlo, 

že by mělo dojít k výraznému vylepšení spotřeby energie, minimálně o jednu klasifikační 
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třídu, aby mělo zateplení objektu význam. Proto bych v tomto případě navrhla vylepšení 

v podobě například zvětšení tloušťky izolace, výměny oken za typ s lepším součinitelem 

prostupu tepla, v úvahu přichází i zateplení suterénu s krovem. 

U všech tří variant vytvořen byl následně vytvořen položkový rozpočet nákladů 

na zateplení stávající konstrukce. Zde vyšla jako nejlevnější varianta první se zateplením 

pomocí pěnového polystyrenu ISOVER EPS 70F, u kterého se náklady na pořízení vyšplhaly 

na částku 1 450 051 Kč. Druhá varianta vyšla na 1 672 302 Kč a třetí na 2 526 579 Kč. Třetí 

varianta je na první pohled nepřípustná. Jde o finančně nejvýraznější položku, u níž byl 

cihlový obklad Klinker, který tvořil vrstvu za větranou vzduchovou mezerou. Ta byla 

navržena hned u izolantu. Tuto variantu bych z finančních důvodů vůbec nedoporučila.  

Na závěr byla spočtena návratnost všech variant zateplení, kde první varianta dosáhla 

návratnosti za 64 let a druhá za 68 let. Vzhledem k obvyklé životnosti zateplení kolem 30 let 

je bez navržení dalších možností, které by tuto návratnost minimálně ještě o další polovinu 

snížily, není možné použít jako reálnou variantu zateplení. Třetí možnost zateplení jak 

z důvodu finanční nákladnosti, tak i dlouhé době návratnosti zcela vylučuji. Jak bylo zmíněno 

výše, zateplení by vylepšilo zvětšení tloušťky izolantu společně s výměnou oken s lepším 

součinitelem prostupu tepla a zároveň i zateplením krovu se suterénem. Navržené zateplení by 

následně zvětšilo tepelný komfort v budově, pohodu v místnostech a celkově by podstatně 

stoupla finanční hodnota penzionu. V dnešní době se bere významný ohled na Ekologii a 

ochranu životního prostředí, ke kterému je možno díky zateplení také nemálo přispět snížením 

potřeby vytápět. 
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