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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vlivem zateplení rodinného domu na náklady spojené 

s vytápěním. Nejprve je věnována část vývoji výstavby, současným trendům ve výstavbě 

rodinných domů, cenám energií a možnostem vytápění. Dále je rozebrán zateplovací systém 

ETICS, způsob jeho provádění a tepelné posouzení rodinného domu se základními pojmy. 

Zateplení je navrženo ve třech variantách. Práce obsahuje tepelné posouzení původního stavu 

rodinného domu a následně tepelné posouzení po provedení zateplení a jeho ekonomickou 

návratnost. V závěru práce je zhodnocena doba návratnosti jednotlivých variant zateplení  

a vliv provedeného zateplení na cenu rodinného domu. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with insulation of the house and it's costs. First part relates to the 

developement of the construction, the current trends in the construction of houses, prices of 

energy and heating options. Next part relates with insulation system Etics, the way of it's 

implementation and thermal assessment with basic names. Thermal insulation is designed in 

three variants. The work includes thermal assessment in original condition and the assessment 

of new condition modified by adding thermal insulation with it's economic return. In 

conclusion, the diploma thesis evaluates the payback period of insulation options and the 

effect on price of this house. 

 

Klíčová slova 

Rodinný dům, úspora energie, zateplení, zateplovací systém, návratnost, energetická 

náročnost 
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1  ÚVOD 

1.1 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem diplomové práce je zhodnocení ekonomické návratnosti provedeného zateplení 

konkrétního rodinného domu v Rokytnici nad Rokytnou a zhodnocení této úpravy na cenu 

nemovitosti. 

Úvodní část diplomové práce se věnuje vývoji výstavby rodinných domů od historie po 

současnost včetně současných trendů ve výstavbě, kde jsou zmíněny hlavně domy s nízkou 

energetickou náročností. 

Další část práce se zabývá tepelnou energií, kde jsou rozebrány ceny energií a paliv,  

a dále možnosti vytápění rodinných domů, protože volba systému vytápění souvisí s úsporami 

energií. Následující část práce se zabývá možnostmi úspor energií v rodinných domech. Jsou 

zde rozebrány výplně otvorů, které jsou jednou z navrhovaných variant zateplení. 

Vhodná volba zateplení závisí na tepelném posouzení. Proto je část věnována 

energetické náročnosti budov s uvedenými možnostmi jejího hodnocení. Jelikož u zateplení je 

nejdůležitější součástí tepelná izolace, jsou v diplomové práci popsány také nejpoužívanější 

typy izolací a možnosti zateplování rodinných domů. Jako nejvíce využívaný zateplovací 

systém v dnešní době je používán systém ETICS. Proto je v další části podrobněji rozebrán 

včetně skladby, způsobu provádění a základních pojmů. Zateplení fasády domu je navrženo 

jako další možná varianta zateplení. Zateplení je navrženo celkem ve třech variantách. Práce 

dále obsahuje tepelné posouzení původního stavu rodinného domu a následně tepelné 

posouzení po provedení zateplení a vyhodnocení jeho ekonomické návratnosti. V závěru práce 

je vypočítána doba návratnosti jednotlivých variant zateplení s vyhodnocením nejvhodnější 

varianty. Dále je zde zhodnocen vliv zateplení na celkovou cenu nemovitosti. 
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1.2 ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ 

Tepelná izolace 

Jedná se o materiály zlepšující tepelně izolační vlastnosti konstrukcí. U rekonstrukcí se 

využívají jako dodatečné prvky a u novostaveb jsou mnohdy součástí navrhovaných skladeb 

konstrukcí a prvků. Díky jejich správnému návrhu a použití se dají značně omezit tepelné ztráty 

rodinných domů a budov obecně a následně i snížit náklady na energie. Tepelných izolací je 

mnoho druhů a každý má své specifické vlastnosti. V kapitole č. 6 budou detailněji rozebrány 

nejvíce využívané typy izolací a jejich nejvhodnější využití. 

Tepelný most 

Tepelný most lze charakterizovat jako místo v konstrukci, ve kterém dochází vzhledem 

k okolním částem konstrukcí, k větším tokům tepla. Tepelné mosty lze rozdělit do dvou 

hlavních kategorií. Jednou jsou tepelné mosty, které vznikají uvnitř konstrukce (různé kotvy 

apod.), a do druhé lze řadit tepelné mosty vznikající ve styku dvou prvků ( např. styk okenního 

rámu se stěnou atd.). Vliv vzrůstá hlavně u izolovaných konstrukcí.1 

Obálka budovy 

Obálka budovy je tvořena obalovými konstrukcemi domu. Jsou to konstrukce a prvky, 

které oddělují vytápěný prostor od nevytápěného nebo od vnějšího prostředí. Patří sem hlavně 

obvodový plášť, střešní konstrukce, výplně otvorů a podlahy ležící na zemině, popřípadě 

stropní konstrukce nad nevytápěnými prostory. Tyto konstrukce a prvky mají největší vliv na 

velikost tepelných ztrát domu. 

Tepelné ztráty budovy 

Jedná se o charakteristickou hodnotu budovy, pomocí které se navrhuje zdroj tepla pro 

budovu za určitých klimatických podmínek. Konkrétně se stanovuje potřebný výkon tohoto 

zdroje, který musí být vyhovující i v zimním období. Celková tepelná ztráta budovy je tvořena 

dvěmi složkami. První část tvoří tepelná ztráta větráním (infiltrací) a druhou tepelná ztráta 

                                                 

1 ŠUBRT, Roman a Michal VOLF. Stavební detaily: tepelné mosty. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 

 2003, 152 s. ISBN 80-247-0610-5. s. 11. 
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prostupem konstrukcemi.2  Pomocí výpočtu tepelných ztrát lze stanovit i optimální tloušťku 

tepelné izolace u rekonstrukcí domů. Podrobněji viz kap. č. 5.2. 

Potřeba tepla na vytápění 

Základem výpočtu je sestavení energetické bilance pro posuzované období. Tuto bilanci 

tvoří tepelné ztráty budovy společně se solárními a vnitřními zisky. Dnes se potřeba tepla 

počítá metodami, které umožňují její stanovení pomocí krátkých časových intervalů. 

Předchůdcem těchto metod byla zjednodušená metoda, která počítala s celkovou délkou 

otopného období společně s průměrnou venkovní teplotou.2 Potřeba tepla na vytápění se udává 

v kWh na určitý časový úsek (většinou rok). 

Spotřeba tepla na vytápění 

Zde se jedná již o reálnou hodnotu, která je nějakým způsobem naměřena nebo 

zjišťována. Například u plynu nebo elektřiny se jedná o hodnotu, kterou bude dodavatel energie 

požadovat zaplatit. Svůj vliv na velikosti spotřeby tepla má kromě jiných činitelů  

i způsob užívání budovy. Pro novostavby se dá obtížně stanovit pouze výpočtem.2 

Energetická náročnost budov (ENB) 

U starších budov je charakterizována především skutečným objemem spotřebovaných 

energií hlavně na vytápění, ohřev vody, osvětlení a popřípadě na provoz větracích systémů.  

U novostaveb je objem předpokládaných spotřebovaných energií stanoven pomocí výpočtu, 

který zahrnuje požadavky na standardizované užívání budovy.3 Podrobněji viz kap. č. 5. 

Součinitel prostupu tepla 

„Tato vlastnost hodnotí vliv celé konstrukce a k ní přilehlých vzduchových vrstev na 

šíření tepla prostupem. Je odvozena z tepelného odporu konstrukce R.“4  

Součinitel prostupu tepla přesněji vyjadřuje množství tepla, které projde stavební 

konstrukcí  

                                                 

2 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha: 

 EkoWATT, 2009, 43 s. ISBN 978-80-87333-03-7. s. 6. 

3 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha: 

 EkoWATT, 2009, 43 s. ISBN 978-80-87333-03-7. s. 5. 

4 ČSN 74 0540-4 Tepelné chování budov 
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o ploše 1 m2, která odděluje dva různé prostory o vzájemném rozdílu teplot 1 K, udává se ve 

W/(m2.K). Norma udává požadované minimální hodnoty součinitele prostupu tepla, které musí 

být splněny vždy, a doporučené hodnoty, které nejsou tak přísné.  

Tepelný odpor 

Hodnota udávající míru odporu konstrukce nebo materiálu proti pronikání tepla. 

Požadovaná je co nejvyšší hodnota tepelného odporu R. S rostoucím odporem se snižuje 

rychlost pronikání tepla. Jednotkou tepelného odporu je (m2K·W-1).  

Součinitel tepelné vodivosti 

Tato hodnota je nejdůležitějším parametrem u tepelných izolací, podle kterého lze 

vzájemně porovnávat jednotlivé typy izolací z hlediska izolačních vlastností. Udává se ve  

W·m-1K-1 a vyjadřuje jakým způsobem se materiálem šíří teplo. Vysoce kvalitní izolace mají 

tyto hodnoty minimální. 

Měrná potřeba tepla na vytápění 

Je číselný údaj vyjadřující potřebné množství tepla, které je potřeba domu dodat  během 

roku a váže se s celkovou velikostí vytápěné plochy (v kWh/(m2.rok)). Ve výpočtu se 

neuvažuje s účinností tepelného zdroje a celé otopné soustavy. Výsledek tedy pouze udává jaké 

jsou tepelně izolační vlastnosti domu. Vzhledem k jednotce této veličiny je možné vzájemně 

porovnávat různé typy domů a budov. Výpočet se provádí dle ČSN EN 13790.5 

Tepelné zisky 

Tepelné zisky představují množství tepla získaného z jiných zdrojů než z otopné 

soustavy. Dají se rozdělit na tři základní skupiny. První skupinu tvoří tepelné zisky od osob. 

Jejich velikost není nějak závratná, přesto zde zaujímají svoji část. Další skupinou jsou tepelné 

zisky od instalovaných spotřebičů. Zde jsou významně zastoupeny např. sporáky. Poslední 

skupinou jsou pasivní solární zisky, které se do domu dostávají přes výplně otvorů. V podstatě 

se jedná o sluneční energii vnikající do domu přes prosklené plochy. Jejich velikost je 

podstatně větší a např. u pasivních domů jsou důležité při návrhu konstrukčního řešení. 

                                                 

5 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha: 

 EkoWATT, 2009, 43 s. ISBN 978-80-87333-03-7. s. 5. 
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Rekuperace tepla 

Jedná se o zpětné využívání tepla odváděného z budovy. Toto teplo může být získáno 

při větrání z odpadního vzduchu nebo z odváděné odpadní vody. Dnes je nejčastěji využíváno 

nucené větrání s rekuperačními jednotkami. V této jednotce je poté odebíráno teplo 

z odváděného vzduchu a předává se čerstvému vzduchu přiváděnému. Místo rekuperační 

jednotky lze využít i tepelné čerpadlo, které pracuje na principu vzduch-vzduch. 
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2  VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ 

2.1 OD HISTORIE PO SOUČASNOST 

Lidská obydlí prošla rozsáhlým historickým vývojem. Jako úplně první obydlí byly 

využívány různé jeskyně a skalní převisy. Tato obydlí přestávala s přibývajícím časem jejich 

obyvatelům vyhovovat a jejich nároky se na ně stále zvyšovaly. Lidé z počátku postupně 

stavěli různé chatrče z kůlů a zvířecích kůží, začínali využívat i další dostupné materiály. Byla 

zde nutnost vytápění a nároky se stále zvyšovaly.  

Území naší republiky se nachází v srdci Evropy. Z toho vyplývá, že se zde můžeme 

setkávat s typy obydlí různých kultur z celé Evropy, které se zde střetávaly v minulosti. Za 

první opravdové průkopníky ve stavitelství a architekty lze považovat stavitele z období 

neolitu, což bylo u nás období asi kolem 6. tisíciletí př.n.l. V tomto období byly rozšířeny 

domy, které byly celkem pevné, ale jejich životnost nebyla tak dlouhá. Pohybovala se průměrně 

okolo 20 let. Půdorysné rozměry se pohybovaly v rozmezí 5,5-7 m na šířku, která byla daná 

vhledem k tehdejším možnostem. Délka však nebyla pevně stanovena a pohybovala se 

v rozmezí 20 až 45 m. Domy byly stavěny bez oken, stavitelé neměli k dispozici potřebné 

materiály pro jejich výplň a neznali způsob jak okna do konstrukce zakotvit.6  

Vznikaly tak již zmíněné typy příbytků a další hliněné a kamenné stavby až po současné 

rodinné domy, které využívají různé druhy cihelného zdiva, pórobetonu a nejnovější druhy 

materiálů. Pokud se jedná o materiály používané u nás, jsou zde nejvíce zastoupeny tradiční 

materiály, jako již zmíněný kámen, pálené cihly, dřevo a beton. Zděné domy mají  

u nás dlouhou tradici. Jejich vývoj a kvalita jsou úzce spjaty s vývojem stále modernějších 

materiálů a s rozvojem technologií a stavebních dílců a doplňkového sortimentu. Většina prvků 

je dnes vyráběna v továrnách. Tyto prvky v dnešní době významně ovlivňují vlastnosti, vzhled 

a tvar domu. Postupem času dochází i k rozvoji a zdokonalování prací, které souvisí 

s výstavbou domů. Na dnešní rodinné domy jsou kladeny stále vyšší nároky. Kromě hlavních 

požadavků, kdy dům zajišťuje soukromí obyvatelům a ochranu majetku, chrání je před 

                                                 

6 Dřevostavby Atrium www.atrium.cz [online], 2006 [cit. 2013-05-10].  Dostupné z: 

 <http://www.atrium.cz/atrium-special/historicky-vyvoj-staveb-obydli-a-domu>. 
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klimatickými vlivy, jsou zde stále vyšší požadavky z hlediska tepelné techniky a hlavně 

individuální požadavky každého budoucího obyvatele domu.7 

Zájem o bydlení v rodinném domě se neustále zvyšuje a možnosti v tomto směru se 

stále rozvíjí. V minulosti si lidé stavěli domy, které splňovaly jen základní požadavky pro jejich 

bydlení. V dnešní době se výstavba rodinných domů pohybuje v úplně jiné kategorii. Pro jejich 

výstavbu se využívají nejmodernější technologie a materiály. Na novostavby jsou kladeny 

vysoké nároky z hlediska ekonomiky, úspory energií a výdajů spojených s jejich provozem  

a údržbou. V dnešní době, kdy se vše neustále zdražuje, se v hojné míře začínají stavět 

nízkoenergetické, nebo pasivní domy, kde jsou náklady na provoz minimální. Dříve byly domy 

stavěny ve velké míře jako vícegenerační. Tento trend ale v dnešní době ustupuje  

a domy jsou stavěny jako jednogenerační s takovou dispozicí, která je vyhovující pro jejich 

obyvatele a nejsou zde žádné zbytečné prostory navíc. 

Dle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) se počet dokončených rodinných domů od 

roku 1997 každým rokem postupně zvyšoval až do roku 2010. V roce 1997 bylo dokončeno 

necelých 6 tisíc domů, v roce 2010 jich už ale bylo něco málo přes 19 tisíc. V následujícím roce 

klesl počet skoro o 2300 domů. Tento průběh je patrný z grafu č.1, který vychází z údajů ČSÚ.8  

Na tomto čísle má určitý podíl i ekonomická krize, která přinutila lidi více šetřit  

a přemýšlet o finančních investicích. Odhad vývoje výstavby v příštích letech je obtížný, lze ale 

předpokládat, že vzhledem k současné situaci na českém trhu se tato čísla nebudou nějak 

rapidně zvyšovat, dá se spíše očekávat mírný útlum. 

  

 

 

 

 

 

                                                 

7 Stavební firma Sardana  www.stavebni.tym.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10].  Dostupné z: 

 <http://stavebni.tym.cz/katRd/info.htm>. 

8   Český statistický úřad www.czso.cz [online databáze], 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

<http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/8209-13>. 
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Graf č.1 – Počet dokončených rodinných domů v ČR 
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2.2 SOUČASNÉ TRENDY VE VÝSTAVBĚ 

Dnešní rodinné domy lze rozdělit na dva typy. Jedním z nich je městský typ a druhým 

předměstský, který ale díky dnešnímu stylu života proniká i na venkov. Jedním z trendů dnešní 

doby je vytváření tzv. satelitních městeček, která jsou umístěna v blízkosti velkých měst. První 

„satelitní městečka“ se u nás začala postupně objevovat už v polovině 90. let minulého století. 

Jedná se o skupiny domů, které plní pouze funkci bydlení  a je zde omezená občanská 

vybavenost. Bohužel i na našem území se setkáváme s problémy, které provázejí tato městečka. 

Mezi hlavní problémy lze zařadit to, že všechny domy jsou téměř stejné a není zde patrná 

struktura klasické obce. Lidé z těchto městeček v nich ve většině případů nepracují, ale 

dojíždějí každodenně za prací do měst nebo do jejich průmyslových zón na okrajích.9 

V dnešní době je stále žádanější bydlení na venkově. Lidé chtějí v domech relaxovat, 

odpočívat a žít v čistějším a klidnějším prostředí, což se v městských domech moc nedá 

vzhledem k okolním vlivům ve městě. Díky pokrokům v informačních technologiích, vybavení 

domů a rozvoji dopravní infrastruktury se postupně eliminují rozdíly mezi životem v domě ve 

městě nebo na vesnici.  

                                                 

9 Stavební firma Sardana  www.stavebnittym.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10].Dostupné z: 

 <http://stavebni.tym.cz/katRd/info/jakZacit/vyvojRd.htm>. 
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Dle průzkumu firmy Ekonomické stavby v dnešní době stále narůstá skupina lidí do 30 

let, kteří dávají přednost stavbě nového rodinného domu před pořízením bytu. Pomáhají jim při 

tom podpůrné programy financování. Téměř většina lidí financuje výstavbu pomocí hypotéky  

a různých forem spoření, ale oproti minulosti došlo i k mírnému nárůstu počtu těch, kteří volí 

platbu v hotovosti. Nejčastěji probíhá výstavba domů v celkové ceně do 3 mil. Kč. Od toho se 

odvíjí i výše čerpané hypotéky.10 

V současné době se při výstavbě využívají nejmodernější technologie a materiály. Díky 

tomu se snižují náklady na provoz a zlepšují estetické vlastnosti staveb. V této souvislosti se 

hodně začíná brát zřetel i na ekologii, hlavně na spotřebu energií. Začínají se budovat 

nízkoenergetické a pasivní domy. Když už se člověk rozhodne investovat do výstavby, chce, 

aby dům sloužil jemu a ne aby on sloužil domu. Dnešní nízkoenergetické domy vycházejí 

cenově srovnatelné s klasickými domy a provozní náklady jsou podstatně nižší. U pasivních 

domů jsou úspory ještě vyšší, ale s ohledem na vyšší pořizovací náklady je návratnost investice 

delší. Jako nízkoenergetické domy se začínají ve značné míře využívat i montované 

dřevostavby. Jejich cena není moc vysoká a hlavní výhodou je rychlost výstavby.  

U starších domů je také snaha o snižování nákladů na jejich provoz. Nejrozšířenějším 

způsobem úspor energií je dnes výměna oken, kdy jsou starší okenní výplně s horšími 

vlastnostmi měněny za nejnovější druhy s mnohem lepšími parametry a menšími tepelnými 

ztrátami. Další velice používaným způsobem je zateplování vnějších konstrukcí domů. Tyto 

úpravy mají značný vliv na roční spotřebu tepla domácností a na náklady energií spojených 

s výrobou tohoto tepla. V posledních letech byly tyto úpravy podporovány i státem. Ten 

poskytoval na opravy dotace z programu nazvaného „Zelená úsporám“. Toto motivovalo 

mnohem více lidí k provedení těchto úprav. Celkové náklady se totiž poté snížily o velikost 

poskytnuté dotace. Z tohoto vyplývá, že ekologie je dnes opravdu jedním z hlavních kritérií při 

výstavbě, tomu napovídá i změna právních předpisů pro výstavbu rodinných domů, které 

naznačují, jakým směrem se bude výstavba v budoucnu ubírat. Také dnešní vybavení 

domácností je mnohem modernější a úspornější, než tomu bylo v minulosti. Stejně jako jsou 

kladeny požadavky na stavební konstrukce, jsou kladeny čím dál větší požadavky i na 

spotřebiče v domácnosti, hlavně na jejich spotřebu energií. V konečném součtu se tyto 

                                                 

10 Hypoindex  www.hypoindex.cz [online], 2011 [cit. 2013-10-05].  Dostupné z: 

 <http://www.hypoindex.cz/trendy-ve- vystavbe-rodinnych-domu>. 
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spotřebiče také podílí na celkové částce za spotřebované energie. I u spotřebičů jsou používány 

nejmodernější a kvalitní materiály, které jejich vlastnosti jenom zlepšují. 

2.2.1 Domy s nízkou energetickou náročností 

V současné době připadá asi 40% spotřebované energie v Evropské unii na budovy, 

proto se členské státy snaží o její snižování. Jedním takovým příkladem je schválení evropské 

směrnice z roku 2010, podle které by se měly od roku 2020 stavět pouze takové domy, kde se 

bude spotřeba energie blížit co nejvíce k nule. Přesná definice takového domu pak závisí na 

každém státu jak ji stanoví. Jedná se hlavně o to, aby novodobé domy spotřebovávaly co 

nejméně energií a aby se jimi zbytečně neplýtvalo.11 

 Největší množství energie připadá na vytápění. Oproti budovám postaveným 

v minulém století jsou dnes možnosti úspor veliké, ať už zateplením, čímž se dá uspořit až 40% 

energie, nebo nízkoenergetické domy, kde je úspora okolo 70%. Nejideálnějším typem jsou 

domy pasivní, které ušetří až 90% energií, tyto domy budou určitě v budoucnosti velice 

oblíbené. Nejvíce užívaným ukazatelem u budov v této oblasti je tzv. měrná potřeba tepla na 

vytápění udávaná na 1 m2 a rok.12  

Dle tohoto kritéria jsou domy děleny do dalších skupin - viz dále. Skutečná spotřeba 

energie a začlenění domu do příslušné skupiny záleží i na dalších faktorech. Jedná se například 

o přesnost výpočtu při návrhu, ale hlavně o skutečnou kvalitu provedení při realizaci. Stále 

častější zastoupení mají dnes i domy s nízkou energetickou náročností v podobě montovaných 

dřevostaveb. 

Nízkoenergetický dům (NED) 

Jedná se o domy, které jsou lépe izolovány oproti běžným domům, a u kterých měrná 

potřeba tepla na vytápění nepřesáhne 50 kWh/m2 za rok. Z největší části se na potřebě tepla na 

vytápění podílí konstrukce obálky budovy - podlaha, obvodové konstrukce, střešní konstrukce 

a výplně otvorů. Proto jsou nejvíce posuzovány. Požadavky nejsou tak vysoké jako u pasivních 

domů, proto lze dosáhnout nízkoenergetického domu jak u novostaveb, tak i u domů 

                                                 

11 Asociace výrobců minerální izolace www.mineralniizolace.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10].  

 Dostupné z: <http://www.mineralniizolace.cz/evropska-smernice-o-energeticke-narocnosti-budov-

 1294151915.html>. 

