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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je pochopení a prohloubení znalostí problematiky nízkoenergetických a 

pasivních domů. Teoretická část se zabývá definováním charakteristických vlastností 

nízkoenergetických a pasivních domů. V praktické části proběhne analýza a porovnání třech reálných 

objektů, z nichž jeden bude pasivní rodinný dům. Celková analýza pak bude rozšířena i o zhodnocení 

chování majitelů jednotlivých objektů. 

 

Klí čová slova 

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, zabudovaná energie, provozní náklady, průkaz energetické 

náročnosti budovy, životní prostředí 

 

Abstract 

The aim of this work is to extend understanding and knowledge of the problems of low-energy and 

passive houses. The theoretical part is focused on defining the characteristics of low-energy and 

passive houses. In practical part I analyze and compare three real houses. One of them is the passive 

house. This analysis is extended of assessment of the residents behavior.  

 

Keywords 

Low-energy house, passive house, built in energy operating costs, certificate of energy demand of the 

building, environment 
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1 Úvod 

Pasivní dům je podkategorie nízkoenergetických domů. Ve své bakalářské práci se budu zabývat 

základní problematikou pasivních domů. 

Prvním bodem bude samotné charakterizování, definování a rozdělení nízkoenergetických a pasivních 

domů. Je důležité si ujasnit stavebně-energetický koncept budovy a prohloubit znalosti o materiálech, 

díky kterým má dům tepelné zisky či ztráty. Zároveň se na tuto problematiku podívám z pohledu 

právního systému České Republiky, popřípadě dle některých zahraničních organizací. 

Průkaz energetické náročnosti budovy se přímo nedotýká pasivního domu, ale zařadila jsem ho do své 

práce z důvodu, že je to jeden z mála dokumentů charakterizující stavbu, který dokáže porovnávat 

stavební objekty mezi sebou z pohledu energetické náročnosti. 

Asi nejznámějším aspektem jsou náklady na provoz pasivního domu. A to byl asi jeden z prvotních 

důvodů, které nechaly vzniknout prvním nízkoenergetickým domům. Ale na druhou stranu člověka 

zaráží, když dokážeme stavět domy s nízkou spotřebou energie, proč nestavíme v tomto standardu 

všechny nové objekty. Proto nahlédneme na konkrétní hodnoty spojené s provozem pasivního domu a 

domu běžné výstavby při různých způsobech vytápění objektu a posoudíme jejich výhody a nevýhody. 

Poslední významný aspekt, který jsem si vybrala, se týká energie zabudované v pasivním domě, tzv. 

šedé energie. Celá kapitola bude nahlížet na problematiku pasivního domu a životního prostředí. 

Hlavním důvodem výstavby pasivních domů je snížení budoucích nákladů spojené s provozem. Ale 

málokdo se zajímá o energetickou stopu, kterou vytvoří stavba samotná. V dnešní době každá velká 

společnost, dokonce i každý stát, musí hlídat hodnoty emisí, které vyprodukuje. Musí přijmout 

zodpovědnost za to, jaký by to mohlo mít dopad na náš okolní svět. Tuto zodpovědnost by měl 

přijmout každý jednotlivec a sám se zamyslet, jak by mohl svojí činností pomoci k ochraně životního 

prostředí. A stavba pasivního domu je jednou z možností, co my můžeme udělat. Protože tím, že 

snížíme provozní náklady, snižujeme hodnotu částky na účtu za spotřebovanou energii, ale hlavně 

šetříme tu energii, kterou vlastně nespotřebujeme a nemusela být pro nás vytvořena z přírodních 

zdrojů. Jenže nesmíme zapomínat na fakt, že snížení nákladů na provoz doprovází větší investiční 

náklady na výstavbu domů a výrobu potřebných technologií. To nutí člověka k zamyšlení, jestli 

hodnoty primární energie a výroba těchto zařízení pasivního domu nepřevýší budoucí ušetřené 

finanční náklady či hodnotu vzniklých emisí ovlivňujících životní prostředí.  

V praktické části se zaměřím na porovnání tří rodinných domů a chování jejich obyvatelů. Výsledkem 

bude analýza jednotlivých domácností. Bude zahrnovat provozní náklady domu, které porovnám 

s celkovými náklady domácnosti. Závěrem této analýzy bude úvaha, jestli by jednotlivé domácnosti 

dokázaly využít zmíněné výhody pasivních domů. Analýza náročnosti výroby specifických stavebních 
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materiálů bude zmíněna jen okrajově, jelikož k potřebným informacím jednotlivých objektů jsem se 

nedostala a vytváření této analýzy by výrazně přesáhlo rozsah této práce. 
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2 Charakteristika pasivních a 
nízkoenergetických domů 

2.1 Historie 

Koncepce pasivního domu byla nastíněna již v roce 1988 během vědeckého pobytu Dr. Wolfganga 

Feista na univerzitě v Lundu ve Švédsku při brainstormingu s prof. Adamsonem: „Je třeba využít 

potenciálu vyplývajícího z možností úspor u investičních nákladů díky vylepšené technice 

energetických úspor.“ 

V jednom výzkumném projektu financovaném spolkovou zemí Hesensko a nazvaném „Pasivní domy" 

byly definovány vědeckotechnické základy, díky kterým byl již v říjnu 1990 položen základní kámen 

prvního pasivního domu, řadového domu se čtyřmi jednotkami v darmstadtské městské části 

Kranichstein, a to z iniciativy tehdejšího hesenského ministra hospodářství Alfreda Schmidta. 

Tento první pasivní dům je obýván již od roku 1991. Již od začátku byl celý projekt doprovázen 

vysoce přesným vědeckým měřením. Výsledky byly revoluční: prokázaly, že i ve studené a vlhké 

střední Evropě je možné stavět obytné budovy tak, aby nebylo třeba používat běžné topení, a budovy 

si přesto zachovají vynikající tepelné vlastnosti. 

Průměrné hodnoty spotřeby topného tepla naměřené během 15 let jsou stabilně na úrovni kolem 10 

kWh / (m²a), a jsou tedy na úrovni méně než jedné desetiny spotřeby tepla běžných novostaveb.  

Projekt pasivního domu byl původně zamýšlen pouze pro účely vědeckého využití potenciálu v rámci 

efektivního využívání energií. Nikoho by tenkrát nenapadlo, že se pasivní dům postupně stane 

standardem pro výstavu nových rodinných domů a plno dalších objektů [1] 

2.2 Energetická náročnost budovy 

Každý dům spotřebovává na svůj provoz určité množství energie. Topení, příprava teplé vody, větrání, 

svícení – to jsou jen některé z mnoha činností, jimž musíme dodávat energii. Nízkoenergetická 

výstavba se vyznačuje nízkou spotřebou energie, čehož dosáhneme zejména kvalitní tepelnou izolací 

celého vnějšího pláště, a jeho vzduchotěsným provedením. Dalším důležitým faktorem je využití 

tepelných zisků z alternativních zdrojů, kam patří především solární a geotermální. [2] 

Koncept nízkoenergetického domu vznikl jako odpověď na rostoucí ceny energií. Přestože se předpisy 

na energetickou spotřebu domu a izolační vlastnosti konstrukcí stále zpřísňují, má nízkoenergetický 

dům ve srovnání s běžnou výstavbou podle současných norem zhruba jen poloviční až třetinovou 

spotřebu tepla na vytápění. 
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Nízkoenergetický dům nemusí být dražší než „běžný“ dům a nevyžaduje ani extravagantní 

architektonické řešení nebo speciální stavební postupy a materiály. Kromě nízké spotřeby tepla má i 

další pozitivní vlastnosti, zejména kvalitní vnitřní vzduch a větší tepelnou pohodu. Jestliže tedy 

chceme za své peníze co nejlepší dům, proč bychom měli stavět jinak, než nízkoenergeticky? [3] 

Nízkoenergetický a pasivní dům je definován vyhláškou ze dne 18. června 2007 o energetické 

náročnosti budov ve sbírce zákonů č. 148/2007. Dle vyhlášky nejdřív stanovíme měrnou spotřebu 

energie budovy.  

Výpočet měrné spotřeby energie budovy se stanoví: 

 

EPA = 277,8 x EP / Ac  [kWh / (m2a) ] 

 

Vzorec 1: Výpočet měrné spotřeby energie, Ac je celková podlahová plocha v m2, EP je vypočtená 

celková roční dodaná energie v GJ/a [4] 

Vypočtenou měrnou spotřebu energie EPA zatřídíme do tabulky č. 1, kde jsou vypsány jednotlivé 

druhy budov a hodnoty energetické náročnosti budovy. Hodnoty jsou zaokrouhlené na celé číslo, 

přičemž číslice 5 se zaokrouhluje směrem nahoru. Měrné spotřeby energie v kWh/(m2a) ve třídě C 

jsou pro vyjmenované druhy budov hodnotami referenčními. V tabulce č. 2 je slovní vyjádření 

energetické náročnosti budovy. Pro ostatní objekty, které neodpovídají druhu budovy podle tabulky č. 

