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ABSTRAKT 

Cílem práce je podrobné ekonomické vyhodnocení instalace a provozování 

různých druhů rekuperačních jednotek v rodinném domě v porovnání s klasickým 

systémem energetického hospodářství (jednoduché větrání okny, vytápění 

ústředním topením). Ekonomické vyhodnocení je provedeno výpočtem 

diskontované doby návratnosti na základě předpokládané úspory nákladů na 

energii v jednotlivých letech provozu a počátečních investičních nákladů. V rámci 

práce jsou také zvažovány finanční zdroje vč. kotlíkové dotace. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Pasivní dům, rekuperační jednotka – centrální a lokální, entalpický 

výměník, protiproudový diagonální deskový rekuperátor, aktivní a pasivní 

rekuperace, zemní registr, PHPP, kotlíková dotace, ekonomická efektivnost, 

diskontovaná doba návratnosti,  

ABSTRACT 

The aim of this thesis is a detailed economic evaluation of the installation and 

operation of passive house heat recovery units respectively in terms of energy 

savings resulting and the financial advantages of systems. The overall analysis is 

focused on the comparison of the most frequently used conventional energy 

management system (simple ventilation windows with the central heating based 

on a gas or electric boiler) with the heat recovery unit. In this work they are also 

considered financial resources including the “Kotlíková dotace” 
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Passive house, heat recovery unit – central and local, enthalpy exchange, 

countercurrent plate heat recovery unit, active and passive heat recovery 

ventilation, earth heat exchanger, PHPP, funding program, economical 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Dnešní svět kolem nás se neustále zdokonaluje především v oblasti technologií a 

energetiky. Je stále častěji k vidění masivní snižování spotřeby neobnovitelných zdrojů a 

finančních nákladů napříč všemi oblastmi, obor stavebnictví nevyjímaje. Z těchto důvodů 

se v dnešní době dostává do popředí konstrukce typu nízkoenergetického, popřípadě 

pasivního domu a způsoby obvyklého vytápění a především větrání se pomalu začínají 

uchylovat do pozadí. Především větrání v dnešních domech je velmi tíživé téma. Na jednu 

stranu požadují obyvatelé co nejnižší náklady na vytápění, avšak na druhou stranu 

dochází k mnoha respiračním či alergicko-respiračním onemocnění způsobených 

nedostatečným větráním. S přibývajícími problém se začínají dostávat do popředí 

rekuperační jednotky (dále jen RJ), zemní registry, tepelná čerpadla, fotovoltaické panely 

a jiné způsoby vytváření a rozvádění tepla. 

Toto téma však není aktuální pouze v České Republice, jeho priorita se 

exponenciálně zvyšuje směrem na západ a na sever Evropy, kde se již zmiňovaná 

technologie stává normou. 

Hlavním cílem bakalářské práce je podrobné vyhodnocení instalace a provozování 

různých druhů RJ v rodinném pasivním domě v porovnání s klasickým systémem 

energetického hospodaření (větrání okny, vytápění ústředním topením). Ekonomické 

vyhodnocení je provedeno výpočtem doby návratnosti při započtení budoucího vývoje 

energií v závislosti na inflaci. 

V úvodní části práce jsou nejprve vysvětleny zmíněné technologie a principy, na 

nichž pracují. 

Bakalářské práce vychází především ze znalosti a zkušeností, jenž autor načerpal 

při svém studijním pobytu ve Finsku. Dále z praktických informací ověřených praxí 

při komunikaci s dodavateli a projektanty, z odborné literatury a v neposlední řadě také 

z internetových stránek „Passivehouseinstitute.com“, „pasivnídům.cz“ 
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2. POJMY 

Pasivní dům (dále jen PD) je typ konstrukce splňující mezinárodní podmínky o 

celkovém množství využité energie. 

Rekuperační jednotka (dále jen RJ) je přístroj zajišťující přívod čerstvého vzduchu a 

následný odvod vzduchu použitého při vzájemném předání teploty. 

Entalpický výměník je typ RJ doplněn o vlhkost propustnou membránu. 

Zemní registr resp. zemní výměník slouží k předehřevu přiváděného vzduchu do RJ. 

PHPP celým názvem „PASSIVE HOUSE PLANING PACKAGE“ je software 

používaný převážně v Evropě pro návrh domů v pasivním standardu. 

Blower door test je zkouškou neprůvzdušnosti stavební konstrukce. Provádí se ke 

stanovení kvality obvodové obálky budovy. Využívaný převážně u PD. 

Bypass režim je tzv. regulovaný obtok vzduchu, kdy RJ odpojí výměník tepla, avšak při 

zachování větrání. 

Ekonomická efektivnost je abstraktní pojem, jenž definuje ekonomický stav investice či 

podniku. Hojně využíván pro celkovou evaluaci při hodnocení ekonomických výstupů 

firmy. 

Doba návratnosti vyjadřuje časový údaj v letech popisující potřebný časový rámec pro 

pokrytí celkových investičních nákladů jeho budoucími příjmy. 

Diskontovaná doba návratnosti je založena na stejném principu jako „Doba 

návratnosti“ vycházející z diskontovaného peněžního toku. Zohledňuje časovou hodnotu 

peněz.  

Čistá současná hodnota (Net Present Value - NPV) je finanční ukazatel umožňující 

celkové hodnocení ekonomické efektivnosti projektu v průběhu časového období. 

Systém výpočtu je založen na metodě diskontování budoucích výnosů a nákladů při čemž 

zohledňuje faktor času. 
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3. PASIVNÍ DŮM 

První zmínky o PD ve formě výzkumů se datují již od 70. let 20. století 

(Phillipsův experimentální dům). I přesto však dle výzkumu agentury SC&C, jenž byl 

proveden v roce 2015 pro účely Centra pasivního domu, vyšel velmi zarážející 

výsledek. Až 48 % obyvatelstva České republiky netuší, co znamená pojem Energeticky 

pasivní dům. [1] 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Phillipsův experimentální dům v Cáchách 

Zdroj: Passipedia.passiv, 2015 

Mezi hlavní a určující ukazatel, jenž odlišují PD od ostatní výstavby, patří 

hodnota energetické náročnosti. Pasivní dům se řadí mezi jedny z nejméně energeticky 

závislých domů podle ukazatele QVYT (energetická závislost) dle normy ČSN 73 0540.  
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Tab. 1 Členění budov dle energetické závislosti 

DRUH BUDOVY QVYT [kWh/m2a] 

STARŠÍ BUDOVY ≥ 180 

NOVOSTAVBY DLE NORMY ČSN  730540 - 2 90 – 180 

ENERGETICKÉ ÚSPORNÉ DOMY 50 – 90 

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY 15 – 50 

PASIVNÍ DOMY 5 – 15 

DOMY NULOVÉ ≤ 5 

Zdroj: PK Projekt, 2015 

3.1 Způsob výstavby domu v pasivním standardu 

Koncept výstavby PD lze definovat jako dům opírající se o kvalitně provedenou 

tepelně izolační obálku s velmi nízkými náklady na vytápění. Pro docílení tohoto 

standardu je potřeba již při navrhování projektu se zaměřit na detaily konstrukce a jejich 

následné provedení. Samotný způsob výstavby není oficiálním architektonickým stylem, 

i přesto u většiny realizovaných staveb si lze povšimnout opakujících se prvků, které se 

podílejí na jeho kvalitách. 