12 NAGY, Eugen. Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům. Bratislava: Jaga group, 2009, 207 s. 

 ISBN 978-80-8076-077-9. s. 11. 
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rekonstruovaných vhodnou volbou izolací, oken a kvalitním provedením. Hlavním 

předpokladem je zamezení vzniku tepelných mostů v konstrukcích, nebo jejich co největšímu 

omezení. Jako vytápění jsou často využívány systémy s rekuperační jednotkou, kdy je 

využíváno teplo odpadního vzduchu, které je předáváno přiváděnému čerstvému vzduchu. 

Tímto je docíleno i lepšího prostředí uvnitř domu. Tento způsob přispívá i k tomu, že v domě 

nevznikají plísně, které se tvoří v domech vlivem špatného větrání, kdy se dům uzavře a není 

zde vyhovující výměna vzduchu. Velký vliv má i zvolený tvar domu. Čím je kompaktnější, tím 

jsou tepelně izolační vlastnosti lepší. Různé výčnělky a podobně ubírají na kvalitě. S tvarem 

domu souvisí i volba umístění okenních otvorů. Nejlepším řešením je orientace co nejvíce na 

jižní stranu, kdy jsou využívány i tzv. pasivní solární zisky. Používají se okna s izolačními 

dvojskly nebo trojskly, které mají ještě lepší vlastnosti. U těchto systémů se využívá  

i pokovení, kdy je na vnitřní straně okna slabá vrstva, která zajistí, že se sluneční záření dostane 

do objektu, ale ven už se díky odrazu od této vrstvy nedostane.13 

Energeticky pasivní dům (EPD) 

Pasivní domy mají ještě lepší vlastnosti než nízkoenergetické domy. Ve srovnání 

s běžnými domy o stejné zastavěné ploše se vyznačují spotřebou energie na vytápění, která je 

asi o 80% menší. Měrná potřeba tepla na vytápění nepřesáhne ročně 15 kWh/m2.  

Vzhledem k těmto vlastnostem zde není často nutnost instalace klasické otopné 

soustavy. Při přerušení dodávky energie pro výrobu tepla se tento problém neprojeví dlouhou 

dobu. Tyto domy nejsou tak závislé na vnějších dodávkách a obejdou se i bez nich. Na 

vytopení domu stačí tepelné zisky od spotřebičů, slunečního záření, osob v domě a zpětné 

získávání tepla s vysokou účinností atd. Aby se dům choval jako pasivní, je třeba připravit 

pečlivě celý projekt domu, který by měl být sestaven spolupracujícími odborníky hned od 

začátku přípravy. Z velké části se na celkovém komfortu a vlastnostech podílí i vhodná volba 

tvaru domu, který by stejně jako u NED měl být co nejvíce kompaktní bez zbytečného členění, 

aby se zde nevyskytovaly tepelné mosty, jejichž omezením se sníží i množství unikajícího tepla 

z domu. Požadavky na obálku budovy jsou opět vysoké. Správným výběrem skladeb 

obvodových konstrukcí, okenních výplní a vyřešením všech detailů se zajistí vysoká úroveň 

celkového funkčního řešení a dosáhne se požadovaných tepelně izolačních vlastností. Vhodné 

je také umístění okenních otvorů s velice kvalitním zasklením opět co nejvíce na jižní stranu 

                                                 

13 NAGY, Eugen. Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům. Bratislava: Jaga group, 2009, 207 s. 

 ISBN 978-80-8076-077-9. s. 11-15. 
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pro co nejlepší tepelné zisky. V letních měsících jsou tepelné zisky redukovány, aby 

nedocházelo k velkému přehřívání, jednak rekuperační jednotkou, která v létě může plnit 

funkci klimatizace nebo umístěním stínících prvků před okenní otvory. Nezanedbatelný podíl 

na spotřebě energie mají i domácí spotřebiče. Jejich správným výběrem dle jejich energetické 

třídy lze ušetřit až 50% energie oproti klasickým spotřebičům v nižších třídách. Pokud se 

z velké části omezí potřeba energie na vytápění, je potřeba počítat i se snížením množství 

energie na ohřev teplé vody, která se celkem blíží hodnotě u vytápění. Tento problém je často 

vyřešen vhodnou volbou solárního systému, který uspoří značnou část energie, která by byla 

potřeba k ohřevu vody.14  

Graf č. 2 – Energetické potřeby a jejich krytí - platí se jen za červený sloupec15 

 

V následující tabulce je zobrazeno vzájemné porovnání jednotlivých skupin energeticky 

úsporných domů s jejich krátkou definicí vytápění, větrání a kvality izolace. Domy jsou 

rozděleny do 5-ti skupin dle měrné potřeby tepla na vytápění v kWh/m2  za 1 rok. 

 

 

 

                                                 

14 NAGY, Eugen. Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům. Bratislava: Jaga group, 2009, 207 s. 

 ISBN 978-80-8076-077-9. s. 15-17. 

15 EkoWATT www.ekowatt.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 <http://www.ekowatt.cz/cz/informace/uspory-energie/zasady-vystavby-pasivnich-domu>. 
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Tab. č. 1 – Porovnání jednotlivých typů rodinných domů16 

Montované domy - dřevostavby 

Do této skupiny domů lze zahrnout veškeré typy domů, ve kterých je nosná konstrukce 

tvořena dřevěnými prvky. Lze tedy hovořit jak o srubech, tak o domech s obvodovým pláštěm 

ze sendvičových panelů.  

Sruby zatím u nás nejsou tolik oblíbené jako v severských zemích, ale začínají se také 

objevovat. Jejich hlavní výhodou je šetrnost k životnímu prostředí a malá energetická náročnost 

při výstavbě. Na stavbu je používána kulatina z kvalitních stromů, které podléhají přísným 

podmínkám při jejich výběru. Prostředí uvnitř domu je vzhledem k vlastnostem dřeva také 

velice příjemné, díky dýchání dřeva je regulována vlhkost uvnitř domu a izolační vlastnosti 

jsou také kvalitní. Životnost těchto domů záleží také na jejich údržbě, pokud je tato údržba 

opravdu kvalitní, dá se hovořit i o 100 letech.17 

Montované dřevostavby se stávají čím dál více oblíbené díky svým vlastnostem  

a technologii výstavby. Jednou z hlavních výhod dřevostaveb je jejich rychlost výstavby. 

Pokud chce někdo během krátké doby bydlet v novém domě, je dřevostavba tou správnou 

                                                 

16 Centrum pasivního domu  www.pasivnidomy.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 <http://www.pasivnidomy.cz/pasivni-dum/co-je-pasivni-dum.html?chapter=definice-rozdeleni-podle-

 energeticke-narocnosti>. 

17 Portál Kanadské sruby Tábor www.kanadskesruby.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 <http://www.kanadskesruby.cz/o-srubech>. 

Domy běžné v 70.-80. 
letech min. století 
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tepla, 
vynikající 
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velmi těsné 
konstrukce 
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min. na 
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domu, velká 

plocha 
fotovol-
taických 
panelů 

Potřeba tepla na vytápění [kWh/(m2a)] 
většinou nad 200 80 - 140 méně než 50 méně než 15 méně než 5 
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volbou. Je-li pro dům připravena základová deska, je výstavba samotného domu otázkou  

i jednoho měsíce.  

Dům se skládá z nosné sloupkové konstrukce, ke které jsou postupně přidávány 

jednotlivé vrstvy obvodového pláště nebo se používají sendvičové panely, ve kterých jsou už 

z výroby připraveny okenní a dveřní otvory. Mezi hlavní výhody dřevostaveb určitě patří již 

zmiňovaná doba realizace stavby, která se pohybuje i okolo jednoho měsíce. Dalšími výhodami 

jsou určitě cena a možnost stavby v kterémkoliv ročním období, dřevostavby nejsou závislé na 

počasí, lze je tedy provádět po dobu celého roku. Jednou z nevýhod je u dřevostaveb zvukově 

izolační vlastnost dřeva. Ta není tak vysoká, takže může docházet k menším přenosům mezi 

podlažími domu.18 

Ve srovnání se zděnými domy jsou dřevostavby z hlediska energetické náročnosti na 

stejné úrovni kvality, mnohdy jsou na tom i lépe než některý zděný dům. Skladba obvodového 

pláště musí být navržena co nejkvalitněji, aby byly zajištěny co nejlepší tepelně izolační 

vlastnosti, a aby se zabránilo např. vzniku plísní uvnitř domu. Jako již u zmiňovaných skupin 

domů s nízkou energetickou náročností i zde platí, že se veškeré vlastnosti odvíjí od kvality 

projektu domu a následné výstavby s dodržením veškerých zásad technologie výstavby 

dřevostaveb.  

Důraz je opět kladen na správné provedení všech detailů a na co největší omezení 

vzniku tepelných mostů. Sendvičové konstrukce mají díky správnému výběru tepelné izolace  

a skladbě stěny výborné tepelně izolační vlastnosti, proto je důležité zajištění správného 

provedení celé stavby. Díky drobným nedostatkům při výstavbě se můžou vlastnosti do značné 

míry zhoršit. Dřevo samotné má horší akumulační vlastnosti než např. cihelná tvárnice. Tyto 

nedostatky eliminuje právě tepelná izolace. Díky ní se v domě udržuje požadovaná teplota. 

Oproti zděným domům se dřevostavby rychleji vytopí. Provozní náklady jsou u těchto domů 

také velice nízké. Při výběru projektu dřevostavby stojí za uvážení, zda postavit klasickou 

dřevostavbu nebo pasivní dřevostavbu. Náklady na výstavbu se mnoho neliší, ale provozní 

náklady se ještě více sníží.19 

 

                                                 

18 Portál Dřevěná stavba.cz  www.drevenastavba.cz [online], 2011 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 <http://drevenastavba.cz/sendvicove-drevostavby>. 

19 VELFEL, Petr a kol. Energie pro rodinný dům. 1. vydání. Hradec Králové: Paradise Studio, 2010, 

 173 s.  ISBN 978-80-254-7679-6. s. 24-25. 
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3  TEPELNÁ ENERGIE 

3.1 CENY PALIV A ENERGIÍ 

Dnešní ceny paliv a energií jsou hlavním důvodem toho, proč dochází stále častěji 

k rekonstrukcím rodinných domů. Největší část nákladů za energie připadá na vytápění, proto 

se nejčastěji rekonstruují ty části domu, které mají velký vliv na tepelné ztráty. Vhodnou 

volbou stavební úpravy se dají ušetřit tisíce korun ročně. Nejvhodnější je provedení zateplení 

celého domu včetně výplní otvorů, čímž se zlepší jeho tepelně technické vlastnosti a sníží se 

roční provozní náklady na vytápění. Vývoj cen paliv a energií pro domácnosti je zřejmý  

z následujících grafů. 

Zdražování se dotýká všech druhů paliv a při pohledu na jejich historický vývoj je 

zřejmé, že se ceny stále pozvolna zvyšují. Svůj vliv na tvorbě těchto cen má i zvyšování DPH. 

Tento trend je patrný také u cen uhlí – viz graf č.3. Ceny uhlí se dle tohoto grafu, který sleduje 

jejich vývoj od roku 2000 do roku 2011, zvýšily v průměru téměř dvojnásobně.  

Graf. č. 3 – Vývoj spotřebitelských cen uhlí20 

 

U oblíbeného druhu paliva, kterým je dřevo, se ceny také postupně zvyšují. Ceny jehličnatého  

i listnatého dříví se od roku 1993 do roku 2011 zvýšily téměř pětinásobně, což je patrné z grafu 

                                                 

20 Tzbinfo www.tzb-info.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 <http://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/7840-vyvoj-cen-pevnych-paliv-pro-domacnosti-v-letech-

 2007-2010>. 
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č.4. Nejpoužívanější jehličnaté dříví je stále výhodnější a jeho cena je průměrně asi  

o 280 Kč za prostorový metr nižší než u listnatého. I přes tyto ceny vychází topení dřívím 

nejlevněji. 

Graf. č. 4 – Vývoj ceny palivového dříví21 

 

Pozn.: Ukazatel: Kč za prostorový metr rovnaný s kůrou a DPH na odvozním místě. Palivové dříví VI. 

kategorie. 

Dle údajů Evropského statistického úřadu (Eurostat) se zvyšují postupným tempem  

i ceny elektrické energie a plynu.  

Oproti roku 2001, kdy stála 1 kWh okolo 1,40 Kč, platí dnes česká domácnost se 

spotřebou elektrické energie 2 500 až 5 000 kilowatthodiny za rok okolo 3,20 Kč/kWh, což 

představuje nárůst asi o 130%. V sousedním Slovensku byl tento nárůst dle Eurostatu zhruba 

36%, v Německu byl tento růst pozvolnější a činil asi 18%. V loňském roce se oproti 

předchozímu roku ceny téměř neměnily. Tento vývoj cen elektrické energie je patrný z grafu 

č.5, který vychází z údajů Eurostatu.22  

                                                 

21 Tzbinfo www.tzb-info.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 <http://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/7840-vyvoj-cen-pevnych-paliv-pro-domacnosti-v-letech-

 2007-2010>. 

22  Český statistický úřad - databáze Eurostatu  www.czso.cz [online databáze], 2013 [cit. 2013-05-10]. 

 Dostupné z: <http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=ten00115>. 
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Letošní rok přinese dle odhadů další zdražení, kdy se na ceně projevuje i podpora 

obnovitelných zdrojů energií ze strany státu, v tomto případě hlavně fotovoltaických elektráren. 

Celková cena za elektrickou energii se skládá ze silové elektřiny a z plateb za regulované 

položky, což dává prostor dodavatelům k jejímu zdražování. 

Graf. č. 5 – Ceny elektřiny pro domácnosti (EUR/kWh) 
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Pozn.: Ceny elektřiny pro domácnosti jsou definovány takto: průměrná národní cena v eurech za kWh bez daně 

platná pro první pololetí každého roku pro středně velké domácnosti (spotřebitelské pásmo Dc s roční spotřebou 

mezi 2500 až 5000 kWh). Až do roku 2007 jsou ceny vztahovány ke stavu k 1. lednu každého roku pro středně 

velké spotřebitele (Standardní spotřebitel Dc s roční spotřebou 3500 kWh). 

 Dle údajů Eurostatu, který sleduje i vývoj cen zemního plynu od roku 2001 po 

současnost se cena zemního plynu také neustále zvyšuje. Oproti roku kdy stál 1 gigajoule 

domácnost s roční spotřebou mezi 20 a 200 GJ (GJ) průměrně asi 120 Kč platí dnes za stejné 

množství plynu téměř 400 Kč což představuje nárůst asi o 230% během 12 let. V sousedním 

Německu byl nárůst za stejné období asi o třetinu. Celkový vývoj cen zemního plynu je patrný 

z grafu č.6.23 

 

 

 

                                                 

23  Český statistický úřad - databáze Eurostatu  www.czso.cz [online databáze], 2013 [cit. 2013-05-10]. 

 Dostupné z: <http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=ten00113>. 



28 

 Graf. č. 6 – Ceny plynu pro domácnosti (EUR/Gigajoule) 
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Pozn.: Ceny zemního plynu pro domácnosti jsou definovány takto: průměrná národní cena v eurech za Gigajoule 

(GJ) bez daně platná pro první pololetí každého roku pro středně velké domácnosti (spotřebitelské pásmo D2  

s roční spotřebou mezi 20 a 200 GJ). Až do roku 2007 jsou ceny vztahovány ke stavu k 1. lednu každého roku pro 

středně velké spotřebitele (Standardní spotřebitel D3 s roční spotřebou 83,70 GJ). 

Z předchozích grafů je patrné, že ceny paliv a energií se neustále zvyšují. Konečná 

částka za jejich roční spotřebu se proto dnes stále častěji stává signálem pro úsporná opatření 

na domě. Oproti minulým letům, kdy byly ceny podstatně nižší, se dnes rodinné domy zateplují 

stále častěji.  

3.2 MOŽNOSTI VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ 

3.2.1 Výběr topného systému 

Pro vytápění rodinných domů je v dnešní době možné použít různé topné systémy  

a zdroje tepla. Výběr topného systému patří mezi základní úkony při tvorbě projektu domu. 

Projekt by měl obsahovat i výpočet tepelných ztrát, tato hodnota je poté podkladem pro návrh 

vytápění, podle kterého je navržen vhodný zdroj tepla s odpovídajícím výkonem a vytápěcí 

tělesa. Jedním z hlavních hledisek při výběru je ekonomická stránka, jak už při výběru systému, 

kdy jsou kladeny požadavky na co nejlevnější pořízení zdroje tepla, tak při kalkulaci nákladů 

na roční provoz a údržbu. S tímto souvisí i dostupnost paliva, která ovlivní jak pořizovací 

náklady tak provozní náklady v budoucnosti. Orientační roční náklady pro různé druhy paliv  

a energií jsou uvedeny v grafu č.7. Při výběru vhodného druhu paliva je dobré brát v úvahu  
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i budoucí vývoj cen jednotlivých paliv. Nároky na obsluhu hrají určitě také svoji roli. Jsou 

kladeny požadavky na co nejkomfortnější obsluhu.  

Graf. č. 7 – Průměrné náklady na vytápění RD s roční potřebou tepla 200 GJ 24 

 

3.2.2 Dělení otopných systémů 

Podle umístění zdroje tepla 

• Ústřední vytápění – jeden zdroj tepla vytápí pomocí rozvodů tepla a stoupaček více 

místností nebo celou budovu. Zdroj tepla je umístěn v budově. Ústřední vytápění, kdy je 

zdroj tepla umístěn mimo vytápěnou budovu a slouží pro více budov, je tzv. dálkové 

ústřední vytápění. 

• Lokální vytápění – je jeden z nejjednodušších a dříve většinou nejpoužívanějších 

způsobů vytápění. V každé místnosti je zpravidla umístěn jeden zdroj tepla, který 

zároveň plní i funkci topného tělesa, bez rozvodů tepla, v jednotlivých místnostech může 

být umístěn jiný typ topidla.  

• Etážové vytápění – jeden zdroj tepla je umístěný zhruba ve stejné rovině jako otopná 

tělesa. V systému je osazené oběhové čerpadlo pro lepší cirkulaci. Při správném návrhu 

                                                 

24 Tzb info www.tzb-info.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 <http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/139-porovnaninakladu-na-vytapeni-podle-druhu-paliva>. 
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může toto čerpadlo chybět. Topidlo může být umístěné mimo obytné místnosti, slouží 

pro samostatnou jednotku v domě (byt, nebytový prostor) a pomocí rozvodů je dodáváno 

teplo do jednotlivých místností. 

Podle způsobu předávání tepla 

Teplo se šíří třemi možnými způsoby - vedením, prouděním a sáláním. Na těchto 

principech fungují všechny typy vytápění. 

• Otopná tělesa – teplo je systémem rozvodů dodáváno od zdroje do otopných těles 

odkud je předáváno do místností. Na jednotlivých tělesech jsou pro regulaci tepla 

osazeny regulační ventily. Velikost tělesa a jeho typ závisí na výpočtu při navrhování 

celé soustavy. 

• Podlahové vytápění – systém trubek nebo odporových drátů je umístěn přímo 

v podlaze, přestupem přes podlahu je teplo předáváno do místnosti. U tohoto typu jsou 

ztráty minimální, teplo je předáváno přímo od potrubí po celé jeho délce. Výhodou je 

nižší teplota pro dosažení tepelné pohody v místnostech. 

• Teplovzdušné vytápění – teplý vzduch je rozváděn po objektu pomocí rozvodů do 

dalších místností. Výhodou je možnost spojení s rekuperací a výměnou vzduchu, kdy 

dochází i k výměně vzduchu. 

• Stěnové vytápění – systém je umístěn ve stěnách místností, princip je obdobný jako  

u podlahového vytápění. Výhodou je nízká teplota topného média, což se odráží  

i v nákladech na provoz v množství spotřebovaného paliva. 

3.2.3 Zdroje energie pro vytápění 

 V dnešní době jsou používány různé druhy paliv. Při jejich výběru je brán zřetel hlavně 

na jejich cenu a dostupnost. Ceny paliv se neustále postupně zvyšují, takže jejich správným 

výběrem se dají ušetřit velké částky. Bohužel dnes jsou ceny poměrně vysoké, a tak se spousta 

lidí opět vrací k původním druhům paliv, hlavně k uhlí a dřevu. Tento trend je typický hlavně 

v menších vesnicích, kde je v otopné sezóně ovzduší celkem znečištěné. Zaleží také na 

výhřevnosti daného paliva, která udává, jaké množství tepla se uvolní při dokonalém spálení 

jedné jednotky množství (1 kg u tuhých paliv, nebo 1 m3 u plynných a kapalných paliv) daného 

paliva. Porovnání výhřevností jednotlivých druhů paliv udává tabulka č.2. Z důvodů vysokých 

požadavků na ekologii se začínají také ve velké míře využívat i obnovitelné zdroje energie 

v podobě solárních kolektorů a tepelných čerpadel - viz dále. Jejich pořízení je díky jejich 

šetrnosti k životnímu prostředí z části podporováno i ze strany státu a dalších dotačních 
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programů. Solární kolektory jsou většinou používány na ohřev TUV, ale pokryjí maximálně 

80% energie, která je potřeba k ohřevu. Roční náklady na vytápění závisí ve velké míře také na 

technickém stavu výplní otvorů, na skladbě obvodových konstrukcí a zda je použito zateplení. 

Pokud je dům zateplený a jsou použita moderní okna s vysokými tepelně izolačními 

vlastnostmi, dají se roční náklady hodně minimalizovat. 

Tab. č. 2 – Výhřevnost paliv25 

Druh paliva 
Výhřevnost 

[MJ/kg] 

Výhřevnost 

[MJ/m3] 

Černé uhlí 20,9 - 31,4  

Hnědé uhlí 10,5 - 17,2  

Koks 27,50  

Dřevo obecně 14,23  

Brikety 23,05  

Lehký topný olej 
(LTO) 

41,45  

Těžký topný olej 
(TTO) 

40,30  

Propan 43,50  

Zemní plyn  34,05 

Dřevní štěpka 10,10 - 16,40  

Tuhá paliva 

Tento druh paliv je v dnešní době ve starších rodinných domech stále ještě hodně 

rozšířený. Z této skupiny je u nás nejvíce využíváno uhlí (hnědé, černé), koks a palivové dříví. 

Vzhledem ke stávajícím cenám energií a jejich budoucímu vývoji vychází tato paliva  

i nejlevněji. Nižší cena ale znamená v tomto případě více starostí v porovnání s elektřinou nebo 

plynem, které jsou mnohem komfortnější. Je nutno brát v úvahu hlavně dostupnost paliv  

a jejich následné uskladnění. Ekologie však hraje svou roli i v této oblasti, proto se postupně 

upravují požadavky na vytápění těmito palivy a je snaha je nahrazovat ekologičtějšími. 