1, se třída energetické náročnosti stanoví v souladu s národními normami zavádějící evropskou normu 

EN 15217, případně normami ji nahrazujícími.[3] 

Tabulka č. 1: Třídy energetické náročnosti budovy pro vypočtenou spotřebu energie v kWh/(m2a). [4] 

 

 

 

 

 

Druh budovy A B C D E F G 

Rodinný dům < 51 51 - 97 98 - 142 143 - 191 192 - 240 241 - 286 >286 
Bytový dům < 43 43 - 82 83 - 120 121 - 162 163 - 205 206 - 245 >245 
Hotel a restaurace < 102 102 - 200 201 - 294 295 - 389 390 - 488 489 - 590 >590 
Administrativní < 62 62 - 123 124 - 179 180 - 236 237 - 293 294 - 345 >345 
Nemocnice < 109 109 - 210 211 - 310 311 - 415 416 - 520 521 - 625 >625 
Vzdělávací zařízení < 47 47 - 89 90 - 130 131 - 174 175 - 220 221 - 265 >265 
Sportovní zařízení < 53 53 - 102 103 - 145 146 - 194 195 - 245 246 - 297 >297 
Obchodní < 67 67 - 121 122 - 183 184 - 241 242 - 300 301 - 362 >362 
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Třída energetické 
náročnosti budovy 

Slovní vyjádření 
energetické náročnosti 
budovy 

A Mimořádně úsporná 
B Úsporná 
C Vyhovující 
D Nevyhovující 
E Nehospodárná 
F Velmi nehospodárná 
G Mimořádně nehospodárná 

Tabulka č. 2: Tabulka slovního vyjádření tříd energetické náročnosti budovy [4] 

2.3 Nízkoenergetické domy 

2.3.1 Charakteristika 

Nízkoenergetické domy jsou charakterizovány nízkou spotřebou tepla na vytápění dle ČSN EN ISO 

13790, která je uvedena v tabulce č. 3., kde objekty rozdělujeme do 5 skupin dle hodnot potřeby tepla 

na vytápění. 

Druhy budovy Charakteristika 
Měrná spotřeba 
tepla na vytápění 
[kWh/(m 2a)] 

1. Domy běžné v 70. - 
80. let. 

Zastaralá otopná soustava, zdrojem tepla je velkým 
zdrojem emisí, větrá se pouhým otevřením oken, 
nezateplené, špatně izolované konstrukce, přetápí se. 

> 200 

2. Současná 
novostavba 

Klasické vytápění pomocí plynového kotle o vysokém 
výkonu, větrání otevřením okna, konstrukce na úrovni 
požadavků normy. 

80 – 140 

3. Nízkoenergetický 
dům 

Otopná soustava o nižším výkonu, využití obnovitelných 
zdrojů, dobře zateplené konstrukce, řízené větrání. 

< 50 

4. Pasivní dům 
Řízené větrání s rekuperací tepla, vynikající parametry 
tepelné izolace, velmi těsné konstrukce. 

< 15 

5. Nulový dům, dům 
s přebytkem tepla 

Parametry min. na úrovni pasivního domu, velká plocha 
fotovoltaických panelů. 

< 5 

Tabulka č. 3: Rozdělení staveb dle charakteristiky a potřeby tepla na vytápění [5] 

Na měrné spotřebě tepla se nijak neprojevují další významné součásti energetické bilance budovy jako 

ohřev vody, chlazení, elektrické spotřebiče ani druh a účinnost energetických systémů a využití 

obnovitelných zdrojů. [6] 

Takto nízkých hodnot měrné spotřeby tepla lze dosáhnout, pokud se zaměříme na stavebně-

energetický koncept budovy. 
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2.3.2 Stavebně - energetický koncept budovy 

Výsledné energetické vlastnosti budovy jsou ovlivněny celou řadou parametrů: 

- Volba pozemku. 

- Orientace budovy ke světovým stranám s ohledem na dopad přímého slunečního záření během 

roku. 

- Zastínění budovy okolní zástavbou, terénem nebo zelení. 

- Převládající směr a intenzita větru. 

- Velikost budovy a tvarové řešení. 

- Materiál obvodové konstrukce. Lze zvolit většinu materiálů na stavebním trhu od dřevostavby 

po masivní konstrukci, ale je třeba zdůraznit, že neexistuje žádné univerzální ideální řešení. 

Ve snaze o maximální úspory energií při zachování či zlepšení kvality vnitřního prostředí se 

musí hledat individuální řešení pro jednotlivé druhy výstavby. 

- Velikost prosklených ploch na jednotlivých fasádách. 

- Řešení potřebné výměny vzduchu (řízené větrání pomocí rekuperační jednotky). 

- Vhodná volba otopné jednotky. 

Všechny zde vyjmenované body jsou významné, avšak ne vždy některé z nich můžeme výrazně 

ovlivnit. Co však můžeme ovlivnit, jsou teplené zisky a ztráty domu. [6] 

2.3.3 Tepelné ztráty 

Optimalizace obvodové konstrukce skutečně neznamená jen diskuzi o tloušťce tepelné izolace, ale i o 

volbě materiálu. Obecně lze konstrukce rozdělit na těžké (masivní) a lehké (převážně dřevostavby). To 

naznačuje, že se na výstavbu může použít jakýkoliv materiál, který v dobré kombinaci s optimální 

vrstvou teplené izolace zajistí potřebné parametry, aby se dům mohl zařadit do pasivního standardu. V 

dnešní době trh nabízí široký sortiment stavebních hmot, které zaručují výhodné vlastnosti, při kterých 

lze dosáhnout až o pětinu většího izolačního efektu, než při stejné tloušťce obvodové konstrukce 

z klasického materiálu. 

Je důležité si uvědomit, že obálku budovy netvoří jen obvodová zeď, ale také základy a střešní 

konstrukce. Často se podceňuje izolace podlahy a teplené mosty, které vznikají mezi střešní konstrukcí 

a nosnou konstrukcí. V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že nízkoenergetický dům často bývá 

bohatě prosklený kvůli solárním ziskům. Zasklení musí být kvalitní, aby ztráty tepla nebyly vyšší než 

solární zisky. Používají se proto okna s trojsklem, popřípadě systém, kde je prostřední tabule skla 

nahrazena odrazovou fólií. 

Pokud vyřešíme všechny detaily, které nám minimalizují tepelné ztráty, dům se skoro hermeticky 

uzavře. O to víc jsme nuceni k výměně vzduchu v objektu, abychom docílili komfortu bydlení. 

Bohužel s přímou výměnou vzduchu se ztrácí značná část tepla, o které jsme se snažili nepřijít. Proto 
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v nízkoenergetických domech je třeba mít strojní větrání s rekuperací tepla. Nejčastěji se využívá 

rekuperační výměník, ve kterém znečištěný vzduch, odváděný zevnitř, předává teplo čerstvému 

vzduchu přiváděnému zvenčí. V zimě se přiváděný vzduch ohřívá, v létě ochlazuje. Rekuperace může 

být nahrazena tepelným čerpadlem, které odebírá teplo z odpadního vzduchu a ohřívá přiváděný 

vzduch (případně vodu) pro vytápěcí systém. 

2.3.4 Tepelné zisky 

Teplené zisky lze rozdělit na tepelné zisky z metabolického tepla (vliv přítomnosti osob), zisky 

z elektrických spotřebičů, umělého osvětlení a také na tzv. pasivní solární zisky. [7] 

Pasivní solární zisky jsou závislé na množství energie slunečního záření dopadající na prosklenou 

plochu, na schopnosti prosklených ploch propouštět energii slunečního záření do interiéru. Jsou 

redukovány v důsledku proměnlivého stínění okolním terénem, okolní zástavbou nebo částmi vlastní 

budovy (převislé části, vodorovné markýzy, boční stínicí prvky apod.) 

Tepelný komfort, kromě tepelných zisků, je zajištěn výlučně pomocí dohřevu nebo chlazení čerstvého 

vzduchu, aniž by k tomu muselo být užito vzduchu cirkulačního. Jinak řečeno, vytápění může být 

řešeno libovolně, pokud stavebně energetické vlastnosti obálky budovy a zpětné získávání tepla 

z větracího vzduchu budou na potřebné vysoké úrovni. [7] 

Za předpokladu, že jsme dosáhli správného návrhu a realizace stavby, nesmíme zapomenout na další 

důležitý faktor. A to způsob provozu a údržby nízkoenergetického domu. Je velmi důležité, aby si 

obyvatelé osvojili vlastnosti domu, přijali je za své a tím prodloužili i životnost vlastní stavby. 

2.4 Pasivní dům 

Pasivní dům je budova, která má roční plošnou měrnou spotřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 

kWh/(m2a). Je to stavba, jejíž potřeba tepla na vytápění je natolik nízká, že je samostatný topný systém 

zbytečný. Teplo lze zajistit existujícím systémem větrání, který je nezbytný z hygienických důvodů. 

