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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je charakteristika specifik pasivních domů a posouzení, zda 

úspory energií při provozování takového domu pokryjí zvýšené náklady spojené 

s výstavbou. Teoretická část se zabývá historií a vývojem pasivních domů, vyuţitím 

přírodních materiálů, úspornými zdroji energie a ukazateli pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti. V praktické části je popsán pasivní a standardní rodinný dům. Na 

standardní dům je zpracován rozpočet. Referenční objekty jsou porovnány a je 

posouzena návratnost vícenákladů do pasivního domu.  

  

Klíčová slova 
Pasivní dům, úspora provozních nákladů, přírodní materiály, potřeba tepla na vytápění, 

energetická náročnost budovy. 

  

  

Abstract 

The Master thesis is focused on rating the specifics of passive houses and assessment 

whether the energy savings in the operation of passive house will cover the increased 

cost of construction. The theoretical part deals with the history and development of 

passive houses, application of natural materials, sustainable resources of energy and 

indicators for the evaluation of economic efficiency. The practical part describes passive 

and standard house. On the standard house, there is processed financial plan. Reference 

objects are compared, followed by evaluation of the return on the additional costs of the 

passive house. 

 

  

Keywords 

Passive house, reducing operating costs, natural materials, consumption of heat for 

heating, energy performance of building. 
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Úvod 

Tématem mé diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti pasivního 

domu. Pasivní dům se vyznačuje tím, ţe dokonale zuţitkovává pasivní tepelné zisky. Za 

ně povaţujeme zejména sluneční záření, které do domu proniká okny a teplo ze 

spotřebičů nebo obyvatelů domu. Právě odtud se zrodil název pasivní dům. Při výstavbě 

musí být dodrţeno několik zásad, kterými se budu v mé práci podrobněji zabývat.  

Zvolila jsem si toto téma právě proto, ţe je velmi aktuální, hodně diskutovatelné a 

názorově rozporuplné. Lidé mají podle mě nesmyslné předsudky o pasivních domech a 

stále se raději drţí standardu. Moţná je to i tím, ţe zdaleka ne všichni víme co to pasivní 

dům je a jak funguje. Popravdě já osobně jsem nějakou představu o těchto domech 

měla, ale od okamţiku, kdy jsem si vybrala toto téma pro diplomovou práci a začala se 

o něj více zajímat, tak jsem zjistila, jak málo jsem do té doby vlastně věděla. 

Nemoţnost otvírat okna a vysoká cena se staly oblíbenými předsudky široké veřejnosti. 

Ano, vysoká cena byla při prvních experimentech velkým problémem a výstavba navíc 

dala zabrat i celé řadě odborníků. Proto byl stanovený nový cíl. Pasivní domy stavět tak, 

aby byly co nejvíce nákladově srovnatelné se standardními domy. Dosud zatím fakt, ţe 

ušetříme spoustu peněz za energie v průběhu bydlení v takovém domě, nepřesvědčil 

tolik lidí, jak se zprvu předpokládalo. Dokazuje to stále velmi malý podíl ve stavební 

produkci. Často se téţ stává, ţe při realizaci stavby není dodrţeno vše tak, jak je 

v návrhu a po provedení testu neprůvzdušnosti, pak zjistíme vzniklé skulinky, kudy 

teplo uniká. Nicméně i v takových případech je moţnost vzniklé chyby napravit, ale 

otázkou uţ je kolik za to zaplatíme.  

Pravdou je, ţe funkčnost celého domu se odvíjí od toho, jak dobře je navrţen, 

realizován a poté uţíván. Největším kamene úrazu tedy bývají chyby nejen při realizaci 

takové stavby, ale uţ i v návrhu. Můţeme mít perfektní návrh vysněného domu, který si 

necháme postavit a pokud se při realizaci něco podcení nebo neudělá tak jak má, lehce 

můţeme mít z pasivního domu pouze nízkoenergetický a tím pádem i niţší úsporu 

energií. Výstavba pasivního domu je o poznání náročnější ve všech ohledech a prověří 

schopnosti zkušených stavitelů.  
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Cílem mé diplomové práce je charakteristika specifik pasivních domů a posouzení, 

zda při provozování takového domu budou pokryty zvýšené náklady spojené 

s výstavbou. V teoretické části budu nejprve zabývat historií pasivních domů a 

populárností u nás v České republice. Dále charakterizuji přírodní stavební materiály 

vhodné pro tyto stavby a jejich vyuţití. Budu se zabývat výhodami a nevýhodami 

pasivních domů.  

Neopomenu ani zásady pro návrh pasivního domu a energetickou náročnost. Co vše 

je nutné dodrţet a respektovat při výstavbě pasivního domu.  Jako praktický příklad mi 

poslouţí projekt pasivního domu, podle kterého navrhnu standardní rodinný dům o 

stejné ploše, ale s jinými skladbami. Na standardní dům sestavím rozpočet s vyuţitím 

rozpočtového programu, posoudím oba domy z hlediska energetické náročnosti a 

veškerých nákladů na výstavbu a provoz.  

Myslím, ţe pasivní a nízkoenergetické domy jsou naší nevyhnutelnou budoucností, 

ať uţ na ně máme názor jakýkoliv. Neustále se zpřísňující kritéria a nároky na 

energetickou náročnost budov nutí výrobce, stavební společnosti i širokou veřejnost, 

aby se zamyslela nad aktuální situací. Stavba rodinných domů a ostatních budov 

z přírodních materiálů a nízkou aţ nulovou energetickou náročností je vize, kterou 

bychom se měli ubírat. Energeticky nenáročná výstavba má nespočet výhod. Stále 

mnoho lidí ani netuší, co pasivní dům vlastně je ani jak funguje, ale věřím, ţe se tento 

postoj v budoucnu změní. Ti, kteří si chtějí nechat postavit takový dům, by se dali 

rozdělit na dvě skupiny. Do jedné můţeme zahrnout zájemce, kterým jde především o 

to, jak moc je pro ně pasivní dům výhodný a za jak dlouho se jim investice do 

vícenákladů vrátí. Druhou skupinu tvoří, troufnu si říci, ţe menšina lidí, která nahlíţí na 

bydlení tak, aby to pro ně bylo komfortní a především zdravé místo pro ţivot. 

Předmětem mé diplomové práce sice je zjistit jestli se vícenáklady do pasivního domu 

vrátí, ale osobně bych na tuto problematiku spíše nahlíţela z té druhé stránky.  
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1 Historie pasivních domů 

Rodinný dům lze charakterizovat jako stavbu určenou pro bydlení. Aţ v posledních 

letech se na nás ze všech stran valí propagace úsporných staveb, která nás nutí se 

zamyslet. Vše začalo přibliţně před dvaceti lety, kdy jako takový vznikl koncept 

pasivního domu, ovšem to byl teprve začátek. Následně totiţ bylo zjištěno, ţe takové 

domy jsou pro výstavbu obrovsky náročné a drahé. Jak jsem jiţ napsala, bylo to zhruba 

před dvaceti lety a pokud se podíváme na pasivní domy dnes, je vše jinak a situace se o 

poznání změnila. Poţadavky na rodinné domy se neustále zpřísňují a zejména ty 

energetické. Pravděpodobně i z toho důvodu se na ně zaměřilo smýšlení projektantů, 

kteří dnes musí skloubit nároky investorů s nízkou energetickou náročností a mnohými 

dalšími poţadavky. Stavebnictví jako takové je v dnešní době ovlivněno právě 

sniţováním energetické i materiálové náročnosti a také ochranou ţivotního prostředí. 

První náznaky úsporných domů sahají o mnoho desítek let zpět. Nejprve se s nimi 

začalo experimentovat a postupem času po vyladění nedostatků se zjistilo, ţe je to 

správný směr, kterým by se mělo stavebnictví jako takové do budoucna ubírat. Ale jak 

to vlastně začalo. Zaměřím se především na to, jak se postupně přeměňoval charakter 

obydlí, aţ do podoby v jaké ho známe dnes a co všechno vedlo k tomu, aby se lidé 

zamysleli nad vztahem k přírodě, moţnostech zdravějšího bydlení a začali se zajímat o 

pasivní domy a nízkoenergetické domy. Není mým záměrem zde rozepisovat bydlení a 

ţivot jednotlivých kultur. Zmíním se pouze o některých typech pouţívaných materiálů a 

uţívaných staveb.  

Vývoj materiálů, technologických postupů a stavebních konstrukcí je nedílnou 

součástí evoluce lidstva. V době kamenné se ţilo v tlupách a nejvhodnějším úkrytem 

byl skalní převis, v němţ bylo vyuţíváno ohniště jako zdroje světla i tepla a také 

koţešiny z ulovené zvěře. Na mnoha místech archeologové objevili kresby, nástroje a 

pozůstatky, které to dokazují. Postupem času začali lidé stavět chatrče z kůlů a kůţe, 

aby je ochránily před nepříznivým počasím a zvěří. Pro stavbu obydlí se také hojně 

vyuţívaly sušené hliněné cihly tzv. vepřovice, dřevo nebo rákos. Lidé se zdrţovali 

v místech s dobrými klimatickými podmínkami a ţili v souladu s přírodou. Díky 

kolonizaci a rozvoji počtu obyvatel vznikala města a z nich se postupně vyvíjely 

městské státy. 

[4] 
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Pro slovanská obydlí bylo typické zahloubení do země. Tyto obytné stavby, které 

byly nejčastěji čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, se nazývají polozemnice. 

Podobného rázu byla taktéţ zemnice jen s tím rozdílem, ţe střecha sahala aţ na zem. 

Tímto způsobem se obydlí budovala především z důvodu tepelné úspory.  

Keltové vyuţívali k bydlení ještě před Slovany obdobné stavby po několik staletí.  

 

 

Při výstavbě domů se postupem času začala vyuţívat nejrůznější technika a lidé 

objevovali stále nové a nové materiály. Vţdy o charakteru obydlí rozhodovala 

dostupnost materiálu v dané oblasti.   

U nás bylo dřevo aţ do konce 18. století nejpouţívanějším stavebním 

materiálem. Velkou popularitu mělo nejen na venkově, ale i v místech kde dnes 

můţeme najít zděnou zástavbu. Nejstarší dochované roubené stavby, jeţ se začaly stavět 

díky neustálému zdokonalování a přizpůsobování potřebám obyvatel, pochází 

z předhusitských dob. Tato lidová architektura si uchovala svou podobu aţ do  

19. století. 

[6] 

 

Obr.  2 Roubený dům [18] 

Obr.  1 Zemnice [6] 
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Obr.  3 RD z počátku 19. století [3] 

Během 19. století se stavěly hlavně stavby, které představovaly kombinaci 

městského a venkovského stylu ţivota. Většinou šlo o velké rodinné domy s prostornou 

zahradou. To znamenalo nejen vysoké investiční náklady, ale také velkou energetickou 

náročnost. Aţ po čase si začínáme uvědomovat, jak neúsporně jsme vlastně ţili a 

přetvářeli naši zemi. Charakter bydlení se utváří uţ po mnoho staletí. Společným 

znakem tohoto vývoje je neustále se zvyšující komfort a úroveň staveb a to nejen 

rodinných domů.  

 

 

Obr.  4 Rodinný dům z 30. let 20. století [31] 
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Přibliţně v 90. letech 20. století se stavěly téměř dvojnásobně větší rodinné 

domy neţ dnes. Koncepce těchto staveb patrně vycházela z toho, ţe čím větší, tím lepší. 