3.1.1 Geografická poloha 

Orientace domu ke světovým stranám a zakomponování geografie do návrhu projektu je 

jedním ze základních stavebních kroků.  Prosklenou část domu je vhodné orientovat na 

jižní stranu. Naopak u severní strany je snaha o eliminaci stavebních otvorů a díky tomu 

můžeme docílit tepelných zisků z procházejících slunečních paprsků do interiéru. 

3.1.2 Tvarová kompaktnost  

Tvarová kompaktnost představuje nejvýhodnější možný poměr plochy domu vůči 

objemu stavby (A/V). “Ideální“ tvar konstrukce je ve formě koule, čímž docílíme největší 

možné kompaktnosti. V návrhu budovy se snažíme ideálně vyhnout složitějším tvarovým 

konstrukcím, popřípadě volně stojícím budovám. 
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3.1.3 Tepelná izolace  

Tepelná izolace tvoří základní část obálky PD. U obvodového pláště může 

dosahovat až hodnoty 35 cm a pro střešní konstrukce hodnoty mezi 40 – 50 cm nejsou 

výjimkou. Typické hodnoty prostupu tepla U nepřesahují 15 W/(m2K). Ze zkušeností již 

realizovaných domů se prokázalo, že pro účely PD lze použít obvyklé materiály (PPS, 

skelné či minerální vlny a stříkané izolace).[2] 

3.1.4 Okna 

V dnešní době jsou výplně otvorů Achillovou patou PD. Přes veškerou snahu 

výrobců o nejnižší tepelnou ztrátu, trojité zasklení s výplní inertního plynu, tepelně 

izolovaný rám, jsou okna stále nejpropustnější částí tepelné obálky PD s požadavkem na 

maximální tepelný prostup Uw, eff  ≤ 0,85W/(m2K).  

3.1.5 Nosný systém a obvodové konstrukce 

Nosný konstrukční systém PD může být tvořen z různých přírodních a umělých 

materiálů. Mezi nejčastější využívané materiály se řadí pórobetonové tvárnice díky své 

tvarové variabilitě. Dalšími velmi používanými materiály mezi architekty jsou veškeré 

typy dřevěných systémů (deskový systém, fošinková a rámová konstrukce popřípadě 

moderní roubené montáže).  

3.1.6 Detaily propojeni odlišných konstrukcích 

Podle propracovanosti jednotlivých spojů konstrukcí lze odlišit profesionální 

projekt domu. Cílem správně provedených detailů je odstranění tepelných mostů a tím 

zvýšení vzduchotěsnosti. V dnešní době a našich stavebních podmínkách je nezbytností 

dohlížet také na správnost technického provedení stavební prací realizační firmou, neboť 

stále je na trhu mnoho nedostatečně kvalifikovaných firem.  

Možné provedení detailů napojení různých konstrukcí jsou k dohledání na 

stránkách Centra Pasivního Domů popřípadě na stránkách Passivhaus Institut 

s přiloženým návodem. 
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3.1.7 Větrání a vytápění 

Pro docílení certifikačních podmínek k PD je zapotřebí také kvalitně provedený 

systém vytápění s nízkou spotřebou energií. Dnešní systémy kombinují hned několik 

různých zařízení. Od rekuperačních jednotek s případnou možností entalpického 

výměníku, zemní registry, kořenové čističky, dále systémy napojené na fotovoltaické 

panely pro pokrytí elektrických energií a další. Podrobněji se práce věnuje této oblasti 

vytápění v podkapitole Vzduchotechnika. 

3.2 Certifikační podmínky 

Certifikace domu je plně pod záštitou Passivhaus Institut, který sídlí v německém 

Darmstadtu. Pro udělení certifikátů potvrzující vlastnosti vyžadující pro pasivní 

standard jsou následující. 

 Měrná potřeba tepla na vytápění ≤ 15 KWh/(m2a) nebo topná zátěž ≤ 10 W/m2. 

 Měrná potřeba tepla na chlazení ≤ 15 KWh/(m2a). 

 Vzduchotěsnost obálky n50 ≤ 0.6 násobná výměna vzduchu za hodinu. 

 Měrná potřeba primární energie ≤ 120 KWh/(m2a). 

 Četnost přehřátí (nad 25°C) ≤ 10 %. [3] 

Nelze opomenout fakt, že veškerá zde uvedená kritéria jsou ze strany architekta a 

majitele domu plněny dobrovolně, avšak pro získání oficiálního certifikátu nezbytné. 

Splnění výše uvedených podmínek je ověřováno dle programu PHPP. 

3.3 Vzduchotechnika  

Vzduchotechnika PD je protkána celým domem, také pod ním a ve většině případů 

je vyústění až na okraji pozemku. Tvoří páteř celého domu. Nejen z tohoto důvodu je 

potřeba se otázce vzduchotechniky podrobně zabývat. Na přiloženém schématu je 

názorně vyobrazen princip rekuperační výměny tepla v PD. 
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Obr. 2 Nucené větrání s rekuperací tepla 

Zdroj: Centrum Pasivního Domu, 2014 

3.3.1 Teplovzdušné systémy vs. ventilační systémy s rekuperací tepla 

Teplovzdušné systémy a ventilační systémy s rekuperací tepla, v praxi často 

zaměňované koncepty, avšak z pohledu fungování velmi zásadní. Hlavní rozdíl mezi 

oběma pojmy je ve funkci a složitosti celého systému. Teplovzdušné systémy jsou 

konstruovány tak, aby veškeré teplo potřebné na vytápění bylo pokryto pouze vzduchem 

a z tohoto důvodu je velmi obtížné tento typ vytápění umístit do jiného typu konstrukce 

než jsou PD a nevytvořit tím přetlak ve formě průvanu. Princip je navržen, aby se více 

než 2/3 nasátého vzduchu cirkulací vrátilo zpět a zbylá 1/3 byla vyměněna za čerstvý 

vzduch.  
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Ventilační systém s rekuperací tepla je na druhou stranu postaven na principu 

odvádění vzduchu z místností se zvýšeným znečištěním v podobě vlhkosti, pachů a 

nečistot (koupelna, kuchyně, toaleta) a přivádění ohřátého venkovní vzduch do obytných 

místností se zvýšenou potřebou čerstvého prostředí (obývací pokoj, ložnice). Na rozdíl 

od teplovzdušného, ventilační systém přivádí mnohonásobně nižší objem chladnějšího 

vzduchu, a tudíž se vyústky umisťují v horní části místnosti z fyzikálních důvodů (vyšší 

hustota chladného vzduchu) pro ideální promísení příchozího vzduchu. Celková kostra 

rozvodů je jednodušší a méně nákladná, avšak méně flexibilní co se teploty týče. 

Praktická část bakalářské práce se bude věnovat ventilačnímu systému s rekuperací tepla. 

[4] 

3.3.2 Nařízení a vyhlášky na výměnu vzduchu 

V českém právním systému se nalézá mnoho zákonů a vyhlášek popisující 

požadavky na výměnu vzduchu v budovách, které jsou založeny na jediném základním 

principu – přívod čerstvého vzduchu v množství 25 m3/h na osobu v místnosti. 