[8] 

Rozdíl mezi pasivním domem, nízkoenergetickým domem a běžnou budovou není v konstrukčně-

technologickém řešení, ale v hodnotách měrné spotřeby energie budovy na vytápění. U pasivního 

domu jsou pak hodnoty ještě zpřísněny i v dalších parametrech podle TNI 73 0329/TNI 73 0330 nebo 

certifikace PHPP. Srovnání konkrétních hodnot obou metod je uvedeno v tabulce č. 4. 

TNI (Technické normalizační informace) 73 0329/73 0330 jsou zjednodušená výpočtová hodnocení. 

Dále klasifikují rodinné domy s velmi nízkou spotřebou tepla na vytápění. Z praktických důvodů pro 

české podmínky jsou zde zavedeny veličiny mírně odlišné od modelu PHPP. Podrobněji v tabulce č. 5. 
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PHPP (Passive House Planning Package) je celosvětový model pro hodnocení pasivních domů. Oproti 

TNI pracuje s podrobnějšími vstupy jako klimatická data, jednotlivé konstrukce a jejich prvky. 

Pro navrhování budovy lze použít metodu PHPP. Konkrétní návrh budovy to neovlivní anebo ovlivní 

jen v minimální míře. Avšak pro úřední hodnocení (soulad se stavebním zákonem a vyhláškou o 

dokumentaci staveb) a pro dotační účely je potřeba provést výpočet podle odpovídající TNI. [9] 

Fyzikální jev, 
požadavek 

Způsob hodnocení 
Podle TNI 73 0329/73 0330 Podle PHPP 

Základní hodnocení 

Prostup tepla 

a) Součinitel prostupu tepla 
jednotlivé konstrukce 
b) Součinitel prostupu tepla obálky 
budovy (průměrná hodnota) 

Součinitel prostupu tepla jednotlivé 
konstrukce 

Měrný ztrátový 
tepelný výkon 

Nehodnotí se, do určité míry je 
nahrazen průměrnou hodnotou 
součinitele prostupu tepla – 
veličinou nezávislou na 
klimatických datech 

Atypický výpočet, uvažující nenormové 
kombinace zimních klimatických 
podmínek. Vhodnost pro české 
podmínky je sporná 

Měrná potřeba 
tepla na vytápění 

Výpočet měsíční metodou podle 
ČSN EN ISO 13790 

Výpočet měsíční metodou podle ČSN 
EN ISO 13790 s možností modifikace 

Měrná spotřeba 
energie na provoz 
budovy 

Zahrnuje všechny energetické 
spotřeby kromě uživatelské 
elektrické energie 

Zahrnuje všechny energetické spotřeby 
kromě uživatelské elektrické energie 

Doplňkové hodnocení z hlediska komfortu 

Riziko přehřívání 
Normový výpočet pro kritickou 
místnost podle ČSN EN 13 792 

Výpočet (nenormový) stanovující 
celkovou dobu v roce (vyjádřenou 
v procentech), kdy není hygienické 
kriterium splněno. Budova se hodnotí 
vcelku. 

Zajištění 
dostatečného 
přísunu čerstvého 
vzduchu 

Slovní hodnocení v souladu 
s předpisy (dostatečné množství 
čerstvého vzduchu do pobytových 
místností) 

Slovní hodnocení v souladu s předpisy 
(dostatečné množství čerstvého 
vzduchu do pobytových místností) 

Tabulka č. 4: Přehled veličin charakterizujících pasivní budovu [9] 
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 Rodinný dům Bytový dům 
Neobytná budova 
s převažující teplotou 
18-22○C 

Ostatní 
budovy 

Průměrný součinitel 
prostupu tepla 
Uem[W/(m 2K)] 

≤ 0,25 
požadováno 
≤ 0,20 

doporučeno 

≤ 0,35 
požadováno 
≤ 0,30 

doporučeno 

≤ 0,35 

P
ož

ad
av

ky
 s

ta
no

ve
ny

 
in

di
vi

du
ál

ně
 s

 v
yu

ži
tím

 
ak

tu
ál

ní
ch

 p
oz

na
tků 

od
bo

rn
é 

lit
er

at
ur

y 

Měrná spotřeba 
tepla na vytápění 
[kWh/(m 2a)] 

≤ 20 požadováno 
≤ 15 doporučeno 

≤15 ≤15 

Měrná potřeba 
energie na chlazení 
[kWh/(m 2a)] 

01) 01) ≤15 

Měrná spotřeba 
primární energie 
[kWh/(m 2a)] 

≤60 ≤60 ≤120 ≤120 

1) Stavební řešení musí být takové, aby strojní chlazení nebylo potřebné (ověření výpočtem za 
normových podmínek). Pokud by výjimečně bylo dodatečně použito, musí být odpovídajícím 
způsobem zahrnuto do hodnocení primární energie, a to i kdyby se jednalo o individuální jednotky 
považované za elektrické spotřebiče. 

Tabulka č. 5: Základní vlastnosti pasivních domů dle TNI 73 0330 [9] 

2.5 Budovy s nulovou spotřebou energie 

Budovy s nulovou spotřebou energie mají roční plošnou měrnou spotřebou tepla na vytápění 

nepřesahující 5 kWh/(m2a). Jsou to budovy, k jejichž návrhu lze využít známé principy navrhování 

nízkoenergetických a pasivních domů. Nákladově optimální volbou stavebně konstrukčního řešení je 

snížení potřeby energií na minimum. [10] 

Jsou dvě základní úrovně hodnocení: 

• Úroveň A – do energetických potřeb budovy se zahrne spotřeba tepla na vytápění, spotřeba 

energie na chlazení, energie na přípravu teplé vody, pomocná elektrická energie na provoz 

energetických systémů budovy, elektrická energie na umělé osvětlení a elektrické spotřebiče.  

• Úroveň B – jako úroveň A, ale bez zahrnutí elektrické energie na elektrické spotřebiče.  

Pro obě úrovně je v tabulce č. 6 uvedeno, co se považuje za dosažení úrovně „energeticky nulové 

budovy“ a co za dosažení úrovně „blízké energeticky nulové budovy“. S ohledem na vývoj technologií 

je možné v blízké době očekávat upřesnění zde uvedených způsobů hodnocení a konkrétních hodnot. 

[9] 

 



 

Závaznost 
kritéria 

Požadovaná 
hodnota 

 

Průměrný 
součinitel 
prostupu tepla 
Uem[W/(m2K)] 

Obytné budovy 
Nulový Rodinné domy ≤ 

0,25  
Bytové domy 
≤ 0,35 

Blízký 
nulovému 

Neobytné budovy s převažující t
Nulový 

≤ 0,35 Blízký k 
nulovému 
Tabulka č. 6: Základní požadavky na energeticky nulové budovy 

V závěru kapitoly bych ráda nastínila 

v jednotlivých typech staveb od stávající výstavby po domy s

celková spotřeba rozdělena na jednotlivá kritéria jako vzduchotechnika, oh

domácí spotřebiče. Můžeme porovnat, že výrazn

nízkoenergetického domu na 50% oproti stávající zástavb

zástavbě a u nulového domu přibližn

Graf č. 1: Srovnání měrné spotřeby energie jednotlivých 
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Doporučená 
hodnota 

Požadovaná hodnota podle zvolené úrovn
hodnocení 

Měrná spotřeba 
tepla na 
vytápění 
[kWh/(m2a)] 

Měrná roční bilance spotřeby a produkce 
energie vyjádřená v hodnotách primární energie 
z neobnovitelných zdrojů [kWh/(m

Úroveň A 

≤ Rodinné domy ≤ 
0,20  

Bytové domy ≤ 
0,15 

0 

80 

evažující teplotou 18-22○C 

≤ 0,30 
0 

120 

. 6: Základní požadavky na energeticky nulové budovy [9] 

ru kapitoly bych ráda nastínila v grafu č. 1 srovnání přibližné měrné 

eb od stávající výstavby po domy s nulovou spotřebou. V

ělena na jednotlivá kritéria jako vzduchotechnika, ohřev vody, vytáp

žeme porovnat, že výrazně se mění jen hodnota vytápění objektu, která je

nízkoenergetického domu na 50% oproti stávající zástavbě, u pasivního domu na 10% oproti stávající 

řibližně na 2% oproti stávající zástavbě. 

rné spotřeby energie jednotlivých typů staveb [11] 

ČSN 730540 2002 Nízkoenergetický 
dům

Pasivní dům

Domácí spotřebiče

Vzduchotechnika

Ohřev vody

Vytápění

Požadovaná hodnota podle zvolené úrovně 

řeby a produkce 
hodnotách primární energie 
ů [kWh/(m2a)] 

Úroveň B 

0 

30 

0 

90 

ěrné spotřeby energie 

nulovou spotřebou. V grafu je už 

lena na jednotlivá kritéria jako vzduchotechnika, ohřev vody, vytápění a 

ění objektu, která je u 

, u pasivního domu na 10% oproti stávající 

 

Dům s nulovou 
spotřebou

Domácí spotřebiče

Vzduchotechnika

Ohřev vody

Vytápění
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3 Průkaz energetické náročnosti budovy 