Jenţe koho by po čase nepřestalo bavit splácet velkou hypotéku, k tomu platit vysoké 

účty za energie a ještě neustále uklízet obrovský dům s prostornou zahradou. A hle, po 

čase lidé zjišťují, ţe ke spokojenému ţivotu nemusí bydlet v honosném sídle. Nový 

trend přináší tyto výhody: 

ÚSPORA INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ (výstavba domu o menší rozloze) 

ÚSPORA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ (vytápíme menší prostory) 

Takto bychom mohli vidět dnešní standardní dům oproti standardnímu domu před 

dvaceti lety. Znamená to tedy, ţe výstavba se mění ruku v ruce s moţnostmi, které 

máme k dispozici. Je moderní šetřit naši zemi pro budoucí generace. Nízkoenergetické a 

pasivní domy představují ještě větší ÚSPORU nákladů a mnoho dalších výhod oproti 

běţným stavbám. Ale kde se vlastně vzaly. Josef Smola ve své knize o pasivních 

domech píše, ţe západní kultura zpychla s úspěchy vyvolanými průmyslovou revolucí a 

přestala reflektovat i při výstavbě svých obydlí dovednosti a znalosti předků. Vše se 

díky průmyslové revoluci začalo neskutečnou rychlostí měnit. Rozvoj průmyslu měl 

zásadní dopad na ţivotní prostředí a to ne zrovna v dobrém slova smyslu. Lidé se moc 

nezamýšleli nad ochranou přírody tak hodně jako dnes, protoţe aţ zpětně vidíme, jak 

hodně z ekologického hlediska zatěţujeme své okolí. V poslední době najednou všichni 

třídíme odpad. Nebo alespoň většina z nás a je to proto, ţe jsme si konečně uvědomili, 

jak moc je to potřeba. Samozřejmě není to jen o třídění odpadů. Lidských činností, 

kterými škodíme přírodě, je nespočet. Nicméně teď se vrátím k mému tématu, jak to 

vlastně začalo. Zmínka o prvním předchůdci pasivních domů pochází z konce  

19. století a kupodivu se nejedná o dům, ale o polární trojstěţník.  

Jeho konstrukce byla velmi dobře propracovaná a uţ v této době měla některé 

znaky charakteristické pro pasivní dům. Jako například skladba stěn, tloušťka stropu 

nebo trojitá okna a další na svou dobu neobvyklé vybavení. První náznak úsporného 

smýšlení byl promítnut na bostonské univerzitě do podoby menšího dřevěného domu, a 

to uţ v roce 1939. V tomto domu byly navrţeny solární kolektory na sedlové střeše a 

velká nádrţ skrytá pod podlahou, která slouţila k celoročnímu vytápění.  
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Ropná krize v 70. letech odstartovala vlnu energeticky soběstačných 

experimentálních domů. Tyto domy byly charakteristické vyuţíváním energie ze 

Slunce, opětovným vyuţitím tepla, vody a odpadů a také tím, ţe jiţní strana byla 

z velké části prosklená. Ovšem svou technickou náročností nebyly pro běţného člověka 

vhodné a ani investice do takové stavby včetně potřebného zařízení by se za celou 

ţivotnost domu nevrátila. Z této skutečnosti vznikl nový cíl. Postavit podobné domy 

s tím, ţe se cena nebude nijak výrazně lišit od běţné stavby.  

[14, str. 14-16] 

Hlavní myšlenka pasivního domu vychází z diskuze vědce Dr. Wolfganga Fiesta 

a profesora Bo Adamsona, kteří řešili otázku jak ušetřit investiční náklady pomocí lepší 

techniky energetických úspor. O dva roky později, tedy v roce 1990, byl realizován 

projekt se čtyřmi řadovými domy v německém městě Darmstadt a v tomto městě se 

dnes nachází institut pro pasivní domy, který propaguje a dohlíţí na tyto stavby. 

Následoval poměrně velký rozvoj hlavně v Německu, Rakousku a Švýcarsku.  

U nás byl první pasivní dům postaven v roce 2004, ale aţ v roce 2010 byl první 

pasivní dům v České republice certifikován. Podle uděleného certifikátu splnil všechna 

kritéria definovaná německým institutem.  

 [16]  

 
 

 

Obr.  5 První certifikovaný pasivní dům v ČR [17] 
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První certifikovaný pasivní dům u nás se nachází v Jenišově. Měrná potřeba 

tepla na vytápění v něm byla stanovena na 9 kWh/(m
2
a), čímţ s přehledem splňuje daná 

kritéria energetického hodnocení. Mohli bychom si poloţit otázku, k čemu nám vlastně 

certifikát je. Jde o jakýsi doklad a kontrolu kvality pasivního domu. Jak dobře je 

postavený a jestli splňuje energetické poţadavky.  

V roce 2005 vzniklo sdruţení Centrum pasivního domu. Je to organizace všech, 

kteří se o pasivní domy zajímají a mají s nimi co dočinění buď na papíře jako 

projektanti nebo v praxi. Centrum pasivního domu má za cíl rozšířit informovanost o 

pasivních domech mezi studenty i odborníky. Svůj záměr podporují pořádáním různých 

kurzů a seminářů souvisejících s výstavbou pasivních domů. Jejich posláním je 

zabezpečit kvalitu a to prostřednictvím certifikace, která slouţí ke kontrole a hodnocení 

funkčnosti podobně jako německý institut. Na webových stránkách centra pasivního 

domu lze najít spoustu odborných článků a zajímavých informací.  

[33] 

 

 

 

Obr.  6 První česky certifikovaný pasivní dům ve Vřesině [32] 
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2 Pasivní domy v České republice 

Některým lidem přijdou pasivní domy jako atraktivní investice, ale většina stále 

radši při výstavbě domu volí standardní stavbu. To vyplývá i z průzkumu, kde podíl 

ročně postavených pasivních domů u nás je v porovnání se standardními rodinnými 

domy mizivý. Myslím, ţe je to docela škoda a moţná je to způsobeno zbytečnými 

předsudky souvisejícími s výstavbou těchto domů. Při pohledu do blízké budoucnosti, 

by novela zákona měla nařídit, aby kaţdý nový postavený dům byl pasivní. Nedokáţu si 

představit, co toto nařízení způsobí za rozruch. Dnes se o tomto tématu píše v různých 

článcích časopisů, je napsáno i několik knih, ale nad tím vším ještě stále jeden velký 

otazník. Jak přimět lidi, aby takové domy stavěli nebo respektive si nechali postavit? 

Bude to vypadat asi jako s tříděním odpadu. Ze všech stran na nás dnes číhají 

kontejnery na třídění a proč asi? Mě osobně by asi nenapadlo uţ vyhodit PET lahev do 

směsného odpadu nebo třeba do papíru. Společnost nás tlačí zamyslet se nad ochranou 

ţivotního prostředí a přednostně vyuţívat obnovitelné zdroje energie. Alarmující stav 

znečištění vody, vzduchu i půdy nás přivedl k myšlence, jak šetrně vyuţít energii a 

přírodní materiály při stavbě domu. Ekologizace neboli sniţování negativních vlivů na 

ţivotní prostředí, je hlavním důvodem, proč bychom měli začít stavět ekologicky šetrné 

domy. A je z čeho vybírat. Předchůdcem pasivního domu byl dům nízkoenergetický, 

který nemá tak velké nároky na tepelně technické poţadavky. Po vylepšení pasivního 

domu vznikl nulový dům. Pro srovnání uvádím v tabulce č. 1 poţadavky na 

energetickou náročnost a produkci ve stavebnictví. 

Do své diplomové práce začlením krátký dotazník, abych mohla vyhodnotit jak to 

vlastně u nás je s informovaností o pasivních domech. Kdyţ jsem se totiţ bavila o mé 

práci s některými přáteli, dostalo se mi otázky: „A co to vlastně je ten pasivní dům?“  

Pasivní dům je charakteristický zejména: 

 kompaktním tvarem bez zbytečných výčnělků 

 specifickou orientací na pozemku 

 kvalitním provedením 

 měrnou potřebou tepla na vytápění - nepřesahuje 15 kWh (m
2
a) 
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Tab.  1 Porovnání potřeby tepla na vytápění u jednotlivých typů staveb 

Typ domu Energetická náročnost [kWh/m
2
/rok] 

Starší výstavba 225 

Novostavby dle ČSN 73 

0540 

100 

Nízkoenergetický dům 50 

Pasivní dům 15 

Nulový dům 5 

 

 

Graf 1 Srovnání potřeby tepla na vytápění různých typů staveb 

 

Mnoho stavebních firem nabízí pasivní domy na klíč za cenu klasického domu. 

Osobně si myslím, ţe i přes lákavou nabídku to není úplně nejšťastnější volba. Pro 

výstavbu takového domu je podle mě nezbytné najít takovou stavební firmu, která vám 

navrhne dům nejen podle vašich představ, ale zároveň vypracuje takový projekt, aby co 

nejefektivněji zuţitkoval veškeré energie a celkově zajišťoval veškerý komfort podle 

očekávání investora. Někde tedy musí být zádrhel, pokud je moţné pořídit pasivní dům 

za cenu standardního. Největším kamenem úrazu je realizace, a proto je třeba vše 

přenechat zkušeným stavebním společnostem, protoţe i jim dá zabrat, aby byla stavba 

v konečném výsledku bezchybná a splňovala veškeré technické poţadavky. 

Nekatalogový projekt se totiţ realizuje a přizpůsobuje zvolenému pozemku ne naopak.  

225 
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50 

15 5 
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Velkým krokem kupředu byla výstavba pasivní vesničky v Českém ráji. Tento 

komplex třinácti domů je jedinečný, protoţe jde o první výstavbu, kdy stojí tolik 

pasivních domů vedle sebe. Přibliţné náklady na vytápění se v jednom domě pohybují 

pouze kolem třech tisíců korun. Výstavba měla ukázat, ţe lze takové domy stavět i u 

nás. V rámci dnů pasivních domů je moţné tyto domy navštívit. 

 

 

Obr.  7 Pasivní vesnička Koberovy [26] 
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3 Využití přírodních materiálů  

Přírodní materiály se ve stavebnictví opět vracejí s velkou slávou na scénu. Lidé 

mají tendence ţít ekologičtěji a ohlíţejí se do minulosti po takových materiálech, ze 

kterých se stavělo dříve. Moţná je to i tím, ţe si začínáme uvědomovat, jaký máme 

devastující vliv na přírodu jako takovou. Najdou se mezi námi ti, kteří neustále 

vymýšlejí, jak usměrnit chování člověka a jeho vztah k přírodě. Jenţe není to tak 

jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je hodně obtíţné řešit takové 

problémy globálního měřítka, ale některá opatření na širokou veřejnost opravdu fungují. 

Rozhlédneme-li se kolem sebe, všude uvidíme kontejnery na papír, plast, sklo, tetrapak 

a někdy i textil apod. Napadá mě jeden hodně známý slogan: Třiďte odpad, má to 

smysl. Ve stavebnictví by se dal vyuţít ve znění: Stavte z přírodních materiálů, má to 

smysl. Uvádím zde pouze vybrané rostlinné přírodní stavební materiály.  

 

Dřevo je obnovitelná surovina s minimálními energetickými nároky, poměrně 

levná a dostupná s dlouhou ţivotností. Kaţdý druh dřeva má své charakteristické 

vlastnosti. Nejvíce ţádané je pro stavební účely jehličnaté dřevo, protoţe mimo jiné 

výhody není tak náročné na opracování.  