Nejlevnějším palivem je dřevo, proto se dnes opět čím dál více lidí vrací k topení 

dřevem. Tento trend je patrný hlavně na vesnicích, kde je dostupnost tohoto paliva mnohem 

                                                 

25 Ekobioenergo www.ekobioenergo.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 <http://ekobioenergo.cz/5-obnovitelne-zdroje/28-vyhrevnost-paliv.html>. 
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větší, ať už koupí hotového dříví, nebo ho lze snadněji získat i povolenou svépomocnou 

přípravou dřeva. Nejvíce využívaným druhem je klasické dříví, a dřevní odpad v podobě 

dřevěných briket a peletek. Stále více oblíbenější se dnes stává také dřevní štěpka, která se 

začíná ve velké míře využívat pro její dostupnost a cenu. Použití dřeva jako paliva má 

samozřejmě své výhody i nevýhody. Dřevo v syrovém stavu je nutné někde uskladnit a nechat 

vyschnout. Vlhkost dřeva má velký vliv na účinnost při vytápění, čím je menší tím lepší 

účinnosti je dosaženo. Dnešní kotle dosahují účinnosti až 90 %. Do obliby se dostávají moderní 

krby nebo krbové vložky, které využívají pouze dřevo jako palivo. Dají se napojit na systém 

vytápění a plní funkci zdroje tepla. Při správném návrhu a výběru se dá dosáhnout nízkých 

provozních nákladů. 

Průměrné roční náklady na vytápění se pohybují u zatepleného domu (roční potřeba 

tepla 70 GJ) okolo 20 tisíc Kč. 26 U domu staršího, který není zateplený a roční potřeba tepla se 

pohybuje okolo 200 GJ, jsou náklady na provoz okolo 50 tisíc Kč viz graf č.7.  

Dalším druhem tuhých paliv je uhlí. Jeho použití má svá omezení z hlediska ekologie, 

ale díky moderním spalovacím kotlům je spalování uhlí v dnešní době mnohem ekologičtější 

než tomu bylo před pár lety. Účinnost kotlů je vysoká a díky výhřevnosti uhlí je provoz tohoto 

typu vytápění také celkem ekonomický. Vše ale záleží na správném výběru kotle a na 

tepelných ztrátách domu. Nevýhodou u tohoto druhu paliva jsou opět nároky na skladovací 

prostory a doplňování paliva.  

Roční náklady v zatepleném rodinném domě se u vytápění využívajícím černé uhlí 

pohybují okolo 28 000 Kč. Pokud se však jedná o starší dům, kde není použito zateplení 

obvodových konstrukcí, zvýší se roční náklady až na 80 tisíc Kč.27 

Elektrická energie 

Elektrická energie patří do skupiny komfortnějších způsobů vytápění, což se odráží  

i na ročních nákladech na provoz. Dnešní zdroje tepla mají určitě vyšší účinnost než tomu 

bývalo u starších, proto dnes nejsou náklady tak vysoké jako tomu bylo dříve. Záleží 

                                                 

26 Tzb info www.tzb-info.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 <http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/139-porovnaninakladu-na-vytapeni-podle-druhu-paliva>. 

27 Tzb info www.tzb-info.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 <http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/139-porovnaninakladu-na-vytapeni-podle-druhu-paliva>. 
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samozřejmě na správném návrhu a provozu celého systému. U starších rodinných domů byly 

používány elektrické kotle, které byly napojeny na stávající systém vytápění s otopnými tělesy 

a větším množstvím teplonosného média. Z tohoto důvodu vycházel provoz takového systému 

podstatně dráž oproti např. tuhým palivům. Dnes jsou k vytápění využívány přímotopné 

panely, konvektory, akumulační kamna a další. Jejich výkon a spotřeba jsou hlavními kritérii 

při jejich výběru. Vhodné je i využití elektrického podlahového vytápění. Jsou zde nižší nároky 

na teplotu, což se pozitivně odráží v ročním množství spotřebované energie. 

Roční náklady u komfortního vytápění elektřinou jsou dle grafu č.7 u rodinných domů 

asi třikrát vyšší než u vytápění dřevem. Velký vliv na konečnou částku mají nejen tepelně 

izolační vlastnosti domu, ale také individuální přístup k vytápění a dodavatel elektrické energie 

s poskytovaným tarifem. 

Plynná paliva 

Využití plynu k vytápění rodinného domu patří společně s elektřinou ke komfortnějším 

způsobům vytápění. Vzhledem k téměř nulovému odpadu patří plyn v porovnání s fosilními 

palivy k ekologickým palivům. V dnešní době je tento druh vytápění stále hodně využívaný, 

hlavně kvůli poskytovanému komfortu při jeho využití. Vhodným výběrem kotlů a jejich 

příslušenství se dá dosáhnout menších provozních nákladů. Vzhledem k aktuálním cenám  

a jejich budoucímu vývoji přechází velké množství lidí na jiné zdroje tepla než je plyn. Roční 

náklady na provoz plynového vytápění jsou asi dvojnásobné v porovnání s levnějším dřevem 

viz graf č.7. 

3.2.4 Tepelná čerpadla 

Tepelná čerpadla patří k moderním alternativním zdrojům tepla s hospodárným 

provozem, která jsou šetrná k životnímu prostředí. V České republice se zatím používají v malé 

míře. Jedním z hlavních důvodů jsou určitě jejich pořizovací náklady, které jsou v porovnání 

s jinými zdroji tepla o dost vyšší. Při jejich výběru je nutné brát v úvahu nejen již zmíněné 

pořizovací náklady, ale také návratnost investované částky vzhledem k životnosti čerpadla. 

Pokud bude např. životnost čerpadla udávána max. 20 let a návratnost vyjde okolo 25 let, 

nebude tato investice výhodná. Tepelná čerpadla jsou podporována i ze strany státu Při využití 

dotačních programů se dají jejich pořizovací náklady o značnou část snížit. Vzhledem 

k předpokládanému budoucímu vývoji cen se dá ale očekávat, že se začnou stále častěji 

využívat a jejich návratnost se bude snižovat. Jejich chod není náročný na obsluhu, pracují 

většinou automaticky, podle nastavení požadované teploty v domě.  
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Tepelná čerpadla fungují na podobném principu jako chladící zařízení. Odebírají teplo 

z okolních zdrojů tepla (vzduch, voda nebo země) a pomocí výparníku, kompresoru  

a cirkulujícího chladiva předávají získanou energii pro ohřev např. topného média v otopné 

soustavě nebo teplé vody. Celý proces lze zjednodušeně popsat následujícím způsobem. Teplo, 

které se odebere z okolních zdrojů se přivádí do výparníků, zde je předáno chladivu. Chladivo 

zahřátím mění skupenství z kapalného na plynné a je přivedeno už jako plynné do kompresoru, 

kde se stlačuje na vysoký tlak. Poté putuje jako stlačené do kondenzátoru, kde kondenzující 

chladivo předává získané teplo o vyšší teplotě, než jakou mělo při odběru na začátku cyklu, do 

systému, který je na tepelné čerpadlo napojen (otopná soustava, bazén, ohřev teplé vody). Pro 

svůj chod odebírají elektrickou energii, kterou spotřebovává kompresor v čerpadle, takže je 

nutno brát v potaz i provozní náklady těchto čerpadel.28 

Jedním z hlavních ukazatelů výkonnosti tepelného čerpadla je topný faktor. Tento 

parametr ukazuje, kolik dané čerpadlo spotřebuje elektrické energie a zároveň kolik vyrobí 

tepla. Při posuzovaní kvality daného čerpadla je nutné brát v úvahu, při jakých podmínkách 

bylo daného topného faktoru dosaženo. Záleží především na údajích o teplotě média při vstupu 

do čerpadla a na teplotě při jeho výstupu z něj. Z předchozího vyplývá, že samotné číslo 

udávající topný faktor je spíše orientační. Záleží hlavně na teplotách média při vstupu  

a při výstupu.29 

Zdroje tepla pro tepelná čerpadla 

Zdroji tepla pro tepelná čerpadla mohou být: 

• teplo podloží (hlubinné vrty), 

• podzemní voda (hlubinné vrty, studny), 

• povrchová voda (vodní toky, vodní nádrže, rybníky a jiné), 

• půdní vrstva (zemní kolektory), 

• vnitřní vzduch, 

• venkovní vzduch. 

Podrobněji budou rozebrány pouze nejvíce používané zdroje tepla u tepelných čerpadel. 

                                                 

28 Portál Tzbinfo www.tzb-info.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné  

 z: < http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla>. 

29 SRDEČNÝ, K., TRUXA, J. Tepelná čerpadla. 1.vydání. Praha: EkoWATT, 2009, 71 s. ISBN 978-

 80-87333-02-0. s. 17-18. 
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Teplo podloží 

Tepelné čerpadlo - dále jen TČ pracující na tomto způsobu odebírá teplo ze zeminy 

pomocí hlubinných vrtů, ve kterých je uložen kolektor s teplonosnou látkou. Tento druh je 

velice efektivní, protože pod povrchem nedochází k velkým výkyvům teplot zeminy. 

Srdečný uvádí, že se zvětšující se hloubkou pod povrchem se teplota zeminy zvyšuje. 

Obyčejně se každých 30 metrů zvýší o 1 °C a v hloubce 100 m pod povrchem je teplota zhruba 

10 °C. Pro získání tepla ze zeminy se využívají hlubinné vrty (i několik současně), které 

dosahují hloubky od 50 do 150 metrů. Při volbě více vrtů současně je nutné dodržet vzájemné 

distance, které jsou asi 10 % celkové hloubky vrtu, minimálně však 10 m. Lepším řešením je 

volba jednoho hlubšího vrtu než např. dvou kratších Prvních 10 m vrtu pod povrchem totiž 

nemá velký vliv na získávání tepla. Při návrhu hloubky vrtu se vychází z požadovaného výkonu 

TČ. Pro výkon 1 kW je zapotřebí zhruba 12 až 18 m hluboký vrt. Celková hloubka se odvíjí 

také od geologických podmínek v místě vrtu. Průměr vrtu se obyčejně pohybuje v rozmezí 130 

až 220 mm. Po vložení kolektoru do vrtu je nutné vrt utěsnit betonovou směsí z důvodu 

zamezení vnikání povrchové vody vrtem do podzemních zdrojů vody.30 

Voda jako zdroj tepla 

Jedním typem řešení využívajícím teplo získané z vody je tepelné čerpadlo, které 

odebírá teplo z podzemní vody. Čerpadlo funguje na principu odebírání podzemní vody ze 

zdroje, která je následně odváděna do výparníku tepelného čerpadla, kde je jí odebrána část 

tepla a ochlazená se vypouští do vsakovací studny. 

Díky stálé průměrné teplotě podzemní vody, která se pohybuje po celý rok okolo  

10 °C, je topný faktor nejvyšší v porovnání s ostatními typy TČ, a proto se dá říci, že tento typ 

je nejúčinnější. Jedinou nevýhodou je zde nutnost studny, která celoročně pokryje potřebu vody 

pro TČ a již zmíněná vsakovací studna, do které je následně odváděna použitá podzemní voda. 

Z tohoto důvodu musí mít okolní zemina takové parametry, aby bylo možné stejné množství 

použité vody opět vrátit do země.31 

                                                 

30 SRDEČNÝ, K., TRUXA, J. Tepelná čerpadla. 1.vydání. Praha: EkoWATT, 2009, 71 s. ISBN 978-

 80-87333-02-0. s. 21-23. 

31 SRDEČNÝ, K., TRUXA, J. Tepelná čerpadla. 1.vydání. Praha: EkoWATT, 2009, 71 s. ISBN 978-

 80-87333-02-0. s. 25-27. 
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Dalším typem využívajícím teplo získané z vody je TČ, které má umístěný kolektor na 

dně vodní nádrže nebo vodoteče. Vzhledem k problémům spojeným s provozem tohoto typu  

a vlastnostem těchto vod, jako je zamrzání a časté znečištění, není tento způsob moc 

využívaný.  

Půdní vrstva 

Jedná se o další typ, který využívá teplo získané ze zeminy pomocí půdního plošného 

kolektoru. Tento kolektor je tvořen potrubím umístěným v osových vzdálenostech okolo 80 cm 

a v hloubce zhruba 1,2 až 1,5 m pod terénem na přilehlém pozemku. Výhodou oproti 

hlubinným vrtům jsou nižší pořizovací náklady, ale topný faktor během topné sezóny kolísá, 

z důvodu změn teplot v zemině, které ovlivňuje teplota okolního vzduchu. Ochlazování 

pozemku nemá žádné negativní vlivy na okolní vegetaci, záleží pouze na správném návrhu  

a provedení zemního kolektoru.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

32 SRDEČNÝ, K., TRUXA, J. Tepelná čerpadla. 1.vydání. Praha: EkoWATT, 2009, 71 s. ISBN 978-

 80-87333-02-0. s. 28-30. 
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4  VÝPLNĚ OTVORŮ 

Výplně otvorů, kam patří okna, dveře a vrata, patří mezi slabší místa obálky budovy 

z hlediska tepelně izolačních vlastností celého domu. Největší zastoupení z této skupiny mají 

okna. Jejich celková plocha není v porovnání s ostatními konstrukcemi obálky budovy tak 

velká, ale jejich vliv na velikost tepelných ztrát je významný. Okna jsou tvořena dvěmi 

základními částmi – rámem okna, pomocí kterého je okno zakotveno do konstrukce  

a okenními křídly, která jsou zasklena a ukotvena k rámu a jsou pohyblivá dle druhu a typu 

okna. Právě zasklení oken se nejvíce podílí na tepelných ztrátách okny. 

 Výběr správného typu okna by se tedy neměl podcenit a okna by měla splňovat základní 

požadavky : 

• zajištění dostatečné výměny vzduchu, 

• ochrana proti vnějším klimatickým vlivům, 

• využívání solárních zisků a prostup slunečního záření, 

• izolace proti hluku z vnějšího prostředí, 

• denní osvětlení, 

• architektonické požadavky atd.33 

Dle použitého materiálu pro výrobu okna se dají rozdělit do čtyř skupin: 

• dřevěná  

• plastová 

• kovová 

• kombinovaná 

Dřevěná okna 

Dřevěná okna byla v minulosti velice využívaná. Jedním z hlavních důvodů byla určitě  

i dostupnost dřeva jako materiálu. Dnes se na výrobu dřevěných oken využívají vícevrstvé 

lepené profily, které mají i lepší vlastnosti než dříve využívané profily z masivu. Dnes se velice 

využívají tzv. eurookna, která jsou upravená tak, aby splňovala požadavky evropských norem. 

Mezi výhody dřevěných oken patří jistě jejich tvarová variabilita a tepelně izolační vlastnosti 

                                                 

33 POČINKOVÁ, Marcela, Danuše ČUPROVÁ a Olga RUBINOVÁ. Úsporný dům. 1. vyd. Brno: 

 CPress, 2012, viii, 184 s. ISBN 978-80-264-0014-1. s. 56. 
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dřeva. Nevýhodou je nutnost údržby a ochrany oken v podobně nátěrů proti působení 

venkovních klimatických vlivů.34 

Plastová okna 

O těchto oknech se dá hovořit jako o bezúdržbových, oproti dřevěným, kde je údržba 

nutná. Jedná se o okna, která jsou tvořena vícekomorovými plastovými profily nejčastěji  

z PVC s vloženou kovovou výztuží, která přenáší mechanické namáhání. Díky pokroku 

v technologiích výroby těchto oken se dnes vyrábějí okna i bez vložené výztuže. Tepelně 

technické vlastnosti oken závisí na druhu zasklení, kvalitním těsnění, stavební hloubce otvoru  

a na konstrukci komor rámu. Nejdůležitějším údajem ale zůstává hodnota součinitele prostupu 

tepla. Tento údaj má větší význam než počet komor rámu. Mezi hlavní výhody těchto oken 

určitě patří tepelně izolační vlastnosti, již zmíněná téměř nulová údržba a příznivá cena 

v porovnání s užitkovými vlastnostmi. Hlavní nevýhodou je jistě menší tvarová stálost plastů 

oproti dřevu nebo kovu.35 

Kovová okna 

Kovová okna se nejčastěji využívají u staveb pro občanskou vybavenost. U rodinných 

domů se nejčastěji využívala u sklepů. Nejrozšířenějším typem jsou okna ze slitin hliníku. 

Nevýhodou kovových oken jsou tepelné mosty tvořené okenními rámy. Dnešní moderní okna 

využívají vložené tepelně izolační prvky v rámech, které ruší tepelné mosty, nebo je podstatně 

omezují. Výhodou hliníkových oken je jejich pevnost, tvarová stálost a minimální nároky na 

údržbu. 36 

Kombinovaná okna 

Využívají předností jednotlivých materiálů a jejich vhodnou kombinací zlepšují 

vlastnosti oken. Snižují se tak například požadavky na jejich údržbu, což je případ dřevěných 

                                                 

34 MOTYKOVÁ, Adela. Okna: správná řešení pro novostavby i rekonstrukce. 1. vyd. Praha: Grada, 

 2008, 112 s. ISBN 978-80-247-2674-8. s. 16-20. 

35 MOTYKOVÁ, Adela. Okna: správná řešení pro novostavby i rekonstrukce. 1. vyd. Praha: Grada, 

 2008, 112 s. ISBN 978-80-247-2674-8. s. 20-25. 

36 MOTYKOVÁ, Adela. Okna: správná řešení pro novostavby i rekonstrukce. 1. vyd. Praha: Grada, 

 2008, 112 s. ISBN 978-80-247-2674-8. s. 25-27. 
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oken, kdy je možné exteriérovou část vytvořit pomocí hliníkového profilu. Nebo naopak se 

zvyšují tepelně izolační a mechanické vlastnosti. 

4.1 KONSTRUKČNÍ TYPY OKEN 

Podle uspořádání křídel ve směru tloušťky stěny okna dělíme následovně: 

Jednoduchá okna 

Jedná se o okna s jedním rámem a křídly, u kterých bylo v minulosti používáno pouze 

jednoduché zasklení. Vzhledem k jejich špatným tepelně izolačním vlastnostem nejsou dnes již 

tyto typy používány do vytápěných prostor. 37 

 Díky pokrokům v technologiích a vývoji jsou dnes využívána jednoduchá okna 

s izolačními dvojskly, popř. trojskly, která vykazují ještě lepší vlastnosti. Jako výplň mezi skly 

se nejčastěji využívají inertní plyny (argon, krypton). Tento typ oken je dnes nejpoužívanější  

a jejich rámy se vyrábí ze všech běžných materiálů (plast, dřevo, kov). 

Dvojitá okna 

Jedná se o okna se dvěma samostatnými křídly (ve směru tloušťky stěny), samostatně 

otevíravými, mezi kterými je volný prostor v rozmezí 150 až 200 mm. Zasklení těchto oken je 

stejně jako u jednoduchých oken tvořeno pouze jednou tabulí skla. Tato skladba ale nevyhovuje 

dnešním požadavkům. Pro zvýšení tepelně izolačních vlastností je vhodné provést výměnu 

zasklení vnějšího křídla za izolační dvojsklo.33 

Zdvojená okna 

Jedná se o okna s jedním rámem a se dvěma na sebe doléhajícími křídly, která jsou 

k sobě sešroubována a tudíž se otevírají společně, fungují stejně jako okna jednoduchá. Funkci 

tepelně izolačního prvku tvoří vzduchová mezera 40 – 50 mm mezi skly těchto dvou křídel, 

která jsou zasklena každé jedním sklem. Bohužel také tyto konstrukce oken nesplňují dnešní 

tepelně izolační požadavky.33 Pro zlepšení jejich tepelně izolačních vlastností lze využít 

nalepovací těsnění nebo provést výměnu vnějšího skla za sklo s lepšími vlastnostmi. 

                                                 

37 POČINKOVÁ, Marcela, Danuše ČUPROVÁ a Olga RUBINOVÁ. Úsporný dům. 1. vyd. Brno: 

 CPress, 2012, viii, 184 s. ISBN 978-80-264-0014-1. s. 57. 
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4.2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST OKEN 

Tepelně izolační vlastnosti oken jsou dány vlastnostmi jednotlivých částí oken, které 

vyjadřují hodnoty součinitele prostupu tepla U, který je stanoven normou jak pro samostatný 

rám okna a zasklení, tak pro celé okno včetně rámu. I přes použití oken s nejnižšími hodnotami 

U zůstávají okna nejslabšími místy obálky budovy. Nelze u nich docílit hodnot, kterých se 

dosahuje jak u obvodových konstrukcí, tak u střešní konstrukce.38 

Dnešní druhy oken splňují požadavky  současné normy ČSN 73 0540-2, která udává 

minimální hodnotu součinitele prostupu tepla U = 1,5 W/(m2K) a doporučenou hodnotu  

U = 1,2 W/(m2K). Hodnota součinitele prostupu tepla je nejvíce závislá na druhu  

a vlastnostech zasklení. Ještě nižších hodnot než doporučených lze dosáhnout použitím 

dvojskla s vloženou fólií, která je opatřená nízkoemisivní vrstvou, a použitím rámu okna s více 

komorami. V takovém případě lze dosáhnout hodnoty U pod 0,7 W/(m2K). Slabší stránku 

představuje ukotvení okna do ostění a okraj dvojskla, který je tvořen hliníkovým rámečkem. 

V těchto místech vznikají tepelné mosty.39  

4.2.1 Tepelné ztráty okny 

Tepelné ztráty okny tvoří značnou část z celkových tepelných ztrát celé budovy. Ke 

ztrátám dochází v podstatě stejným způsobem jako u obvodových konstrukcí (radiace, 

kondukce, konvekce). Na rozdíl od obvodových konstrukcí, dochází u oken i k tepelným 

ztrátám vlivem infiltrace. Jedná se o úniky tepla do vnějšího prostředí vlivem netěsností mezi 

prvky oken.40 

Snížení tepelných ztrát oken prostupem 

Nejvhodnějším řešením je už při návrhu rozměrů oken uvažovat s nutnými rozměry  

(u oken, kde není požadavek na solární zisky), které pouze pokryjí požadavky na oslunění  

                                                 

38 POČINKOVÁ, Marcela, Danuše ČUPROVÁ a Olga RUBINOVÁ. Úsporný dům. 1. vyd. Brno: 

 CPress, 2012, viii, 184 s. ISBN 978-80-264-0014-1. s. 57-62. 

39 Budova a její vlastnosti www.hestia-energetika.cz [online], 2008 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 < http://hestia.energetika.cz/encyklopedie/3.htm>. 