3.1 Charakteristika PENB 

Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen PENB) slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení 

budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje srovnání budov z hlediska nároků na energie 

(a tedy i nákladů) potřebných pro provoz. Může sloužit, jak stávajícím majitelům a uživatelům 

objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro 

stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. PENB se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy 

v sektoru služeb a výroby. [12]  

PENB dokládá, že budova splňuje minimální standardy energetické náročnosti. Stát tak dohlíží na 

kvalitu stavby, na efektivní využívání energie a neobnovitelných zdrojů při výstavbě nových budov 

nebo při rekonstrukci těch stávajících. PENB zahrnuje veškeré energie, které lze ovlivnit 

architektonickým a inženýrským návrhem objektu, tedy vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, 

větrání, úpravu vlhkosti a umělé osvětlení. Průkaz nezahrnuje například tzv. zásuvkovou elektřinu, 

tedy například kolik elektrických přístrojů má kdo v bytě nebo kanceláři, dále nezahrnuje energii 

spotřebovanou mimo budovu, tedy např. ohřev vody venkovního bazénu nebo venkovní osvětlení na 

parkovišti. [13] 

Jen oprávněné osoby Ministerstva průmyslu a obchodu můžou zpracovat PENB. Veškeré hodnoty 

v PENB jsou počítány jako roční náklady za energii budovy. PENB má přesně definovanou podobu 

formuláře (viz obr. č. 1). 

3.2 Výstupy PENB 

3.2.1 Celková dodaná energie 

Zařazení budovy do energetické třídy a měrné spotřeby. Barevná škála je označena písmeny A až G, 

které vycházejí z vyhlášky o energetické náročnosti budov ve sbírce zákonů č. 148/2007 (viz tabulka č. 

2 v kapitole 1.2 Energetická náročnost budovy) 

3.2.2 Neobnovitelná primární energie 

Modrá škála ukazuje míru vlivu provozu budovy na životní prostředí. Tato stupnice zobrazuje tedy 

nejen energetickou efektivitu budovy, ale též zohledňuje, jak moc šetrné palivo je využíváno. Tedy 

například vytápění elektřinou má v ČR velmi vysoký negativní dopad na životní prostředí, naopak 
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vytápění biomasou má dopad minimální. Nejnižší negativní dopad je vyjádřen opět třídou A, nejvyšší 

negativní dopad pak třídou G. [13] 

3.2.3 Podíl energonositelů na dodanou energii  

Je ve formě barevného koláče. Ukazuje nám procentuální podíl předpokládané spotřeby plynu, 

elektřiny, případně též jiných paliv, např. biomasy. Koláč energonositelů také ukazuje množství 

využité energie zdarma, jako je tepelná energie země nebo venkovního vzduchu u tepelných čerpadel, 

případně solární energie u termických kolektorů nebo fotovoltaických článků. Pro výpočet nákladů za 

rok pak stačí vzít běžné ceny za kWh jednotlivých energonositelů a koláč jimi přenásobit. [13] 

3.2.4 Ukazatele energetické náročnosti budovy 

Tahle část štítku ukazuje rozdělení měrné spotřeby do jednotlivých ukazatelů jako obálka budovy, 

vytápění, chlazení, větrání, úprava vlhkosti, teplá voda, osvětlení. Používá se stejná škála a označení 

jako v celkové dodané energii budovy. 

 

Obr. č. 1: Průkaz energetické náročnosti budovy [12] 
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3.3 Potřebné podklady pro zpracování PENB 

• Plán situace stavby 

• Technická zpráva 

o popis způsobu vytápění a přípravy teplé vody, vč. hlavních technických parametrů  

o popis vzduchotechnického zařízení, vč. hlavních technických parametrů  

• Projektová dokumentace 

o Technická zpráva, půdorysy, řezy, pohledy 

o Podklady musí obsahovat skladby podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí, typy 

oken a jejich zasklení [14] 

3.4 Budovy s povinností PENB 

Ve znění pozdějších předpisů § 7a PENB náročnosti zákona č. 318 / 2012 sb.  ze dne 19. července 

2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, je stavebník, vlastník budovy nebo 

společenství vlastníků jednotek povinen zajistit PENB při výstavbě nových budov nebo při větších 

změnách dokončených budov, zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 

1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 

s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2. [15] 
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4 Provozní náklady  

Dalším zajímavým tématem, týkajícím se pasivního standardu jsou celkové náklady spojené 

s provozem domu. PENB nám poskytuje nějakou představu, jaká bude spotřeba energie na provoz 

domu, ale nezahrnuje plno dalších zařízení, které se v domě nachází a které se nakonec objeví na účtu 

za energie. Proto považuji za podstatné se na rodinný dům podívat z dalšího pohledu celkových 

provozních nákladů, které jsou ovlivněny celou řadou faktorů. Největších hodnot bude vždy nabývat 

vytápění domu a ohřev teplé vody. Další hodnoty, které se sledují, jsou energie na provoz TZB, 

osvětlení, domácí spotřebiče, údržba a servis, příslušné poplatky a chování majitele domu.  

V tabulce č. 7 definujeme 6 různých variant vytápění a přípravy teplé vody, stejné pro pasivní dům a 

pro dům běžné výstavby. Účinnost rekuperační jednotky je už zahrnuta u pasivního domu. 

Varianta Vytápění Příprava teplé vody 

a 
Sálavé elektrické přímotopné panely 
umístěné v jednotlivých místnostech 

Elektrický přímotopný boiler 

b 
Elektrokotel s teplovodní otopnou 
soustavou 

Elektrokotel 

c 
Kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem, 
určeným pro vytápění, vestavěný 
elektrokotel 

Kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem, 
určeným pro vytápění, vestavěný 
elektrokotel 

d 
Automatický kotel na pelety se zásobníkem 
paliva a akumulační nádrží 

Automatický kotel na pelety se zásobníkem 
paliva a akumulační nádrží 

e Kondenzační kotel na zemní plyn Kondenzační kotel na zemní plyn 

f Kondenzační kotel na zemní plyn 
Kondenzační kotel na zemní plyn, solární 
termické panely (pokrytí 55%) 

Tabulka č. 7: Popis systému vytápění [16] 

V grafu č. 2 a 3 jsou znázorněny přibližné hodnoty za celkový roční provoz pasivního rodinného domu 

a běžné výstavby, rozdělené dle druhu vytápění uvedené v tabulce č. 7 bez vstupních investičních 

nákladů. Hodnoty jsou brány ze studie: „Ekonomické porovnání provozu pasivního domu a běžné 

výstavby“, kdy výpočty jsou provedeny s aktuálními tarify energií. Rozdíly ve spotřebě elektrické 

energie spotřebičů a osvětlení jsou dány zvýhodněnými tarify v případě vytápění elektrickou energií. 

Dále je z grafů patrné, že nejnižší provozní náklady, jak pro pasivní dům, tak i pro běžnou výstavbu, 

vykazuje tepelné čerpadlo s vestavěným elektrokotlem (C). Avšak je známo, že vstupní investiční 

náklady čerpadla jsou výrazně vyšší. Proto je vždy důležité udělat podrobnější výpočty o návratnosti 

investice. 



 

Graf č. 2: Roční provozní náklady pasivního domu dle zp

Graf č. 3: Roční provozní náklady b
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ní provozní náklady pasivního domu dle způsobu vytápění [16] 

ní provozní náklady běžné výstavby dle způsobu vytápění [16] 

c d e f

Osvětlení a spotřebiče

Pomocné energie

Údržba a servis

Pevná platba

Vytápění + teplá voda

c d e f

Osvětlení a spotřebiče

Pomocné energie

Údržba a servis

Pevná platba

Vytápění + teplá voda

 

 

Osvětlení a spotřebiče

Pomocné energie
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V grafu č. 4 porovnáváme roční provozní náklad

patrné, že v případě vytápěním elektrokot

roční náklady. U ostatních variant klesají náklady p

Graf č. 4: Porovnání ročních provozní
vytápění [zdroj autor] 
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ční provozní náklady pasivního domu a běžné výstavby

ěním elektrokotlem (A, B) se u pasivního domu dostáváme na polovi

ní náklady. U ostatních variant klesají náklady přibližně o třetinu oprotiv běžné výstavb

provozních nákladů pasivního domu a běžné výstavby dle zp

 nám vychází, že pasivní dům je nejvýhodnější směr rodinné výstavby, kterým

, tyto výpočty nezahrnují tu nejdůležitější proměn

obyvatele domu. Pokud obyvatelé pasivního domu nepřizpůsobí své bydlení 

, nemá smysl pro ně stavět pasivně.  

c d e f

ěžné výstavby. Z grafu je 

(A, B) se u pasivního domu dostáváme na poloviční 

ěžné výstavbě. 

 

ěžné výstavby dle způsobu 

r rodinné výstavby, kterým by se měl 

ěnnou a to majitele či 

sobí své bydlení nárokům výstavby a 

Běžná výstavba

Pasivní dům

Úspora
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5 Energie zabudovaná v pasivních domech, tzv. 