Lidé uţ od pradávna pouţívali dřevo jako základní stavební materiál při 

výstavbě svých obydlí. Později byl však odsunut do pozadí a do světla slávy se dostala 

pálená cihla. Stavebnictví by se bez tohoto materiálu jen těţko obešlo, protoţe se 

vyuţívá nejen jako hlavní stavební materiál například u dřevostaveb, ale i ve spoustě 

doplňkových konstrukcí. Dřevo pouţívané ve výstavbě lze rozčlenit na masivní, 

aglomerované a dezintegrované. Masivní dřevo pochází přímo z rostlého stromu a 

pouze se upraví do poţadovaného tvaru. Tím se zachovají vlastnosti související 

s odlišným chováním podélných a příčných vláken. V případě, kdy se dřevo zpracuje na 

menší díly (štěpka, tříska a vlákno) a následně je opět spojené ve formě desky, jde o 

dřevo aglomerované. Nejznámějším provedením jsou takto vzniklé OSB desky, které se 

pouţívají na opláštění stěn, podhledy a jiné konstrukce. Mezi další desky vyrobené na 

stejném principu můţeme zařadit DTD (dřevotřísková deska), DVD (dřevovláknitá 

deska), CTD (cementotřísková deska), SVD (sádrovláknitá deska) a SKD 

(sádrokartonová deska). Všechny zmíněné materiály mají své charakteristické vlastnosti 

a vhodný způsob vyuţití.  
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Poslední skupinou jsou dřeva dezintegrovaná. Vyuţívají se jako výplňová 

izolace ze dřevních vláken, která vznikají při výrobě dřevovláknitých desek. Dřevo je 

obecně charakteristické dobrými tepelně technickými vlastnostmi a menší náročností na 

zpracování, jak uţ jsem zmínila. Také má niţší hmotnost, coţ umoţňuje snazší dopravu 

i manipulaci. Především jde o ekologický materiál, který patří do obnovitelných zdrojů 

energie. Nevýhodou dřeva při vyuţití jako stavebního materiálu je nutná chemická 

ochrana. Při napadení škůdci dochází ke znehodnocení, a proto je nutné dřevo ošetřit. 

Proti dřevokaznému hmyzu sice existuje celá řada nátěrů, postřiků, injektáţí a jiných 

účinných aplikačních technologií, ale i přes veškerou snahu můţe dojít k poškození.  

          [1, str. 47-50] 

 

Dalším hojně vyuţívaným přírodním materiálem je sláma. Sláma je v podstatě 

odpad zemědělské produkce. Zamyslím-li se nad slámou jako stavebním materiálem, 

hned se mi vybaví typický obrázek obydlí, které můţeme dnes vidět uţ jen ve 

skanzenech. Dřevo-hliněné stěny a střecha ze slámy. Tento přírodní organický a 

především ekologický materiál se v podobě lisovaných balíků vyuţívá jako izolace 

obvodové nosné konstrukce. Nosná sláma se omítne hliněnou nebo klasickou vápennou 

omítkou z hašeného vápna. Vyuţití této suroviny při výstavbě pasivního domu je 

náročnější, ale kdyţ se podíváme na její výhody jako je niţší cena, dlouhodobá 

ţivotnost nebo dobré izolační vlastnosti, určitě převaţují nad negativy. Tento materiál je 

ale nutné zabezpečit před navlhnutím, aby nedošlo k degradaci.  

[1, str. 53] 

Jeden z prvních pasivních domů u nás postavených z nosné slámy je v současné 

době ve výstavbě. Konstrukce stěn musí být sice vyztuţené dřevěnou konstrukcí, ale 

hlavním materiálem pořád zůstává sláma. Vytápění a ohřev vody je zajištěný 

fotovoltaickými panely. Myšlenka postavit slaměný dům v České republice vznikla na 

základě návrhu staveb architekta Wernera Schmidta, který takto koncipované domy 

staví ve Švýcarsku, Rakousku a Itálii. 

[25] 
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Hlínu můţeme charakterizovat jako soudrţnou zeminu, kterou povaţujeme za 

jeden z nejstarších stavebních materiálů. Hlína vyuţívaná pro stavební účely je zemina, 

která se nachází pod humusovou vrstvou půdy, a nejsou v ní ţádné organické látky.  

Dnes nachází v podobě hliněných cihel, panelů a omítek uplatnění v dřevostavbách a 

všude tam, kde je potřeba nucená výměna vzduchu. Pouţitím například hliněných 

omítek v interiéru můţeme regulovat přítomnost vlhkosti, protoţe poměrně rychle 

dokáţou absorbovat velké mnoţství vody. Tyto omítky jsou stále více populární. 

Velkou výhodou nepálených hliněných cihel je mnohonásobně niţší potřeba energie při 

výrobě oproti běţným páleným cihlám. Vyuţití tohoto materiálů má nespočet výhod a 

podporuje ekologické a zdravé bydlení. Zájem o něj v posledních letech neustále roste.  

[3] 

Konopí, len a ovčí vlna. Všechny tři materiály se díky svým přednostem pouţívají 

jako přírodní izolace. Jejich velkou výhodou je lepší schopnost regulovat vlhkost, lepší 

letní tepelná ochrana a velmi malé zatíţení ţivotního prostředí v porovnání se 

syntetickými materiály. Dalo by se říci, ţe z konopí vyuţívané pro stavební účely se stal 

jakýsi malý konkurent dřeva. Rozhodně ne v rozsahu vyuţití, ale v některých 

vlastnostech jako třeba to, ţe má výrazně lepší pruţnost a pevnost. V dnešní době se 

lidé ohlíţejí do historie a hledají spíše ekologičtější moţnosti a to nejen ve stavebnictví. 

Zřejmě je to i uvědoměním si toho, jak člověk dokáţe negativně ovlivnit přírodu a vše 

kolem sebe. Vědeckými průzkumy jsou dokazovány globální problémy lidstva a jejich 

devastující vliv na Zemi. Bohuţel, jen těţko a hlavně pomalu se aplikují opatření na to, 

aby se tyto problémy neprohlubovaly.  Ale zpět ke konopí. Z dřevité duţiny obsaţené 

ve stoncích rostlin, jinak také nazývané pazdeří, je moţné vyhotovit desky 

sendvičového typu. Pokud bychom k této surovině přidali vápno, dají se zhotovit bloky, 

které jsou hodně podobné škvárobetonových tvárnicím. Konopí je hojně vyuţívané jako 

izolace zdí, střech i podlah. Dokonce jsou u nás postavené dva experimentální konopné 

domy, ovšem v zahraničí jsou na tom stejně jako s pasivními domy obecně na vyšší 

úrovni. Uţ jenom fakt, ţe těchto domů bylo v posledních několika letech postaveno 

kolem pěti set.   

[10] 
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Tajemství tepelné izolace ze lnu bylo odhalené teprve nedávno. Je to poměrně 

hojně se vyskytující plodina a vyrábějí se z ní různé produkty. Ve stavebnictví se 

výlučně pouţívají krátké části vláken, které jsou propojené pomocí jiného vlákna z 

polyesteru. Tento typ izolace je vhodný především pro zateplení šikmých střech, 

dřevěných stropů a stěn. Jedná se o čistě přírodní materiál, který je má vysokou 

zvukovou odolnost a ani plísně či škůdci nemají šanci. Dalším zajímavým materiálem je 

ovčí vlna. Tento ekologický materiál byl v dřívějších dobách plnohodnotně vyuţívaný 

pro textilní průmysl. Dnes je vyuţíván pouze zlomek mnoţství ovčí vlny a zbytek se 

likviduje.  

 

 

Obr.  8 Konopný dům – nákres [23] 

 

 

Obr.  9 Návrh slaměného domu [25] 
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Obr.  10 Půdorys kulatého pasivního domu v Rapoticích [28] 

Na trhu můţeme najít spoustu přírodních materiálů, ale ne všechny jsou vhodné pro 

stejné pouţití. Specifické vlastnosti určují, na co je nejlépe upotřebit. V tabulce č. 2 

uvádím vlastnosti vybraných izolačních materiálů, aby bylo vidět, jak si přírodní 

materiály stojí mezi ostatními. Součinitel tepelné vodivosti udává mnoţství tepla, které 

projde materiálem za určitý čas. Srovnávané materiály si stojí poměrně stejně. Kdyţ se 

podívám na faktor difúzního odporu, tak je různorodý. Čím niţší je jeho hodnota, tím 

lépe můţe konstrukce dýchat. Je vidět, ţe s přehledem vedou přírodní materiály ovšem 

u hořlavosti je to naopak.  

Tab.  2 Vlastnosti vybraných izolačních materiálů [11] 

Materiál 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3
] 

Součinitel 

tepelné 

vodivosti  

[W. m
-1

. K
-1

] 

Faktor 

difúzního 

odporu  

 

Třída 

hořlavosti 

* 

Měrná 

tepelná 

kapacita 

dřevovláknitá 

deska 
250 0,038 - 0,043 5 - 10 C2 1380 

EPS 15 - 40 0,033 - 0,044 40 - 100 C1 1500 

minerální 

vata 
100 - 200 0,038 - 0,050 1,5 - 3 B 840 

sláma 90 - 135 0,05 - B2  

konopí 25 - 42 0,038 - 0,040 1 - 2 E 1600 

len 30 0,04 1 B2  

ovčí vlna 12,5 - 25 0,034 - 0,049 1 C3  

* B – nesnadno hořlavé;  C1 – těžce hořlavé; C2 – středně hořlavé; C3 – lehce hořlavé 
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4 Cesta ke zdravému bydlení 

Příroda, okolí a ţivotní prostředí jsou charakteristické pro pojem Vastu. Osobně 

jsem tento pojem nikdy předtím neslyšela. Poprvé jsem na něj narazila v knize Pasivní 

domy z přírodních materiálů od pana Mojmíra Hudce. Vyznačuje se zejména tím, ţe je 

kladen velký důraz na orientaci vůči světovým stranám. Jde o podobné učení jako Feng-

šuej. Feng-šuej je tradiční učení, které pochází z Číny. Je to zcela jiný pohled na 

bydlení, který má svá pravidla. Pokud se rozhodneme, ţe si necháme postavit dům 

podle starého čínského učení Feng-šuej, je potřeba začít od půdorysu a poté se zabývat 

rozloţením jednotlivých místností. Zároveň je také důleţité přizpůsobit velikost domu 

počtu obyvatel. Ve velkém domě by nemělo ţít málo lidí a v malém naopak hodně.  

Mnoho lidí tomuto učení nevěří. Podle mě je to jen otázka času, kdy se tento postoj 

změní. Věci a prostředí kolem nás ovlivňují, aniţ si to uvědomujeme. Nejde jen o to 

cítit se dobře ve svém domě, ale dokázat vše uspořádat tak, aby prostředí, ve kterém 

ţijeme, na nás působilo pozitivně ve všech směrech.  

[1, str. 26,27] 

Feng-šuej je moţné aplikovat třeba i v bytě, ale pokud se rozhodneme investovat do 

pasivního domu a aplikovat pravidla Feng-šuej, tak podle mě dosáhneme ještě 

dokonalejší harmonie díky výhodám, které tento dům přináší. Aplikace v praxi můţe 

být třeba taková. Před naším domem bychom měli udrţovat přístupovou cestu v čistotě 

a dobrém stavu. Uvnitř je třeba udrţovat pořádek, i kdyţ se zdá, ţe je to někdy 

nemoţné. Je to hlavně z toho důvodu, aby ţivotodárné energii Čchi nic nebránilo a 

mohla plynule proudit. Například je dobré zbavit se veškerých nepotřebných věcí. 

Určitě to kaţdý zná, kdyţ například vyklidíte sklep nebo půdu a vyhodíte vše, co se jiţ 

nepouţívá, hned má člověk lepší pocit. Neměli bychom uchovávat sušené kytky a 

vystavovat staré fotografie. Pokud se zaměříme na květiny, tak jsou vhodné spíše ty, 

které mají zaoblené listy, protoţe svým tvarem připomínají peníze. Závěsy v místnosti 

nesmí bránit průniku světla a slouţit jako lapač prachu. To znamená, ţe musí být 

udrţovány čisté. Důleţité je také udrţovat dveře tak, aby nevázly a nevrzaly. Je spoustu 

věcí, kterých se musíme vyvarovat, pokud chceme náš byt či dům uspořádat podle 

Feng-šuej.  
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Mezi základní barvy, ze kterých bychom měli volit, patří ţlutá, modrá, červená a 

zelená. Je moţné pouţívat i jejich kombinace podle našeho uváţení. Červená barva 

vyznačuje oheň a pozitivně působí na člověka, protoţe vyvolává pocit radosti a štěstí. 