3.3.2.1 Vyhláška č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 

 Ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. § 11 Denní a umělé osvětlení, větrání a  

vytápění – Čl. 5. „Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo 

nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty, Pro 

větrání pobytových místností musí výt zajištěno v době pobytu osob minimální množství 

vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 

0,5 l/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý: koncentrace CO2 ve 

vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500ppm.“ 

3.3.2.2 Zákon č, 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

§ 13 - Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací 

plochy – Čl. 1. „Uživatelé staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol 

v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení, ústavů sociální 

péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a pro shromažďování většího počtu osob 

jsou povinni zajistit, aby vnitřní prostředí pobytových místností v těchto stavbách 

odpovídalo hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů, 

upravených prováděcími právními předpisy. Tím není dotčena povinnost vlastníka stavby 

zvláštních právních předpisů udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu.“ 
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3.3.2.3 Vyhláška č. 343/2009 Sb., O hygienických požadavcích na prostory a 

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a 

mladistvých 

Obsah vyhlášky stanovuje minimální množství přiváděného vzduchu na žáka a 

zajištění dané teploty v interiéru. 

3.3.2.4 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

Znění nařízení uvádí podmínky ochrany zdraví při práci, kdy maximální rozdíly 

teplot mezi hlavou a kotníky pracovníka může být 0,5 K při průměrné teplotě interiéru 

22°C. 

3.3.3 Základní typy a součásti vytápění 

V oblasti vybavení vzduchotechniky, ať už se jedná o firemní, bytové nebo rodinné 

prostory, se na trhu vyskytuje nepřeberné množství způsobů projekčního řešení. V první 

řadě je potřeba se rozhodnout, na základě kterého konceptu bude založen celý otopný 

systém. Otázka číslo jedna se zaobírá typem primární energie, který z obnovitelných 

zdrojů si zvolíme. Zda ve formě slunečních paprsků přes solární panely, nebo využití 

tepelného čerpadlo získávající teplo z vody, vzduchu popřípadě ze země. Dále se naskýtá 

možnost RJ v propojení s teplovzdušným systémem na centrální bázi s možností 

předehřívání vzduchu elektrickým ohřívačem popřípadě přírodním předehřívačem ve 

formě zemních registrů.  

Možnosti jsou velmi rozmanité a je pouze na projektantovi, který ze zmíněných 

systémů použije či prováže více ze zmíněných možností. V následujících pododdílech 

zhodnotíme zmíněné oblasti vzduchotechniky. 

3.3.3.1 Rozvody 

I přes široké spektrum výrobců, je potřeba z hlediska koncového zákazníka a 

samotné realizace zvolit systém jediné značky kvůli správné funkci a kompatibilitě všech 

částí. Systém rozvodů vzduchu přivádí čerstvý vzduch a odvádí znečištěný, odpadní 

z místností s vysokou vlhkostí, škodlivinami a prachem. Skrz interiérové dveře a 

netěsnosti mezi místnosti dochází k nucenému větrání bez podtlaku či přetlaku a je tím 

docíleno rovnoměrného klimatu v interiéru celého domu. 

Ventilační potrubí je jedním ze základních částí, která definuje komfort, účinnost a 

hygienickou kvalitu přiváděného vzduchu. V dnešní době stále častěji ustupují plechové 

pozinkované rozvody do pozadí kvůli vyšším tlakovým ztrátám, tvorbě nečistot a bakterií 
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a vysoké náročnosti instalace do pozadí a na jejich místo se začíná preferovat plastové 

kulaté popřípadě ploché trubky o průměrech 50 – 110 mm. Jejich vlnitý vnější povrch jim 

dodává tvarovou variabilitu bez nutnosti rohových tvarovek. 

V systému rozvodu jsou nainstalované tlumiče hluku eliminující zvuky 

přiváděného resp. odváděného vzduchu. Z místa rozváděče je vzduch následně rozváděn 

izolovaně do jednotných místností a díky tomu je také zaručena snížená hlučnost celého 

systému. [5] 

 

Obr. 3 Montáž rozvodu vzduchu od firmy Zehnder  

Zdroj: Zehnder.cz, 2015 

3.3.3.2 Předehřev 

 Předehřev patří mezi nejpoužívanější možnost jak ohřívat přiváděný vzduch k RJ. 

Hlavní funkce předehřevů je protimrazová ochrana pro RJ, neboť při tepelné výměně  

u vysoce účinné jednotky (diagonální protiproudové) dochází vlivem ohřívání 

přiváděného čerstvého vzduchu (při teplotě pod - 4°C) a vzájemným ochlazováním 

znečištěného vzduchu ke kondenzaci vody na deskách rekuperačního výměníku a k jeho 

namrzání, čemuž se předchází zmíněným předehříváním příchozího vzduchu 

z mínusových teplot. Další výhodou u přírodních předehřevů je ekonomická stránka, kdy 

lze využít energii z okolního prostředí. 
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Osazení RJ může být provedeno třemi typy předehřevů. Nejčastějším typem je 

jednoznačně elektrický ohřívač ve dvou formách. Integrovaný je z hlediska montáže a 

technických omezení výhodnější, avšak to je vykoupeno vyšší cenou. Na druhou stranu 

potrubní elektrický předehřev je obtížný realizovat z pohledu požární ochrany. Je potřeba 

instalace požárních opatření, jako jsou ocelové potrubí v oblasti předehřevu a použití 

čidel průtoku vzduchu. 

Dalším typem, jenž je často v našich zeměpisných šířkách hojně využíván je zemní 

registr. Zemní výměník slouží k nasávání vzduchu skrz zeminu a jeho ohřátí na vyšší 

teplotu. Principiálně funguje na systému dvou zabudovaných KG trubek v zemině o 

minimální délce 20 m (ideálně hodnota mezi 25 – 35 m) a průměru Ø 150 až 200 mm. 

 Mezi hlavní výhody patři bezesporu cena a možnost „předchlazení“ v letním 

období. Avšak mezi zápory musíme započítat nutnost zvýšeného příkonu ventilátoru, 

hygienickou stránku, servis a posoudit výhodnost na základě velikosti pozemku a 

vhodnosti podloží. 

V následující tabulce číslo dvě jsou vyobrazeny hodnoty jednoho ročního měření, 

které prováděli v technické odborné škole v německém Winterthuru. Měření bylo 

zjišťováno ve třech různých jmenovitých světlostech potrubí. 

Tab. 2 Předehřev vzduchu v zimě 

Venkovní teplota [°C] -15 -9 -7 -4 -10 -15 -10 - 20 

Výstupní teplota vzduchu ze ZVT [°C] +2 +3 +4 +5 2+ 1 +2 0 

V [m3/h] 200 140 160 

Průměr Ø [mm] 200 125 100 

Délka l [m] 23 42 40 

Hloubka uložení [m] 1,7 1,5 1 

Zdroj: tzb-info.cz, 2005 

Mezi poslední a v České republice nejméně používaný způsob je na bázi vodní 

výměny. Vodní předehřev se umisťuje na sací potrubí a mezi jeho klady lze zařadit 

ekonomicky nízkou spotřebu, která je však vykoupena nutností další protimrazové 

ochrany. 

Tudíž volba typu předehřevu a jeho následná ekonomická návratnost jsou 

proměnné, které je potřeba důkladně zvážit při projektování vzduchotechniky a 

zkonzultovat s koncovým zákazníkem.[6] [7] [8] 
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3.3.3.3 Tepelné čerpadlo 

 Tepelná čerpadla patří mezi jednu z nejpoužívanější možností zisku tepla 

k vytápění a ohřevu vody. Vyznačují se nižšími náklady na vytápění, neboť využívají 

přirozené teplo z okolí a ve srovnání s jinými způsoby vytápění patří mezi nejlevnější.  