40 MOTYKOVÁ, Adela. Okna: správná řešení pro novostavby i rekonstrukce. 1. vyd. Praha: Grada, 

 2008, 112 s. ISBN 978-80-247-2674-8. s. 20-25. 
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a denní osvětlení místností. Zamezí se tak zbytečným tepelným ztrátám z důvodu velkých 

ploch. Snížení ztrát prostupem je možné několika způsoby: 

• Prosklení – nejvíce záleží na vzduchové mezeře mezi skly. Se zvyšující se tloušťkou 

vzduchové mezery se zlepšují tepelně izolační vlastnosti, avšak jen zhruba do tl. 50 mm, 

při větší tloušťce už nikoliv. U novějších oken jsou využívány izolační typy skel, kdy je 

vzduchová mezera nahrazena inertními plyny, které izolují více než vzduch. Další 

z možností u starších oken bylo přidání dalšího skla, čímž vznikla vzduchová mezera, 

která ještě vylepšila vlastnosti stávajícího okna. Nevýhodou těchto úprav bylo zvyšování 

hmotnosti okenních křídel. Díky postupnému zdokonalování výrobních technologií jsou 

dnes využívány průsvitné fólie, které se vkládají mezi skla. Jsou opatřeny selektivní 

vrstvou, díky které dochází k odrazu tepla a snižuje tak úniky tepla přes prosklenou část 

okna. U moderních oken jsou tyto fólie nahrazeny tzv. pokovením skel. Jedná se  

o mikrovrstvu, která se aplikuje na vnější stranu vnitřního skla a plní funkci tzv. 

tepelného zrcadla. 41 

• Rámy okna – v dnešní době jsou využívány rámy oken, které vykazují dostatečné 

tepelně izolační vlastnosti. Dřevěné rámy splňují podmínky bez větších zásahů do jejich 

konstrukce a u plastových rámů jsou tepelně izolační vlastnosti zvyšovány počtem 

komor a vkládáním izolačních prvků. 

• Osazení prosklení do rámu – zde jsou kladeny požadavky na správné uložení zasklení 

do rámu. Jedná se například o styk kovového rámečku s těsnící výplní a rámem okna.42 

• Okenní ostění a nadpraží – u oken dochází k unikání tepla ostěním a nadpražím okolo 

rámu okna. Pokud se vezme v úvahu celkový obvod rámu, jedná se o značné tepelné 

ztráty, které vznikají nevhodným způsobem ukotvení okenního rámu. Vhodnou úpravou 

je tepelná izolace vnějšího obvodu okenního rámu včetně parapetu. Vhodné je osazení 

okna do úrovně tepelné izolace nadokenních překladů, nebo tepelné izolace  

u sendvičových stěn. 43 

                                                 

41 ŠÁLA, Jiří. Zateplování budov. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 163 s. ISBN 80-7169-833-4. s. 110-114. 

42 ŠÁLA, Jiří. Zateplování budov. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 163 s. ISBN 80-7169-833-4. s. 114-117. 

43 ŠÁLA, Jiří. Zateplování budov. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 163 s. ISBN 80-7169-833-4. s. 117-118. 
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Snížení tepelných ztrát oken větráním 

Oproti omezování tepelných ztrát prostupem jsou zde z hygienických důvodů stanoveny 

minimální hodnoty výměny vzduchu, které musí být dodrženy. Nelze tedy úplně utěsnit 

rodinný dům a zabránit nutné výměně vzduchu, pokud není instalováno nucené větrání 

s rekuperací, jako je tomu u domů s nízkou energetickou náročností. Touto úpravou dochází  

i ke zvyšování vlhkosti uvnitř budovy. Omezení ztrát větráním je možné několika způsoby: 

• Těsnění okenních rámů – při osazování okenního rámu je nutné vyplnit izolací spáru, 

která vzniká mezi rámem a stěnou. Dokonalým utěsněním této spáry z vnitřní strany se 

zamezí vzniku plísní. Nejvíce používanou izolací v této oblasti je polyuretanová pěna 

(PUR), která díky svým vlastnostem spáru dokonale vyplní.44 

• Těsnění okenních křídel – těsnění se vkládá do drážek mezi rámem a křídlem okna, nebo 

se využívá nalepovací těsnění. Dříve se využívaly kovové pásky („kovotěs“), které 

neizolovaly tak kvalitně, jako je tomu u dnešních typů těsnění. Dnes se využívají těsnění 

na bázi silikonu či pryže. 

4.2.2 Tepelné zisky okny 

Okna nejsou jenom zdroji tepelných ztrát, ale jsou také zdroji tepelných zisků od 

slunečního záření. Velikost zisků je závislá na velikosti a orientaci okna. Rozměry oken 

umístěných v severní části domu je vhodné volit co nejmenší, aby nedocházelo k velkým 

tepelným ztrátám. Na druhé (jižní) straně domu je naopak vhodné volit co největší plochy pro 

maximální využití tepelných zisků pro vytápění domu. Rozmístění okenních otvorů si vyžaduje 

komplexní řešení již při tvorbě projektu domu, kdy se podle těchto požadavků upravuje  

i dispozice rodinného domu. Zasklení by mělo propouštět co nejvíce energie, ale je nutné 

počítat i s možným přehříváním vlivem velkých zisků.45 

Velké tepelné zisky nejsou žádoucí v letním období, kdy by docházelo ke zmiňovanému 

přehřívání. Vhodnou volbou je využití stínícího zařízení v podobě různých clon, markýz, rolet 

apod. Nejlepší vlastnosti mají zařízení určená pro použití v exteriéru. Do této skupiny patří  

i předokenní rolety, které jednak omezují tepelné zisky, ale i částečně tepelné ztráty v nočních 

                                                 

44 ŠÁLA, Jiří. Zateplování budov. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 163 s. ISBN 80-7169-833-4. s. 121. 

45 POČINKOVÁ, Marcela, Danuše ČUPROVÁ a Olga RUBINOVÁ. Úsporný dům. 1. vyd. Brno: 

 CPress, 2012, viii, 184 s. ISBN 978-80-264-0014-1. s. 64-65. 
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hodinách. Novějšími druhy stínících prvků jsou speciální fólie nebo skla. Zde je nutné počítat 

s vlivem těchto prvků na osvětlení místností v zimním období.46 

V souvislosti s tepelnými zisky se využívá tzv. okenní kolektor. Tento kolektor je 

proveden jako špaletové (dvojité) okno s volným prostorem mezi křídly 200 až 300 mm  

a umisťuje se směrem na jih. Vzduch je ohříván sluneční energií a pomocí ventilátoru nebo 

gravitačně je odváděn do zásobníku, kterým může být např. stropní konstrukce. U místností 

s okenními kolektory musí být zajištěna výměna vzduchu dalšími okny nebo pomocí jiných 

prvků. Pomocí kolektorů se nedá větrat, nejsou k tomu určeny.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

46 POČINKOVÁ, Marcela, Danuše ČUPROVÁ a Olga RUBINOVÁ. Úsporný dům. 1. vyd. Brno: 

 CPress, 2012, viii, 184 s. ISBN 978-80-264-0014-1. s. 65-67. 

47 ŠÁLA, Jiří. Zateplování budov. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 163 s. ISBN 80-7169-833-4. s. 117-118. 
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5  ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 

Budovy spotřebovávají více než 30% celkových primárních energií a srovnatelnou 

hodnotou se podílí i na produkci skleníkových plynů. Z tohoto důvodu je nutné posouzení 

spotřeby energií u novostaveb již při jejich projektování. Oproti starším domům, které se 

stavěly bez ohledu na množství spotřebovaných energií, je dnes opravdu tlak na snižování 

jejich spotřeby. Z toho vyplývají i důvody rekonstrukcí starších domů. Vhodně navrženou 

rekonstrukcí domu lze dosáhnout nejen značných úspor energií, ale v mnoha případech se zvýší 

i životnost domu jako celku. Požadavky na spotřeby energií stanovuje vyhláška  

č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Tato vyhláška je nahrazena od 1.4.2013 

vyhláškou č. 73/2013 Sb. U novostaveb se předpokládané množství spotřebovaných energií 

stanovuje výpočty dle požadavků na jistý standard domů (např. pasivní domy, 

nízkoenergetické). Již u zmiňovaných starších typů domů se neprovádí výpočty dle projektu, 

ale posouzení se provádí dle konkrétních hodnot spotřebovaných energií.48 

5.1 SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA 

Hlavním zákonem zabývajícím se energetickou náročností budov je zákon č. 406/2000 

Sb.,o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon se zaobírá předpisy Evropské 

unie a mimo jiné ošetřuje hospodárnost využívání energií. K tomuto zákonu patří i postupně 

vydávané prováděcí předpisy. Mezi první doplňující předpisy patří vyhláška č. 213/2001 Sb.,  

o náležitostech energetického auditu. Její další novelizací byla vyhláška č. 425/2004 Sb. 

Obsahem této vyhlášky je úprava a výstupy energetických auditů, dále se zabývá energetickými 

bilancemi, konkrétně postupy jejich sestavení, a snižováním množství spotřebovaných energií 

v objektu. Mezi další doplňující předpisy zákona patří již zmiňovaná vyhláška č. 148/2007 Sb., 

o energetické náročnosti budov. Jejím obsahem je průkaz energetické náročnosti se všemi jeho 

náležitostmi, dále metoda výpočtu stanovení energetické náročnosti budov a v neposlední řadě 

obsahuje požadavky na energetickou náročnost. Tato vyhláška byla novelizována vyhláškou  

č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, s platností od 1.4.2013. Zákon č. 406/2000 Sb. 

je od 1.1.2013 nahrazen zákonem č. 318/2012 Sb. Mimo tyto zákony a vyhlášky jsou 

                                                 

48 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha: 

 EkoWATT, 2009, 43 s. ISBN 978-80-87333-03-7. s. 4. 
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využívány technické normy a předpisy zabývající se energetickou náročností a dalšími prvky 

této problematiky.49 

5.2 TEPELNÉ ZTRÁTY 

Tepelné ztráty jsou vypočtenou charakteristickou hodnotou každé budovy, která udává 

velikost tepelných toků předávajících se mezi vytápěnými prostory a vnějším prostředím, popř. 

nevytápěnými prostory, kde je teplota nižší. Jejich velikost zjištěná pomocí přesného výpočtu je 

podkladem pro správný návrh a výběr zdroje tepla a otopných těles. Konkrétně se stanovuje 

potřebný výkon tohoto zdroje, který musí být vyhovující a pokrýt ztráty i v zimním období, kdy 

jsou teploty v exteriéru nejnižší. Celková ztráta domu je sumou ztrát jednotlivých místností 

v domě a je tvořena dvěmi složkami. První část tvoří tepelná ztráta větráním (infiltrací)  

a druhou tepelná ztráta prostupem konstrukcemi. Výpočet tepelných ztrát vychází z umístění 

stavby, jejího dispozičního řešení, tepelně izolačních vlastností skladeb konstrukcí a výplní 

otvorů, způsobu větrání a z účelu využívání budovy.50 

K šíření tepla může docházet třemi způsoby: 

• vedením (kondukcí) – jedná se o šíření tepla (tepelné toky) hmotou konstrukce, tato 

místa jsou většinou tvořena tepelnými mosty, 

• sáláním (radiací) – většinou se jedná o přenos tepla mezi plyny, často se tento způsob 

šíření pojí s konvekcí, 

• prouděním (konvekcí) – dochází k němu vlivem pohybu vzduchu, teplý vzduch 

předává teplo chladnějšímu. 

Větší podíl na tepelných ztrátách objektu má tepelná ztráta prostupem. U starších staveb 

se tedy vyplatí posoudit zateplení konstrukcí obálky budovy, zvláště pak obvodových stěn  

a výměnu okenních otvorů. Na obrázku č. 1 je patrný orientační podíl jednotlivých konstrukcí  

a prvků na celkové tepelné ztrátě rodinného domu (podíl jednotlivých konstrukcí je 

individuální a záleží na mnoha faktorech). 

                                                 

49 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha: 

 EkoWATT, 2009, 43 s. ISBN 978-80-87333-03-7. s. 7-8. 

50 POČINKOVÁ, Marcela a Lea TREUOVÁ. Vytápění. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011, xvi, 151 s. 

 ISBN 978-80-251-3329-3. s. 17. 
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Obr. č. 1 – Tepelné ztráty obálkou budovy 51 

Jednou z výpočtových metod předběžného výpočtu tepelných ztrát je obálková metoda. 

Ve výpočtu se posuzuje pouze obálka budovy tvořená především obvodovými stěnami, 

výplněmi otvorů, střešní konstrukcí a podlahou na zemině. Požadavky na výpočet a jeho postup 

udává norma ČSN 73 0540. Výpočet tepelné ztráty prostupem pro jednu konstrukci, která má 

stejný součinitel prostupu tepla, je dán vztahem: 

QTi = U × A × (ti - te,i) [W] 

kde je: 

U … součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

A … plocha konstrukce [m2] 

ti … výpočtová vnitřní teplota [°C] 

te,i  … výpočtová teplota na vnější straně konstrukce (výpočtová venkovní teplota) [°C] 52 

Výsledek výpočtu tepelných ztrát je jednou z úvodních hodnot vyjadřujících možné roční 

náklady na provoz domu. Dům vykazující malé tepelné ztráty nebude energeticky tak náročný 

na jeho provoz jako dům vykazující ztráty mnohem větší. S ročními náklady úzce souvisí 

                                                 

51Budova a její vlastnosti www.hestia-energetika.cz [online], 2008 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 < http://hestia.energetika.cz/encyklopedie/12.htm>. 

52 POČINKOVÁ, Marcela a Lea TREUOVÁ. Vytápění. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011, xvi, 151 s. 

 ISBN 978-80-251-3329-3. s. 17-18. 
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účinnost zdroje tepla, rozvodů a využití tepelných zisků.53 Snaha snižovat tyto náklady  

a následně i tepelné ztráty vede ke stavebním úpravám v podobě izolací. Správný návrh  

a provedení izolací sníží značně velikost tepelných ztrát oproti stávajícímu stavu.  

5.3 MOŽNOSTI HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

Pro hodnocení energetické náročnosti budovy se využívá více způsobů. Nejpoužívanější 

možnosti hodnocení jsou popsány dále. Kromě nich se mohou využívat i termovizní měření 

budov a tzv. optimalizační studie. 

5.3.1 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument využívající se k hodnocení 

energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. (od 1.1.2013 zákon č. 318/2012 

Sb.). Provádí se dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., která je novelizovaná a od 1.4.2013 ho upravuje 

vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Do vyhodnocení energetické 

náročnosti budovy, která je stanovena dle množství dodané energie, se v tomto případě zahrnují 

kromě vytápění veškeré využívané energie v domě, včetně přípravy teplé vody, klimatizace, 

osvětlení a energetické náročnosti systému vytápění. Celková spotřeba energie neuvažuje 

spotřebu instalovaných domácích spotřebičů. Průkaz nemůže být proveden kýmkoliv, pouze 

tzv. energetickými experty, kteří vlastní zvláštní oprávnění udělované Ministerstvem průmyslu 

a obchodu.54 

Při rekonstrukcích budov s větší podlahovou plochou než 1000 m2 a u nově budovaných 

staveb rodinných domů je povinnost provedení PENB od 1. ledna 2009. Jako rekonstrukce je 

v tomto případě brána výměna otopného systému nebo úprava více než 25% obvodových 

konstrukcí budovy mající vliv na celkovou energetickou náročnost. U budov s částečným 

využitím (kulturní domy, kostely atd.), u výrobních hal, zemědělských objektů bez vytápění,  

u budov s podlahovou plochou nepřesahující 50 m2 a dalších podobných není povinnost 

zhotovovat PENB.55 

                                                 

53 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha: 

 EkoWATT, 2009, 43 s. ISBN 978-80-87333-03-7. s. 38-40. 

54 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha: 

 EkoWATT, 2009, 43 s. ISBN 978-80-87333-03-7. s. 9-10. 

55 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha: 

 EkoWATT, 2009, 43 s. ISBN 978-80-87333-03-7. s. 10. 
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Kompletní PENB je rozdělen na dvě základní části. První část je tvořena tabulkami, do 

kterých se zaznamenávají údaje o posuzovaném objektu, dále se zde uvádí dílčí výpočty 

jednotlivých procesů probíhajících v budově (ohřev teplé vody, vytápění atd.) a celková 

energetická náročnost včetně jejího vyhodnocení. U novostaveb s podlahovou plochou nad 

1000 m2 jsou zde uvedeny možnosti provedení alternativních zdrojů z ekologické 

a ekonomické stránky a mohou se zde objevit návrhy úprav pro snížení celkové energetické 

náročnosti. Druhou část PENB tvoří celkové vyhodnocení v grafické podobě. Tento štítek je 

řešený obdobně jako např. u elektrospotřebičů. V průkazu jsou zahrnuty všechny zjištěné 

informace o budově, její vypočtené měrné spotřebě energie za rok (v kWh/(m2.rok)), dosažené 

třídě energetické náročnosti, celkovém množství dodané energie, podíl jednotlivých procesů na 

celkové náročnosti a na konci je uveden autor a doba platnosti průkazu. Průkazy jsou vydávány 

na dobu 10 let. 56 Grafická podoba PENB viz obr. č. 2. 

 

Obr. č. 2 – Grafické znázornění PENB57 

                                                 

56 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha: 

 EkoWATT, 2009, 43 s. ISBN 978-80-87333-03-7. s. 10-15. 

57 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha: 

 EkoWATT, 2009, 43 s. ISBN 978-80-87333-03-7. s. 14. 
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Pro posouzení touto metodou je nutné nejprve rozdělit objekt dle druhů využití na 

jednotlivé zóny s určením jejich objemu a posouzení skladeb jednotlivých konstrukcí obálky 

budovy včetně jejich skladeb a celkových ploch. Dále se sestaví bilance vnitřních zisků 

zabývající se osvětlením, vybavením objektu, určením provozu a počtu osob s jejich délkou 

pobytu v jednotlivých zónách, a dalšími zisky.  Další součástí je stanovení roční potřeby teplé 

vody, určení zdrojů pro její ohřev a jejich účinnosti. Stanoví se druh a množství zdrojů tepla 

včetně jejich účinnosti. Posuzuje se i větrání v zónách a v případě využívání nuceného větrání 

se porovnává i vzduchotechnika. Dle výsledků a měrné potřeby tepla se na konci provede 

zatřídění budovy do jedné z klasifikačních tříd A až G, které jsou upraveny prováděcí 

vyhláškou č. 78/2013 Sb. 58 

5.3.2 Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) 

Jedná se o dokument, který je vyžadován ve stavebním řízení u novostaveb, u změn 

dokončených staveb a stavebních úprav, kdy je obsažen ve stavební dokumentaci. Skládá se 

z protokolu k energetickému štítku a z grafické části viz obr. č.3. Pomocí EŠOB se posuzují 

tepelně technické vlastnosti u stavebních konstrukcí domu. V podstatě se jedná o stanovení 

průměrného součinitele prostupu tepla Uem, pomocí kterého se hodnotí obálka budovy. Obsah 

EŠOB je upraven v normě ČSN 73 0540-2 v příloze C. Dle výsledných hodnot se posuzovaná 

budova zatřídí do třídy A (velmi úsporná) až G (mimořádně nehospodárná) - viz tabulka č.3. 

Stavební konstrukce splňuje požadavky, pokud hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

Uem≤ Uem,N (CI≤ 1,0). 59 

 

 

 

 

 

                                                 

58 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha: 

 EkoWATT, 2009, 43 s. ISBN 978-80-87333-03-7. s. 10-11. 

59 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha: 
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Tab. č. 3 – Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540-2:201160 

Klasifikační 

třídy 

Průměrný součinitel prostupu 

tepla budovy Uem [W/(m2.K)] 

Slovní vyjádření 
klasifikační třídy 

Klasifikační 

ukazatel CI 

A Uem≤ 0,5·Uem,N Velmi úsporná  ≤ 0,5 

B 0,5·Uem,N <Uem≤ 0,75·Uem,N Úsporná ≤ 0,75 

C 0,75·Uem,N <Uem≤ Uem,N Vyhovující ≤ 1,0 

D Uem,N <Uem≤ 1,5·Uem,N Nevyhovující ≤ 1,5 

E 1,5·Uem,N <Uem≤ 2,0·Uem,N Nehospodárná ≤ 2,0 

F 2,0·Uem,N <Uem≤ 2,5·Uem,N Velmi nehospodárná ≤ 2,5 

G Uem>2,5·Uem,N Mimořádně 
nehospodárná 

> 2,5 

 

Oprávněn pro zpracování EŠOB je autorizovaný inženýr nebo technik zabývající se 

oborem pozemních staveb apod. Zpracovává se u většiny budov až na určité výjimky, kterými 

jsou např. nafukovací haly, stájové objekty, stavby bez požadovaného stavu vnitřního prostředí 

apod. Oproti PENB se zde posuzují objekty pouze po stránce stavebního řešení, kdy se hodnotí 

stavební konstrukce a jejich tepelně technické vlastnosti pomocí Uem. Neposuzují se zde tepelné 

ztráty objektu, toky energií a tepelné zisky. Nejdříve se posuzují konstrukce obálky budovy 

oddělující vytápěný prostor. Následně se posoudí celý objekt pomocí již zmiňovaného 

součinitele prostupu tepla. Zde velmi záleží na objemovém faktoru tvaru objektu. Norma ČSN 

73 0540-2 udává hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem  a jeho požadované 

hodnoty Uem,N. Z těchto hodnot vychází klasifikační součinitel CI a následné zatřídění objektu 

do příslušné skupiny. 61 

                                                 

60 ČSN 73 0540-2:2011 

61 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha: 

 EkoWATT, 2009, 43 s. ISBN 978-80-87333-03-7. s. 17-19. 
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Obr. č. 3 – Grafické znázornění EŠOB 62 

 

5.3.3 Energetický audit (EA) 

Pomocí EA se hodnotí účinnost využívání energií v objektech a navrhují se možné 

způsoby úspor energií. Slouží tedy ke snižování spotřeby energií s ohledem na ochranu 

životního prostředí. Výsledkem je studie podávající informace o současném hospodaření 

s energiemi v budově, vyhledává možná opatření vedoucí k jejich úsporám. Na základě těchto 

možností vedoucích k úsporám se sestavují alespoň dvě možné varianty, které se následně 

hodnotí z ekonomického hlediska, ekologie a energetických bilancí. Závěrem je doporučení 

k realizaci výhodnější z navrhovaných variant úspor. V zákoně č. 318/2012 Sb. jsou uvedeny 

budovy, u kterých je povinností zpracování energetického auditu, přesněji v § 9. Celkový 

rozsah a obsah energetického auditu je obsažen ve vyhlášce č. 480/2012 Sb., o energetickém 

auditu a energetickém posudku. Oprávnění zpracovávat EA mají pouze energetičtí auditoři. 

                                                 

62 ČSN 73 0540-2:2011 
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Jelikož je povinnost zpracovat EA na základě skutečné spotřeby tepla za minimálně 3 roky 

jdoucí po sobě, nelze jej zpracovávat pro budovy, které jsou v projektové fázi. 63 

EA je složen z několika částí. Základem pro jeho vypracování je detailní popis 

stávajícího stavu, ze kterého celý audit vychází. V této části se uvádí informace o posuzované 

budově, hlavně její charakteristika a popis, o energetických zdrojích, kdy se uvádí jejich 

celkový počet, stáří, výkon atd. Dále jsou zde uvedeny informace o energetických vstupech  

a výstupech, energetických rozvodech a jejich technickém stavu, délce, stáří, typu atd. Dle 

povinnosti vyplývající ze zákona se posuzují minimálně 3 předchozí roky. Ze zjištěných údajů 

se následně sestavuje roční energetická bilance obsahující potřebu tepla na vytápění, ohřev 

teplé vody apod. Následně se provede posouzení tepelně technických vlastností stavebních 

konstrukcí budovy. Dalším krokem je návrh konkrétních opatření vedoucích k úsporám energií. 