Ţlutá barva stejně jako sluneční paprsky rozjasňuje kaţdý prostor. Vytváří příjemné a 

útulné prostředí. Modrou barvu je podle schématu dobré umístit na sever. Vyjadřuje 

oblohu a oceán. Je to uklidňující barva, která je spojená s penězi, kariérou a také 

povzbuzuje myšlení. V neposlední řadě zelená působí pozitivně na zdraví a vyjadřuje 

regeneraci. Další z hojně pouţívaných barev je bílá, černá, růţová, fialová a šedá.  Na 

obrázku č. 11 je znázorněno schéma ba-gua, které je charakteristické svými osmi částmi 

symbolizujícími energie vyskytující se v přírodě. Pomocí něho můţeme rozdělit prostor, 

umístit předměty podle světových stran a pouţít jednotlivé barvy nebo jejich kombinace 

tak, aby vše vzájemně ladilo. Podle tohoto schématu bychom si měli vytvořit příjemné a 

harmonizované prostředí.  

[46] 

 

 

Obr.  11 Feng shui Ba-qua [29] 
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5 Zásady pro návrh pasivního domu 

Zásady pro návrh pasivního domu slouţí k tomu, aby jim byla věnovaná větší 

pozornost nejen ze strany investora, ale zejména projektantů a dodavatelů staveb. 

Jednoduše se týká všech účastníků investiční výstavby. Pasivní dům by měl být navrţen 

tak, aby splňoval určité zásady a také energetické poţadavky norem. Hlavní pravidla, 

která by se měla dodrţovat uţ od počátku návrhu pasivního domu, jsou uvedené 

v tabulce č. 3 a poté jsou podrobněji popsány. 

 

 

Tab.  3  Zásady pasivního domu 

Tvar kompaktní  

Okna trojsklo 

Izolace dostatečná tloušťka, důsledné provedení 

Pozemek dobrá poloha, orientace, zastínění, vegetace, okolní zástavba 

Zdroj tepla tepelné čerpadlo, solární kolektory 

Rekuperace zpětné vyuţití tepla, vhodný výkon a dobrá regulace, 

Pasivní zisky orientace oken, velké prosklení, letní ochrana proti přehřívání 

Tepelné mosty vhodná skladba konstrukcí 

Vzduchotěsnost obálka celé stavby, vzduchotěsnost konstrukcí 

Kvalitní provedení dodrţování technologických postupů (spoje, detaily) 

 

5.1 Tvar, půdorys domu a výběr vhodného pozemku 

Správný návrh velikosti a tvaru budovy je velmi důleţitým pravidlem a zároveň 

jednoduchým prostředkem jak sníţit tepelné ztráty objektu. Nejlepší volbou je kvádr, 

ale mnoho pasivních domů je projektováno i jiným způsobem tak, aby byly splněny 

poţadavky investorů. Pasivní domy bývají málo členité, protoţe čím méně je objekt 

kompaktní, tím je větší pravděpodobnost vzniku tepelných mostů. Tepelné mosty jsou 

místa, ve kterých dochází ke zvýšenému tepelnému proudění. Právě díky tomuto 

procesu dochází k úniku tepla a tím se zvyšuje potřeba tepla na vytopení domu. 
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„Vliv tvarového řešení budovy na její energetickou náročnost vyjadřuje tzv. 

geometrická charakteristika budovy A/V, což je poměr mezi ochlazovanou plochou 

obalových konstrukcí budovy a vytápěným prostorem.“  

[2, str. 25] 

Střecha pasivního domu neméně ovlivňuje výslednou úspornost budovy. Je to 

konstrukce, která ji chrání před klimatickými jevy a odvádí veškerou vodu pomocí 

okapových systémů. Při návrhu pasivního domu bychom měli dát přednost ploché nebo 

pultové střeše. Opět je to z důvodu zachování kompaktnosti tvaru objektu. Rovnou 

můţeme zapomenout na nějaké ozdobné vikýře a podobné konstrukce. Při volbě tvaru a 

půdorysu domu dochází k častým chybám. Čím jednodušší tvar má návrh domu, tím je 

to lepší z hlediska energetické náročnosti o kterou tady jde. Dalším měřítkem je správná 

volba oken, coţ neznamená jen pouţití trojskla. Je potřeba zajistit, aby jiţní strana domu 

byla dostatečně prosklená. To znamená, ţe se tomu musí přizpůsobit i dispozice domu. 

Pokud se tedy někdo rozhodne postavit pasivní dům, měl by maximálně respektovat 

zásady pro výstavbu. V praxi je pasivní dům povaţován za něco moderního a spousta 

lidí ani nemá tušení, co vlastně tato stavba obnáší. Proto se často liší poţadavky 

investorů od názorů projektantů těchto staveb a moţná také proto jich je u nás v České 

republice zatím poskromnu. Při výběru pozemku se lidé ve většině případů nejdříve 

dívají na cenu a poté teprve na lokalitu vhodnou pro stavbu domu.  

 [1, str. 17] 

5.2 Větrání s rekuperací 

Vzduch je pro naši existenci nezbytností a čím dál tím více si uvědomujeme jak 

obrovský má civilizace a její neustálý vývoj kupředu negativní vliv na jeho čistotu. 

Kaţdý to jistě zaţil. Nastoupíte do MHD, a v tom okamţiku vás přes nos plácne 

vydýchaný vzduch. První co vás napadne je, jak to můţou vydrţet, a proč nikdo 

neotevře okno? Načeţ si ho vzápětí otvíráte sami. Jak a proč tedy musíme větrat? Stejně 

tak jako v MHD, kde se vzduch vydýchá sice rychleji, ale stejně tak je to i v domech, 

bytech, chatách, chatkách a jiných místech vhodných pro bydlení. Nedostatečné 

mnoţství čerstvého vzduchu můţe vyvolat nevolnost, bolest hlavy, únavu nebo dokonce 

i alergii. Nejčastěji větráme přirozeně. Přijdeme k oknu, otevřeme ho, necháme vyměnit 

vzduch a poté opět zavřeme.  
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Tento způsob má nejmenší účinnost, protoţe z domu spolu se vzduchem odchází 

i teplo. Řízené větrání s rekuperací řeší hned několik problémů najednou. V prvé řadě 

šetří energii, dále zajišťuje čerstvý vzduch a také předchází problémům s nadměrnou 

vlhkostí. Větrací systém s rekuperací zajišťuje větrání domu za pomoci 

vzduchotechnické jednotky. Vzduchotechnické zařízení obsahuje ventilátory pro přívod 

a odvod vzduchu, filtry a rekuperační výměník tepla, který těţí energii ze vzduchu 

odváděného z objektu.  

[13, str. 110,111] 

 

Obr.  12 Dům s rekuperací [12] 

5.3 Úsporné zdroje energie 

V poslední době si začínáme uvědomovat, jak je pro nás vyuţívání energeticky 

úsporných zdrojů významné. Většinou nastává obrovský zvrat aţ tehdy, kdyţ jsou 

vypozorovány nějaké závratné změny. Například tolik diskutované globální oteplování. 

Nelze jednoznačně říci, kdo za to vlastně můţe, protoţe vina byla, je a bude na kaţdém 

z nás. Způsob ţivota se během jednoho století tak závratně změnil, ţe dnes jen můţeme 

sledovat předpovědi vědců a přizpůsobovat se rozmarům přírody.  

„Ve skutečnosti mělo využívání energie vždy zřetelný vliv na životní prostředí. 

Rychlý růst populace, zvyšující se blahobyt a s tím související hlad po energii rázem 

zvýšily spotřebu energie.“ [24]  
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5.3.1 Solární tepelné soustavy - energie slunečního záření 

Na území České republiky se energie ze slunečního záření dá poměrně dobře 

vyuţít. Vše je pečlivě měřeno a zaznamenáváno do sluneční mapy, ze které lze snadno 

vyčíst kolik energie dopadá na zemský povrch v určité lokalitě a také doba slunečního 

svitu. Abychom tuto energii mohli plně vyuţít, je k tomu zapotřebí termická soustava, 

jehoţ součástí je solární kolektor. Díky němuţ sluneční energie projde tam, kam 

potřebujeme.  V dnešní době existuje několik druhů slunečních kolektorů v různých 

cenových hladinách. Navíc získanou energii je moţné pomocí fotovoltaických článků 

transformovat i na elektrickou energii. Pořizovací náklady kolektorů jsou sice vysoké, 

ale vše se na oplátku promítne v nízkých provozních nákladech. Navíc stát nabízí dotace 

v programu Zelená úsporám, aby byl tento zdroj dostupnější pro všechny, kteří o ně 

mají zájem.  

[13, str. 84] 

5.3.2 Biomasa 

Biomasa není jako pojem nic nového. V dávných dobách, kdy pračlověk nalezl 

sílu ohně, se zrodila i biomasa. Proto jej označujeme jako nejdéle pouţívaný 

energetický zdroj. Ještě do 18. století jsme plně vyuţívali energii domácích zvířat, dřevo 

a sílu větru. A co z toho zůstalo dodnes? Téměř nic. Moţná naše prababičky ještě 

zatápěly dřívím v kamnech a v některých rozvojových zemích stále zůstali u tradičního 

způsobu ţivota, ale ve většině případů se vše nahradilo moderní technikou. V případě 

biomasy se jedná o štěpku, piliny, hobliny nebo pelety, které jsou spalovány v kotlích 

produkujících teplo při nízkých emisích.  

[24, str. 231] 

 

Obr.  13 Různé tvary zpracovaného dřeva (štěpiny, dřevěné pelety) [34] 
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5.3.3 Tepelné čerpadlo 

Tepelné čerpadlo je zařízení, které přenáší teplo z ovzduší, vody nebo půdy do 

domu. Vyuţití tepelného čerpadla pro vytápění nebo ohřevu vody je další moţnou 

alternativou úsporného a ekologicky šetrného zdroje. Vše funguje na základě proudění 

chladiva v uzavřeném okruhu podobně jako chladnička. Nejznámějším a 

nejpouţívanějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo, ale můţeme volit i mezi 

absorpčním nebo adsorpčním tepelným čerpadlem. Bez ohledu na druh čerpadla musí 

být optimálně dimenzované, aby pokrylo tepelné ztráty objektu. Tepelná čerpadla 

můţeme v závislosti na zdrojích tepla rozdělit podle typu: vzduch/vzduch, vzduch/voda, 

nemrznoucí směs/voda, voda/voda. 

[24, str. 220] 

„V zásadě připadají pro obytné domy v úvahu následující zdroje tepla: 

 Spodní voda (voda/voda) 

 Země, tepelný výměník v zemi/zemní kolektor (nemrznoucí roztok/voda) 

 Země, podzemní vrt (nemrznoucí roztok/voda) 

 Okolní ovzduší (vzduch/voda)“ 

[24, str. 218] 

5.4 Vzduchotěsnost obálky 

Výskyt tepelných mostů se vyznačuje výrazně vyšším tepelným tokem. Jde o 

neţádoucí proces, kterému se snaţíme zamezit uţ při vytváření projektu stavby. 

Předcházení vzniku tepelných mostů se zajistí tím, ţe důsledně provedeme tepelně 

izolační opatření v konstrukčních napojeních. To znamená, ţe vše vychází z kvalitního 

architektonického návrhu, podle kterého se dům staví. Nejvíce se tepelné mosty 

vyskytují ve styku jednotlivých částí konstrukcí nebo na místech, kde dochází ke změně 

skladby jednotlivých materiálů. Jejich projevem jsou díky kondenzaci vodních par na 

vnitřních stěnách a v rozích místnosti neţádoucí plísně. Je to velmi častý jev a to nejen 

u rodinných domů. Pak uţ nezbývá nic jiného neţ si v obchodě zakoupit postřik proti 

plísním a dočasně vyřešit vzniklou situaci.  