Z hlediska ekologie jsou šetrnější k životnímu prostředí a vyznačují se nulovými emisemi 

v místě instalace.  

Systém je postaven na čtyřech hlavních částech (výparník, kompresor, kondenzátor, 

expanzní ventil a doplňující části ve formě filtrů a dehydrátorů). Celý proces je rozdělen 

do čtyř fází, kdy v první části se ve výparníků předává odebrané teplo z vnějšího prostředí 

pracovnímu médiu s nižší teplotou. Pomocí dodaného tepla dojde k vypaření chladiva a 

následně jsou páry v kompresoru stlačeny na vysoký tlak o vysoké teplotě. Ve třetí fázi 

ke kondenzaci a předání energie (tepla) do topné vody pro vytápění. Celý cyklus je 

uzavřen v expanzním ventilu, kde dojde ke snížení tlaku chladiva resp. snížení teploty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Princip tepelného čerpadla 

Zdroj: tzb-info.cz, 2016 
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Tepelná čerpadla se dělí dle typu zdroje tepla do třech kategorií. První, nejméně 

obvyklá možnost v našich geografických podmínkách VODA – VODA. Nevýhodou a 

hlavním omezením je potřeba vodního zdroje poblíž vytápěného domu, jenž je velmi 

limitující. Další uzpůsobení TČ jsou založena na principu ZEMĚ – VODA. Mezi hlavní 

přednosti tohoto systému lze zařadit velmi výhodné hodnoty topného faktoru. Na trhu se 

nabízí hned dvě možná konstrukční řešení s horizontálním a vertikálním vrtem. Avšak 

v České republice nejvyužívanější z důvodů nízkých pořizovacích nákladů je TČ se 

systémem VZDUCH – VODA.[9] [10] 

3.3.3.4 Rekuperační jednotka 

Význam rekuperace je postaven na principu výměny energie (tepla) znečištěného 

vzduchu nově příchozímu. Podrobněji o samotné rekuperaci a rekuperační jednotce se 

budeme detailněji zaobírat v kapitole Rekuperace. 
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4. DOTAČNÍ PROGRAMY 

Možnost čerpání dotací pro české občany v oblasti energetické úspory je dostupná 

od 22. dubna roku 2009. První dotační období od roku 2009 do konce roku 2012 bylo 

pokryto programem Zelená úsporám. Od srpna dalšího roku byl program obnoven pod 

novým jménem Nová zelené úsporám 2013 respektive 2014, který je otevřen až do 

konce roku 2021 nebo vyčerpání stanovené alokace prostředků.  

4.1 Struktura dotačního programu 

Rozsáhlý dotační program pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR 

spravovaný Státním fondem životního prostředí, je financován zejména z plateb za 

znečisťování životního prostředí, mezi které patří především vypouštění odpadních vod, 

odvody za odnětí půdy, poplatky za znečišťování ovzduší a poplatky za ukládání odpadu.  

Hlavním cílem dotačního programu je zlepšení stávající situace v oblasti úspory 

energií a snížení produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (CO2).  

Princip a systém udělování dotací se řídí těmito nařízeními a stanovami fondu: 

 Zákon č.388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR. 

 Statut Státního fondu životního prostředí ČR. 

 Jednací řád Rady fondu. 

 Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování prostředků 

z Fondu. 

 Ostatní směrnice definující podmínky poskytování podpory. [11] 
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Základní pravidla a postup při žádosti o dotace. 

 Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně 

doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení 

realizace podporovaných opatření. 

 Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je omezena částkou 

5.000.000 Kč. 

 Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před 

datem zaevidování žádostí do informačního systému.  

 Na jeden RD lze uplatnit pouze jednu žádost, která však může obsahovat 

více opatření z různých podoblastí podpory [12] 

4.2 Zelená úsporám 2009 - 2012 

První dotační program Zelená úsporám byl odstartován v roce 2009 a přinesl 

nemalé prostředky domácnostem, které instalovaly nové zdroje vytápění s využitím 

obnovitelných zdrojů jako náhradu neekologických systémů vytápění. Dále program 

pokrýval investice do energeticky úsporných rekonstrukcí a výstavby nízkoenergetických 

novostaveb. 

4.3 Zelená úsporám 2013 

Po vyčerpání prvního dotačního programu vznikl navazující program Zelená 

úsporám 2013, na jehož fungování byla vyčleněna 1.000.000.000 Kč a další prostředky 

přibývaly z prodeje emisních povolenek. Program byl vyčleněn pouze pro výstavbu a 

rekonstrukci RD, dle čtyř následujících kategorií. 

 

Tab. 3 Oblasti podpory dotačního programu Zelená úsporám 2013 

Zdroj: SFZP, 2015. 
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4.4 Zelená úsporám 2015 - 2020 

Finanční program pro období 2014 – 2020 byl přetvořen do nové formy a 

pojmenován Nová zelená úsporám, kde došlo k mnoha technickým a administrativním 

změnám. Mezi nejvýraznější patří možnost žádat poprvé o dotaci i na bytovou výstavbu.  

Dále dle nově vydané směrnice vešly v platnost nové podmínky pro udělení dotace. 

 Měrná roční spotřeba tepla navýšena ze 70 kWh/(m2a) na 100 kWh/(m2a). 

 Možnost poskytnutí dotace na vypracování odborného posudku v hodnotě 

20.000 Kč v oblasti A (Snižování energetické náročnosti stávajících 

rodinných domů) a v maximální hodnotě 5.000 Kč v oblasti C (Efektivní 

využití zdrojů energie). 

 Snížení administrativní zátěže k podání žádosti. 

 Eliminován krok na posuzování žádostí Radou SFŽP ČR. 

 Separace dotační části programu pro vzduchotechniku na nový program 

s názvem Kotlíková dotace zaměřující se na výměnu starých kotlů za nové. 

 

Obr. 5 Logo NZÚ  

Zdroj: novazelenausporam.cz, 2016 

Program Nová zelená úsporám je postaven na alokaci 27 miliard korun v průběhu 

pětiletého období, kdy dochází k pravidelným finančním výplatním ve třech vlnách. 

Dotační program je dotován z výnosů emisních povolenek vydaných státem. Samotná 

výše dotace pro fyzické osoby je maximálně v hodnotě 50 % nákladů na RD  a pro 

bytovou výstavby do maximální výše 20 % z celkových nákladů.  Lze získat maximální 

částku 5.000.000 Kč na RD a 10.000.000 Kč pro bytový dům. Další zvýhodnění se týká 

Moravskoslezského a Ústeckého kraje, kde jsou žadatelé podpořeni dalšími 10 % 

z celkových nákladů na výstavbu nízkoenergetických opatření. [13] 
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4.4.1 Oblasti podpory Nová zelená úsporám. 

1) Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. 

2) Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. 

3) Efektivní využití zdrojů energie. [14]  

 

4.5 Kotlíková dotace 

V rámci třetí výzvy programu Nová zelená úsporám, jež začala 22. 10. 2015, již 

nebude umožněno čerpání dotací na výměnu zdroje na tuhá paliva přímo z daného 

programu, avšak přes nový program Kotlíkova dotace. Ekvivalentní fond Kotlíková 

dotace je také oficiálně pod Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního 

programu Životního prostředí v rámci opatření 2.1.  