Součástí každého opatření je porovnání investičních nákladů a možných úspor se stanovením 

prosté návratnosti. Pro jednotlivé varianty se sestaví energetické bilance, které se následně 

porovnají s již sestavenou energetickou bilancí stávajícího stavu. Jako nejvhodnější varianta 

k realizaci se navrhne ta, která nejlépe splní požadavky a vykáže největší úspory. Toto 

doporučení není pro majitele budovy závazné. EA má pouze doporučující charakter  

a navrhuje pouze možné úpravy vedoucí k úsporám. Pokud se však jedná o EA, který je 

součástí žádosti o dotaci např. z evropských fondů, je doporučená varianta pro zadavatele 

závazná. 64 

 

 

 

 

 

 

                                                 

63 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha: 

 EkoWATT, 2009, 43 s. ISBN 978-80-87333-03-7. s. 23-24. 

64 HUDCOVÁ, Lenka. Energetická náročnost budov: základní pojmy a platná legislativa. Praha: 

 EkoWATT, 2009, 43 s. ISBN 978-80-87333-03-7. s. 25-27. 
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6   ZATEPLENÍ RODINNÝCH DOMŮ 

Jedná se dnes o jednu z nejžádanějších stavebních úprav z hlediska úspor energií. 

S rostoucími cenami energií stoupá i zájem o jejich úspory, hlavně o snížení potřeby tepla na 

vytápění, která má největší podíl na ročních nákladech za energie. Díky vývoji izolačních 

materiálů a technologií je dnes nabízen nespočet výrobků a zateplovacích systémů snižujících 

tepelné ztráty budov. Při správném návrhu a provedení celého systému lze očekávat značné 

snížení tepelných ztrát obálkovými konstrukcemi. Hlavním kritériem při výběru způsobu 

izolace se stává zejména cena a doba návratnosti provedené úpravy. Pokud se zateplením domu 

ušetří několik tisíc korun ročně a celkové náklady na realizaci se budou pohybovat v řádech 

statisíců korun, nebude tato úprava rentabilní vzhledem k životnosti zateplovacího systému. 

Mezi hlavní přednosti zateplovacích systémů patří již zmíněné zvýšení tepelné ochrany 

budovy, ochrana stavebních konstrukcí před povětrnostními vlivy, možnost využívání 

úspornějších zdrojů tepla a v neposlední řadě i vylepšení celkového vzhledu budovy. Provedení 

zateplení domu zvýší také jeho hodnotu na trhu. 

Jedním z momentů, kdy je vhodné provést zateplení s nižšími pořizovacími náklady, je 

budování novostavby. Odpadají zde další náklady, které se projevují u dodatečného zateplení 

stávajících budov, např. nebude nutné platit dvakrát povrchovou úpravu konstrukce. 65 

Dalším vhodným okamžikem pro investici do zateplení je provádění údržby 

a stavebních oprav. V tomto případě se celkové náklady na zateplení sníží o cenu opravy 

původního stavu domu. V případě, že je stav domu nevyhovující a oprava by byla nákladná, 

vychází zateplení nejlevněji. Určitá částka by se totiž investovala na rekonstrukci a právě o ni 

se sníží celkové náklady na zateplení. Jako bonus zde vystupuje zlepšení tepelně izolačních 

vlastností obálky budovy. 66  

Pokud se bude měnit otopný systém v domě, nebo se bude uvažovat o vyžití jiných 

zdrojů tepla, je opět vhodné před těmito úpravami provést zateplení domu. Jednak dojde 

ke snížení energetické náročnosti budovy a hlavně pořizovací náklady na nový otopný systém 

nebudou tak vysoké, jak by tomu bylo u původního stavu. Nebudou tak vysoké požadavky na 

účinnost, výkon soustavy a zdroje tepla. 67 

                                                 

65 ŠÁLA, Jiří. Zateplování budov. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 163 s. ISBN 80-7169-833-4. s. 23. 

66 ŠÁLA, Jiří. Zateplování budov. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 163 s. ISBN 80-7169-833-4. s. 23-24. 

67 ŠÁLA, Jiří. Zateplování budov. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 163 s. ISBN 80-7169-833-4. s. 24. 
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V dnešní době je možné využít dotačních programů pro zateplení rodinných domů. 

V letošním roce začíná dotační program Nová zelená úsporám. Díky snížení energetické 

náročnosti je možné získat až 50% nákladů na provedení zateplení. Záleží na množství 

uspořené energie. Díky tomuto programu se podstatně sníží doba návratnosti a zateplení se 

stane výhodnou investicí do budoucna. 

6.1 DŮVODY K ZATEPLENÍ RD 

Důvodů k provedení zateplení rodinného domu je hned několik. Provozní náklady domu 

jsou jedním z nich. Celkové zateplení tak může přinést značné úspory energie na vytápění  

a celkové snížení provozních nákladů. Zateplený dům má také mnohem menší nároky na výkon 

systému vytápění, což se projeví na pořizovacích nákladech zdroje tepla a celé otopné 

soustavy. Požadavky na výkon a účinnost celé otopné soustavy se díky snížení tepelných ztrát 

značně sníží a tím se sníží i zmiňované pořizovací náklady. Doba otopné sezóny se  

u zatepleného domu také liší v porovnání s nezatepleným. Lze ji zahájit o něco později a dříve 

ukončit. Zateplené konstrukce mají i vyšší povrchovou teplotu, což umožní efektivnější využití 

prostoru v domě. Díky vyšší povrchové teplotě konstrukcí je možné setrvávat v jejich větší 

blízkosti. Zateplení se díky cenám energií a jejich předpokládanému vývoji stává výhodnou 

investicí. S rostoucími cenami energií se snižuje doba návratnosti, což je velmi pozitivní. Mezi 

další důvody proč zateplit dům patří technické důvody. Vlivem zateplení dochází k omezení 

kondenzace vodní páry na vnitřních stranách obálkových konstrukcí. Zlepší se i tepelně 

akumulační a akustické vlastnosti domu. Díky akumulačním vlastnostem konstrukcí není nutné 

tak intenzivní vytápění, což vede k dalším úsporám. 68 

6.2 MOŽNOSTI ZATEPLENÍ RD 

Rodinný dům je možné zateplit mnoha způsoby. Každý způsob má své výhody  

a nevýhody. Je nutné je vzájemně porovnat a vybrat ten nejvhodnější. Zateplovací systémy lze 

rozdělit dle umístění tepelné izolace (dále jen TI) následovně: 

• sendvičová konstrukce, TI je součástí skladby konstrukce, 

• vnější zateplení, TI se umisťuje na vnější straně konstrukce, 

• vnitřní zateplení, TI je umístěna na vnitřní straně konstrukce. 

                                                 

68 ŠÁLA, Jiří. Zateplování budov. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 163 s. ISBN 80-7169-833-4. s. 11-19. 
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Vnitřní typ zateplení není dnes tolik využívaný jako např. vnější. Jeho použití přináší 

spíše problémy než užitek. Pod TI dochází na vnitřní straně konstrukce ke kondenzaci vodní 

páry vlivem výrazně nižší teploty, kterou konstrukce má. Dalším problémem jsou tepelné 

mosty v podobě styků vnitřních stěn a stropů se zateplovanou konstrukcí. Celková akumulace 

obvodového zdiva se touto úpravou také sníží, protože se k němu teplo přes izolaci nedostane.69  

Vnitřním zateplením se sice dosáhne lepších izolačních vlastností, prostor se rychleji 

vytopí, ale převažují zde spíše negativa. Hlavním je již zmíněná kondenzace vodní páry. Díky 

ní dochází na vnitřním líci konstrukce k tvorbě plísní a ohrožuje se tak především zdraví osob. 

Vnější systémy se využívají mnohem častěji a budou podrobněji rozebrány dále. 

6.2.1 Vnější zateplovací systémy 

Hlavní výhodou oproti vnitřnímu zateplení je vytvoření souvislé obálky budovy. Tímto 

způsobem se téměř zamezí vzniku možných tepelných mostů a sníží se možnost kondenzace 

vodní páry na vnitřním povrchu konstrukce. Zvýší se i životnost stavebních konstrukcí, díky 

jejich ochraně proti povětrnostním vlivům. 

Tepelně izolační omítky 

Jedná se o jeden ze způsobů, jak lze zateplit konstrukci z její vnější strany. Izolační 

schopnosti je dosahováno volbou příměsí, které jsou z izolačních materiálů. Nejčastěji se 

využívá perlit, granule pěnového polystyrenu apod. Výhodou těchto omítek je vytvoření 

souvislé vrstvy s omezením tepelných mostů a celkem příznivá pořizovací cena. Ta však 

vzhledem k izolačnímu účinku v porovnání s jinými systémy vychází o dost vyšší. 70 

Odvětrávané zateplovací systémy 

Tento typ zateplení využívá montovanou předstěnu, ke které se následně kotví izolační  

a povrchová vrstva. Mezi konstrukcí a předstěnou je vzduchová mezera zabezpečující proudění 

vzduchu. Materiály izolací se používají stejné jako u kontaktních systémů, pouze se musí 

opatřit povrchovou úpravou ze strany od vzduchové mezery, aby se zabránilo působení 

negativních vlivů od proudění vzduchu. Jsou také kladeny vyšší požadavky z hlediska požární 

bezpečnosti. Předstěna je tvořena kovovým nebo dřevěným roštem a kotví se do nosné 

                                                 

69 ŠÁLA, Jiří. Zateplování budov. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 163 s. ISBN 80-7169-833-4. s. 77-79. 
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konstrukce, nebo se provádí jako samonosná u menších výšek. Mezi hlavní výhody tohoto 

systému patří suchá montáž, možná změna TI bez nutnosti měnit vzhled domu a hlavně 

omezení vzniku kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce. Nevýhodou tohoto systému je vyšší 

pořizovací cena v porovnání s kontaktním systémem, je náročnější na údržbu, vznikají 

problémy u složitějších detailů, prvky nosné konstrukce tvoří poměrně velké tepelné mosty.71 

Kontaktní zateplovací systémy 

Jedná se o nejrozšířenější zateplovací systém. Všechny vrstvy jsou kontaktně spojeny, 

není zde žádná vzduchová mezera. Díky tomu jsou zabezpečeny vysoké izolační vlastnosti. 

Jako TI se nejčastěji využívá pěnový polystyren. U vyšších budov norma požaduje z hlediska 

požární bezpečnosti použití desek z minerálních vláken. Izolační desky se lepí na penetrovaný 

povrch nosné konstrukce a kotví se talířovými hmoždinkami v počtu dle výpočtu. Na povrch 

izolace se pomocí lepidla kotví výztužná tkanina, která vylepšuje vlastnosti povrchu. 

Povrchové vrstvy fasády jsou tvořeny různými typy omítek se speciálními vlastnostmi oproti 

běžně užívaným. Mezi výhody těchto systémů patří příznivá cena v porovnání s úpravou 

energetické náročnosti, jednoduchý postup provádění, různorodost materiálů, neomezenost 

v provádění různých detailů, snadná údržba a případná oprava.72 Dnes se používá spousta 

systémů, nejčastěji certifikované systémy ETICS - viz kapitola č. 7. 

6.3 IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

Pro zateplovací systémy fasád se využívají fasádní izolační desky. Jedná se o velice 

účinné materiály se součinitelem tepelné vodivosti pohybujícím se pod hranicí λ= 0,05 

W/(m·K). Pro zateplení fasád domů se nejběžněji využívají desky z fasádního pěnového nebo 

extrudovaného polystyrenu, nebo desky z minerálních vláken. Těchto výrobků je dnes 

nepřeberné množství, proto by se neměl podcenit jejich návrh a výběr. Vybírají se tedy takové 

systémy, které jsou schopny díky izolaci v předepsané tloušťce, způsobu provedení  

a spojením s obvodovou konstrukcí zajistit požadovaný výsledek. Různé kotvící prvky 

vyskytující se na fasádě svým způsobem zhoršují tepelně izolační vlastnosti celého systému. 

Proto je dobré věnovat těmto prvkům určitou pozornost a snažit se jejich výskyt omezit. 

Správný postup kotvení izolačních desek a následná povrchová úprava mají také vliv na tepelně 
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izolační vlastnosti. Je nutné zabránit vnikání lepidla do spár mezi deskami. Tímto by docházelo 

ke vzniku tepelných mostů v izolační vrstvě. 73 

Na druhu TI a jejich tepelně izolačních vlastnostech závisí i její tloušťka. Platí, že se 

zvyšující se tloušťkou se zlepšují izolační vlastnosti a snižuje se energetická náročnost budovy. 

Jelikož ale s rostoucí tloušťkou TI roste i její cena, je nutné nepodceňovat její návrh. Zvyšovat 

tloušťku lze pouze do té míry, kdy ještě snižuje energetickou náročnost. Další centimetry navíc 

jsou už pak zbytečné a nemají žádný smysl, jen prodraží celou úpravu. Jako optimální se udává 

tloušťka TI v rozmezí 12 až 20 cm. Celkový návrh závisí na porovnání součinitelů prostupu 

tepla konstrukce před a po zateplení. 74 

Pěnový (expandovaný) polystyren EPS-F 

Jedná se o jednu z nejdostupnějších a nejvyužívanějších izolací. Jedná se o lehčený 

materiál, který obsahuje až 98% vzduchu. Na rozdíl od klasického pěnového polystyrenu se pro 

zateplovaní používá EPS-F s nižším stupněm hořlavosti a s přidanými zhášedly. Nejčastěji se 

dodává v deskách s různými tloušťkami. K obvodové konstrukci se nejčastěji lepí nebo kotví 

pomocí talířových hmoždinek. Je nutné zabránit kontaktu s různými rozpouštědly nebo s jejich 

parami. 75 

Izolace z minerálních vláken MW-F 

Desky z minerálních vláken patří mezi další nejvyužívanější tepelné izolace pro 

zateplení. Oproti deskám z EPS mají vyšší požární odolnost, akustické vlastnosti a hmotnost. 

Používají se hlavně u domů s vyššími požárními požadavky nebo u domů s požární výškou nad 

22,5 m. K obvodové konstrukci se nejčastěji lepí nebo kotví pomocí talířových hmoždinek. 

Nevhodné je použití ve vlhkých prostorech.76 
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Extrudovaný (vytlačovaný) polystyren XPS-F 

Výrobní proces je založený na extrudování suroviny pomocí speciálního tunelu, od 

tohoto vznikl i název. Díky tomuto postupu výroby se zvyšuje tepelná vodivost a snižuje se 

nasákavost materiálu. V porovnání s EPS má i lepší mechanické vlastnosti, ale větší objemové 

změny. Nejvhodnější použití je ve vlhkých prostorech. Při zateplování rodinných domů se 

používá u zateplení základů nebo soklové části. Díky lepším vlastnostem oproti EPS je možné 

použití menších tlouštěk. Vznik tepelných mostů ve spárách mezi deskami je omezen 

tvarováním okrajů desek, např. pero a drážka.77 

Další tepelně izolační materiály 

Mezi další materiály využívané k zateplení budov patří např. pěnový polyuretan. 

Většinou se využívá polyuretanová pěna, která slouží k těsnění spár mezi konstrukcemi 

(osazování oken) nebo tepelnou izolací. V reakci s vlhkým vzduchem zvyšuje několikanásobně 

svůj objem. Dalším druhem tepelné izolace je pěnové sklo vykazující vysokou pevnost, 

vysokou izolační schopnost, nehořlavost a nepropustnost vodní páry. Nejvíce se využívá jako 

izolace střech nebo u izolací základů. Mezi další možné izolační materiály, ne však už tolik 

využívané, patří expandovaný korek, lehčený keramzit, pórobeton, perlit, papírová vláknina  

a další materiály s hodnotou součinitele prostupu tepla pod 0,17 W/m2·K.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

77 ŠÁLA, Jiří a Milan MACHATKA. Zateplování v praxi: provádění vnějších kontaktních zateplovacích 

 systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 105 s. ISBN 80-247-0224-x. s. 24-27. 

78 ŠÁLA, Jiří. Zateplování budov. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 163 s. ISBN 80-7169-833-4. s. 61-63. 
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7  KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS 

Požadavky a postup provádění ETICS udává norma ČSN 73 2901 o provádění vnějších 

tepelně izolačních kompozitních systémů. Pro uvedení na trh musí mít kontaktní zateplovací 

systém prohlášení o shodě. Uvedení na trh musí splňovat požadavky a ETICS musí být 

dodáván jako ucelený systém v rámci jednoho obchodního styku, který se skládá z lepící 

hmoty, tepelné izolace s kotvícími prvky, základní vrstvy a povrchové úpravy. 

Základní pojmy 

ETAG označuje evropskou směrnici, která se zabývá pokyny pro technické schválení 

výrobků. Od vstupu České republiky do EU je tato směrnice závazná i pro nás a zkušební 

laboratoře ji musí dodržovat. Konkrétně pro ETICS se využívá směrnice ETAG 004. Splněním 

požadavků této směrnice lze uvést daný zateplovací systém na trh. 79 

Národní certifikát ETICS smí využívat výrobce, jehož systém vyhovuje požadavkům 

evropské směrnice ETAG 004. Součástí certifikátu je stavebně technické osvědčení. Tento 

systém lze poté prodávat pouze na území České republiky. 80 

ETA označuje evropské technické schválení. Toto schválení je vydáváno pro 

zateplovací systém, který vyhovuje směrnici ETAG 004, a jeho výrobce smí na základě tohoto 

schválení prodávat svůj systém na trhu EU.79 

7.1 SKLADBA ETICS 

Podklad pro ETICS 

Podklad je tvořen stávající konstrukcí, která bude následně zateplována a na její povrch 

se bude ETICS upevňovat. Vhodnost podkladu je zjišťována z několika hledisek. 

Jedním z posuzovaných hledisek je soudržnost podkladu. Hlavně u těžších 

zateplovacích systémů nebo u systémů, které se připevňují pouze lepením, je tato hodnota 

                                                 

79 Weber saint-gobain www.weber-terranova.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 <http://www.weber-terranova.cz/zateplovaci-systemy/uspesny-projekt/etics-terminologie-a-

 legislativa.html>. 

80 Weber saint-gobain www.weber-terranova.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 <http://www.weber-terranova.cz/zateplovaci-systemy/uspesny-projekt/etics-terminologie-a-

 legislativa.html>. 
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velice důležitá. Novostavby bez provedených povrchových úprav mají soudržnost obvykle 

zajištěnou. U starších domů, kde jsou provedeny omítky, je nutné povrch dobře posoudit  

a popřípadě mechanicky nebo pomocí tlakové vody připravit. Při provádění těchto úprav je 

nutné zjištění příčiny vad a zamezit dalšímu působení. 

Dalším hlediskem pro posouzení vhodnosti podkladu je jeho vlhkost, která má negativní 

účinek na zateplovací systém v podobě snižování jeho životnosti a účinnosti. Je nutné zamezit 

nadměrnému působení zemní vlhkosti, smáčení a dalším negativním činitelům. Pokud podklad 

vykazuje nadměrnou vlhkost, je třeba s předstihem provést jeho sanaci. U materiálů s vlhkostní 

hmotností do 1,5 násobku hodnoty udávané normou ČSN 73 0540-3 je instalace systému 

bezproblémová. 81  

Před provedením zateplovacího systému je nutné zkontrolovat i rovnost povrchu 

podkladu. Každý výrobce má předepsané maximální možné nerovnosti povrchu, které musí být 

dodrženy. Pokud jsou nerovnosti větší, musí se před zahájením zateplování provést vyrovnání 

povrchu. Rovnost podkladu má vliv na volbu lepící hmoty, aby byla zajištěna dostatečná 

soudržnost a přídržnost. 82 Maximální odchylky jsou stanoveny v mm/m. Dle normy ČSN 73 

2901 jsou stanoveny maximální odchylky 10 mm pro tepelné izolace, které jsou pouze lepeny 

k podkladu a 20 mm/m pokud se kotví i pomocí hmoždinek. 

Pokud se v konstrukci vyskytují trhliny, musí být vyplněny hmotou. Tato úprava je 

možná pokud již trhliny nejsou aktivní. Před započetím provádění zateplení je nutné povrch 

zbavit i případných plísní a jiných nečistot. Při čistění je nutné dodržovat bezpečnostní 

předpisy. Dále je nutné odstranit další prvky, které by omezovaly provedení zateplovacího 

systému. Odstraňují se dešťové svody, hromosvody, prvky oplechování apod.83 

 

 

                                                 

81 ŠÁLA, Jiří a Milan MACHATKA. Zateplování v praxi: provádění vnějších kontaktních zateplovacích 

 systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 105 s. ISBN 80-247-0224-x. s. 51-55. 

82 ŠÁLA, Jiří a Milan MACHATKA. Zateplování v praxi: provádění vnějších kontaktních zateplovacích 

 systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 105 s. ISBN 80-247-0224-x. s. 61. 

83 ŠÁLA, Jiří a Milan MACHATKA. Zateplování v praxi: provádění vnějších kontaktních zateplovacích 

 systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 105 s. ISBN 80-247-0224-x. s. 53-59. 



61 

Tab. č. 4 – Příprava podkladu dle ČSN 73 290184 

Výchozí stav Doporučená opatření 

Zvýšená vlhkost podkladu Analýza příčin a podle výsledku buď sanace příčin 
zvýšené vlhkosti  
a zajištění vyschnutí, nebo jen zajištění vyschnutí 

Zaprášený podklad Ometení nebo omytí tlakovou vodou se zajištěním 
vyschnutí 

Mastnoty na podkladu Odstranění mastnot tlakovou vodou s přísadou vhodných 
čistících prostředků; omytí čistou tlakovou vodou; 
zajištění vyschnutí 

Odbedňovací prostředky nebo 
jiné separační prostředky na 
podkladu 

Odstranění odbedňovacích nebo jiných separačních 
prostředků vodní parou a použitím čistících prostředků; 
omytí čistou tlakovou vodou; zajištění vyschnutí 

Výkvěty na vyschlém podkladu Mechanické odstranění; ometení 

Puchýře a odlupující se místa 

v podkladu 

Mechanické odstranění; ometení; v případě potřeby 
místní vyrovnání nebo reprofilace vhodnou hmotou 
prokazatelně zajišťující soudržnost podkladu, vždy při 
zajištění vyschnutí použitých hmot 

Aktivní trhliny v podkladu Analýza příčin a podle výsledku buď odstranění příčiny, 
nebo řešení dilatačními spárami 

Nedostatečná soudržnost  

podkladu 

Mechanické odstranění nesoudržných vrstev obvykle za 
vlhka; případné zajištění vyschnutí 

Podklad nevykazuje 

 požadovanou rovnost 

Místní vyrovnání vhodnou hmotou prokazatelně 
zajišťující soudržnost podkladu, nebo celoplošné 
vyrovnání omítkou při dodržení soudržnosti podkladu; 
zajištění vyschnutí použitých hmot 

Založení systému 

Zakládací prvky tvoří základ zateplovacího systému ETICS. Systém je možné založit 

dvěma způsoby. Využívají se dřevěné latě, nebo lehké kovové profily viz obr. č. 4. Jejich šířka 

musí odpovídat tloušťce použité tepelné izolace. Zakládací profily se kotví ke konstrukci 

pomocí zatloukacích hmoždinek a vrutů v počtu 3 ks na metr délky profilu v předepsané výšce 

a ve vodorovné poloze. Profily se vzájemně osazují s mezerami 2 až 3 mm a napojují se 

pomocí plastových spojovacích článků. Pokud se pro založení využije zakládací dřevěná 

hoblovaná lať, je nutné před jejím osazením upevnit na podklad sklotextilní síťovinu ve výšce 

minimálně 200 mm (od budoucího spodního okraje tepelně izolačních desek). Po nalepení 

                                                 

84 ČSN 73 2901 
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desek se odstraní dřevěná lať a síťovina se přetáhne na vnější povrch desek a zatlačí do lepidla. 