[13, str. 60] 
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Zejména u nízkoenergetických a pasivních domů je třeba při návrhu i výstavbě 

dbát na všechny zásady a bezpodmínečně dodrţovat kvalitu spojů. To, jak dobře je 

stavba provedena, udává konečnou kvalitu tepelné obálky a zároveň celé stavby. Jak 

tedy zjistíme, zda se někde nestala chyba a vše je tak, jak by mělo být? Blower door test 

je odpovědí na moji otázku. Jedná se o detekční metodu, pomocí které lze zjistit 

vzduchotěsnost obálky budovy a odhalit tak případné nedokonalosti ve spojích 

jednotlivých konstrukcí. Test se provádí pomocí zařízení, které se instaluje do dveří 

nebo okna a po připojení měřících sond, které měří tlak venku a uvnitř domu, je 

vytvářen přetlak a podtlak aţ do rozdílu 50 Pa. Blower door test je moţné provádět buď 

ještě před úplným dokončením, coţ je lepší varianta, protoţe je moţné ve větší míře 

případné vady odstranit, nebo aţ po dokončení celé stavby. Na obrázku č. 9 jsou 

znázorněna místa, kudy všude teplo můţe unikat.   

[21] 

„Vady průvzdušnosti mohou mít různou podstatu, a to zejména: 

- vady v návrhu řešení 

- vady realizační a vznikající v průběhu výstavby 

- absence kontroly průvzdušnosti nebo vady kontroly 

- vady způsobné nahodilým poškozením v průběhu jednotlivých subdodávek 

stavebních prací 

- vlivem nedostatečné údržby či poškozením v průběhu užívání stavby“ 

[22] 

Doporučené hodnoty průvzdušnosti jsou uvedeny v tepelně technické normě 

ČSN 73 0540-2. 

Větrání v budově Doporučená hodnota celkové 

intenzity výměny vzduchu n50,N [h
-1

] 

Úroveň I Úroveň II 

Přirozené nebo kombinované 4,5 3,0 

Nucené 1,5 1,2 

Nucené se zpětným získáváním tepla 1,0 0,8 

Nucené se zpětným získáváním tepla (pasivní budovy) 0,6 0,4 

Hodnoty na úrovni I se doporučuje splnit vţdy, hodnoty na úrovni II se doporučuje splnit přednostně. 
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6 Energetická náročnost budov 

Energetická náročnost budovy se zjišťuje pomocí výpočtu potřeby celkové roční 

energie na vytápění, chlazení, větrání, klimatizaci, ohřev teplé vody a osvětlení při jejím 

běţném vyuţívání. Neustále se zpřísňující poţadavky norem nutí projektanty zamyslet 

se nad stavbou jako takovou a hlavně nad minimalizací její ekologické stopy. Dnešní 

trend je, aby dům splňoval poţadavky investora a zároveň byl šetrný k přírodě, coţ 

neznamená jen nechat si postavit úsporný dům, ale například také popřemýšlet nad 

pouţitím přírodních materiálů.   

 [7, str. 51] 

Ukazatele energetické náročnosti budov (podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o 

energetické náročnosti budov): 

- celková primární energie za rok – jedná se o energii, která neprošla procesem 

přeměny 

- neobnovitelná primární energie za rok  

- celková dodaná energie za rok – jedná se součet vypočítané spotřeby energie a 

pomocné energie 

- dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu 

vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok 

- průměrný součinitel prostupu tepla 

- součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, 

- účinnost technických systémů 

[41] 

Jedním z činitelů působícího na energetickou náročnost budov je členitost 

území. Převládající vliv má zeměpisná šířka a délka, nadmořská výška i profil terénu. 

Pokud je dům například umístěn v chráněné poloze za větrem, má to také pozitivní vliv 

na energetickou bilanci. V opačném případě se při umístění domu někde v údolí 

energetická bilance zhoršuje. Jednotlivé oblasti se od sebe odlišují také klimatickými 

podmínkami, do kterých zahrnujeme průměrnou roční teplotu vzduchu, průměrný roční 

počet jasných dnů, průměrný roční úhrn globálního záření a průměrný roční úhrn doby 

trvání slunečního svitu. Všechny tyto údaje lze vyčíst z příslušných klimatických map. 

[40, str. 24] 
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Graf 2 Vývoj požadavků norem [42]- vlastní úprava 

Jak je patrné z grafu č. 1 poţadavky norem zpřísňují tepelně technické parametry 

jednotlivých konstrukcí. Zajímavé je ustálení mezi léty 2002 a 2007. Při pohledu na 

klesající tendenci jednotlivých hodnot v grafu jsme nuceni brát v potaz nehospodárný a 

neekonomický charakter bydlení a přiklonit se k úspornějším variantám. Postupem času 

moţná dospějeme k tomu, ţe budeme pasivní domy brát jako standard a plusové domy 

pro nás budou dalším krokem kupředu.  

6. 1 Průkaz energetické náročnosti budovy 

Z průkazu energetické náročnosti budovy můţeme vyčíst, jak je ve skutečnosti 

stavba energeticky náročná. Zjednodušeně lze z něj zjistit jaká je spotřeba energie za 

rok a kolik za ní zaplatíme. Tento průkaz vyjadřuje celkový pohled na veškeré energie 

domu (vytápění, příprava teplé vody, chlazení, větrání, úprava vlhkosti, osvětlení) a 

dokládá, ţe budova splňuje alespoň minimální poţadavky normy energetické 

náročnosti. Vše o energetické náročnosti najdeme v zákoně č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření s energií a ve vyhlášce č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.  
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Podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov protokol 

obsahuje: 

- účel a zpracování průkazu 

- základní informace o hodnocené budově 

- informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech 

- energetickou náročnost hodnocené budovy 

- posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů 

dodávek energie 

- doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně 

dokončené budovy 

- identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy musí mít kaţdá budova, kterou chce její 

majitel buď prodat, nebo pronajmout a také kaţdá novostavba.  

 

Obr.  14 PENB [9] 
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Energetický štítek obálky budovy zavedla ČSN 730540-2/2002. V novém znění 

je to ČSN 730540-2/2007 a dále ho upravuje ČSN 730540-2/2011. Energetický štítek 

viz obrázek č. 15, je součástí průkazu energetické náročnosti budovy a slouţí pro 

hodnocení prostupu tepla budovy. To znamená, ţe pomocí energetického štítku obálky 

budovy můţeme zhodnotit, jak má budova kvalitní obálku a jak je náročná z hlediska 

potřeby energie na vytápění. Pro hodnocení se pouţívá rozmezí klasifikace A (velmi 

úsporné) aţ po G (mimořádně nehospodárné). Stavební povolení se však uděluje pouze 

budovám, které jsou hodnocené maximálním stupněm C díky neustále se zpřísňujícím 

poţadavkům.  

Často dochází k zaměňování pojmů průkaz energetické náročnosti budovy 

s energetickým štítkem, přitom kaţdý z nich vyjadřuje něco jiného i přes to, ţe grafické 

znázornění je dost podobné. Energetickým štítkem je moţné prokázat pouze tepelně-

technické vlastnosti jako je součinitel prostupu tepla obálkou budovy, jak jsem jiţ 

zmínila.  

[47] 

 

 

Obr.  15 Energetický štítek obálky budovy [8] 
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7 Výhody a nevýhody pasivních domů 

Největší výhodou pasivního domu je úspora nákladů na vytápění domu 

vyuţíváním pasivních zisků. Díky tomu se nám navrátí vyšší počáteční investice. Pokud 

je dům realizován tak jak má, zároveň odpadají starosti s tvorbou plísní, protoţe 

konstrukce je neprůvzdušná a nevznikají tepelné mosty. Vzduch je celkově čistší a 

netvoří se průvan. To znamená, ţe kvalita vzduchu je nesrovnatelná. Zároveň lze 

pasivní domy zahrnout do oblasti ekologického stavitelství. Nejedná se pouze o úsporu 

energií při provozování pasivního domu, ale také o moţnost vyuţít přírodní materiály 

při výstavbě. Čím větší mají podíl, tím je stavba ekologičtější, protoţe výroba a 

likvidace těchto materiálů nemá tak velkou zátěţ a tedy ani tak velký ekologický dopad 

na ţivotní prostředí.  

Ve skutečnosti výstavba pasivních domů zaujímá zatím velmi malou část 

celkové produkce stavebnictví. Málokdo totiţ věří, ţe takový dům postaví za tolik, kolik 

stavební firma uvádí. Myslím, ţe odrazují i vyšší náklady, ve kterých se odráţí nákup 

kvalitnější izolace, oken i rekuperační jednotky. Ovšem na druhou stranu, kdo vám to 

zaručí u standardního domu? V praxi je obtíţné dodrţet všechny zásady při výstavbě a 

zajistit tak plnohodnotnou funkčnost pasivního domu. Proto je někdy prvotní odhad 

ceny zavádějící. Někteří však chtějí bydlet kvalitně, cítit se v domě dobře a nešetří 

kaţdou korunu, kterou investují do svého domu. Kdyţ se před několika lety výstavba 

pasivních domů dostala aţ k nám do České republiky, tak spoustu lidí, kteří měli o 

takovou stavbu zájem, dávali přednost pouze ekonomické stránce. Jak je to pro ně 

výhodné. Dnes uţ by se dalo říci, ţe se jim právě to, ţe ušetří spoustu energie za 

vytápění, dostalo do podvědomí a zaměřují se spíše na kvalitu provedení. Kolik se za tu 

dobu postavilo pasivních domů, kterým se ve finále musel dát status téměř pasivní 

dům? Výstavba pasivního domu je o něco náročnější, protoţe vše musí být provedeno 

tak dobře, aby tepelné mosty neměli za ţádných okolností šanci. Kdyţ také vezmeme 

v úvahu náklady vynaloţené na silnější okna, lepší tepelná izolace a pořízení 

rekuperační jednotky i celkové zabudování funkčního systému je jasné, ţe počáteční 

investice bude oproti standardnímu domu podstatně vyšší.  

 [15] 
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Shrnutí výhod a nevýhod pasivních domů: 

      

 Nízké náklady na vytápění – ušetříme především proto, ţe jsme při výstavbě 

investovali do lepší tepelné izolace a oken (trojsklo) a také díky získávání 

zpětnému tepla z odpadního vzduchu (zbytečně neutíká teplo z domu) 

 Minimální ekologický dopad 

 Zvukotěsnost 

 Tepelný komfort – rychlé vytopení domu s pruţnou regulací poţadované 

teploty, v případě výpadku elektřiny se místnosti ochlazují velmi pomalu.  Také 

je velkou výhodou, ţe se netvoří průvan a nevznikají teplotní rozdíly 

v místnosti. Tepelný komfort je zajištěn jak v zimě, tak i v létě díky rekuperační 

jednotce.  

 Kvalita vzduchu – pomocí cirkulace vzduchu přes filtry rekuperační jednotky 

se ovzduší uvnitř domu čistí od prachu, netvoří se plísně. To znamená, ţe je 

zajištěn stálý přívod čerstvého vzduchu.  

 Zdravé prostředí – se zdravým prostředím úzce souvisí kvalita vzduchu, který 

v opačném případě způsobuje alergie a dýchací problémy. 