V období 2015 – 2020 je plánování dle SFŽP (Státní fond životního prostředí) 

alokace celkově 9 miliard korun vyplácených pravidelně ve třech výzvách pokaždé po 

třech miliardách korun. Kotlíková dotace je nabízená všemi kraji a také v jejich gesci 

bude jejich následné přerozdělování samotným žadatelům z řad fyzických osob. 

Cílem programu je výměna až 100.000 ks starých kotlů za nové nízko emisní kotle. 

Dle odhadu SFŽP se nachází na území ČR až 350.000 neekologických kotlů 

nevyhovujících nynějším normám a od září roku 2020 již nebude možno používat. 

Seznam registrovaných výrobků schválených státním fondem je k nahlédnutí na 

webových stránkách fondu. [15] 

 

Mezi hlavní předměty podpory patří: 

 tepelné čerpadlo, 

 kotel na pevná paliva, 

 plynové kondenzační kotle, 

 solárně – termická soustava pro přitápění, 

 mikro energetická opatření. 
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5. REKUPERACE  

Po úvodním vymezení a specifikování pojmu Pasivního domu a s ním spojené 

technologická řešení a dotační programy je další část práce věnována samotné rekuperaci. 

Funkce RJ je často mylně prezentována jako další druh vytápění. Přesto, že dané 

technické řešení výrazně redukuje roční náklady na energie a podílí se na udržování stále 

teploty v interiéru. Základní funkcí RJ je “pouze“ výměna vzduchu v domě. 

S neustálým zvyšováním hodnot vzduchové nepropustnosti celkové obálky 

pasivního domu se naskýtá zásadní problém v oblasti výměny čerstvého a odpadního 

vzduchu. Dle již zmíněné hygienické normy je potřeba výměna minimálně několika 

stovek m3 čerstvého vzduchu za den.  V dnešní době však pouhá ventilace ve formě 

otevřených oken je již nedostatečná a eliminovala by smysl celkového technologického 

řešení zateplení domu. Z tohoto důvodu byla nainstalována vzduchotechnikou s funkcí 

řízené rekuperace odpadního vzduchu se zpětným ziskem energií, aby se předcházelo 

citelným tepelným ztrátám při výměně vzduchu. 

Princip RJ je založen na předání tepla odpadního vzduchu nově příchozímu 

čerstvému vzduchu. Po této výměně dochází v závislosti na účinnosti RJ k výraznému 

ohřátí příchozího vzduchu, čímž snížíme náklady na dohřátí příchozího vzduchu, zatímco 

odpadní vzduch je odveden do venkovního okolí o nižší teplotě.  

 

 

Obr. 6 Princip rekuperace na deskovém výměníku 

Zdroj: nazeleno.cz, 2016 
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5.1 Centrální vs. Lokální RJ 

Rekuperační jednotky lze rozdělit dle místa osazení na Centrální a Lokální. 

5.1.1 Lokální rekuperační jednotka 

Lokální RJ se vyznačují mnohonásobně nižšími úvodními náklady v porovnání 

s centrálním typem. Úvodní investice se počítá v řádech tisíců a především není potřeba 

rozvodů potrubí skrze celý rodinný dům a nedochází k nákladným stavebním úpravám. 

Tento typ rekuperačních jednotek je proto vhodný především pro stávající objekty, které 

prochází pouze částečnou úpravou popřípadě do menších bytových jednotek, neboť 

jednotka řeší pouze určitý prostor bytu resp. jednu místnost.  

Dále se stávají častým řešením větrání jednotlivých kanceláří, kde již proběhla 

výměna starých netěsných oken za nová a dochází k problémům s vlhkostí v rozích 

místností. 

Na druhou stranu, však daný typ řešení se vyznačuje zvýšenou hlučností 

způsobenou rotujícím ventilátorem a je potřeba danou skutečnost řešit u dodavatele ještě 

před zakoupením. Další otázka se vznáší nad technickým řešením odvodu kondenzátů 

vytvářející se na mřížce RJ při teplotách pod 0°C. 

 

Obr. 7 Lokální rekuperační jednotka a její osazení 

Zdroj:  stavomarket.cz, 2016 
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5.1.2 Centrální rekuperační jednotka 

Při projektování systému vzduchotechniky s centrálního rekuperací je potřeba 

uvažovat již při úvodním návrhu domu a navrhnout systém vedení potrubí skrz celý 

rodinný dům a osadit centrální rekuperační jednotku do technické místnosti. Proto daný 

typ rekuperace se projektuje pouze do novostavby kvůli instalaci již zmíněného potrubí.  

Úvodní náklady do RJ a montáže rozvodů se pohybují řádově kolem 150.000 Kč a je 

vždy potřeba tento krok zhodnotit z ekonomického hlediska. [16] 

 

Obr. 8 Centrální RJ s rozvody a napojením na zemní registr 

Zdroj: phtrade.cz, 2016 

Další výhodou je možnost větrání celého domu pouze jednou RJ a díky umístění 

v technické místnosti eliminujeme případnou hlučnost systému na minimum. 

Mezi další a bezesporu hlavní výhodu centrální rekuperační jednotky je napojení 

na přídatné řešení předehřevů, například ve formě zemního registru (viz Obr. 8) 
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5.2 Typy rekuperačních jednotek 

Další dělení rekuperačních jednotek je dle typu osazeného výměníku. Mezi dva 

nejčastější typy RJ s vysokou účinností používanou u rodinných domů jsou s křížovým 

deskovým výměníkem a protiproudovým výměníkem. Hlavní rozdíl je v dráze 

jednotlivých kanálů a následné proudění vzduchu. 

5.2.1 Deskový křížový výměník 

Teplonosná plocha je tvořena dvěma k sobě kolmě připevněnými deskami svírající 

pravý úhel (viz Obr. 6). V minulosti desky se čtvercovou podstavou dosahovala účinnosti 

maximálně 60 %, proto došlo k modifikaci na šestiúhelník a možným zvýšením účinnosti 

až k hodnotám 70 %. V profilu desky jsou vylisovány kanálky, kdy jedno médium jednou 

plochou a druhé opačným přilehlými kanálky.  Hlavní nevýhodou deskových výměníků 

je problém s těsností při zvýšeném tlaku a v porovnání s protiproudovým nedosahuje tak 

vysoké účinnosti. Hlavní výhodou je bezpečné oddělení přívodního a odvodního vzduchu 

a nižší potřeba energie k pohonu. V dnešní době však užíváno převážně pro menší objemy 

větrání kvůli výraznému snížení účinnosti s větším objemem vzduchu. Dané 

technologické řešení je využito převážně u lokálních rekuperačních jednotek. [17] [18] 

5.2.2 Protiproudový trubkový výměník 

Na rozdíl od deskového výměníku proudí proud přívodního a odpadního vzduchu 

liniově proti sobě a tím vzniká delší dráha pro rovnoměrné předání energie celkovou 

účinnost až k hodnotám přes 90 %. Další výhodou daného řešení je v průběhu zimního 

provozu, kdy odpadá potřeba předehřevu přiváděného vzduchu, neboť konstrukce 

nezamrzá a elektrické nároky jsou pouze na ventilátory uvnitř RJ. [17] [18] 
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Obr. 9 Rekuperační jednotka s protiproudovým výměníkem 

Zdroj: pasivnidomy.cz, 2016 

5.3 Filtry a čištění 

Mezi hlavní výhody u RJ je spolu s nižšími měsíčními náklady na energie také 

kvalita přiváděného čerstvého vzduchu. Vzduch proudí přes filtrový systém oddělující 

vzduchové nečistoty ve formě pylu a prachových částic od vzduchu a tím vytváří čisté 

klima s nižší náchylností k tvorbě alergií. 