Pro zamezení působení vlhkosti od skapávající vody se na zakládací profily osazuje 

okapnička.85 

   

Obr. č. 4 – Způsoby založení systému ETICS 86 

Lepení tepelně izolačních desek  

Lepící hmota je další nepostradatelnou součástí zateplovacího systému ETICS. Desky 

se po nanesení lepící hmoty na jejich povrch lepí k podkladu přitlačením ve směru od spodu 

nahoru a vždy na vazbu bez křížových spár. Jediným možným případem, kdy se desky lepí 

shora dolů je lepení pod zakládacím profilem. Desky se musí lepit vždy na sraz a lepící hmota 

nesmí zasahovat na boční plochy desek, aby se zamezilo vzniku tepelných mostů. Při vzniku 

spár mezi deskami o šířce větší než 2 mm, musí se tyto spáry vyplnit tepelně izolačním 

materiálem, nejčastěji polyuretanovou pěnou. Lepící hmotu lze na desky nanášet dvěma 

způsoby - viz obr. č. 5. Jedním je lepení pomocí obvodového rámečku a 3 vnitřních terčů, kdy 

se na desku nanáší lepící hmota po jejím obvodu a uprostřed o tloušťce 20 až 30 mm. Celková 

plocha lepící hmoty je rovna 40 až 60% plochy desky. Tímto způsobem lze částečně eliminovat 

nerovnosti podkladu. Druhým způsobem je celoplošné lepení desek, kdy se na celou plochu 

desky nanáší lepící hmota o tloušťce 8 až 10 mm. Tento způsob lepení je požadován u desek 

                                                 

85 Technologický předpis zateplovacích systémů Baumit  www.baumit.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10].        

Dostupné z: < http://www.baumit.cz/upload/Dokumentace/Technol_predpisy/Zateplovaci_systemy_ 

Baumit_-_TP-C.pdf>. 

86 Domažlická stavební společnost www.do-stav.cz [online], 2008 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 < http://www.do-stav.cz/technologicky-predpis-pro-provadeni-etics/ >. 
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z minerálních vláken. Vzhledem k tloušťce lepící vrstvy nelze eliminovat možné nerovnosti 

podkladu.87 

  

Obr. č. 5 – Způsoby nanášení lepící hmoty 88 

Tepelně izolační desky 

Jedná se o nejdůležitější vrstvu systému ETICS, která zlepšuje tepelně izolační 

vlastnosti konstrukce. Pro zateplovací systémy se nejčastěji využívají desky z pěnového 

polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW). Tepelné izolace byly podrobněji popsány 

v kapitole 6.3. Desky se lepí, jak již bylo zmíněno v předchozím, směrem od zakládacího 

profilu nahoru, na vazbu, bez příčných spár. Okolo otvorů se desky lepí s přesahem, aby 

překryly zateplení ostění, a musí být zajištěno křížení spár desek minimálně 100 mm od rohů 

těchto otvorů. Před lepením desek z MW je vhodné na tyto desky nejdříve nanést tenkou vrstvu 

lepící hmoty, která vytvoří vhodnější podklad pro lepící vrstvu.89 Izolační desky EPS vychází 

levnější v porovnání s minerální vatou. Cena za metr čtvereční fasády s EPS se pohybuje okolo 

1000 Kč.  

Návrh izolačního materiálu se nesmí podcenit a musí být dodrženy určité zásady  

a požadavky na izolační vrstvu, včetně výpočtu její tloušťky, která má podstatný vliv na 

celkové tepelně izolační vlastnosti celého systému. 

                                                 

87 Technologický předpis zateplovacích systémů Baumit  www.baumit.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10].        

 Dostupné z: < http://www.baumit.cz/upload/Dokumentace/Technol_predpisy/Zateplovaci_systemy_ 

 Baumit_-_TP-C.pdf>. 

88 Domažlická stavební společnost www.do-stav.cz [online], 2008 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 < http://www.do-stav.cz/technologicky-predpis-pro-provadeni-etics/ >. 

89 Technologický předpis zateplovacích systémů Baumit  www.baumit.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10].        

 Dostupné z: < http://www.baumit.cz/upload/Dokumentace/Technol_predpisy/Zateplovaci_systemy_ 

 Baumit_-_TP-C.pdf>. 
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Kotvení tepelné izolace 

Desky tepelné izolace lze kotvit kromě lepící hmoty pomocí talířových hmoždinek. 

Jejich využití zabezpečí dokonalé spojení s konstrukcí a zlepší celkovou únosnost systému. 

U desek z minerální vlny se musí využít vždy. Hmoždinky se osazují většinou před provedením 

základní vrstvy a vždy nejdříve 24 hodin po lepení desek. Jejich rozmístění se řídí danými 

předpisy provádění. Rozmisťují se dle návrhu v projektu většinou do plochy desek a do rohů 

jejich vzájemných styků - viz obr. č.6. S konstrukcí jsou propojeny pomocí vrtů, které musí být 

kolmé k podkladu, musí odpovídat průměru použitých hmoždinek a musí být cca o 10 mm delší 

než předepsaná kotevní délka hmoždinky. Využívají se dva typy montáže. Jedním je zapuštěná 

montáž, kdy je talířek zapuštěn do předem připraveného otvoru v izolaci a následně se zakryje 

zátkou ze stejného materiálu jako je izolační deska. Výhodou tohoto způsobu je, že se omezí 

bodové tepelné mosty vznikající od hmoždinek a na povrchu fasády nedochází za nepříznivých 

povětrnostních vlivů k prokreslování hmoždinek na povrchu fasády. Druhým způsobem je 

použití hmoždinky, která se zasune do připraveného otvoru a zatluče. Talířek zůstává na 

povrchu izolace a následně se přestěrkuje. Zde vznikají již zmíněné problémy s bodovými 

tepelnými mosty a s prokreslováním hmoždinek na povrchu fasády. 90 

 

Obr. č. 6 – Příklad rozmístění talířových hmoždinek 91 

                                                 

90 Technologický předpis zateplovacích systémů Baumit  www.baumit.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10].        

 Dostupné z: < http://www.baumit.cz/upload/Dokumentace/Technol_predpisy/Zateplovaci_systemy_ 

 Baumit_-_TP-C.pdf>. 

91 Domažlická stavební společnost www.do-stav.cz [online], 2008 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 < http://www.do-stav.cz/technologicky-predpis-pro-provadeni-etics/ >. 
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Základní vrstva 

Provedení základní vrstvy má zásadní vliv na celkové vlastnosti systému a jeho 

životnost. Před prováděním se zkontroluje rovnost povrchu. Dále se osadí všechny výztužné 

profily, ukončovací profily atd. Rohy otvorů ve fasádě a hrany se musí dodatečně vyztužit - viz 

obr. č. 7. Základní vrstvu lze nanášet cca po 1 až 3 dnech po ukončeném lepení desek, 

osazování hmoždinek a po celkovém přebroušení povrchu. Provádí se na suchý a čistý povrch. 

Skládá se z vyrovnávací vrstvy, která se provádí u systémů z minerální vlny, a výztužné vrstvy, 

jejíž součástí je sklotextilní síťovina.  Celková tloušťka se pohybuje v rozmezí 2 až 6 mm, 

optimální jsou 2 až 4 mm. Postup nanášení lepící hmoty je směrem shora dolů. Do této hmoty 

se následně celoplošně ukládá síťovina. Prostupující hmota přes síťovinu se urovná a zahladí 

pomocí hladítka. Jednotlivé pásy síťoviny by měly mít přesah minimálně 100 mm.92  

  

Obr. č. 7 – Způsoby vyztužení nároží a otvorů 93 

Penetrační vrstva 

Před aplikací finální vrstvy omítky se pomocí nátěru provede celoplošná penetrace 

fasády. Penetrace se provádí dle požadavků uváděných výrobcem stěrkové hmoty, nebo po 

jejím vyschnutí. Nátěr slouží ke snížení savosti podkladu a pro zlepšení přídržnosti. 94 

                                                 

92 Technologický předpis zateplovacích systémů Baumit  www.baumit.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10].        

 Dostupné z: < http://www.baumit.cz/upload/Dokumentace/Technol_predpisy/Zateplovaci_systemy_ 

 Baumit_-_TP-C.pdf>. 

93 Domažlická stavební společnost www.do-stav.cz [online], 2008 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 < http://www.do-stav.cz/technologicky-predpis-pro-provadeni-etics/ >. 
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Omítka 

Omítky tvoří ochrannou vrstvu celého systému a také se používají i z estetického 

hlediska. Provádí se směrem shora dolů na zaschlý povrch. V případě napojení pruhů omítek je 

nutné napojovat omítky, které nejsou ještě zaschlé. S touto podmínkou je třeba uvažovat během 

celého provádění. Při nanášení omítek je nutné dodržovat podmínky aplikace stanovené 

výrobcem. Pro vrchní vrstvu zateplovacích systémů ETICS se využívají nejrůznější typy 

omítek. Vzájemně se liší svými vlastnostmi, materiálem, zpracováním a barevností. Využívají 

se nejrůznější silikonové omítky, minerální, akrylátové, silikátové apod. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

94 Technologický předpis zateplovacích systémů Baumit  www.baumit.cz [online], 2013 [cit. 2013-05-10].        

 Dostupné z: < http://www.baumit.cz/upload/Dokumentace/Technol_predpisy/Zateplovaci_systemy_ 

 Baumit_-_TP-C.pdf>. 
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8  EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ ZATEPLENÍ 

Posuzovaný RD leží v okrajové části Rokytnice nad Rokytnou a je řešený jako 

samostatně stojící. Proti povětrnostním vlivům je tak chráněn pouze minimálně. Jedná se  

o zděný dům o půdorysných rozměrech 10x10 metrů se dvěma nadzemními podlažími. Je na 

celé ploše podsklepený a zakončený sedlovou střechou. Byl postaven v roce 1959. V roce 1989 

byla provedena rekonstrukce podkrovní části a vznikla tak obytná část a částečný půdní prostor 

nad její jižní stranou. 

V suterénu, který není vytápěný, je navrženo technické zázemí domu společně se 

skladovacími prostory a kotelnou. V 1NP je umístěna společenská část domu. Je zde vstupní 

hala propojená s chodbou a schodišťovým prostorem v jihovýchodní části. Z chodby je přístup 

do koupelny s WC a do kuchyně s jídelnou. Na kuchyň navazuje menší spíž a obývací pokoj, 

který je řešený přes celou délku domu v jeho severozápadní části. Ve 2NP je umístěna tzv. 

klidová část domu. Na jihozápadní straně jsou dva průchozí dětské pokoje se vstupem na lodžii. 

Na druhé půlce je navržena koupelna s WC, průchozí pokoj a ložnice. Tyto tři místnosti jsou 

řešeny jako podkrovní. 

8.1 STÁVAJÍCÍ STAV RD 

Svislé konstrukce obvodového pláště suterénu a 1NP jsou vyzděny klasickým 

způsobem z plných pálených cihel. Šířka stěn je 450 mm. Rekonstruovaná podkrovní část 

domu je vyzděna z plynosilikátových tvárnic o šířce 300 mm. Tepelně izolační vlastnosti těchto 

stěn jsou dle požadavků normy ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov – Požadavky“ 

nevyhovující. 

Jako výplně otvorů jsou instalována dřevěná zdvojená okna a dřevěné vchodové dveře 

s jednoduchým zasklením. Jejich tepelně izolační vlastnosti nevyhovují požadavkům normy 

ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov – Požadavky“. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny cihelnými vložkami hurdis tl. 80 mm v kombinaci se 

škvárou o tl. 80 mm a betonem tl. 50 mm. Nad suterénem, ani nad pokoji ve 2NP není použita 

žádná izolační vrstva Tyto konstrukce také nevyhovují požadavkům normy ČSN 73 0540-2 

„Tepelná ochrana budov – Požadavky“. 

Střešní konstrukce je sedlová s krytinou z eternitových vlnitých desek bez tepelně 

izolační vrstvy. Pouze nad podkrovními pokoji je použita tepelná izolace z granulovaného 

polystyrenu mezi krokvemi tl. 160 mm. 
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Jako zdroj tepla je instalovaný kotel na tuhá paliva s otopnými tělesy. Vzhledem k již 

zmíněným nedostatkům konstrukcí a prvků tvořících obálku budovy se roční náklady na 

vytápění tohoto rodinného domu pohybují průměrně okolo 38 500 Kč. 

8.2 NOVĚ NAVRŽENÁ OPATŘENÍ 

Zateplení rodinného domu je navrženo ve třech možných variantách: 

1. varianta – zateplení fasády 

2. varianta – výměna oken 

3. varianta – zateplení stropní konstrukce nad 2NP 

Vzhledem k výsledkům tepelného posouzení všech tří navrhovaných variant je uváděna 

jako 4. možná varianta kombinace všech tří předchozích možností včetně zateplení stropní 

konstrukce nad suterénem, tedy kompletní zateplení konstrukcí obálky budovy včetně výměny 

oken. 

Svislé konstrukce obvodového pláště budou zatepleny kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS (varianta č. 1). Tepelná vrstva bude tvořena expandovaným polystyrenem tl. 

180 mm. Tepelně izolační vrstva u soklové části bude tvořena extrudovaným polystyrenem tl. 

80 mm. Celková skladba nově navržených obvodových konstrukcí vyhovuje požadavkům ČSN 

73 0540-2 „Tepelná ochrana budov – Požadavky“. 

Součástí varianty č. 2 je výměna veškerých nevyhovujících stávajících výplní otvorů za 

nové s vlastnostmi splňujícími normové požadavky. Dřevěná okna budou nahrazena okny 

s plastovými rámy a výplní z izolačních dvojskel s hodnotou Ug = 1,1 W/(m2K).  

Varianta č. 3 počítá se zateplením stropní konstrukce oddělující vytápěný prostor od 

nevytápěného. Nad 2NP je navrženo zateplení stropní konstrukce v půdním prostoru minerální 

vatou o celkové tl. 320 mm uloženou ve dvou na sebe kolmých, 160 mm tlustých vrstvách.  

U varianty komplexní se počítá s kombinací předchozích možností zateplení a navíc je 

navrženo u stropní konstrukce v suterénu zateplení systémem ETICS s izolační vrstvou z ESP 

tl. 120 mm. Touto úpravou by se snížila světlá výška v suterénu, proto je nutné dodatečně snížit 

i podlahu. Nově navržené skladby vyhovují požadavkům ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana 

budov – Požadavky“. 



69 

Zlepšení tepelně izolačních vlastností posuzovaných konstrukcí a prvků jsou patrné 

z tabulky č. 5, kde jsou porovnány hodnoty jejich součinitele prostupu tepla s normovými 

hodnotami dle ČSN 73 0540-2. 

Tab. č. 5 – Porovnání hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 

Normové hodnoty UN 

[W/m2K] 

Vypočtené hodnoty U 

[W/m2K] 

Popis 

konstrukce 

Požadované Doporučené Stávající 
stav 

Nový stav 

Stěna vnější 1NP/2NP 0,30 0,25 1,37/0,83 0,19/0,17 

Porovnání s ČSN 73 0540-2 Nevyhovuje Vyhovuje 

 
Strop pod nevytápěnou půdou 0,30 0,20 1,55 0,13 

Porovnání s ČSN 73 0540-2 Nevyhovuje Vyhovuje 

 
Výplně otvorů 1,5 1,2 2,30 1,10 

Porovnání s ČSN 73 0540-2 Nevyhovuje Vyhovuje 

  

8.3 ZHODNOCENÍ EKONOMICKÉ NÁVRATNOSTI ZATEPLENÍ 

8.3.1 Tepelné posouzení 

Posouzení rodinného domu bylo provedeno pomocí programu Tepelný výkon (TV) 

poskytovaným společností PROTECH. Výpočty zahrnují pouze posouzení spotřeby energie na 

vytápění, není uvažováno se spotřebou energie pro ohřev teplé vody. Potřeba tepla pro vytápění 

posuzovaného RD byla počítána dle normy ČSN EN ISO 13790. Okrajové podmínky výpočtu 

byly stanoveny dle normy TNI 73 0329. Výpočet byl proveden pro každou navrhovanou 

variantu zateplení a pro čtvrtou variantu, která obsahuje kombinaci všech tří navrhovaných 

variant, tedy kompletní zateplení obálky budovy. Všechny výpočty byly porovnány 

s hodnotami konstrukcí stávajících. Výstupy z programu jsou uvedeny v příloze č.2. 

Jednotlivé navrhované varianty zateplení povedou ke snížení tepelných ztrát a tím  

i k minimalizaci nákladů spojených s vytápěním rodinného domu. Realizací varianty č. 1, tedy 

zateplením celé fasády rodinného domu, dojde dle tepelného posouzení k úspoře okolo 26%. 

Výměnou starých nevyhovujících oken (varianta č.2) by se spotřeba energie na vytápění snížila 

o necelých 5% (při použití izolačních dvojskel) a zateplením stropu (varianta č.3) by došlo 
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k úspoře 13%. Při současné realizaci všech 3 zmíněných možností zateplení spolu se 

zateplením stropní konstrukce nad suterénem, tedy kompletním zateplením obalových 

konstrukcí by došlo k úspoře téměř 89%. Měrná potřeba tepla u jednotlivých variant a možné 

úspory jsou uvedeny v tabulce č.6. Tyto hodnoty lze využít i při posuzování kritérií pro splnění 

podmínek dotačního programu Nová zelená úsporám. 

Tab. č. 6 – Potřeba tepla na vytápění a cena energie 95 

 Stávající 

stav 

1. var. 

 zateplení 

2. var. 

 zateplení 

3. var. 

 zateplení 

Komplexní 
var. 

zateplení 

Měrná potřeba tepla na 
vytápění EA 

[kWh/(m2·rok)] 

527,2 390,2 502,6 457,0 60,5 

Úspora [%] X 26,0 4,7 13,3 88,5 

Roční potřeba tepla na 

vytápění [kWh/rok] 
81 450,9 60 279,0 77 659,1 70 611,6 9 348,1 

Náklady na vytápění 

[Kč/rok] 
38 500 28 490 36 690 33 380 4 430 

Pozn.: X – není uvedena hodnota 

Největší úspory energie spotřebované k vytápění RD budou v zimních měsících. 

V těchto měsících se nejvíce projeví kvalita a správnost navrženého zateplení. Potřeby tepla na 

vytápění v jednotlivých měsících jsou patrné z tabulky č. 7. 

Tab. č. 7 – Měrná potřeba tepla v jednotlivých měsících [kWh]96 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Stávající 
stav 14475,5 11581,9 10365,4 6311,9 2457,6 944,4 406,4 189,2 3124,7 6660,7 10620,6 14312,4 
Varianta 
č.1 10946,8 8698,9 7680,7 4539,1 1617,1 561,0 219,5 94,3 2150,1 4885,2 8018,9 10867,6 
Varianta 
č.2 13772,0 11029,6 9888,8 6041,7 2370,0 915,4 394,6 183,6 3000,4 6356,2 10100,6 13606,1 
Varianta 
č.3 12672,1 10108,5 8993,2 5405,1 2024,4 743,5 306,6 137,6 2624,7 5753,0 9291,0 12551,9 
Varianta 
komplexní 2112,4 1505,0 1042,5 334,3 22,4 1,8 0,2 0,0 64,5 536,6 1503,9 2224,5 

                                                 

95 Hodnoty získané výpočtem v programu Tepelný výkon (TV) sloužící k posuzování energetické 

 náročnosti budov dle normy ČSN  EN ISO 13790 

96 Hodnoty vycházejí z posouzení energetické náročnosti v programu Tepelný výkon, viz příloha č. 2 
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Graf. č. 8 – Spotřeba energie v jednotlivých měsících  
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8.3.2 Náklady na provedení zateplení 

Pro jednotlivé varianty zateplení byly stanoveny pomocí položkových rozpočtů 

nezbytné počáteční investice pro jejich realizaci. Rozpočty zahrnují veškerý potřebný materiál, 

nutné stavební práce spojené s realizací zateplení, další pomocné prvky a demontáž stávajících 

prvků. Konečné částky se mohou nepatrně lišit dle cen konečného dodavatele. Položkové 

rozpočty byly vytvořeny v programu BUILDpower.97 Pro variantu č. 2 (výměna oken) je 

zpracována cenová nabídka přímo od možného budoucího dodavatele. Položkové rozpočty  

a cenová nabídka pro dodávku oken jsou uvedeny v příloze č. 3. Náklady na provedení 

zateplení jednotlivých variant jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

Celkové náklady na provedení zateplení lze částečně snížit díky dotačním programům. 

V letošním roce začíná dotační program Nová zelená úsporám. Jedná se o podporu projektů 

vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov, kdy bude posuzován hlavně průměrný 

součinitel prostupu tepla budovy a měrná roční potřeba tepla na vytápění. Dle splnění 

podmínek jsou dotace rozděleny do tří kategorií: 

• Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% = podpora 25% z uznatelných nákladů 

• Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50% = podpora 35% z uznatelných nákladů 

                                                 

97 Rozpočtový program BUILDpower od společnosti RTS, a.s. 
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• Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60% + instalace systému nuceného větrání  

s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností = podpora 50% z uznatelných 

nákladů 98 

Tab. č. 8 – Náklady na provedení zateplení 

Varianta zateplení Celkové náklady [Kč] 

Varianta č.1 – zateplení fasády 353 674,80 

Varianta č.2 – výměna oken 150 105,00 

Varianta č.3 – zateplení stropní konstrukce 2NP 28 703,00 

Komplexní varianta 575 784,80 

8.3.3 Prostá návratnost 

Jedná se o celkem snadno zjistitelný parametr, pomocí kterého lze zhodnotit celkovou 

dobu návratnosti vložené investice do zateplení. Pokud vychází doba návratnosti delší, než je 

celková životnost posuzované konstrukce, je logické, že tato investice z ekonomického 

hlediska není výhodná. U plastových oken je udávána životnost okolo 30 let, u zateplovacích 

systémů je udávána až 40 let.99 Dle mého názoru se správnou a vhodnou údržbou konstrukcí  

a prvků dá dosáhnout i vyšších životností. 