 Dobrá investice do důchodového věku 

 

 Chyby při realizaci – často se stává, ţe při realizaci není dodrţen přesný postup 

nebo se postupně odhalují skulinky a chyby, které se pokud to lze, musí zpětně 

opravovat a tím se také mohou navýšit náklady 

 Zvýšené investiční náklady – zaplatíme sice více peněz, ale v průběhu let se 

nám vrátí ve formě uspořených nákladů za energie. Navíc je moţné vyuţít 

dotace v programu Zelená úsporám. Na pasivní domy lze získat částku ve výši 

aţ 550 000 Kč, coţ znamená, ţe se nám vloţené prostředky zpětně navrátí ve 

formě dotace.  
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8 Náklady v průběhu životního cyklu 

Ţivotní cyklus kaţdé stavby začíná definováním výstavbového projektu, a to 

zejména jeho cíle, co vlastně chceme postavit. Poté si musíme všechno pečlivě 

naplánovat (jak se co bude dělat, kdo co bude provádět, za kolik se co bude dělat a 

v jakém časovém horizontu). Po naplánování přichází fáze realizace, ve které bychom 

měli uskutečnit právě to, co jsme si naplánovali. Na realizaci navazuje provozování, při 

němţ uţíváme uskutečněný výstavbový projekt, a nakonec přichází fáze likvidace. 

Náklady vyjadřují spotřebu výrobních zdrojů. Z hlediska ţivotního cyklu se náklady 

dají stanovit podle následujícího vzorce: 

LCC = CT + CP + CA       (1) 

CT … náklady související s technickými parametry budovy 

CP … náklady provozní 

CA… náklady administrativní 

[51] 

Praxe bývá ovšem asi taková, ţe byť si vše naplánujeme sebelépe, tak některá 

rizika člověk nemůţe dopředu odhadnout. Proto se lehce stane, ţe plánované náklady se 

o poznání odlišují od skutečně vynaloţených. To samé se děje i v případě veřejných 

zakázek. Ve výběrovém řízení jsou všichni nuceni stlačit cenu tak, aby měli šanci a byl 

vybrán právě jejich projekt a ve finále se takto stanovená cena projeví buď na kvalitě, 

nebo na navýšených nákladech. Náklady pruţně reagují v celém procesu výstavby. 

V dnešní době o všem rozhoduje cena, protoţe trh je přesycen nejrůznějšími nabídkami 

a dodavatelé se předhánějí, abyste si právě vy koupili jejich stavební materiál, 

katalogový projekt rodinného domu nebo cokoliv jiného.  

Zvolíme-li na počátku nespolehlivého subdodavatele, který nedodá potřebný 

materiál v domluveném termínu, opět se náklady navyšují v důsledku zpoţdění, pokud 

trvá delší dobu. Abychom se nedostali aţ do této fáze je potřeba důsledně naplánovat 

časový harmonogram a všechny souvislosti, aby zajistili bezproblémový průběh procesu 

výstavby.  
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Jak se říká, všechno souvisí se vším. Ve stavebnictví to platí dvojnásobně. Ale 

zpět k nákladům v jednotlivých etapách výstavby. Se všemi zmiňovanými fázemi 

souvisí bezesporu i náklady. Pokud se podíváme na ty, které souvisí s pořízením a 

provozem stavby tak jsou to investiční náklady, náklady na opravu a udrţování a 

náklady na likvidaci, jak je rozepsáno níţe. Do provozních nákladů patří odpisy, 

náklady na energie nebo také úklid. Nesmím zapomenout ani na další náklady jako jsou 

daně a různá pojištění.  

Předinvestiční fáze zahrnuje definici cíle projektu a způsob jak se k cíli dopracujeme, 

definici poţadavků a studii proveditelnosti. 

Investiční fáze představuje nejnáročnější z hlediska pracnosti i nákladů. V této fázi se 

řeší zadávání realizace, příprava realizace a samotná realizace projektu. S tím také 

souvisí náklady na zpracování projektové dokumentace, pořízení stavby a další náklady 

související s realizací.  

Provozní fáze je spojená s uţíváním stavby a zahrnuje veškeré náklady na provoz 

(vytápění, ohřev vody, elektřina, vodné a stočné, likvidace odpadků), opravy a 

udrţování, modernizaci a rekonstrukci. 

Likvidační fáze největší nákladovou poloţkou jsou v této fázi náklady spojené 

s demolicí stavby a následnou likvidací odpadu. 

[37, s. 40-42] 

 

 

   Graf 3 Procentuální vyjádření nákladů životního cyklu stavby [43] 
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9 Možnosti financování výstavby RD 

Pokud se chystáme začít stavět a vše máme dostatečně promyšlené, zbývá 

vyřešit finanční stránku našeho investičního záměru. Především záleţí na finančních 

moţnostech v době, kdy zvaţujeme výhodnost jednotlivých hypoték. Naše situace je 

odvislá od příjmů a naspořené částce, kterou hodláme do vysněného domu investovat. 

Jednou z moţností a zároveň nejvíce vyuţívanou variantou je zaţádání o hypoteční 

úvěr. Půjčíme si finanční prostředky na stavbu domu nebo na koupi nemovitosti 

s vyhlídkou splácení na desítky let. Banky v tomto případě poţadují předloţení 

veškerých podkladů ke stavbě včetně rozpočtu. Velkou výhodou hypotéky je nízká 

úroková míra a moţnost splácení na delší období, tím pádem i niţší měsíční splátky. 

Jestliţe si ukládáme peníze na stavební spoření ještě před tím, neţ se rozhodneme 

investovat do bydlení, má to pro nás velkou výhodu při ţádání o hypotéku. Ušetřili jsme 

si uţ nějaký základ a při ţádání o hypotéku bychom uţ neměli narazit na ţádné 

překáţky. Stavební spoření bylo dříve opravdu velmi výhodné, protoţe stát na něj štědře 

přispíval. Dnes uţ tomu sice tak není, ale i přes to si někteří lidé spoří. Příznivé je pro 

nás to, ţe stavební spoření nemusíme vyuţít nutně na výstavbu. Někteří lidé ho 

vyuţívají na zhodnocení svých peněţních prostředků. Poslední variantou je půjčka ze 

Státního fondu rozvoje bydlení. Je to také nejlevnější úvěr na financování výstavby, ale 

musí být splněny určité podmínky. Dalším specifikem je, ţe jím nelze financovat starší 

stavbu, jelikoţ slouţí k podpoře bydlení. To znamená, ţe můţe být poskytnut pouze na 

novostavbu.  

V případě úsporných domů nabízí program Zelená úsporám dotace například na 

výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, zateplení obálky budovy, 

instalaci solárních panelů či na systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. 

Druhou stránkou jsou však ţádosti, které je potřeba vyplnit pokud chceme získat touto 

cestou nějaké finance. Přísné podmínky pro udělení dotace však mnohdy potencionální 

ţadatele spíše odradí, neţ naláká. Existují tři typy splácení hypotečního úvěru anuitní, 

progresivní a degresivní. Nejčastějším typem je anuitní splácení, protoţe jednotlivé 

splátky zůstávají po celou dobu stejně vysoké. Nemusíme se pak o nic starat a z účtu si 

například nastavit trvalý příkaz. V případě degresivního splácení platíme nejprve vyšší 

splátky, které se postupně sniţují. U progresivního typu je to přesně naopak.  

[44] 
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Vlastnosti hypotéky 

+ výhodnější úroková sazba 

+ je moţné pouţít i na rozestavěnou nemovitost 

+ pojištění úvěru při neschopnosti splácení 

+ moţné pouţít na koupi pozemku 

- úvěr je poskytován v max. výši 70 % hodnoty nemovitosti  

  (ve vyšším případě je více znevýhodněná) 

- ručení nemovitostí 

- poplatky 

- nelze splatit předčasně (ve většině případů) 

[44] 

Vlastnosti stavebního spoření 

+ nárok na státní podporu 

+ do určité částky není potřeba ručit nemovitostí 

+ lze splatit předčasně  

+ moţné si půjčit niţší částky oproti hypotéce (např. na rekonstrukci) 

- je výhodnější spořit dopředu 

- poplatek 

[45] 

Vlastnosti půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení 

+ velmi nízká úroková sazba (2 %) 

+ odklad splácení na základě ţádosti aţ na 10 let 

- peníze bývají velmi rychle vyčerpány a jde spíš o to, kdo si dříve začátkem roku 

zaţádá o podporu, tak je větší pravděpodobnost, ţe mu bude poskytnuta 

- limit na délku splatnosti a věk ţadatele 



44 

 

10 Ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic 

10.1 Čistá současná hodnota - NPV 

Čistá současná hodnota označuje přírůstek zdrojů, který je vyvolaný 

investováním. Pomocí tohoto ukazatele můţeme zhodnotit, kolik nám investice přinese 

peněz. Jak moc se vyplatí vloţit finance právě do něčeho, co potřebujeme zhodnotit. 

Čistou současnou hodnotu je vhodné pouţít spíše pro krátkodobější investice jako je 

například nákup strojů nebo zařízení. Do výpočtu pak vstupují finanční toky, jejichţ 

výši je potřeba stanovit i do budoucna a ţivotnost. Tyto dva parametry významně 

ovlivňují výslednou hodnotu. Ukazatel čisté současné hodnoty v sobě zahrnuje 

diskontní faktor (diskont). Diskontní faktor zohledňuje časovou hodnotu peněz. Peníze, 

za které něco nakoupíme, mají jinou hodnotu neţ třeba za deset let. Kdybychom je totiţ 

uloţili do banky, tak by se nám jistě zhodnotili úrokovou sazbou, sice bývají hodně 

nízké, ale i tak bychom ve finále měli větší obnos neţ na začátku.  

[49] 

 

NPV = PV – IC (2) 

   ∑
 

      

 

   
  (3) 

PV … současná hodnota 

IC … investice 

i … počet let 

r … diskontní sazba 

R … výnosy v jednotlivých letech 

Diskontní faktor:   

 

      
  (4) 
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10.2 Vnitřní výnosové procento - IRR 

Vnitřní výnosové procento vyjadřuje procentuální podíl, který jsme schopni 

vydělat na naší investici za určité období. Stejně jako v případě čisté současné hodnoty 

tak i u tohoto ukazatele počítáme s diskontem a je potřeba odhadnout finanční toky do 

budoucna. Poměrně dobře se vyuţívá pro rozhodování mezi dvěma příleţitostmi. 

Abychom mohli určit, která varianta pro nás bude výnosnější. Výsledným kritériem je 

právě to, ţe čím vyšší hodnota vnitřního výnosového procenta, tím lepší. Totéţ platí i 

pro čistou současnou hodnotu. Při výpočtu se vychází z odhadu hodnoty IRR(r). Podle 

uvedeného vzorce dopočítáme NPV tak dlouho, dokud nevyjde kladná a záporná 

hodnota. Následně dosadíme tyto hodnoty do vzorce pro IRR. Výsledek se pak hodnotí 

pozitivně, je-li větší neţ diskontní sazba. 

  

    ∑
 

      
  

 

   
  (5) 

       
    

|    | |    |
            (6) 

[40, str. 28-30] 

 

 

10.3 Diskontovaná doba návratnosti – PO 

Diskontovaná doba návratnosti udává počet let, za které se nám vrátí vloţené 

finanční prostředky do investice. Na rozdíl od prosté doby návratnosti bere v úvahu 

časovou hodnotu peněz. Výnos z investice se pro jednotlivé roky diskontuje a následně 

kumuluje aţ do té doby, neţ je dosaţeno hodnoty investovaných nákladů.  

 

         
∑                       

   

                
  (7) 

 

[40, str. 26] 
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11 Referenční objekt – pasivní rodinný dům  

11.1 Základní údaje o stavbě 

Název stavby Energeticky pasivní rodinný dům 

Účel stavby rodinný dům – stavba k bydlení 

Charakter stavby novostavba  

 dřevostavba z lehkého skeletu 

Místo stavby Slatina u Bílovce (Moravskoslezský kraj), p. č. 375/3 

Generální projektant  Chytrý dům s.r.o.  