Každá rekuperační jednotka je osazena tzv. filtrem s plochou “Z“ na přívodním 

potrubí čerstvého vzduchu. Kvůli dnešnímu stavu ovzduší je důležité měnit daný filtr 

minimálně dvakrát ročně. Danou skutečnost dokumentuje přiložená fotografie z hlavního 

města Prahy po 6 měsících používání. Výhodou většiny RJ je jednoduchost dané výměny, 

jež dokáže pouhý obyvatel domu v průběhu několika okamžiků.   
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Obr. 10 Dokumentace stavu filtru po 6 měsících používání 

Zdroj: vlastní fotodokumentace 

Samotné filtry dělíme do tří kategorií dle typu filtrovaných nečistot. 

5.3.1 Filtry pro hrubé nečistoty – třída G1, G2 

Filtry třídy G1 a G2 patří mezi nejlevnější varianty a v praxi málo. Jejich hlavní 

použití je pouze při ochraně proti hmyzu, listí a písku. 

5.3.2 Filtry pro drobné nečistoty (květný pyl, mlha) – třída G3, G4 

Filtry třídy G3 a G4 patří mezi nejpoužívanější díky velmi vyváženému poměru 

ceny a účinnosti. Především třída G4 proti květnímu pylu a mlze jsou dnes velmi časté 

při rekuperaci v českých domácnostech. 

5.3.3 Filtry pro jemné částice (jarní pyl z bříz, olší, travin) – tř. F5,F7 

Třídy F5 a F7 slouží pro jemnou filtraci se schopností zachytit částice procházející 

plícemi. Filtry F7 se používají převážně v období pylových alergií na začátku jara a léta. 

Cenově patří mezi nejdražší řešení, avšak s největší účinností. 
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5.4 Entalpický výměník 

Při pravidelném větrání zvláště pomocí RJ v zimní období dochází k poklesu 

relativní vlhkosti v interiéru pod 20 %. Daná vlhkost se následně podepíše nejen na 

sesychání dřevěného nábytku, ale také na vnitřním klimatu a komfortu obyvatel domu. 

Z tohoto důvodu se RJ mohou osadit entalpickým výměníkem, které na rozdíl od běžných 

výměníků tepla dokáže přispívat až 60–70 % podílem vzdušné vlhkosti a bez dodatečné 

elektrické energie optimalizovat relativní vlhkost v místnosti. 

Další výhodou je možnost požít RJ s entalpickým výměníkem až do venkovní teploty – 

10°C na rozdíl od klasických výměníků použitelných do maximálního venkovního 

klimatu s teplotou 0°C. Díky tomu v českých teplotních podmínkách není obvykle 

potřeba dalších dodatečná protizámrzná ochrana. 

 

 

Obr.11  Entalpický výměník pro jednotku Zehnder 

Zdroj: Zehnder.cz, 2016 
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6. EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST NAVRHOVANÝCH 

OPATŘENÍ 

Případová studie řešená v textu dále se zaměřuje na porovnání dvou základních 

typů větrání domu. V první části modeluje ekonomický výpočet pro obvyklé větrání skrze 

větrání otevřenými okny a ve druhé části využívá technologii RJ s tepelnou výměnou 

vzduchu. Celý ekonomicko-fyzikální model vychází z teoretického modelu stavebního 

objektu postaveného v pasivním standardu o předem zvolených rozměrech. Vlastnosti 

budovy vycházejí z obecných poznatků získaných od projektantů a dat dohledatelných 

v databázích statistického úřadu. Výsledkem konečného výstupu studie je porovnání 

celkových nákladů v čase daných typů větrání a poskytuje orientační informace 

k výstavbě rekuperačního systému v rodinném domě a o vlastnostech jeho ekonomické 

návratnosti. 

6.1 Úvodní specifika studie 

V první fázi je detailněji vytvořen model rodinného dům postaveného v pasivním 

standartu s využitím výše zmíněných principů a technologií. Pasivní rodinný dům se 

rozléhá na základech o rozloze 150 m2, se světlou výškou interiéru 2,7 m a odpovídajícím 

objem 405 m3. Objekt je postaven ve formě bungalovu a veškeré rozvody 

vzduchotechniky jsou vedeny v podhledu o celkové délce 100 m. Při výpočtu ekonomické 

návratnosti je vycházeno z předpokládané prvotní investice do RJ v hodnotě stanovené 

dle výrobce a průměrných nákladů na rozvody vzduchotechniky vycházející z praxe 

v hodnotě 60.000 Kč, dle průměrných dat zjištěných z komunikace s projektanty. 

6.1.1 Počasí 

Při větrání interiéru bude docházet k mísení čerstvého vzduchu o určité průměrné 

teplotě. Údaje daných hodnot jsou převzaty z dat Českého hydrometeorologického ústavu 

za období 1990 – 2014 přímo dohledatelných na místních webových stránkách a místního 

vzduchu o stálé teplotě 21°C. 

Data předpokládané průměrné měsíční teploty jsou modelována z průměrné 

měsíční teploty pro jednotlivé roky z dat Českého hydrometeorologického. Detailní 

teploty a hodnoty jednotlivých let jsou k dohledání v Příloze č. 1. 
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Obr. 12 – Průměrné roční teploty 

 

6.1.2 Trendy energií 

Jedním z hlavních aspektů vstupujících do výpočtu ekonomické návratnosti RJ jsou 

ceny energií na vytápění, které velmi výrazně ovlivňují výslednou hodnotu. Do roku 1993 

vládlo v ČR na poli energetiky monopolní postavení státu bez možnosti vstupu dalších 

producentů energií do domácností a samotná cena tudíž nereflektovala tržní hodnotu. Po 

roce 1993 a pádu komunismu došlo k postupné privatizaci a převodu trhu s energiemi do 

tržního prostředí, kde v průběhu let docházelo k postupné transformaci. Kvůli velmi 

vysokým finančním výkyvům je období mezi lety 1993 až 2000 opomenuto a počátek 

predikce trendu energií vychází z let 2000 - 2015.  
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6.1.2.1 Elektrická energie 

Pro výpočty návratnosti investice do rekuperační jednotky je potřeba vycházet 

především z budoucího trendu cen elektřiny založeném na historických hodnotách. Pro 

stanovení průměrné ceny je vycházeno z tarifu D 45D s dvou tarifní sazbou spočtenou 

aritmetickým průměrem vycházející ze 2/3 pro hodnotu vysokého tarifu a z 1/3 nízkého 

tarifu viz příloha č. 2 – „Historické průměrné ceny elektřiny“ a dále je mapován vývoj 

cen měsíční sazby za třífázový jistič 3x25 A – 3x32 A. 