„šedá energie" 

V předcházejících kapitolách jsme získali zajímavé informace o celkových nákladech na provoz 

pasivního domu. Díky snížení spotřeby na vytápění se nesnižuje jenom účet za energie majitele domu, 

ale také míra emisí, která má pak vliv na životní prostředí. Celkově se na tento fakt často zapomíná. 

Vystává tedy otázka, zda emise spojené s výstavbou pasivního domu a výroba zařízení nezatíží životní 

prostředí více, než provoz objektu běžné výstavby? 

Vliv budov na životní prostředí lze posuzovat na globální úrovni jako poškozování ozónové vrstvy.  

Dále na regionální úrovni jako okyselování prostředí, eutrofizace vod nebo smog. A nakonec na 

lokální úrovni jako spotřeba zdrojů – materiál, půda, voda. Bohužel neexistuje na národní úrovni 

žádná předepsaná a jednotná metodika. Proto velmi často dochází k nezřetelným výsledkům, které 

nemůžeme srovnávat. Je dobré při analýze dodržovat základní metodické postupy a pravidla jako je 

využití metody LCA (hodnocení životního cyklu) a používat základní indikátory, které vhodně 

poukazují na výši environmentálního dopadu, což je např. primární energie a emise oxidu uhličitého. 

[17] 

5.1 Primární energie 

Definice primární energie mohou být různorodé. V této práci se budeme dívat na primární energii jako 

na svázanou energii, které bylo potřeba užít k tomu, aby byl vyroben a připraven materiál, vznikla 

stavba a další technologické prvky. Jinak řečeno do primární energie zahrnujeme energii potřebnou 

pro vybudování elektrárny, příjezdové cesty, trafostanice, dráty a stožáry, komíny, ale také úložiště 

odpadu, nepřímo i další energii vyžadují procesy až po likvidaci energetického zařízení. [9] 

5.2 Vliv emise na životní prostředí 

Emise z produkce energie mají velký vliv na změnu životního prostředí. Z globálního i lokálního 

hlediska je také důležité, jak životní prostředí zatížila výroba energie, přesněji přeměna primární 

energie na koncové teplo a elektřinu. Produkce elektřiny v běžných uhelných elektrárnách zatěžuje 

životní prostředí emisemi oxidů síry, dusíku a dalšími plyny. A i přes instalaci filtrů uhelné elektrárny 

stále produkují popílek. Podobně spalování uhlí v teplárnách nebo dřeva v individuálních kotlích 

emituje nezanedbatelné množství tuhých látek a samozřejmě i plynné emise. [17] 



 

Hodnoty emisí v grafu č. 5 jsou vypo

způsobu vytápění. Nejvíce ovlivň

a elektrického přímotopu. Životní prost

Graf č. 5: Rozdělení dle způsobu vytáp
spotřebě tepla 90 GJ = 25 MWh. [

Celkový vliv emisí na zdraví obyvatelstva se velmi obtížn

vztah mezi emisemi a imisní zátě

že zdraví lidí je zároveň ovlivněno mnoha dalšími faktory.

5.3 Stavební materiál

Vlastní realizace stavebního objektu je vždy nenávratným zásahem do životního prost

snaha jej regulovat předpisy pro ochranu životního prost

doprava, spotřeba energie a vody na výrobu stavebního materiálu a produkce odpadu spojené 

s výstavbou. 

5.4 Metodika SBToolCZ

SBToolCZ je národní český certifika

s principy udržitelné výstavby. [19
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Propan

Tepelné čerpadlo

Elektrický přímotop

Zemní plyn

Palivové dřevo
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vypočtené pří roční spotřebě tepla 90 GJ = 25 MWh. 

ní. Nejvíce ovlivňuje životní prostředí objekt, který se vytápí pomocí palivového d

ímotopu. Životní prostředí nejméně zatěžuje vytápění zemním plynem a propanem.

ůsobu vytápění: emise vyjádřené v kg z různých způsobů
. [17] 

Celkový vliv emisí na zdraví obyvatelstva se velmi obtížně identifikuje, protože nelze obecn

emi a imisní zátěží obyvatelstva. Důležité je hodnotit konkrétní situaci a po

ň ěno mnoha dalšími faktory. 

Stavební materiál 

Vlastní realizace stavebního objektu je vždy nenávratným zásahem do životního prost

edpisy pro ochranu životního prostředí. Významnými kriterii

eba energie a vody na výrobu stavebního materiálu a produkce odpadu spojené 

Metodika SBToolCZ 

ký certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v

19] 
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tepla 90 GJ = 25 MWh. A rozděleny dle 

edí objekt, který se vytápí pomocí palivového dřeva 

ní zemním plynem a propanem. 

 
ůsobů vytápění pří roční 

 identifikuje, protože nelze obecně stanovit 
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Pro porovnání spotřeby primární energie můžeme použít tuto metodiku pro hodnocení staveb. Metoda 

převzala většinu hodnot z databáze IBO, kterou spravuje Rakouský institut pro biologii a ekologii. Pro 

lepší představu uvádím v tabulce č. 8 ukázku dalších podobných databázi v Evropě. 

Databáze / země Krátký popis Autor (správce) 

IBO / Rakousko 

katalog materiálů a konstrukcí – soubor 
stavebně fyzikálních a 
environmentálních údajů jako svázaná 
spotřeba energie a svázaná produkce 
emisí  

Österreichisches Institut 
für Baubiologie und –
ökologie (IBO) 

Evoinvent / Švýcarsko 

pravidelně aktualizovaná a doplňovaná 
databáze ze široké oblasti lidských 
činností (stavebnictví je pouze částí  
databáze) 

Swiss Centre for Life 
Cycle Inventories 

GEMIS / Německo 
databáze především pro energetické 
procesy a dopravu  

Öko-Institut Darmstadt 
 

SIA / Švýcarsko 
deklarace stavebních hmot a výrobků – 
soubor stavebně fyzikálních a 
environmentálních údajů 

Schweizerischer Ingenieur- 
und Architektenverein 
(SIA) 

Inventory of Carbon and 
Energy (ICE) /  
Velká Británie 

databáze řady stavebních materiálů 
obsahující data svázané spotřeby energie 
a svázaných produkcí emisí 

Department of Mechanical 
Engineering, University of 
Bath 

Tabulka č. 8: Ukázky některých evropských databází [18] 

Metodika SBToolCZ je založena na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje sada různých 

kritérií, které zohledňují principy udržitelné výstavby. Rozsah kritérií, která vstupují do procesu 

hodnocení, se liší dle typu budovy (obytné budovy, administrativní budovy, aj.) a dle fáze životního 

cyklu, který je posuzován (fáze návrhu, výstavby, uvedení do provozu, provozu budovy). Struktura 

kritérií a váhy mezi nimi jsou navrženy v souladu s principy udržitelné výstavby a výsledné hodnocení 

má především sloužit pro potřeby a ochranu veřejného zájmu a kvalitního vystavěného prostředí. [19] 

Environmentální kritéria, která hodnotí spotřebu energie a emise, jsou stanovena v souladu s principy 

LCA (hodnocení životního cyklu). Algoritmus hodnocení postihuje nejen provozní dopad stavby 

(např. spotřeba provozní energie), ale i spotřebu energie při výrobě použitých materiálů a konstrukcí, 

ze kterých byla budova postavena, tzv. svázaná energie, někdy též jako šedá, nebo zabudovaná 

energie. [19] 

V tabulce č. 9 jsou uvedeny příklady tradičních tepelných izolací a hodnoty svázané energie a emisí 

při tloušťce, která odpovídá součiniteli prostupu tepla U = 0,13 W/m2K. Klasická polystyrenová 

izolace dosahuje největších hodnot. 
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Název izolace 
Svázaná energie 

[MJ/m 2] 
Svázané emise 
CO2,ekv [g/m2] 

Svázané emise 
SO2,ekv [g/m2] 

Polystyrenová izolace (EPS) 570 14 120 
Izolace ze skelných vláken 142 10 42 
Izolace z celulosových vláken 69 3 41 
Izolace z ovčí vlny 111 0 41 

Tabulka č. 9: Svázaná energie a emise izolací při tloušťce, která odpovídá U = 0,13 W/m2k [11] 

5.5 Energetická náročnost stavebních konstrukcí 

V tabulce č. 10 jsou uvedeny hodnoty svázané energie a emise vybraných stavebních konstrukcí pro 

nosnou obvodovou konstrukci v porovnání se součinitelem prostupu tepla. Plynosilikátová stěna se 

zateplením a stěna z tvárnic Porotherm 44 P+D mají vysoký podíl svázané energie a emisí. Nejnižších 

hodnot nabývají dřevěné výplňové konstrukce. 