Nad Kazankou 648/45a, 171 00 Praha 7 – Troja 

Zodpovědný projektant Ing. Jan Koloděj 

  autorizovaná osoba ČKAIT č. 0010524  

 energetický expert, osvědčení MPO č. 0567 

Zastavěná plocha 105 m
2
 

Uţitná plocha dle PHPP 88,3 m
2
 

Obestavěný prostor 558 m
2
 

Poměr A/V  0,96 

Dispozice 3 + 1  

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího pasivního rodinného domu v obci 

Slatina, který je navrţen jako dřevostavba. Slatina se nachází v Moravskoslezském kraji 

a je to obec klidné venkovské povahy. Nachází se zde velké mnoţství zeleně a výstavba 

nových domů musí být přizpůsobena tak, aby nenarušovala přirozený ráz krajiny. 

Pasivní dům má jedno nadzemní podlaţí a je nepodsklepený. Stavba má obdélníkový 

půdorys rozměru 8,7 x 13 m a je k němu připojena terasa na JV straně a stání pro 

automobil a motocykl na SV straně. Zastavěná plocha domu činí 105 m
2
. Střecha je 

řešena jako sedlová se sklonem 40º. Součástí stavby je také kryté stání pro osobní 

automobil.  

Pasivní dům je z hlediska dispozice uspořádán následovně. Po vstupu do 

rodinného domu se dostaneme do zádveří, odkud je přímý vstup do chodby, která 

umoţňuje přístup do všech ostatních místností (šatna, WC, koupelna, loţnice, obývací 

pokoj s jídelnou a pokoj). Pro zajištění dostatečného mnoţství pasivních zisků jsou 

obytné místnosti orientované JV-JZ a technické místnosti na stranu SV a SZ. 
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 Novostavba svým charakterem splnila poţadavky obce, které povolují 

realizovat pouze takové domy, které nenarušují ráz krajiny a splývají s okolní 

zástavbou. Přáním investora bylo pouţít při výstavbě přírodní materiály. Hlavním 

prvkem je tedy dřevo, které tvoří nosnou konstrukci, obklad na fasádě a terasu.   

[35] 

 

 

Obr.  16 Výřez z katastru nemovitostí [36] 

 

 

Obr.  17 Dispozice 1NP - PD [35] 
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11.2 Energetické vlastnosti pasivního domu 

Měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP   20 kWh/(m
2
a) 

Měrná potřeba tepla na vytápění    15 kWh/(m
2
a) 

Celková potřeba primární energie dle PHPP   116 kWh/(m
2
a) 

Celková potřeba primární energie:    55,5 kWh/(m
2
a) 

Celková neprůvzdušnost n50      0,29 h
-1

 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem   0,15 W/m
2
K 

[48] 

Potřeba energie na vytápění     1371 kWh/a 

Potřeba energie na ohřev TUV    2200 kWh/a 

Potřeba pomocné elektrické energie     400 kWh/a 

Potřeba energie na domácí spotřebiče a osvětlení   3200 kWh/a 

[35] 

 

 

 

Obr.  18 Energeticky pasivní dům ve Slatině [52] – foto Ing. Jan Koloděj 
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11.3 Specifikace konstrukcí 

Základová spára byla hloubena 800 mm pod úroveň rostlého terénu. Do rýhy byl 

následně proveden roznášecí základový pas z prostého betonu. Pasy jsou ukončené 

betonovou deskou, která je vyztuţená ocelovou sítí. Tato deska je izolovaná proti vodě, 

zemní vlhkosti a radonu. Nadzemní část základových stěn je vyzděná z bednících dílců. 

Svislou nosnou konstrukci tvoří stěny s prvky Steico Wall. Mezi těmito prvky je 

vloţená tepelná izolace MW Knauf Ecose. Konstrukční prvky Steico Wall jsou velice 

hospodárné, mají vysokou únosnost a splňují nároky na energeticky efektivní výstavbu. 

Skladba stěn je navrţená jako difúzně otevřená bez pouţití parotěsné vrstvy. Difúzně 

otevřená skladba do určité míry zajišťuje prostup vodní páry. V koupelně je pak 

doplněná stěna pro instalace (elektřina, vodovod). Příčky jsou tvořené z fošen a 

vyplněné tepelnou izolací. 

Strop je navrţený jako nepochozí a jeho účelem je běţná údrţba nevyuţívané 

půdy. Nosná konstrukce stropu je postavená z fošnových prvků a mezi nimi je tepelná 

izolace. Střecha je sedlová se spádem 40º. Okna jsou dřevěná s izolačním trojsklem a 

splňují poţadavky součinitele prostupu tepla. 

[35] 

 

 

Obr.  19 EPD ve Slatině – fotodokumentace výstavby [53] 
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11.4 Skladby konstrukcí 

Tab.  4 Popis skladby - stěna obvodová (dřevěný obklad) 

SO1 – stěna obvodová  Popis vrstvy Tloušťka [mm] 

 

 

Dřevěný obklad - 

Větraná vzduchová mezera 40 

Tepelná izolace MW Knauf Ecose 360 

Deska OSB/3 15 

Parozábrana (koupelna) - 

Tepelná izolace 40 

SDK 12,5 

 

Tab.  5 Popis skladby - stěna obvodová (omítka) 

SO2 – stěna obvodová  Popis vrstvy Tloušťka [mm] 

 

 

Armovací vrstva+dekorační omítka - 

Tepelná izolace 60 

Tepelná izolace MW Knauf Ecose 360 

Deska OSB/3 15 

Parozábrana (koupelna) - 

Tepelná izolace 40 

SDK 12,5 

 

Tab.  6  Popis skladby - strop pod nevytápěnou půdou 

STR1 – strop nad 1NP  Popis vrstvy Tloušťka [mm] 

 

 

Větraná vzduchová mezera - 

Tepelná izolace MW Knauf Ecose 220 

Tepelná izolace MW Knauf Ecose 180 

Deska OSB/3 15 

Parozábrana (koupelna) - 
Vzduchová dutina  200 

Tepelná izolace 40 

SDK 15 

 

Tab.  7 Popis skladby - podlaha na zemině 

PDL1 – podlaha na zemině  Popis vrstvy Tloušťka [mm] 

 

 

Nášlapná vrstva - 

ŢB deska  80 

Separační vrstva PE folie - 

Tepelná izolace EPS 250 

Separační geotextilie - 
ŢB deska 120 

Podkladní betonová deska 60 
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11.5 Zajištění vzduchotěsnosti a rekuperační jednotka 

Pro zajištění vzduchotěsnosti obálky budovy jsou všechny spoje desek a 

v návaznosti na strop a podlahu přelepené páskou. Hlavní vzduchotěsnou vrstvu tvoří 

desky OSB na stropě a stěnách a také hydroizolace. Vzduchotěsnost pasivního domu se 

zjišťovala ještě během průběhu výstavby pomocí Blower door testu, aby mohli být 

nedostatky ve spojích a návaznostech včas odstraněny. Výsledky měření ukázaly tuto 

hodnotu celkové neprůvzdušnosti n50 = 0,29 h
-1

. Tím byl splněn poţadavek pro pasivní 

doma, ţe n50 < 0,6 h
-1

. 

V objektu je nainstalován systém nuceného větrání s rekuperací tepla, který 

zajišťuje také vytápění a přípravu teplé vody. Rekuperační jednotka NILAN VP18K je 

vysoce účinné zařízení. Funguje na principu aktivní rekuperace a je to velmi úsporný a 

výkonný systém. Jednotka je vybavena zásobníkem na teplou vodu a tepelným 

čerpadlem vzduch – vzduch a pokrývá veškeré tepelné ztráty. Pomocí ventilu jej 

můţeme přizpůsobit na letní nebo zimní provoz. Náklady na pořízení rekuperační 

jednotky zahrnuji do vícenákladů při výpočtu diskontované doby návratnosti.  

[35] 

 

Obr.  20 Zimní provoz rekuperace Nilan VP18K [39] 
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Vzduch, který proudí do domu, projde přes kondenzátor, v němţ se přihřívá na 

potřebnou teplotu. Následně je tento vzduch odsáván a jde skrz výparníkem, kde 

přenese energii do chladiva, kde se vzduch ochlazuje a po té odchází z domu ven nebo 

slouţí k levnému ohřevu vody.  

Rekuperační jednotka zajišťuje v pasivním domě výměnu vzduchu bez 

významných energetických ztrát. Větrací jednotky sestavené na principu aktivní 

rekuperace dosahují podstatně vyšší účinnosti neţ v případě pasivní rekuperace. Je to 

především z toho důvodu, ţe k ohřevu či chlazení vzduchu vyuţívají i další aktivní 

komponenty a nejen odpadní vzduch. Tato varianta je sice cenově nákladnější, ale o to 

větší jsou pak úspory za energie. Znamená to, ţe se vyplatí investovat do draţšího, ale 

účinnějšího systému. V případě zimního provozu, prochází odpadní teplo přes výparník, 

ve kterém je zachyceno. Následně prochází přes kompresor, kde se vzduch ohřeje a 

zároveň je ohřívána i uţitková voda. V létě je naopak prochází odpadní teplo přes 

výparník a dovnitř pak prochází jako ochlazený. 

[39] 

 

Obr.  21 Letní provoz rekuperace Nilan VP18K [39] 
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11.6 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí obálky budovy 

Podle skladeb jednotlivých konstrukcí jsem rozepsala tloušťky vrstev 

konkrétních materiálů (d). Součinitel tepelné vodivosti () označuje schopnost vést 

teplo v konstrukci. Čím niţší hodnota tohoto součinitele, tím lepší. Při výpočtu odporu 

konstrukce (R) jsem vydělila tloušťku součinitelem tepelné vodivosti (). Následně 

jsem součet těchto hodnot pouţila do propočtu celkového odporu ještě s hodnotami Rsi a 

Rse, které představují odpor při prostupu tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce. 

Součinitel prostupu tepla (U) jsem dopočítala jako podíl jedné a celkového odporu. 

K tomuto součiniteli je potřeba vzít ještě v potaz vliv netěsností a mezer (U). Výsledná 

hodnota nesmí převyšovat poţadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla dané 

konstrukce. U kaţdé konstrukce jsem provedla posouzení.  