 

 

Obr. 13 – Historický vývoj ceny elektřiny včetně roční sazby jističů 
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6.1.2.2 Zemní plyn 

Cenový vývoj nákladů na vytápění plynem prochází obdobným rostoucím trendem, 

avšak především v porovnání s elektřinou se celosvětové zásoby množství zemního plynu 

neustále snižují a nejen z tohoto důvodu lze předpokládat velmi výrazný nárůst cen během 

následujících let. Historické hodnoty plynu vychází z předpokladu ročního odběru plynu 

v rozmezí 7,56 – 15 MWh/rok respektive 9,45 – 15 MWh/rok pro období 2006 – 2001. 

Detailně rozepsané statistiky jsou dohledatelné v příloze č. 4 – „Historické průměrné ceny 

plynu“. 

 
Obr. 14 – Historický vývoj ceny plynu včetně roční sazby  
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Z detailního pohledu přílohy č. 3 – „Model předpokládaného trendu cen elektřiny“ 

a přílohy č. 5 - „Model předpokládaného trendu cen plynu“ je zřejmý trend neustále 

rostoucích cen energií, které následně budou vstupovat do samotného výpočtu 

ekonomické návratnosti RJ v letech 2016 – 2050. Historické výsledky cen jsou 

k dohledání ve statistkách umístěných na webových stránkách Energetického regulačního 

úřadu. 

6.2 Větrání okny 

V první fázi studie se detailně porovnává jednoduché větrání otevřenými okny 

v pravidelných intervalech založeno dle hygienické normy ČSN EN 15665ÚZ1. Znění 

normy je definováno jako minimální objem přiváděného čerstvého vzduchu na osobu 

v rozmezí 15 – 30 m3/hod. v závislosti na aktivitě obyvatel. V produktivní části dne 

počítáme s hodnotou 30 m3/hod. na osobu, na rozdíl v odpočinkové části dne se 

pohybujeme kolem minimální hodnoty 15 m3/hod. na osobu. Proto v našem případě 

modelujeme fyzikální případ pravidelného větrání v intervalu 6:00 – 22:00 s hodnotou 

pro aktivní části dne a zbylý čas je kalkulováno s nižším objemem čerstvého vzduchu.  

Při fyzikálním výpočtu se vychází z objemu interiéru o hodnotě 405 m3 a stálé 

teplotě t1 = 21 °C. Z matematicko-fyzikálních tabulek zjistíme měrnou tepelnou kapacitu 

c1 a hustotu ρ1 vzduchu. Dále z přílohy č. 1 je ke zjištění odpovídající teplota vzduchu t2 

pro jednotlivé kalendářní měsíce a k odpovídajícím hodnotám lze vyčíst opět 

z matematicko-fyzikálních tabulek hodnotu měrné tepelné kapacity c2 a hustoty vzduchu 

ρ2. V průběhu výpočtu výměny vzduchu a ochlazení místnosti čerstvým příchozím 

vzduchem je pomíjená problematika stlačitelnosti vzduchu. Na základním principu 

kalorimetrické rovnice jsou vypočteny ucelené hodnoty potencionální změny teploty 

v interiéru v průběhu 60 minut za předpokladu nedostatečného vytápění. Hmotnost m2 

příchozího vzduchu je rovna násobku 30 m3 resp. 15 m3 čerstvého vzduchu, počtu 

obyvatel domácnosti (v našem případě 4 osob) a odpovídající hustotě exteriérové teploty 

vzduchu. Hmotnost m1 je násobkem hodnoty objemu vzduchu v místnosti poníženého o 

objem příchozího vzduchu násobeného hustotou vzduchu o teplotě 21°C. 
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VÝPOČET PRO MĚSÍC LEDEN 

 

Na základě kalorimetrické rovnice byla získána hodnota vzduchu po smísení 

čerstvého vzduchu o teplotě -1,448 °C a objemu 60 m3 s interiérem. Dále je postupováno 

podle rovnice ke zjištění úbytku tepla Q z hodnot teplotní změny ∆𝑡, měrné tepelné 

kapacity c1 a hmotnosti vzduchu v interiéru m. Následně z hodnoty Q bylo vypočten 

potřebný hodinový výkon P na udržení stálé teploty domácnosti 21°C během jedné 

hodiny v lednu. 

Následně daný hodinový výkon je převeden na roční hodnotu viz Příloha č. 6 a 7 – 

„Potřebný roční hodinový výkon pro větrání okny“.  

𝑡 =
c1 × 𝑚1 × 𝑡1 + c2 × 𝑚2 × 𝑡2

𝑐1 × 𝑚1 + 𝑐2 × 𝑚2
 

𝑡 =
1010 × 409,86 × 21 + 1005 × 78 ∗ (−1,448)

1010 × 409,86 + 1005 × 78
 

𝑡 = 17,43[°𝐶] 

𝑉 = 405 [𝑚3] 

𝑡1 = 21 [°𝐶] 

𝑐1 = 1010 [
𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
] 

𝜌1 = 1,188 [
𝑘𝑔

𝑚3
] 

 

𝑡2 = −1,448 [°𝐶] 

𝑐2 = 1005 [
𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
] 

𝜌2 = 1,3 [
𝑘𝑔

𝑚3
] 

 

 

 

 

𝑚1 = (𝑉 − 𝑉1) × 𝜌1 = (405 − 15 × 4) × 1,19 

𝑚1 = 409,86 [𝑘𝑔] 

𝑚2 = 𝑉2 × 𝜌2 = 15 × 4 × 1,3 

𝑚2 = 78 [𝑘𝑔] 

𝑉 = 405 [𝑚3] 

𝑡1 = 21 [°𝐶] 

𝑡2 = 17,43 [°𝐶] 

𝑐1 = 1010 [
𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
] 

𝜏 = 3600 [𝑠[ 

 

𝑚 = 𝑉 × 𝜌1 = 405 × 1,188 = 481,14 [𝑘𝑔] 

∆𝑡 = 𝑡1 − 𝑡2 = 21 − 17,43 = 3,57 [°𝐶] 

𝑄 = 𝑐1 × 𝑚 × ∆𝑡 = 1010 × 481,14 × 3,57 

𝑄 = 1 736 834,5 [𝐽] 

𝑃 =
𝑄

𝜏
=

1 736 834,5

3600
 

𝑃 = 482,45 [𝑊] 



- 33 - 
 

6.3 Větrání rekuperační jednotkou 

Výpočet procesu větrání pomocí RJ je postaven na obdobném principu jako větrání 

okny. Hlavní odlišností při kalkulaci ovlivňující celkový výsledek je účinnost RJ η 

definující schopnost využití tepla z odváděného vzduchu a částečného ohřátí příchozího 

čerstvého vzduchu. Výpočet samotné rekuperace je pouze orientační a nezohledňuje 

nerovnoměrné průtoky a možnou kondenzaci na deskách výměníků v mínusových 

hodnotách. I přesto dává vyjmout ucelenou představu o výhodnosti či nevýhodnosti 

systému v daném domě a lokalitě. 

Účinnost RJ je udávaná výrobcem v závislosti na objemu vzduchu proudícím skrz 

výměník. Na příkladu níže je uvedena účinnost η = 90 % rekuperační jednotky Paul 

Novus 300 při proudění vzduchu odpovídající objemu 120 m3/hod s průměrnou teplotou 

vzduchu t2 v měsíci Leden.  