 
Název konstrukce 

Součinitel 
prostupu 
tepla U 

[W/m 2K] 

Svázaná 
energie 
[MJ/m 2] 

Svázané 
emise 
CO2,ekv 

[g/m2] 

Svázané 
emise 
SO2,ekv 

[g/m2] 

Stěna z plných cihel se zateplením 0,11 808 74 213 
Sendvičové zdivo z vápenopískových 
cihel 

0,10 885 80 213 

Stěna z vápenopískových cihel se 
zateplením a dřevěným obkladem 

0,10 793 67 212 

Stěna z polystyrenových tvarovek a 
s betonovým jádrem 

0,10 911 62 219 

Betonový skelet se zateplením 0,13 902 80 385 
Plynosilikátová stěna se zateplením 0,13 1202 108 356 
Dřevěná výplňová konstrukce 
s celulózovou izolací 

0,11 353 26 150 

Stěna z tvárnic Porotherm 44 P+D 0,32 1021 68 195 

Tabulka č. 10: Svázaná energie a emise vybraných stavebních konstrukcí[11] 

 

 

 

 

 

 



 

Graf č. 6 porovnává emise vzniklé p

provozní emise objektu při vytápě

Nejvyšších hodnot dosahuje rodinný d

emisí vzniklé při výrobě je níz

chybějícímu zateplení objektu. 

Graf č. 6: Porovnání emisí vzniklých p
vzniklých při vytápění objektu zemním plynem 
CO2,ekv /m

2. [17] 

Výtápění zemním plynem dle statistik je nejlevn

způsoby vytápění. Vytváří malé procento emisí, které zat

době je to málo obvyklý způsob. 
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porovnává emise vzniklé při výrobě stavebního materiálu, ze kterého je objekt postaven a 

ři vytápění zemním plynem, vypočítané na 30 let provozu rodinného domu. 

Nejvyšších hodnot dosahuje rodinný dům postavený z tvárnic Porotherm 44 P+D.

ě je nízká, tak emise produkované vytápěním jsou velmi vysoké

Porovnání emisí vzniklých při výrobě stavebního materiálu pro objekt a provozní
ní objektu zemním plynem za 30 let provozu objektu. Hodnoty jsou udány v

statistik je nejlevnější způsob vytápění a zároveň patř

ří malé procento emisí, které zatěžují životní prostředí. Ale ve výsledku v

ůsob. Riziko výbuchu plynu je vysoké. 
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tvárnic Porotherm 44 P+D. I když hodnota 

ním jsou velmi vysoké kvůli 

 

 stavebního materiálu pro objekt a provozních emisí 
bjektu. Hodnoty jsou udány v kg 

ň patří i mezi ekologické 

ředí. Ale ve výsledku v této 

D
ře

vě
n

á 
vý

p
lň

o
vá

 k
o

n
st

ru
kc

e 
s

ce
lu

ló
zo

vo
u

 iz
o

la
cí

St
ěn

a 
z

tv
ár

n
ic

 P
o

ro
th

er
m

 4
4

 P
+D



 

V grafu č. 7 opět porovnáváme emise vzniklé p

postaven, a provozní emise objektu p

rodinného domu. Zde se hodnoty výrazn

kapitole, vytápění elektřinou se m

nepříznivé. 

Graf č. 7: Porovnání emisí vzniklých p
vzniklých při vytápění objektu elekt
/m2. [17] 

Energie zabudovaná v pasivních domech není nijak výrazn

vyplývá, že stavba pasivních domů

emisí, které by dům mohl vytvář

zaměřit na životní prostředí, měl by si uv

může významně ovlivnit produkci nežádaných emisí. 
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t porovnáváme emise vzniklé při výrobě stavebního materiálu, ze kterého je objekt 

a provozní emise objektu při vytápění elektrickou energií počítané na 30 let pr

rodinného domu. Zde se hodnoty výrazně poměrově liší, protože, jak už jsem

řinou se může zdát finančně výhodné, ale pro životní prost

Porovnání emisí vzniklých při výrobě stavebního materiálu pro objekt a provozní
ní objektu elektřinou za 30 let provozu objektu. Hodnoty jsou udány v

pasivních domech není nijak výraznější než v běžné výstavb

stavba pasivních domů podporuje vizi ochrany životního prostředí

m mohl vytvářet. Ale pokud se chce budoucí majitel pasivního domu 

ř ěl by si uvědomit, že výběr stavebního materiálu a zp

 ovlivnit produkci nežádaných emisí.  
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6 Porovnání vybraných rodinných dom

V praktické části své závěrečné práce

znakem vybraných objektů je poč

dva rodinné domy běžné výstavby bez zateplení

každého objektu budou napsány základní informace a charakteristika objektu, graf porovnávající 

provozní náklady s ostatními náklady domácnosti a obrázek objektu

Všechny informace jsem získala formou ne

6.1 Klimatická charakteristika rodinných dom

Jednotlivé rodinné domy jsou zaneseny do 

RD nacházející se v Sobotovicích

Popůvky se nachází v teplém a mírn

spadají do mírně teplého a vlhkého k

Obr. č. 2: Výřez klimatické mapy Č
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Porovnání vybraných rodinných domů

ě čné práce se budu zabývat třemi rodinnými domy. Jediným spole

ů je počet stálých obyvatelů (čtyři). V zastoupení bude jeden pasivní d

žné výstavby bez zateplení. Každý dům leží v jiném klimatickém prost

každého objektu budou napsány základní informace a charakteristika objektu, graf porovnávající 

y s ostatními náklady domácnosti a obrázek objektu. 

Všechny informace jsem získala formou nestrukturalizovaného dialogu s majiteli rodinných dom

Klimatická charakteristika rodinných dom ů 

Jednotlivé rodinné domy jsou zaneseny do klimatické mapy České Republiky (viz obr. 

Sobotovicích, spadá do velmi teplého a suchého klimatického regionu. 

teplém a mírně suchém klimatickém regionu. RD v Novém M

 teplého a vlhkého klimatického regionu. Podrobněji v tabulce č. 11.

ez klimatické mapy České Republiky [20] 

Porovnání vybraných rodinných domů 

rodinnými domy. Jediným společným 

zastoupení bude jeden pasivní dům a 

jiném klimatickém prostředí. U 

každého objektu budou napsány základní informace a charakteristika objektu, graf porovnávající 

majiteli rodinných domů. 

 

viz obr. č. 2.). Pasivní 

spadá do velmi teplého a suchého klimatického regionu. RD 

Novém Městě na Moravě 

č. 11. 

 



32 

 

Název Označení regionu 
Suma teplot 

nad 10○C 
Suchá veg. 

období 
Prům. roční 

tepl.[○C] 
Roční úhrn 
srážek [mm] 

Sobotovice Velmi teplý, suchý 2800-3100 30-50 9-10 500-600 
Popůvky Teplý, mírně suchý 2600-2800 20-30 8-9 500-600 
Nové Město na 
Moravě 

Mírně teplý, vlhký 2500-2700 0-10 7,5-8,5 700-900 

Tabulka č. 11: Údaje v tabulce jsou přejaté z vyhlášky ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. 

příloha 1 Charakteristika klimatických regionů [20] 

6.2 Pasivní rodinný dům Sobotovice 

Dvoupodlažní rodinný dům obdélníkového půdorysu s pultovou střechou sklon 6°, delší stranou 

orientovaný na jih. V přízemí je nevytápěný přístavek obsahující zádveří, garáž a sklep. Užitná plocha 

201,2 m2 (bez garáže, sklepa a nevytápěného zádveří). 

Dům je zateplen, základy po obvodu izolované do hloubky 85 cm perimetrem tl. 30 a 15 cm, podlaha 

EPS 100Z 30 cm, obvodové stěny EPS 70F 35 cm, střecha EPS 70F 46 cm. Základy železobetonová 

deska, obvodové zdi Ytong P4-500  20 a 25 cm, vnitřní nosné stěny z betonu, příčky z pálených cihel 

nebo sádrokartonu, strop a střecha předpjaté 6B panely Spiroll. Okna plastová s trojsklem, dveře 

dřevěné s trojsklem.  

Dispozice domu: kuchyně, obývák, 2x pokoj, pracovna, ložnice, komora, spížka, 2x wc, koupelna, 

technická místnost. V nevytápěné části domu se nachází zádveří, garáž a sklep. Na jižní straně objektu 

je vytvořen přesah, který zabraňuje letnímu přehřívání domu. Počet stálých obyvatel čtyři. Dům byl 

postaven roku 2009. 

Technické zařízení budovy: elektrický přímotop (celkový instalovaný výkon 2,5 kW), elektrický 

dohřev vzduchu za rekuperací 1,4 kW, krb na biolíh 3 kW. Objekt nemá tepelné čerpadlo ani zemní 

výměník. Obě zařízení byly ověřeny výpočtem, kdy bylo zjištěno, že pro tento rodinný dům by to byla 

nenávratná investice. Ohřev vody na umývání zajišťují dva solární panely o ploše 5m2, dohřev 

elektricky, zásobník na 300 l. Dům je dále vybaven systémem proti vyplavení domu vodou. Čidla jsou 

ve všech místnostech, kde je vývod vody. V případě zaplavení čidla se do 10 vteřin uzavře hlavní 

uzávěr vody a to i při výpadku proudu. 