Prostá návratnost
energiecenaenergieúspora

náklady

⋅

=  

Náklady na úsporné opatření 

Náklady na úsporná opatření se skládají ze dvou částí. První částí jsou fixní náklady, 

které jsou nepostradatelné u provádění zateplení. Mezi fixní náklady lze zařadit např. náklady 

za pronájem lešení, cenu projektu, fasádní barvy a další. Druhá část nákladů je tvořena 

                                                 

98 Portál Nová zelená úsporám www.novazelenausporam.cz [online], 2008 [cit. 2013-05-10]. Dostupné 

 z:<http://www.novazelenausporam.cz/novinky/zakladni-podminky-programu-zelena-usporam-ii-bod-

 po-bodu >. 

99 Budova a její vlastnosti www.hestia-energetika.cz [online], 2008 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 < http://hestia.energetika.cz/encyklopedie/14.htm>. 
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variabilními náklady, které se odvíjí např. od tloušťky použité izolace a práce spojené s její 

instalací. 100 

Úspora energie 

Budoucí výše úspory energie vychází z množství spotřebované energie při vytápění 

stávajícího domu a ze spotřeby energie po provedení zateplení. Celková úspora energie je tedy 

dána rozdílem spotřeby energie před provedením zateplení a po jeho realizaci. 100 

Cena energie 

Při výpočtu prosté návratnosti se neuvažuje s budoucím růstem cen energií. Cena 

energie je závislá na mnoha faktorech, které ji ovlivňují.100 Podrobnější výpočet prosté 

návratnosti – viz příloha č. 4. 

Tab. č. 9 – Vyhodnocení provedených úprav 

Náklady 

na vytápění 

[Kč/rok] 

Úspora 

[%]101 

Úspora 

[Kč/rok] 

Náklady na 

provedení 

zateplení [Kč] 102 

Návratnost 

[rok]103 

Stávající stav 

38 500 X X X X 

1. varianta zateplení 

28 490 26,0 10 010,0 353 674,80 35,4 

2. varianta zateplení 

36 690 4,7 1 810,0 150 105,00 83,0 

3. varianta zateplení 

33 380 13,3 5 120,0 28 703,00  5,6 

komplexní varianta zateplení 

 4 430 88,5 34 070,0 575 784,80 16,9 

Pozn.: X – není uvedena hodnota 

                                                 

100 Budova a její vlastnosti www.hestia-energetika.cz [online], 2008 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

 < http://hestia.energetika.cz/encyklopedie/14.htm>. 

101 Výsledné hodnoty výpočtu tepelného posouzení – viz příloha č. 2  

102 Částky vycházející z nabídkových rozpočtů – viz příloha č. 3 

103 Hodnoty vycházející z výpočtu prosté návratnosti – viz příloha č. 4 
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Graf. č. 9 – Prostá návratnost jednotlivých variant zateplení104
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Pozn.: Z důvodu dlouhé doby návratnosti u varianty č. 2 není v grafu vykreslen celý průběh přímky u této 

varianty. 

Z předchozí tabulky a grafu je patrné, že nejkratší doba návratnosti je u varianty č. 3, 

tedy u zateplení stropní konstrukce nad 2NP. Doba návratnosti činí 5,6 roků a vzhledem 

k množství možných úspor u této varianty, by bylo vhodné tuto variantu realizovat. Naopak 

nejdelší doba návratnosti je u varianty č. 2, tedy u výměny oken. Zde vychází návratnost 83 

roků, její realizace je vzhledem k velikosti ročních úspor a hlavně k životnosti oken nevhodná. 

Životnost oken je dle vyhlášky č.450/2012 Sb. (dříve vyhl. č. 3/2008 Sb.) 50 až 80 let. Při 

realizaci zateplení fasády rodinného domu zateplovacím systémem ETICS vychází prostá 

návratnost investice 35,4 roků. Vzhledem k ročním úsporám díky této úpravě by byla vhodná 

její realizace, ale vzhledem k obecně udávané životnosti zateplovacích systémů okolo 30 let, je 

vhodné její realizaci řádně posoudit. Životnost může být díky vhodné a správné údržbě 

mnohem delší. Při kompletní zateplení obalových konstrukcí se dle výpočtu pohybuje doba 

návratnosti okolo necelých 17 roků. Díky vysokým ročním úsporám a krátké době návratnosti 

by byla tato varianta zateplení nejvhodnějším řešením. Pokud by se uvažovalo s životností 

                                                 

104 Hodnoty vycházejí z výpočtu prosté návratnosti, viz příloha č. 4 
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zateplení již zmíněných 30 roků, realizace této varianty by během uvažované doby životnosti 

zhodnotila vloženou investici a vynesla téměř 450 tisíc Kč.  

Vzhledem k množství uspořené energie na vytápění a ke zlepšení součinitele prostupu 

tepla u komplexní varianty  by bylo možné využití dotací z programu Nová zelená úsporám. 

Dle výpočtů by bylo možné dosáhnout nejvyšší možné dotace. Vzhledem k tomu, že 

v posuzovaném rodinném domě se nepočítá s instalací systému nuceného větrání, lze tedy 

využít dotaci 35% z uznatelných nákladů. Při poskytnutí této dotace by se doba návratnosti  

u komplexního zateplení obálky budovy snížila na 11 let. Pokud by se opět uvažovalo 

s životností 30 let, byly by výnosy z realizace zateplení téměř 650 tisíc Kč.  

Pokud vezmeme v úvahu neustálé zvyšování cen energií, lze uvažovat, že celková doba 

návratnosti by se ještě zkrátila. 

8.4 ZHODNOCENÍ VLIVU ZATEPLENÍ NA CENU NEMOVITOSTI 

Provedením zateplení na rodinném domě dojde ke zlepšení ekonomiky provozu, hlavně 

v souvislosti s ročními výdaji na vytápění, které se při kvalitním zateplení značně sníží. Vlivem 

provedení zateplovacího systému se zvýší také životnost zateplených konstrukcí. Ty budou více 

chráněny proti povětrnostním vlivům a dalším negativním účinkům. Provedením kompletního 

zateplení rodinného domu se zvýší i celkový komfort bydlení, také dojde ke ze zlepšení domu 

z estetického hlediska. Díky vylepšenému vzhledu bude snazší dosáhnout vyšší prodejní ceny  

u takového domu. Už na „první pohled“ se dům jeví jako velice zachovalý a udržovaný, což 

patří mezi pozitivní vlastnosti.  

Celkové zhodnocení provedené úpravy bylo provedeno výpočtem viz příloha č. 5. 

Ocenění je provedeno pro stávající stav a pro nový, kdy se uvažuje s již provedenými 

úpravami, a je provedeno k 10.5.2013. Rodinný dům byl postaven v roce 1959 a v roce 1989 

byla provedena rekonstrukce, kdy vzniklo 2NP. Jelikož jsou tedy v domě konstrukce různého 

stáří, musela být vybrána metoda ocenění, která tyto vlastnosti zhodnotí. I celkové zhodnocení 

vlivu provedeného zateplení se dá zohlednit pouze v této metodě, jinak by se pro rodinný dům 

využila metoda porovnávací. Ocenění bylo tedy provedeno nákladovým způsobem s výpočtem 

opotřebení analytickou metodou. Postup při ocenění nákladovým způsobem upravuje vyhláška 

č. 450/2012 Sb., § 5. Analytická metoda opotřebení je uvedena taktéž v této vyhlášce, v příloze 

č. 15. Výsledky výpočtu ocenění jsou uvedeny v tabulce č. 10. 
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Tab. č. 9 – Ocenění RD105 

 Stávající stav Nový stav Rozdíl cen 

Cena s Kp 1 482 994,30 1 855 824,40 372 830,10 

Cena bez Kp  1 771 797,30 2 217 233,50 445 436,20 

Z hodnot uvedených v tabulce č. 9 vyplývá, že provedením zateplení rodinného domu 

dojde k jeho cenovému zhodnocení. K datu 10.5.2013 činí zhodnocení v úrovni „věcné 

hodnoty“ (bez Kp) téměř 450 tisíc Kč. Zhodnocení zjištěné nákladovým způsobem (s Kp) činí 

necelých 373 tisíc Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

105 Hodnoty vycházejí z výpočtu ocenění, viz příloha č. 5 
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9  ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení ekonomické návratnosti provedeného zateplení  

a posouzení vlivu této úpravy na cenu rodinného domu. 

V úvodní části diplomové práce byly popsány pojmy související s energetickou 

náročností. Dále zde byl popsán historický vývoj výstavby rodinných domů a současné trendy 

ve výstavbě související s úsporami energií. Byly zde rozebrány rodinné domy s nízkou 

energetickou náročností. Vliv na velikost úspor a na celkové roční náklady na vytápění má  

i volba otopného systému. Proto byly podrobněji popsány ceny energií s jejich vývojem  

a možnosti vytápění rodinných domů. Dále byly rozebrána okna, jako jedna z navrhovaných 

variant zateplení. Následující část práce už se věnovala zateplování. Podrobněji byly popsány 

možnosti zateplování s uvedenými nejpoužívanějšími způsoby zateplení a nejpoužívanější 

tepelné izolace. Další navrhovanou variantou zateplení je zateplení fasády. Z tohoto důvodu byl 

podrobněji popsán nejpoužívanější systém zateplení ETICS včetně jeho způsobu provádění  

a skladby. 

Pro zhodnocení ekonomické návratnosti zateplení bylo provedeno u každé varianty 

tepelné posouzení a ocenění zateplení. Tepelné posouzení bylo provedeno u stávajícího stavu 

rodinného domu a následně u každé ze tří navrhovaných variant zateplení a u komplexní 

varianty. Výsledky výpočtu byly vzájemně porovnány a spočítány roční úspory na vytápění 

vzhledem ke stávajícímu stavu, které vycházejí z roční potřeby tepla na vytápění. Prostá 

návratnost byla spočítána dle vzorce vycházejícího z pořizovací ceny zateplení a z ročních 

nákladů na vytápění. 

První navrhovanou možností zateplení bylo zateplení fasády. Tato úprava by dle 

výpočtů přinesla roční úsporu 26%, což je úspora na nákladech na vytápění asi 10 tisíc Kč 

ročně. Doba návratnosti této varianty je 35,4 roků. Vzhledem k udávané životnosti 

zateplovacích systémů, která je udávána okolo 30 let, je vhodné podrobné posouzení vhodnosti 

realizace této varianty. 

Druhou navrhovanou možností pro úsporu energie je výměna starých dřevěných oken 

za plastová s izolačními dvojskly. Touto úpravou by bylo možné ročně uspořit necelých 5% 

energie, což je ročně asi 1 800 Kč. Dle výpočtů vychází u této varianty doba návratnosti  

83 roků. Vzhledem k udávané životnosti oken 80 let, je realizace výměny oken nevhodná  

a ekonomicky nevýhodná. 
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Třetí možností zateplení je zateplení stropní konstrukce nad 2NP. Tato úprava by 

přinesla roční úsporu okolo 13%, což představuje asi 5 100 Kč ročně. Doba návratnosti 

zateplení stropní konstrukce vychází dle výpočtu necelých 6 let. Tato úprava by byla vzhledem 

k době návratnosti vhodná k realizaci. 

Jelikož ani jedna ze tří navrhovaných variant zateplení by nepřinesla očekávané úspory, 

bylo provedeno posouzení kompletního zateplení obálky budovy. Tato varianta je kombinací 

všech tří navrhovaných spolu se zateplením stropní konstrukce nad suterénem. V porovnání se 

stávajícím stavem by se kompletní zateplením obalových konstrukcí dosáhlo roční úspory 

téměř 89%, což představuje roční úsporu na nákladech na vytápění 34 tisíc Kč. Roční náklady 

spojené s vytápěním by se snížily na necelých 4 500 Kč. Dle výpočtu vychází  doba návratnosti 

u této varianty 16,9 roků. Pokud by byla poskytnuta dotace z programu Nová zelená úsporám 

ve výši dle předběžně uváděných hodnot, snížila by se doba návratnosti na necelých 11 let. 

Tato hodnota je velice příznivá, a proto by bylo nejvhodnější provedení kompletního zateplení 

rodinného domu.  

Pokud se do budoucna budou vyvíjet ceny paliv a energií stejným způsobem jako 

doposud, lze očekávat, že se doba návratnosti ještě zkrátí.  

Pro posouzení vlivu zateplení na cenu rodinného domu bylo provedeno ocenění 

nákladovým způsobem s analytickým výpočtem opotřebení. Rodinný dům byl oceněn ve stavu 

před provedením zateplení a následně po provedení kompletního zateplení a oba výpočty byly 

následně porovnány. Oba výpočty byly provedeny ke stejnému datu. Dle výpočtů je 

zhodnocení vlivem zateplení rodinného domu v úrovni „věcné hodnoty“ (bez Kp) necelých  

450 tisíc Kč. Zhodnocení rodinného domu zjištěné nákladovým způsobem (s Kp) je necelých 

373 tisíc Kč. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – SKLADBA POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ 

Stěna obvodová 1NP 

  Stávající stav  Nový stav  
Vápenocementová omítka  20 mm  20 mm  
Cihla plná pálená  440 mm  440 mm  
Břízolitová omítka   20 mm   20 mm   
Lepící stěrka    5 mm  
Tepelná izolace EPS 100F    180 mm  
Výztužná stěrka    3 mm  
Silikonová omítka    2 mm  

 

Stěna obvodová 2NP 

  Stávající stav  Nový stav  
Vápenocementová omítka  20 mm  20 mm  
Plynosilikátová tvárnice  300 mm  300 mm  
Břízolitová omítka   20 mm   20 mm   
Lepící stěrka    5 mm  
Tepelná izolace EPS 100F    180 mm  
Výztužná stěrka    3 mm  
Silikonová omítka    2 mm  

 

Stropní konstrukce nad 2NP 

  Stávající stav  Nový stav  
Vápenocementová omítka  20 mm  20 mm  
Tvarovky HURDIS  80 mm  80 mm  
Sypaná vrstva - škvára  80 mm  80 mm  
Beton C 16/20   50 mm   50 mm   
Tepelná izolace MW 2x160 mm   320 mm  

 

Stropní konstrukce nad suterénem 

  Stávající stav  Nový stav  
Beton C 16/20  50 mm  50 mm  
Sypaná vrstva - škvára  80 mm  80 mm  
Tvarovky HURDIS  80 mm  80 mm  
Vápenocementová omítka   20 mm   20 mm   
Lepící stěrka    5 mm  
Tepelná izolace EPS 100F    120 mm  
Výztužná stěrka    3 mm  
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PŘÍLOHA Č. 2 – VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI  

Varianta č. 1 – zateplení fasády 
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Varianta č. 2 – výměna oken 
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 Varianta č. 3 – zateplení stropní konstrukce 
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Komplexní varianta zateplení 
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PŘÍLOHA Č. 3 – NABÍDKOVÉ ROZPOČTY 

Varianta č. 1 – zateplení fasády 

P.Č. KCN 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

   Práce a dodávky HSV     

    62 Úpravy povrchů vnější         

1 011 620991121 Zakrývání otvorů sbr 1,000 13 520,00 13 520,00 

2 014 629451112 Úprava parapetu m 16,800 134,00 2 251,20 

3 011 
6224071-
14 

Zateplovací systém EPS 100 F tl 180mm vč. silikonové 
omítkoviny CEMIX 1,5mm - zatáčené probarvené 

m2 235,000 985,00 231 475,00 

4 011 620411135 Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou z lešení - římsy m2 62,000 169,00 10 478,00 

8 011 622405921 Průběžná dilatace zateplovacího systému m 21,000 299,00 6 279,00 

9 011 622405280 Příplatek za osazení APU lišt sbr 1,000 18 540,00 18 540,00 

  62 Úpravy povrchů vnější    282 543,20 

        

  9 Ostatní konstrukce a práce     

10   950 10 Odstranění nespecifikovaných prvků fasády ks 18,000 350,00 6 300,00 

  9 Ostatní konstrukce a práce    6 300,00 

        

  94 Lešení     

11   941940001 Montáž, demontáž, pronájem lešení kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 

  94 Lešení    35 000,00 

        

  99 Přesun hmot HSV      

12 014 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m t 12,600 660,00 8 316,00 

  99 Přesun hmot HSV     8 316,00 

   HSV Celkem    332 159,20 

   Práce a dodávky PSV     

  764 Konstrukce klempířské      

13   764 01 Demontáž a opětovná montáž dešť svodů sbr 4,000 980,00 3 920,00 

14 764 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 m 16,800 26,50 445,20 

15 764 764510550 Oplechování parapetů Zn-Ti rš 330 mm včetně rohů m 16,800 478,00 8 030,40 

16 764 998764201 Přesun hmot klemp %     5,000 124,00 620,00 

  764 Konstrukce klempířské     13 015,60 

   PSV Celkem    13 015,60 

   Práce a dodávky Ostatní     

  O01 Ostatní      

17   01 Přesun stavebních kapacit sbr 1,000 8 500,00 8 500,00 

  O01 Ostatní     8 500,00 

   Ostatní Celkem    8 500,00 

   Celkem    353 674,80 
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Varianta č. 2 – výměna oken (dodavatelská firma Okna Macek) 
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Varianta č. 3 – zateplení stropní konstrukce nad 2NP 

P.Č. KCN 
Kód 

položky 
Popis MJ Množství celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

   Práce a dodávky PSV     

  766 Zateplení půdy     

1 713 713111123 Montáž izolace tepelné, pásů m2 74,000 69,00 5 106,00 

2 MAT 283758860 Minerální vlna tl. 2x160mm, λ=0,041 m2 74,000 248,00 18 352,00 

3 766 998766201 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech % 7,000 235,00 1 645,00 

  766 Konstrukce truhlářské - zateplení půdy    25 103,00 

   PSV Celkem    25 103,00 

   Práce a dodávky Ostatní     

  O01 Ostatní      

4   01 Přesun stavebních kapacit sbr 1,000 3 600,00 3 600,00 

  O01 Ostatní     3 600,00 

   Ostatní Celkem    3 600,00 

   Celkem    28 703,00 

 

 

Zateplení stropní konstrukce nad suterénem 

P.Č. KCN 
Kód 

položky 
Popis MJ Množství celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

   Práce a dodávky HSV     

  61 Úpravy povrchů vnitřní     

1   04 
Zateplení stropu sklepa EPS 100 F, 120mm s armovací vrstvou, 
bez povrchové úpravy 

m2 76,000 439,00 33 364,00 

2 014 999281111 Přesun hmot % 7,000 334,00 2 338,00 

  61 Úpravy povrchů vnitřní    35 702,00 

   HSV Celkem    35 702,00 

   Práce a dodávky Ostatní     

  O01 Ostatní      

3   01 Přesun stavebních kapacit sbr 1,000 7 600,00 7 600,00 

  O01 Ostatní     7 600,00 

   Ostatní Celkem    7 600,00 

   Celkem    43 302,00 
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PŘÍLOHA Č. 4 – VÝPOČET PROSTÉ NÁVRATNOSTI 

Varianta č. 1 

Rok Výnosy 
[tis. Kč] 

Pořizovací náklady 
[tis. Kč] 

Kumulovaný CF 
[tis. Kč] 

0   354 -354 
1 10 0 -344 
2 10 0 -334 
3 10 0 -324 
4 10 0 -314 
5 10 0 -304 
6 10 0 -294 
7 10 0 -284 
8 10 0 -274 
9 10 0 -264 
10 10 0 -254 
11 10 0 -244 
12 10 0 -234 
13 10 0 -224 
14 10 0 -214 
15 10 0 -204 
16 10 0 -194 
17 10 0 -184 
18 10 0 -173 
19 10 0 -163 
20 10 0 -153 
21 10 0 -143 
22 10 0 -133 
23 10 0 -123 
24 10 0 -113 
25 10 0 -103 
26 10 0 -93 
27 10 0 -83 
28 10 0 -73 
29 10 0 -63 
30 10 0 -53 
31 10 0 -43 
32 10 0 -33 
33 10 0 -23 
34 10 0 -13 
35 10 0 -3 

36 10 0 7 
37 10 0 17 
38 10 0 27 
39 10 0 37 
40 10 0 47 
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Varianta č. 2 

Rok Výnosy 
[tis. Kč] 

Pořizovací 
náklady 
[tis. Kč] 

Kumulovaný CF 
[tis. Kč] 

0   150 -150 
1 2 0 -148 
2 2 0 -146 
3 2 0 -145 
4 2 0 -143 
5 2 0 -141 
6 2 0 -139 
7 2 0 -137 
8 2 0 -136 
9 2 0 -134 
10 2 0 -132 
11 2 0 -130 
12 2 0 -128 
13 2 0 -127 
14 2 0 -125 
15 2 0 -123 
16 2 0 -121 
17 2 0 -119 
18 2 0 -118 
19 2 0 -116 
20 2 0 -114 
21 2 0 -112 
22 2 0 -110 
23 2 0 -108 
24 2 0 -107 
25 2 0 -105 
26 2 0 -103 
27 2 0 -101 
28 2 0 -99 
29 2 0 -98 
30 2 0 -96 
31 2 0 -94 
32 2 0 -92 
33 2 0 -90 
34 2 0 -89 
35 2 0 -87 

                  ⁞ 

78 2 0 -9 
79 2 0 -7 
80 2 0 -5 
81 2 0 -3 
82 2 0 -2 

83 2 0 0 
84 2 0 2 
85 2 0 4 
86 2 0 6 
87 2 0 7 
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Varianta č. 3 

Rok Výnosy 
[tis. Kč] 

Pořizovací 
náklady 
[tis. Kč] 

Kumulovaný 
CF [tis. Kč] 

0   29 -29 
1 5 0 -24 
2 5 0 -18 
3 5 0 -13 
4 5 0 -8 
5 5 0 -3 

6 5 0 2 
7 5 0 7 
8 5 0 12 
9 5 0 17 
10 5 0 22 
11 5 0 28 
12 5 0 33 
13 5 0 38 
14 5 0 43 
15 5 0 48 
16 5 0 53 
17 5 0 58 
18 5 0 63 
19 5 0 69 
20 5 0 74 
21 5 0 79 
22 5 0 84 
23 5 0 89 
24 5 0 94 
25 5 0 99 
26 5 0 104 
27 5 0 110 
28 5 0 115 
29 5 0 120 
30 5 0 125 
31 5 0 130 
32 5 0 135 
33 5 0 140 
34 5 0 145 
35 5 0 150 
36 5 0 156 
37 5 0 161 
38 5 0 166 
39 5 0 171 
40 5 0 176 
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Komplexní varianta 

Rok Výnosy 
[tis. Kč] 