 

 

Obrázek č. 15 – Účinnost rekuperační jednotky 

Zdroj: Atrea.cz 

  

Teplota přiváděného čerstvého vzduchu t‘ 

𝑡′ = 𝑡2 + (𝑡1 − 𝑡2) ∗ 𝜂 = −1,45 + (21 + 1,45) ∗ 0,9 = 18,76 [°𝐶] 

 

 

𝑄 = 1 736 834,5 [𝐽] 
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Tabulka č. 4 - Teplota příchozího čerstvého vzduchu t‘ 

 

Dále je postupováno obdobným způsobem z kapitoly „Větrání okny“. Pouze 

dochází ke změně vstupu v hodnotě venkovní teploty t2, který je nahrazena hodnotou t‘ 

na výstupu z RJ.  

Tabulka č. 5 – Potřebný hodinový výkon RJ 

 

 

 

 

 

 

 

Následně v závěrečné fázi jsou započteny energetické nároky na pohotovostní 

režim a pro fungování samotné RJ (viz příloha č. 8 – „Potřebný roční hodinový výkon 

pro větrání RJ“).  
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6.4 Ekonomické vyhodnocení 

V závěrečné fázi praktické studie dochází k evaluaci a srovnání energetických 

výstupů z jednotlivých typů řešení. Simultánně jsou srovnávány kumulované náklady na 

větrání okny a rekuperačními jednotkami firmy Paul a Brink v závislosti na využití 

elektrické energie a zemního plynu pro vytápění a dorovnání tepelných poklesů. 

Matematické výpočty jsou založeny na fyzikálních výpočtech výměny vzduchu a 

využití energie na vytápění z námi dimenzovaných modelů budoucího 

vývoje jednotlivých cen energií. Roční náklady na vytápění jsou násobkem potřebného 

ročního výkonu k trvalému udržení vnitřní teploty domácnosti a předpokládané ceny za 

daný typ energie včetně roční stále sazby. Následně jsou náklady upraveny meziročním 

indexem inflace 1,02 a následně přepočteny na současnou hodnotu s 2% diskontní sazbou. 

V posledním sloupci dochází ke kumulaci celkových nákladů sloužící k porovnání 

s ostatními náklady. 

Tabulka č. 6 – Roční kumulované náklady elektřiny při větrání okny 
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Při výpočtu kumulovaných nákladů pro rekuperační jednotky Paul a Brink je 

postupováno dle stejného ekonomického modelu doplněného o úvodní investiční náklady 

ve formě kupní ceny RJ dle výrobce a ceny 60.000 Kč za rozvod vzduchotechniky pro 

potrubí o délce 100 m vycházející z odborného odhadu a konzultací s projektanty pro 

modelový pasivní dům. Další položka vstupující do pravidelných nákladů je půlroční 

výměna pylových filtrů G4 o ceně 462 Kč za kus. Mezi hlavní podněty vedoucí v dnešní 

době k zřízení RJ jsou dotační programy zmiňované v předchozí kapitole a v našem 

modelovém případě se výrazně podílejí na snížení úvodních nákladů. 

Tabulka č. 7 - Roční kumulované náklady elektřiny při rekuperaci Paul  
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Tabulka č. 8 - Roční kumulované náklady elektřiny při rekuperaci Brink 

 

 

Detailnější informace jsou k dohledání v příloze č. 9 – „Porovnání ekonomických 

modelů větrání“  
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7. ZÁVĚR 

Primárním cílem a výsledkem bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou 

efektivnost rekuperační jednotky v pasivní výstavbě při využití aktuálně dostupných 

dotačních programů v návaznosti na ceny energií. Sekundární záměrem práce je 

vyhodnocení efektivnosti investice do RJ při pominutí dotačních programů. 

7.1 Ekonomická výhodnost RJ 

Z výsledných grafů (viz Příloha č. 9 - Porovnání ekonomických modelů větrání) je 

na první pohled patrná ekonomická návratnost. Při vytápění s využitím elektrické energie 

vychází doba návratnosti kolem 10 let. Při využití energie ve formě zemního plynu je 

návratnost o pět let delší. Při daném výsledku je systém s rekuperací výhodný, neboť 

předpokládaná životnosti bez výrazných finančních zásahů do rozvodů či RJ je dle 

výrobce 30 let. 

Při porovnání výsledků ročních kumulovaných nákladů pro RJ Paul Novus 300 a 

Brink Renovent Excellent 300 je vidět, že výchylka úvodní investice v řádech tisíci korun 

není rozhodující a hlavním faktorem udávající ekonomickou výhodnost systémů je 

především samotná účinnost rekuperace v návaznosti na budoucích ceny energií, které 

jsou hlavním faktorem ovlivňující konečný výsledek.  

Další mírné ovlivnění může být způsobeno diskontní sazbou a změnou inflačního 

indexu, popřípadě změnou nákladů na nákup nových filtrů. Avšak v celkovém porovnání 

jsou zmíněné hodnoty z ekonomického hlediska málo podstatné. 
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Obr. 16 – Srovnání ročních kumulovaných nákladů na elektrickou energii 

7.2 Ekonomická výhodnost RJ bez využití dotačních 

programů 

Finanční realizace systému vzduchotechniky s rekuperací teple je z pohledu 

ekonomické výhodnosti bez využití dotačních programu v dnešních podmínkách 

nemožné. Při uvažování nad dobou návratnosti bez finanční výpomoci se doba 

návratnosti prodlužuje na dobu 17 let, respektive 27 let (viz Příloha č. 10 - Porovnání 

ekonomických modelů větrání bez započtení dotačního programu). Z  hlediska budoucího 

vývoje je již velmi obtížné modelovat danou situaci a z ní vycházející celkovou 

ekonomickou výhodnost. 

7.3 Výsledky z praxe 

Při porovnání prezentovaných výsledků bakalářské práce a dohledatelných 

průzkumů jsou patrné odchylky především ve výsledcích doby návratnosti. Daný fakt je 

způsoben především jinými hodnotami za vytápění při větrání otevřenými okny. Tato 

skutečnost je ovlivněna chováním obyvatel rodinných domů, kteří preferují především 

nižší finanční náklady na vytápění za cenu snížení množství čerstvého příchozího 

vzduchu a tím způsobenou horší kvalitou ovzduší. Ve výsledcích je počítáno s hodnotami 
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30 m3/hod v období od 6:00 do 22:00 a v průběhu neaktivní doby s hodnotou 15 m3/hod 

definovanými hygienickou normou ČSN EN 15665ÚZ1, která je v praxi zřídka kdy 

dodržována, především během zimních měsíců. 

Při sekundární modelaci doby návratnosti se stálou hodnotu větraného vzduchu 15 

m3/hod na osobu se již pohybujeme řádově mezi 17 – 30 let (viz Příloha č. 11: Porovnání 

ekonomických modelů větrání dle praktických hodnot), jež věrohodněji simuluje větrání 

okny dle uvážení obyvatel domácnosti. Je potřeba, však znovu zdůraznit nízkou kvalitu 

ovzduší při dané hodnotě větrání a mezi hlavní výhody RJ patří především nadstandardní 

kvalita interiérového vzduchu. Z tohoto důvodu při navrhování řízeného větrání se 

zaměřujeme nejen na ekonomickou efektivnost, ale také na poskytnutý komfort v domě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 – Srovnání ročních kumulovaných nákladů na elektrickou energii nereflektující 

hygienickou normu 
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