Dům je zařazen do kategorie pasivní dům, kde měrná spotřeba tepla na vytápění je vypočtena dle TNI 

73 0329 na 18 kWh/(m2a). 

Náklady na provoz domu kolem činí 13% z celkových nákladů rodiny. Ostatní výdaje pohltí nákup 

potravin, oblečení, doprava, poplatky za telefon, poplatky za internet, poplatky za popelnice, dovolené 

a atd. Domácnost nesplácí hypotéku ani žádné jiné půjčky. Domácnost se v součastné době dostala na 



 

minimum svých provozních náklad

v budoucích letech vrátí. Součastný trend zvyšování 

bude mít tendence snižovat své životní náklady, m

nákladů na potraviny.  

Celkové roční výdaje domácnosti jsou zaneseny v

náklady za energie a ostatní náklady domácnosti. V

jednotlivých nákladů. 

Graf č. 8: Celkové náklady domácnosti žijící 
ročních výdajů na domácnost a provoz domu v

Graf č. 9: Celkové náklady domácnosti žijí
ročních výdajů na domácnost a provoz

87%

79%

8%
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minimum svých provozních nákladů. Zároveň doufá, že primární investice do zař

častný trend zvyšování cen energií tomu nasvědčuje. Pokud domácnost 

životní náklady, měla by se spíš zaměřit na oblast ostatních náklad

nosti jsou zaneseny v grafu č. 8 a 9. Údaje jsou procentuáln

náklady za energie a ostatní náklady domácnosti. V Grafu č. 9 je pak podrobn

mácnosti žijící v pasivním RD Sobotovice. Údaje jsou p
 na domácnost a provoz domu v Kč [Zdroj autor] 

: Celkové náklady domácnosti žijící v pasivním RD Sobotovice, údaje jsou p
 na domácnost a provoz domu v Kč, rozdělení dle konkrétních nákladů
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 doufá, že primární investice do zařízení domu se jim 

ě čuje. Pokud domácnost 

it na oblast ostatních nákladů a 

jsou procentuálně rozdělené na 

je pak podrobnější rozdělení 

 

daje jsou přepočítány z 

 

, údaje jsou přepočítány z 
lení dle konkrétních nákladů [Zdroj autor] 
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Následuje přiložená fotografie domu (viz. obr. č. 3). 

 

Obr. č. 3: Fotografie rodinného pasivního domu v Sobotovicích [Zdroj autor] 

6.3 Rodinný dům Popůvky 

Jednopodlažní řadový dům s obytným podkrovím obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou o 

sklonu 35○ s vikýři o sklonu 23○.  Dům sousedí jen s jedním rodinným domem z jižní strany, kde spára 

mezi domy je vyplněna zvukovou izolací polystyren tl. 50 mm probíhající i mezi základy.  

Užitná plocha 128,2 m2. Dům není zateplen. Základové pásy jsou z prostého betonu C12/15. 

Obvodové zdivo je z keramických cihel P8 tl. 365 mm, obvodová zeď sousedící s dalším rodinným 

domem je nosné zdivo z keramických cihel AKU P20 tl. 240 mm. Vnitřní příčky jsou z keramických 

cihel tl. 115 mm. Stropní konstrukce je z keramobetonových stropních nosníků vyztužených 

svařovanou prostorovou výztuží a z cihelných vložek Miako. Plastové dveře a okna jsou zasklené 

izolačními dvojskly. Střešní konstrukci tvoří dřevěný krov vaznicové soustavy s kleštinami. Počet 

stálých obyvatel čtyři. 



 

Dispozice domu: v přízemí 

s kuchyňským koutem. V podkr

podsklepen. Dům byl postaven roku 2007.

Technické zařízení budovy: dům je vytáp

tu k dispozici i krb na biolíh 3kW. Objekt nemá 

výměník.  

V následujících grafech č. 10 a 11 

rodinného domu. Náklady na provoz domu jsou kole

nákladů než u pasivního RD Sobotovice

která zabírá 26% z ročních nákladů

Tahle domácnost má v součastné dob

zde konstrukčně nebyly provedeny žádné technické 

hypotéky. V této domácnosti je první prioritou splatit hypotéku a

myšlenkou na technickém zhodnocení objektu, který by snížil provozní náklady.  

Graf č. 10: Celkové náklady domácnos
na domácnost a provoz domu v Kč

89%
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í se nachází zádveří, pracovna, koupelna s WC, obývací pokoj 

podkroví se nachází tři ložnice, šatna a koupelna s

m byl postaven roku 2007. 

ům je vytápěn plynovým kotlem s vestavěným zásobníkem TUV. Dále je 

h 3kW. Objekt nemá rekuperační jednotku, tepelné č

č. 10 a 11 porovnávám životní náklady domácnosti proti náklad

áklady na provoz domu jsou kolem 11%, což je menší zastoupení provozních 

RD Sobotovice. Je to výrazně způsobeno tím, že domácnost splácí hypotéku, 

ních nákladů. 

častné době velké možnosti snižovat své provozní náklady domu, protože 

 nebyly provedeny žádné technické úpravy objektu. Velkou zát

této domácnosti je první prioritou splatit hypotéku a teprve potom by

myšlenkou na technickém zhodnocení objektu, který by snížil provozní náklady.  

: Celkové náklady domácnosti žijící v RD Popůvky, údaje jsou přepočítány z ro
Kč. [Zdroj autor] 
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porovnávám životní náklady domácnosti proti nákladům na provoz 

což je menší zastoupení provozních 

sobeno tím, že domácnost splácí hypotéku, 

velké možnosti snižovat své provozní náklady domu, protože 

elkou zátěží je splácení 

potom bych se zabývala 

myšlenkou na technickém zhodnocení objektu, který by snížil provozní náklady.   

 

ř čítány z ročních výdajů 

Energie

Náklady domácnosti



 

Graf č. 11: Celkové náklady domácnosti
na domácnost a provoz domu v Kč

Následuje přiložená fotografie domu (viz. obr. 

Obr. č. 4: Fotografie rodinného domu v

13%

26%
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: Celkové náklady domácnosti žijící v RD Popůvky údaje jsou přepočítán
Kč, rozdělení dle konkrétních nákladů. [Zdroj autor

iložená fotografie domu (viz. obr. č. 4). 

domu v Popůvkách [Zdroj autor] 
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6.4 Rodinný dům Nové Město na Moravě 

Jde o třípodlažní rodinný dům obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Užitná plocha domu je 

195,6 m2 bez nevytápěné garáže.  

Dům není nijak zateplen. Základy jsou tvořeny železobetonovou deskou, nosné obvodové zdi jsou 

z cihelných bloků Porotherm tloušťky 440 a 300 mm. Vnitřní nosné stěny jsou z cihelných bloků 

Porotherm tloušťky 300 mm, příčky jsou z plných nebo dutých cihel tloušťky 65 a 150 mm. Strop je 

navržen polomontovaný z nosníků Porotherm a keramických stropních vložek Miako 15/62,5 a 

19/62,5. Plastové dveře a okna jsou zasklené izolačními dvojskly. Počet stálých obyvatel čtyři. 

Dispoziční řešení domu: obývací pokoj, kuchyně, 2x pokoj, ložnice, pracovna, pokoj pro hosty, 

prádelna (slouží i jako technická místnost), 3x WC, koupelna, dílna, komora, spížka, sklad zeleniny. 

V nevytápěné části domu se nachází garáž. Dům byl postaven roku 2004. 

Technické zařízení budovy: kondenzační plynový kotel Baxi s teplovodním nuceným oběhem, který 

zajišťuje ohřev teplé vody. Dům nemá žádné solární panely ani tepelná čerpadla. 

Rodinný dům má velkou spotřebu elektrické energie, i když hlavní zdroj vytápění je plynový kotel. 

Proto provozní náklady dosahují až 22% z celkových nákladů, jak můžeme vyčíst z grafu č. 12. 

Důvodem je, a to i sám majitel přiznává, že obyvatelé domu se chovají nehospodárně a nadbytečně 

užívají různé elektrické přístroje. Další kriterium, které ovlivňuje výši provozních nákladů je, že 

hlavní zdroj vytápění je plyn, a proto sazba za elektrickou energii je vyšší než při odběru elektrické 

energie pro vytápění objektu. Nakonec musíme zahrnout, že lokalita, ve které se rodinný dům nachází, 

je klimaticky náročnější. Průměrná teplota je zde 7,5 – 8,5 C○. Z toho vyplývá, že otopná sezóna tu 

trvá řádově o dva měsíce déle než v teplých oblastech. V této konkrétní situaci přestavba na 

nízkoenergetický standard by vedla k postupnému snížení nákladů domácnosti. 



 

Graf č. 12: Celkové náklady domácnosti žijící 
ročních výdajů na domácnost a provoz domu v

V grafu č. 13 je pak podrobnější rozd

Graf č. 13: Celkové náklady domácnosti
ročních výdajů na domácnost a provoz

Následuje přiložená fotografie domu (viz. obr. 