Pořizovací 
náklady 
[tis. Kč] 

Kumulovaný 
CF [tis. Kč] 

Pořiz. náklady vč. 
dotace (35%)       

[tis. Kč] 

Kumulovaný 
CF [tis. Kč] 

0   576 -576 374 -374 
1 34 0 -542 0 -340 
2 34 0 -508 0 -306 
3 34 0 -474 0 -272 
4 34 0 -440 0 -238 
5 34 0 -405 0 -204 
6 34 0 -371 0 -170 
7 34 0 -337 0 -136 
8 34 0 -303 0 -102 
9 34 0 -269 0 -68 
10 34 0 -235 0 -34 
11 34 0 -201 0 1 

12 34 0 -167 0 35 
13 34 0 -133 0 69 
14 34 0 -99 0 103 
15 34 0 -65 0 137 
16 34 0 -31 0 171 

17 34 0 3 0 205 
18 34 0 37 0 239 
19 34 0 72 0 273 
20 34 0 106 0 307 
21 34 0 140 0 341 
22 34 0 174 0 375 
23 34 0 208 0 409 
24 34 0 242 0 443 
25 34 0 276 0 477 
26 34 0 310 0 512 
27 34 0 344 0 546 
28 34 0 378 0 580 
29 34 0 412 0 614 
30 34 0 446 0 648 
31 34 0 480 0 682 
32 34 0 514 0 716 
33 34 0 549 0 750 
34 34 0 583 0 784 
35 34 0 617 0 818 
36 34 0 651 0 852 
37 34 0 685 0 886 
38 34 0 719 0 920 
39 34 0 753 0 954 
40 34 0 787 0 989 
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PŘÍLOHA Č. 5 – OCENĚNÍ RODINNÉHO DOMU 

Výpočet obestavěného prostoru 

o Podezdívka       délka šířka výška ZP OP 

  Část       m m m m2 m3 

  
Základní část (výška od * do * 
m)  

    10,00 11,40 2,00 114,00 228,00 

  Podezdívka celkem             114,00 228,00 

          

  1.NP       délka šířka výška ZP OP 

o Část       m m m m2 m3 

  Základní část       10,00 11,40 3,15 114,00 359,10 

  Celkem 1.NP             114,00 359,10 

          

Zastřešení  délka šířka výška ZP OP 

Část m m m m2 m3 

1. část - zastavěná plocha 
(obdélník) 

    10,00 11,40 0,00 114,00   

          - výška půdní 
nadezdívky 

          1,00   114,00 

          - výška hřebene nad 
nadezdívkou 

        5,60   319,20 

Celkem zastřešení               433,20 

          

  
Dílčí (další připočitatelný) 
OP 
  

    délka šířka výška ZP OP 

o Část       m m m m2 m3 

  Vstupní hala       5,85 2,50 3,10 14,63 45,34 

  
Zastřešení vstupní 
haly 

      5,85 2,50 1,10 14,63 7,31 

Celkem dílčí OP             29,26 52,65 

          

  Rekapitulace             ZP OP 

                m2 m3 

    podezdívka               228,00 
1. nadzemní podlaží             114,00 359,10 
2. nadzemní podlaží             0,00 0,00 
zastřešení vč. podkroví               433,20 
dílčí OP               52,65 

Celkem             114,00 1 072,95 
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Stávající stav 

Výpočet ceny - rodinný dům zděný, podsklepený, s 2 NP
Vypočteno tabulkovým procesorem Excel - program ABN12

Rodinný dům podle § 5 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 450/2012 Sb.                       typ D  podsklepený  
Střecha sklonitá  s podkrovím  

Základní cena dle typu z přílohy č. 6 vyhlášky ZC/ Kč/m3 1 900,00

Koeficient využití podkroví Kpod 1,100

Základní cena  po 1. úpravě    = ZC/ x Kpod x Křad ZC Kč/m3 2 090,00

Obestavěný prostor objektu OP m3 1 072,95

Koeficient polohový   ( příloha č. 14 vyhlášky ) K5 - 0,85
Koeficient změny cen staveb   ( příloha  č. 38 vyhlášky, dle CZ-CC ) Ki - CZ-CC: 111 2,146

Koeficient prodejnosti                                                   ( příloha č. 39 vyhlášky ) Kp  - 0,837
Koeficient vybavení stavby

Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Stand
Podíl 

(př .15)
% Pod.č. Koef. Uprav. pod íl

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Základy betonové pasy s izolací S 0,04300  100 0,04300 1,00 0,04300
2 Zdivo z cihel plných tl. 45 cm S 0,24300 60 0,14580 1,00 0,14580

2 Zdivo z plynosilikátových tvárnic tl. 30 cm S 0,24300 40 0,09720 1,00 0,09720

3 Stropy s rovným podhledem S 0,09300 74 0,06882 1,00 0,06882
3 Stropy s rovným podhledem S 0,09300 26 0,02418 1,00 0,02418

4 Střecha krov dřev. vázaný, střecha sedlová S 0,04200 100 0,04200 1,00 0,04200

5 Krytina osinkocementové šablony S 0,03000 100 0,03000 1,00 0,03000

6 Klempířské konstrukce 
úplné z pozinkovaného plechu vč. 
parapetů

S 0,00700 100 0,00700 1,00 0,00700

7 Vnitřní omítky vápenné štukové S 0,06400 60 0,03840 1,00 0,03840
7 Vnitřní omítky vápenné štukové S 0,06400 40 0,02560 1,00 0,02560
8 Fasádní omítky břizolitová omítka S 0,03300 60 0,01980 1,00 0,01980
8 Fasádní omítky břizolitová omítka S 0,03300 40 0,01320 1,00 0,01320
9 Vnější obklady není C 0,00400 100 0,00400 0,00 0,00000

10 Vnitřní obklady WC, koupelna, vana, kuchyně S 0,02400 100 0,02400 1,00 0,02400
11 Schody dřevěné S 0,03900 100 0,03900 1,00 0,03900

12 Dveře
dřevěné hladké a náplňové plné a 
prosklené

S 0,03400 55 0,01870 1,00 0,01870

12 Dveře
dřevěné hladké a náplňové plné a 
prosklené

S 0,03400 45 0,01530 1,00 0,01530

13 Okna zdvojená dřevěná S 0,05300 55 0,02915 1,00 0,02915
13 Okna zdvojená dřevěná S 0,05300 45 0,02385 1,00 0,02385

14 Podlahy obytných místn. textilní krytina S 0,02300 50 0,01150 1,00 0,01150

14 Podlahy obytných místn. textilní krytina S 0,02300 50 0,01150 1,00 0,01150

15 Podlahy ostatních místn. keramická dlažba S 0,01400 100 0,01400 1,00 0,01400
16 Vytápění ústřední S 0,04200 100 0,04200 1,00 0,04200
17 Elektroinstalace světelný i motorový proud S 0,04000 100 0,04000 1,00 0,04000
18 Bleskosvod není C 0,00500 100 0,00500 0,00 0,00000
19 Rozvod vody rozvod studené a teplé vody S 0,02800 100 0,02800 1,00 0,02800
20 Zdroj teplé vody el. bojler S 0,01600 100 0,01600 1,00 0,01600
21 Instalace plynu není C 0,00500 100 0,00500 0,00 0,00000
22 Kanalizace z kuchyně, koupelny, WC S 0,02900 100 0,02900 1,00 0,02900
23 Vybavení kuchyní elektrický sporák S 0,00500 100 0,00500 1,00 0,00500

24 Vnitřní vybavení
umývadla, vana ocelová popř. 
sprchový kout

S 0,05000 50 0,02500 1,00 0,02500

24 Vnitřní vybavení
umývadla, vana ocelová popř. 
sprchový kout

S 0,05000 50 0,02500 1,00 0,02500

25 Záchod standardní splachovací S 0,00400 50 0,00200 1,00 0,00200
25 Záchod standardní splachovací S 0,00400 50 0,00200 1,00 0,00200
26 Ostatní krb, digestoř, telefon S 0,03000 100 0,03000 1,00 0,03000
27 Konstrukce neuvedené není 0,00000 1,00 0,00000

Celkem 1,00000  0,98600  
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Výpočet stupně dokončení Analytická metoda výpočtu opotřebení

Pol. 
č.

Konstrukce a vybavení
Přepočt. 

pod íl

Stupe
ň 

dokon
čení  
%

Dokončení z 
celku

Přepočtený 
podíl A

Stáří  B
Životnost 
prvku C

Opotřebení B/C 100×A×B / C

(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 Základy 0,04361 100 0,04361 0,043609564 54 180 0,3 1,30829
2 Zdivo 0,14787 100 0,14787 0,147868521 54 180 0,3 4,43606

2 Zdivo 0,09858 100 0,09858 0,098579014 24 180 0,13333 1,31435

3 Stropy 0,0698 100 0,0698 0,069799302 54 180 0,3 2,09398
3 Stropy 0,02452 100 0,02452 0,024519755 54 180 0,3 0,73559

4 Střecha 0,0426 100 0,0426 0,042599574 24 130 0,18462 0,78647

5 Krytina 0,03043 100 0,03043 0,030429696 24 75 0,32 0,97375

6 Klempířské konstrukce 0,0071 100 0,0071 0,007099929 24 80 0,3 0,213

7 Vnitřní omítky 0,03895 100 0,03895 0,038949611 54 75 0,72 2,80437
7 Vnitřní omítky 0,02596 100 0,02596 0,02595974 24 75 0,32 0,83071
8 Fasádní omítky 0,02008 100 0,02008 0,020079799 54 50 1,08 2,16862
8 Fasádní omítky 0,01339 100 0,01339 0,013389866 24 50 0,48 0,64271
9 Vnější obklady 0 100 0 0 54 50 1,08 0
10 Vnitřní obklady 0,02434 100 0,02434 0,024339757 54 50 1,08 2,62869
11 Schody 0,03955 100 0,03955 0,039549605 54 120 0,45 1,77973

12 Dveře 0,01897 100 0,01897 0,01896981 54 75 0,72 1,36583

12 Dveře 0,01552 100 0,01552 0,015519845 24 75 0,32 0,49664

13 Okna 0,02956 100 0,02956 0,029559704 54 75 0,72 2,1283
13 Okna 0,02419 100 0,02419 0,024189758 24 75 0,32 0,77407

14 Podlahy obytných místn. 0,01166 100 0,01166 0,011659883 54 60 0,9 1,04939

14 Podlahy obytných místn. 0,01166 100 0,01166 0,011659883 24 60 0,4 0,4664

15 Podlahy ostatních místn. 0,0142 100 0,0142 0,014199858 54 60 0,9 1,27799
16 Vytápění 0,0426 100 0,0426 0,042599574 54 45 1,2 5,11195
17 Elektroinstalace 0,04057 100 0,04057 0,040569594 54 50 1,08 4,38152
18 Bleskosvod 0 100 0 0 0 50 0 0
19 Rozvod vody 0,0284 100 0,0284 0,028399716 54 50 1,08 3,06717
20 Zdroj teplé vody 0,01623 100 0,01623 0,016229838 54 35 1,54286 2,50404
21 Instalace plynu 0 100 0 0 0 45 0 0
22 Kanalizace 0,02941 100 0,02941 0,029409706 54 55 0,98182 2,8875
23 Vybavení kuchyní 0,00507 100 0,00507 0,005069949 54 30 1,8 0,91259

24 Vnitřní vybavení 0,02535 100 0,02535 0,025349747 54 60 0,9 2,28148

24 Vnitřní vybavení 0,02535 100 0,02535 0,025349747 24 60 0,4 1,01399

25 Záchod 0,00203 100 0,00203 0,00202998 54 45 1,2 0,2436
25 Záchod 0,00203 100 0,00203 0,00202998 24 45 0,53333 0,10826
26 Ostatní 0,03043 100 0,03043 0,030429696 54 50 1,08 3,28641
27 Konstrukce neuvedené 100 54

Celk. 1,00001 1,00001 1

Stupeň dokončení stavby                     100 Opotřebení analytickou metodou                             56,07  

Koeficient vybavení  ( z výpočtu výše ) K4 - 0,99

Zákl. cena upravená bez Kp  ZC × K4 × K5 ×Ki Kč/m3 3759,00

Zákl. cena upravená s Kp  ZC x K4 x K5 × Ki × Kp ZCU Kč/m3 3146,28

Rok odhadu                                                 2013,00

Rok pořízení                                           1959,00

Stáří                                                                S roků 54,00
Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) analyticky

Celková předpokládaná životnost                                            Z roků 100,00

Opotřebení O % 56,07
Výchozí cena                                                   CN Kč 4033228,45
Stupeň dokončení stavby D % 100,00
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč 4033228,45

Odpočet na opotřebení                               56,07 O Kč -2261431,19

Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč 1771797,26
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením vydaným do 28.2.1991?                                                      ne
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 vyhlášky)                                                                  0 % Kč 0,00
Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                   Kč 1771797,26

Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti                  C N Kč 1482994,31  
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Nový stav 

V ýpočet ceny - rodinný dům zděný, podsklepený, s 2 N P
Vypočteno tabulkovým procesorem Excel - program ABN12

Rodinný dům podle § 5 a přílohy č. 6 vyhlášky  č. 4 50/2012 Sb.                              typ D  podsklepený  
Střecha sklonitá  s podkrovím  

Základní cena dle  typu z  př ílohy č . 6 vyhlášky ZC / Kč /m3 1 900,00

Koeficient využití podkroví K pod 1,100

Základní cena  po 1. úpravě    = ZC/ x Kpod x Křad ZC Kč /m3 2 090,00

Obestavěný prostor ob jektu OP m3 1 072,95

Koeficient poloho vý   ( přílo ha  č . 14 vyhlášky ) K5 - 0,85
Koeficient změny cen staveb   ( příloha  č . 38 vyhlášky, dle  CZ-CC ) K i - CZ-CC: 111 2,146

Koeficient prodejnosti                                                   ( přílo ha  č . 39 vyhlášky ) K p  - 0,837
Koeficient vybavení stavby

Pol.č. Konstrukce  a  vybavení Provedení Stand
Pod íl 

(př.15)
% Pod.č . K oef. Uprav. podíl

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Základy betonové pasy s izolac í S 0,04300  1 00 0,04300 1,00 0,0 4300
2 Zdivo z cihel plných tl. 45 cm S 0,24300 60 0,14580 1,00 0,1 4580

2 Zdivo z plynosilikátových tvárnic tl. 30 cm S 0,24300 40 0,09720 1,00 0,0 9720

3 Stropy s rovným podhledem S 0,09300 74 0,06882 1,00 0,0 6882
3 Stropy s rovným podhledem S 0,09300 26 0,02418 1,00 0,0 2418

4 Střecha krov dřev. vázaný, střecha sedlová S 0,04200 1 00 0,04200 1,00 0,0 4200

5 K rytina osinkocementové šablony S 0,03000 1 00 0,03000 1,00 0,0 3000

6 K lempířské  konstrukce  
úplné z p ozinkovaného plechu vč. 
parapetů

S 0,00700 1 00 0,00700 1,00 0,0 0700

7 V nitřní omítky vápenné štukové S 0,06400 60 0,03840 1,00 0,0 3840
7 V nitřní omítky vápenné štukové S 0,06400 40 0,02560 1,00 0,0 2560
8 Fasádní omítky silikonová omítka N 0,03300 60 0,01980 1,54 0,0 3049
8 Fasádní omítky silikonová omítka N 0,03300 40 0,01320 1,54 0,0 2033
9 V ně jší obklady zateplovací systém ETICS N 0,00400 1 00 0,00400 1,54 0,0 0616

10 V nitřní obklady WC, koupelna, vana, kuchyně S 0,02400 1 00 0,02400 1,00 0,0 2400
11 Schody dřevěné S 0,03900 1 00 0,03900 1,00 0,0 3900

12 D ve ře
dřevěné hladké a náplňové plné a 
prosklené

S 0,03400 55 0,01870 1,00 0,0 1870

12 D ve ře
dřevěné hladké a náplňové plné a 
prosklené

S 0,03400 45 0,01530 1,00 0,0 1530

13 O kna plastová s izol. dvojsklem N 0,05300 55 0,02915 1,54 0,0 4489
13 O kna plastová s izol. dvojsklem N 0,05300 45 0,02385 1,54 0,0 3673

14 Podlahy ob ytných místn. textilní krytina S 0,02300 50 0,01150 1,00 0,0 1150

14 Podlahy ob ytných místn. textilní krytina S 0,02300 50 0,01150 1,00 0,0 1150

15 Podlahy ostatních místn. keramická dlažba S 0,01400 1 00 0,01400 1,00 0,0 1400
16 V ytápění ústřední S 0,04200 1 00 0,04200 1,00 0,0 4200
17 Elektroinstalace světelný i motorový proud S 0,04000 1 00 0,04000 1,00 0,0 4000
18 Bleskosvod není C 0,00500 1 00 0,00500 0,00 0,0 0000
19 Rozvod vody rozvod studené a teplé vody S 0,02800 1 00 0,02800 1,00 0,0 2800
20 Zdroj teplé vody el.  bojler S 0,01600 1 00 0,01600 1,00 0,0 1600
21 Insta lace  plynu není C 0,00500 1 00 0,00500 0,00 0,0 0000
22 K analizace z kuchyně, koupelny, W C S 0,02900 1 00 0,02900 1,00 0,0 2900
23 V ybavení kuchyní elektr ický sporák S 0,00500 1 00 0,00500 1,00 0,0 0500

24 V nitřní vybavení
umývadla , vana ocelová popř. 
sprchový kout

S 0,05000 50 0,02500 1,00 0,0 2500

24 V nitřní vybavení
umývadla , vana ocelová popř. 
sprchový kout

S 0,05000 50 0,02500 1,00 0,0 2500

25 Záchod standardní splachovací S 0,00400 50 0,00200 1,00 0,0 0200
25 Záchod standardní splachovací S 0,00400 50 0,00200 1,00 0,0 0200
26 O sta tní krb, digestoř, te lefon S 0,03000 1 00 0,03000 1,00 0,0 3000
27 K onstrukce neuvedené není 0,00000 1,00 0,0 0000

Celkem 1,00 000  1,03860  
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Výpočet stupně dokončení Analytická metoda výpočtu opotřebení

Pol. 
č.

Konstrukce a vybavení
Přepočt. 

podíl

Stupe
ň 

dokon
čení  
%

Dokončení z 
celku

Přepočtený 
podíl A

Stáří  B
Životnost 
prvku C

Opotřebení B/C 100×A×B / C

(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 Základy 0,04140  100 0,04140 0,04140  54 180 0,30000  1,24200
2 Zdivo 0,14038  100 0,14038 0,14038  54 180 0,30000  4,21140

2 Zdivo 0,09359  100 0,09359 0,09359  24 180 0,13333  1,24784

3 Stropy 0,06626  100 0,06626 0,06626  54 180 0,30000  1,98780
3 Stropy 0,02328  100 0,02328 0,02328  54 180 0,30000  0,69840

4 Střecha 0,04044  100 0,04044 0,04044  24 130 0,18462  0,74660

5 Krytina 0,02889  100 0,02889 0,02889  24 75 0,32000  0,92448

6 Klempířské konstrukce 0,00674  100 0,00674 0,00674  24 80 0,30000  0,20220

7 Vnitřní omítky 0,03697  100 0,03697 0,03697  54 75 0,72000  2,66184
7 Vnitřní omítky 0,02465  100 0,02465 0,02465  24 75 0,32000  0,78880
8 Fasádní omítky 0,02936  100 0,02936 0,02936  0 50 0,00000  0,00000
8 Fasádní omítky 0,01957  100 0,01957 0,01957  0 50 0,00000  0,00000
9 Vnější obklady 0,00593  100 0,00593 0,00593  0 50 0,00000  0,00000
10 Vnitřní obklady 0,02311  100 0,02311 0,02311  54 50 1,08000  2,49588
11 Schody 0,03755  100 0,03755 0,03755  54 120 0,45000  1,68975

12 Dveře 0,01801  100 0,01801 0,01801  54 75 0,72000  1,29672

12 Dveře 0,01473  100 0,01473 0,01473  24 75 0,32000  0,47136

13 Okna 0,04322  100 0,04322 0,04322  0 75 0,00000  0,00000
13 Okna 0,03536  100 0,03536 0,03536  0 75 0,00000  0,00000

14 Podlahy obytných místn. 0,01107  100 0,01107 0,01107  54 60 0,90000  0,99630

14 Podlahy obytných místn. 0,01107  100 0,01107 0,01107  24 60 0,40000  0,44280

15 Podlahy ostatních místn. 0,01348  100 0,01348 0,01348  54 60 0,90000  1,21320

16 Vytápění 0,04044  100 0,04044 0,04044  54 45 1,20000  4,85280
17 Elektroinstalace 0,03851  100 0,03851 0,03851  54 50 1,08000  4,15908
18 Bleskosvod 0,00000  100 0,00000 0,00000  0 50 0,00000  0,00000
19 Rozvod vody 0,02696  100 0,02696 0,02696  54 50 1,08000  2,91168
20 Zdroj teplé vody 0,01541  100 0,01541 0,01541  54 35 1,54286  2,37755
21 Instalace plynu 0,00000  100 0,00000 0,00000  0 45 0,00000  0,00000
22 Kanalizace 0,02792  100 0,02792 0,02792  54 55 0,98182  2,74124
23 Vybavení kuchyní 0,00481  100 0,00481 0,00481  54 30 1,80000  0,86580

24 Vnitřní vybavení 0,02407  100 0,02407 0,02407  54 60 0,90000  2,16630

24 Vnitřní vybavení 0,02407  100 0,02407 0,02407  24 60 0,40000  0,96280

25 Záchod 0,00193  100 0,00193 0,00193  54 45 1,20000  0,23160
25 Záchod 0,00193  100 0,00193 0,00193  24 45 0,53333  0,10293
26 Ostatní 0,02889  100 0,02889 0,02889  54 50 1,08000  3,12012
27 Konstrukce neuvedené 100 54

Celk. 1,00 1,00000 1,00
Stupeň dokončení stavby                     100,00 % Opotřebení analytickou metodou                             47,81 %  
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Koeficient vybavení  ( z výpočtu výše ) K4 - 1,03860

Zákl. cena upravená bez Kp  ZC × K4 × K5 ×Ki Kč/m3 3 959,53

Zákl. cena upravená s Kp  ZC x K4 x K5 × Ki × Kp ZCU Kč/m3 3 314,13

Rok odhadu                                                 2013

Rok pořízení                                           1959

Stáří                                                                S roků 54
Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) analyticky

Celková předpokládaná životnost                                            Z roků 100

Opotřebení O % 47,81
Výchozí cena                                                   CN Kč 4 248 387,61
Stupeň dokončení stavby D % 100,00
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč 4 248 387,61

Odpočet na opotřebení                               47,81 %  O Kč -2 031 154,12

Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč 2 217 233,49
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením vydaným do 28.2.1991?                                                      ne
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 vyhlášky)                                                                  0 % Kč 0,00
Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                   Kč 2 217 233,49

Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti                  CN Kč 1 855 824,43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