78%

RD Nové Město na Moravě

74%

RD Nové Město na Moravě
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: Celkové náklady domácnosti žijící RD Nové Město na Moravě, údaje jsou p
a provoz domu v Kč. [Zdroj autor] 

ější rozdělení jednotlivých nákladů. 

: Celkové náklady domácnosti žijící v RD Nové Město na Moravě, údaje jsou p
 na domácnost a provoz domu v Kč, rozdělení dle konkrétních nákladů

iložená fotografie domu (viz. obr. č. 5). 
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Obr. č. 5: Fotografie rodinného domu v Novém Městě na Moravě [Zdroj autor] 

6.5 Analýza rodinných domů  

6.5.1 Porovnání ročních provozních nákladů rodinných domů 

V tabulce č. 12 a v grafu č. 14 jsou zaznamenány konkrétní částky, které každá domácnost zaplatila za 

provoz rodinného domu za jeden rok. Hodnoty potvrdily náš předpoklad, že pasivní dům 

v Sobotovicich má nejnižší provozní náklady. Rodinný dům v Novém Městě na Moravě má nejvyšší 

náklady, protože se zde projevují náročnější klimatické podmínky.  

  Elektřina Voda Plyn Celkem 
Užitná 
plocha m2 

Sobotovice 30 800 Kč 6 700 Kč 0 Kč 37 500 Kč 201,2 
Popůvky 20 143 Kč 8 932 Kč 21 476 Kč 50 551 Kč 128,2 
Nové Město na Moravě 32 280 Kč 14 141 Kč 38 611 Kč 85 032 Kč 195,6 
Tabulka č. 12: Roční provozní náklady jednotlivých RD [Zdroj autor] 

 



 

 
Graf č. 14: Provozní náklady jednotlivých RD

V grafu č. 15 jsou pak tyto hodnoty vztažené na metr b

se zdát, že RD Popůvky má výrazně

přepočtu na metr běžný se však náklady obou dom

plochy.  

Graf č. 15: Provozní náklady jednotlivých RD vztažené na m
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Provozní náklady jednotlivých RD [Zdroj autor] 

jsou pak tyto hodnoty vztažené na metr běžný užitkové plochy rodinného domu. M

vky má výrazně nižší roční náklady na provoz než RD Nové Mě

žný se však náklady obou domů již tolik neliší. Je to dáno rozdílem užitkové 

Provozní náklady jednotlivých RD vztažené na m2 obytné plochy [Zdroj autor

Popůvky Nové Město na Moravě

Provozní náklady vztažené na m2 objektu
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6.5.2 Porovnání zabudované „šedé

V grafu č. 16 porovnáváme hodnoty zabudované energie

předpoklad, že největších hodnot nabývá pasivní d

RD Nové Město na Moravě se liší díky 

odhadem dle šesté kapitoly pojednávající o energii zabudované v

výpočet jsem nebyla schopna sehnat pot

 

Graf č. 16: Hodnoty svázané energi
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zabudované „šedé energie“ rodinných dom

porovnáváme hodnoty zabudované energie rodinných domů. Hodnoty splnily náš 

tších hodnot nabývá pasivní dům v Sobotovicícch. Hodnoty pro RD Pop

ě se liší díky rozdílné velikosti objektů. Hodnoty v grafu jsou 

odhadem dle šesté kapitoly pojednávající o energii zabudované v pasivních domech. Pro p

et jsem nebyla schopna sehnat potřebné informace. 

Hodnoty svázané energie v konstrukci rodinného domu [Zdroj autor] 

Svázaná energie (MJ)

Sobotovice

Popůvky

Nové Město na Moravě

rodinných domů 

ů. Hodnoty splnily náš 

Sobotovicícch. Hodnoty pro RD Popůvky a 

grafu jsou vytvořeny 

pasivních domech. Pro přesný 
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6.5.3 Porovnání emisí z vytáp

V grafu č. 17 porovnáváme hodnoty emisí CO

domů. Zatímco pasivní RD Sobotovice je vytáp

plynem. Můžeme pozorovat, že i když

snížení spotřeby energie na vytápě

který se vytápí pomocí plynu.

pojednávající o energii zabudovan

sehnat potřebné informace. 

 

Graf č. 17: Hodnoty emisí vzniklé vytáp
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Porovnání emisí z vytápění rodinných domů 

porovnáváme hodnoty emisí CO2 v kg, které se vytvoří za 30 let vytáp

Sobotovice je vytápěn elektřinou, zbylé dva rodinné domy jsou vy

žeme pozorovat, že i když je vytápění elektřinou náročnější pro životní prost

energie na vytápění dosáhne pasivní dům stejných hodnot jako dů

který se vytápí pomocí plynu. Hodnoty v grafu jsou vytvořeny odhadem dle

zabudované v pasivních domech. Pro přesný výpočet jsem nebyla schopna 

Hodnoty emisí vzniklé vytápěním za 30 let provozu rodinného domu [Zdroj autor
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Nové Město na Moravě

í za 30 let vytápěním rodinných 

inou, zbylé dva rodinné domy jsou vytápěny 

životní prostředí, díky 

m stejných hodnot jako dům běžné výstavby, 

eny odhadem dle šesté kapitoly 

čet jsem nebyla schopna 

 

Zdroj autor] 

Sobotovice

Popůvky

Nové Město na Moravě
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6.5.4 Srovnání pasivního domu Sobotovice a domu Popůvky 

Pasivní RD Sobotovice nemá výrazně menší spotřebu než RD Popůvky. Je to z důvodu, že 

RD Popůvky má obytnou plochu přibližně o 80m2 menší než pasivní RD Sobotovice. Dalším 

zajímavým rozdílem je, že pasivní RD Sobotovice vytápí pomocí elektřiny a vytváří tím větší zátěž na 

životní prostředí než RD Popůvky, který vytápí zemním plynem. Nakonec v celkových nákladech 

ušetří ročně více pasivní dům. Ale když se na celou problematiku podíváme z pohledu uživatelů domu 

a porovnáme to s ostatními výdaji, které rodina má, provoz domu v Popůvkách vychází finančně méně 

náročně než provoz pasivního domu v Sobotovicích. Asi nepodstatnější položkou je, že domácnost 

rodinného domu Popůvky zatěžuje nemalá hypotéka. Co se týče zabudované energie ve stavbě, 

rodinný dům v Popůvkách by měl mít odhadem asi poloviční hodnotu než pasivní dům 

v Sobotovicích. Ale tahle hodnota se postupem času vyrovná při provozu domu. Protože stále bude 

veliký rozdíl v úniku tepla v obou domech. Bylo by zajímavé provést výpočet, jestli by se rodinnému 

domu v Popůvkách vyplatilo dodatečné zateplení, čímž by se snížil únik tepla z objektu a zároveň i 

provozní náklady. 

6.5.5 Srovnání pasivního domu Sobotovice a domu Nové Město na 

Moravě 

Když pasivní RD Sobotovice srovnáme s RD  Nové Město na Moravě, vyjdou nám úplně jiné 

hodnoty. V prvé řadě je tu vidět výrazný rozdíl v klimatických oblastech, kde se domy nachází. Už jen 

to, že v rodinném domě v Novém Městě na Moravě je otopná sezóna delší o dva až tři měsíce než 

v Sobotovicích. Dále lze vidět, že chování rodiny v Novém městě na Moravě je velmi neúsporné 

v oblasti elektrické energie. Sama rodina přiznává, že velmi často mají v provozu celou řadu 

elektrických přístrojů. I když RD Nové Město na Moravě primárně vytápí plynem, hodnoty emisí jsou 

přibližně stejně velké jako u pasivního RD Sobotovice. Určitě by se rodině v Novém Městě na Moravě 

vyplatilo začít uvažovat o přestavbě domu do nízkoenergetického standardu a uvažovat o změně 

způsobu vytápění. 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

7 Závěr  

V dnešní době pasivní dům už není jenom pojmem, ale možností realizovat komfortní bydlení za 

vidinou nižších provozních nákladů. To však za předpokladu, že majitel domu se bude chovat chytře a 

pasivně. Dává nám možnost snižovat energii na provoz a tím šetřit naše životní prostředí. Zdá se, že to 

může přivést jen samá pozitiva. Každému bych však doporučila, než se rozhodne stavět pasivně, 

pořádně si promyslet, jakým způsobem toho docílí. Nejdřív by si měl zhodnotit, jaká je jeho aktuální 

situace a jaké má možnosti. 

Z porovnání třech rodinných domů zjišťujeme, že řešení této problematiky je velmi komplikované. 

Nemůžeme jednoznačně říci, že pasivní dům je vždy výhodou. Bohužel tato práce ani zdaleka 

neobsahuje veškeré informace pro objektivní zhodnocení, jestli pasivní standard užít nebo neužít. Chci 

však nastínit, že pasivní dům by neměl být stavěn jen za účelem snižování provozních nákladů. Měl by 

to být i nový způsob výstavby, který bude šetřit životní prostředí a zároveň vytvoří možnost budoucím 

majitelům být co nejméně závislí na odběru energií ze sítí.  
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