 

 Označení Jednotka 

Tloušťka  d m 

Součinitel tepelné vodivosti  W/(m·K) 

Tepelný odpor R m
2
·K/W 

Součinitel prostupu tepla U W/(m
2
·K) 

 

Tab.  8 Hodnoty pro výpočet součinitele prostupu tepla - SO01 

 Popis vrstev dj  Rj Rsi Rse Upož Udop 

1 SDK 0,015 0,110 0,136 

0,13 0,04 0,30 

0,18 

aţ 

0,12 

2 TI MW Knauf Ecose 0,360 0,037 9,730 

3 Deska OSB/3 0,015 0,130 0,115 

4 Tepelná izolace 0,040 0,037 1,081 

5 SDK 0,0125 0,110 0,114     

 11,176     

Korekce U 0,02     

 

RT = Ʃ Rj + Rsi + Rse = 11,176 + 0,13 + 0,04 = 11,346 

UT = 
 

   
  

 

      
  0,09 

U = UT + U  0,09 + 0,02 = 0,11 W/m
2
K 

Posudek:  

U = 0,11 W/m
2
K < Upoţ = 0,3 W/m

2
K  VYHOVUJE 
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Tab.  9 Hodnoty pro výpočet součinitele prostupu tepla - STR1 

 Popis vrstev dj  Rj Rsi Rse Upož Udop 

1 TI MW Knauf Ecose 0,220 0,037 5,946 

0,1 0,1 0,30 

0,15 

aţ 

0,10 

2 TI MW Knauf Ecose 0,180 0,037 4,869 

3 Deska OSB/3 0,015 0,130 0,115 
4 Tepelná izolace 0,040 0,037 1,081 

5 SDK 0,015 0,110 0,136 

 12,147     

 

RT = Ʃ Rj + Rsi + Rse = 12,147 + 0,1 + 0,1 = 12,347 

UT = 
 

   
  

 

      
  0,08 

U = UT + U  0,08 + 0,02 = 0,10 W/m
2
K 

Posudek:  

U = 0,10 W/m
2
K < Upoţ = 0,3 W/m

2
K  VYHOVUJE 

 

Tab.  10 Hodnoty pro výpočet součinitele prostupu tepla - PDL1 

 Popis vrstev dj  Rj Rsi Rse Upož Udop 

1 ŢB vrstva podlahy 0,080 1,400 0,057 

0,17 0 0,45 

0,22 

aţ 

0,15 

2 Tepelná izolace EPS 0,250 0,034 7,353 

3 ŢB deska 0,120 1,430 0,084 

4 Podkladní beton 0,060 1,300 0,046 

 7,54     

RT = Ʃ Rj + Rsi + Rse = 7,54+ 0,17 = 7,71 

UT = 
 

   
  

 

    
  0,13 

Posudek:  

U = 0,13 W/m
2
K < Upoţ = 0,85 W/m

2
K  VYHOVUJE 
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12 Referenční objekt – standardní rodinný dům 

účel stavby rodinný dům – stavba k bydlení 

charakter stavby novostavba  

 dřevostavba  

místo stavby Slatina (Moravskoslezský kraj), p. č. 375/3 

zastavěná plocha 105 m
2
 

obestavěný prostor 558 m
2
 

dispozice 3 + 1  

Projekt pasivního domu upravím tak, aby půdorys a dispozice standardního 

domu zůstal stejný, tím maximálně zajistím vypovídající hodnotu tepelných úspor, ze 

kterých následně budu počítat dobu návratnosti investice do pasivního domu. Upravím 

velikost a typ oken, skladbu stěn, stropu a podlahy. Dům nebude mít nucenou výměnu 

vzduchu a vytápěný bude sálavými topnými panely.  

 

 

Obr.  22 Dispozice 1NP - SD 
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12.1 Skladby konstrukcí 

Tab.  11 Popis skladby - stěna obvodová 

SO1 – stěna obvodová  Popis vrstvy Tloušťka 

[mm] 

 

 

 

Deska Fermacell 15 

Tepelná izolace z minerální vlny 40 

OSB deska 12 

Tepelná izolace z minerální vlny 140 

Deska Fermacell 12 
Lepící malta Baumit 5 

Kontaktní zateplení z minerální vlny 100 

Stěrka Baumit 3 

Tenkovrstvá omítka Baumit 2 

 

Tab.  12 Popis skladby - strop pod nevytápěnou půdou 

STR1 – strop pod nevytápěnou 

půdou  

Popis vrstvy Tloušťka 

[mm] 

 

 

Podstřešní prostor - 

Sbíjené příhradové vazníky - 

TI z foukané celulosy 300  

OSB desky  18 

Podkladní rošt  - 
TI z minerální vlny 40 

Deska Fermacell 15 

 

Tab.  13 Popis skladby - podlaha na zemině 

PDL1– podlaha na zemině  Popis vrstvy Tloušťka 

[mm] 

 

Vinylová podlaha 5 

Anhydritový potěr 60 

Hydroizolace 5 

Podkladní beton  100 

Zhutněná zemina - 
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12.2 Specifikace konstrukcí 

Pod obvodovou stěnou jsou provedené základové pasy. Základová spára je 

hloubena 800 mm pod úroveň rostlého terénu. Do rýhy byl následně proveden roznášecí 

základový pas z prostého betonu. Pod vnitřní nosnou stěnou je proveden základový pas 

o rozměru 500 x 500 mm. Na základových pasech je po celé ploše půdorysu rodinného 

domu provedena nadbetonována podkladního betonu tl. 100 mm. Podkladní beton je 

proveden včetně ocelové výztuţné sítě.  

Nosné konstrukce stěn jsou provedené ze dřeva s opláštěním sádrovláknitými 

deskami Fermacell. V obvodové stěně tvoří nosnou konstrukci rámová soustava 

z dřevěných hranolů a mezi ně je vloţena tepelná izolace z minerální vlny. Stejným 

principem jsou postaveny i vnitřní nosné stěny jen o niţší tloušťce.  

Stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlaţím je provedena opláštěním 

podhledu z desek Fermacell. Střecha je provedena jako valbová. Nosnou konstrukci 

střechy tvoří vazníkový dřevěný krov ze sbíjených příhradových vazníků. Krytina je 

keramická. 

 

12.3 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí obálky budovy 

Tab.  14 Hodnoty pro výpočet součinitele prostupu tepla – SO1 

 Popis vrstev dj  Rj Rsi Rse Upož Udop 

1 Fermacell deska  0,015 0,320 0,047 

0,13 0,04 0,3 0,2 

2 TI Isover DOMO 0,040 0,037 1,081 

3 OSB deska 0,012 0,130 0,092 

4 TI ORSIL  0,140 0,037 3,784 

5 Fermacell deska 0,012 0,032 0,038 

6 Lepící hmota Baumit 0,005 0,800 0,006 

7 Kontaktní zateplení ORSIL 0,100 0,037 2,731 

8 Stěrka Baumit  0,003 0,800 0,004 

9 Omítka Baumit 0,002 0,700 0,003 

 7,755     

 

RT = Ʃ Rj + Rsi + Rse = 7,755 + 0,13 + 0,04 = 7,925 

Uk = 
 

   
  

 

     
  0,13; U = Uk + U  0,13 + 0,02 = 0,15 

Posudek: U = 0,15 W/m
2
K < Upoţ = 0,3 W/m

2
K  VYHOVUJE 



58 

 

Tab.  15 Hodnoty pro výpočet součinitele prostupu tepla – STR1 

 Popis vrstev dj  Rj Rsi Rse Upož Udop 

1 TI z foukané celulosy   0,300 0,040 7,500 

0,1 0,1 0,3 0,2 
2 OSB deska 0,018 0,130 0,138 

3 TI Isover DOMO 0,040 0,037 1,081 

4 Fermacell deska 0,015 0,320 0,046 

 8,765     

 

RT = Ʃ Rj + Rsi + Rse = 8,765 + 0,1 + 0,1 = 8,965 

Uk = 
 

   
  

 

     
  0,11; U = Uk + U  0,11+ 0,02 = 0,13 W/m

2
K 

Posudek: U = 0,13 W/m
2
K < Upoţ = 0,3 W/m

2
K  VYHOVUJE 

Tab.  16 Hodnoty pro výpočet součinitele prostupu tepla – PDL1 

 Popis vrstev dj  Rj Rsi Rse Upož Udop 

1 Vinylová podlaha 0,005 0,190 0,026 

0,17 0 0,45 0,30 
2 Anhydritový potěr 0,060 1,200 0,050 

3 TI EPS 0,120 0,034 3,529 

4 Hydroizolace 0,015 0,200 0,075 

 3,68     

RT = Ʃ Rj + Rsi + Rse = 3,68 + 0,17 = 3,85 

Uk = 
 

   
  

 

    
  0,26 

Posudek: U = 0,26 W/m
2
K < Upoţ = 0,45 W/m

2
K  VYHOVUJE 

 

Graf 4 Porovnání součinitelů prostupu tepla 
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12.4 Výpočet potřeby tepla na vytápění a tepelných ztrát  

Potřebu tepla na vytápění a tepelné ztráty u standardního domu jsem vypočítala 

podle podkladů dostupných na stránkách ústavu technických zařízení budov [38]. 

Plochy jednotlivých konstrukcí jsem vyčetla z projektové dokumentace. Součinitele 

prostupu tepla jsem doplnila podle předchozích výpočtů. Po doplnění všech tabulek 

vyšly následující hodnoty (viz tepelná ztráta prostupem a měrná potřeba energie). Se 

získanými údaji budu dále pracovat při výpočtu provozních nákladů standardního domu.   

 

Postup výpočtu tepelných ztrát: 

1. výpočtová venkovní teplota Ɵe = - 15 ˚C 

2. vnitřní výpočtová teplota Ɵint = 20 ˚C 

3. výpočet součinitelů prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce (viz tepelně 

technické vlastnosti konstrukcí obálky budovy) 

4. výpočet ploch podle projektové dokumentace a výpočet ztrát, které počítám jako 

součin plochy, součinitele prostupu tepla a rozdíl hodnot venkovní a vnitřní 

výpočtové teploty 

5. celkové ztráty doplňuji o ztráty zapříčiněné tepelnými mosty a ztrátu větráním   

 

Konstrukce 
Plocha A 

[m
2
] 

Součinitel prostupu tepla  

U [W/m
2
K] 

Rozdíl teplot 

[˚C] 

Ztráta prostupem 

ФT,i [W] 

Stěna obvodová 51,07 0,13 35 232,4 

Strop (do půdy) 92,40 0,11 26 264,3 

Podlaha na zemině 92,40 0,26 15 360,4 

Okna 11,16 1,2 35 468,7 

Dveře 3,08 1,4 35 150,9 

Celkem 250,11   1 476,7 W 

Tepelné vazby 437,7 W 

Ztráty prostupem celkem 1 914,4 W 

Mnoţství vzduchu infiltrací Vinf,i  

Vm n50 e ɛ Vinf,i   

615,3 4,5 0,05 1 276,9   

Mnoţství vzduchu přirozeným větráním Vmin,i 

Vm nmin   Vmin,i   

615,3 0,5   307,7   

Ztráta větráním 3 661,6 W 

Celková ztráta budovy                                                                                  Ф = 5 576,0 W 
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Postup výpočtu potřeby tepla na vytápění: 

                    (8) 

        roční potřeba tepla pro vytápění 

        roční potřeba tepla pro ohřev tepl  vody 

 v počet potřeby tepla pro vytápění 

        
 

     
 
       

        
       (9) 

        = 10 200 kWh/rok   

 

ɛ  opravn  součinitel (                

   účinnost obsluhy a možnost regulace soustavy  volím   9  

   účinnost rozvodu vytápění  volím 0,98) 

    tepelná ztráta objektu  viz tabulka v še 5,576 kWh) 

 

 v počet denostupňů 

       (   –    )  (10) 

D =   9                    

 d počet topn ch dnů v roce; 229 

 t   průměrná vnitřní v počtová teplota 

 t   střední denní venkovní teplota  

 

 v počet potřeby tepla pro ohřev tepl  vody 

               
               

    
   

            k h (11) 

z  koeficient energetick ch ztrát syst mu pro přípravu tepl  vody ; 0,5 

𝜍  měrná hmotnost vody; 1000 kg/m3 

c měrná tepelná kapacita vody;      J/kgK 

V2p celková potřeba tepl  vody;       m3 /osobu den 

t1  teplota studen  vody; 10 ˚C 

t2  teplota ohřát  vody; 55˚C 
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                d              
       

       
    d        (12) 

       = 8 040 kWh/rok 

 d počet dnů otopn ho období v roce; 229 

t      teplota studen  vody v l tě; 15 ˚C 

t     teplota studen  vody v zimě; 5˚C 

N  počet pracovních dní soustavy v roce; 360 

 

                    (13) 

                               /     
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13 Ekonomické posouzení pasivního a standardního RD 

13.1 Investiční náklady 

 

Tab.  17 Pořizovací náklady na RD 

 PD SD Rozdíl PC 

Pořizovací cena bez DPH 3 137 984 Kč 2 769 899 Kč 
 423 298 Kč 

Pořizovací cena vč. DPH (15 %) 3 608 682 Kč 3 185 384 Kč 

Zaokrouhlení 3 610 000 Kč 3 190 000 Kč 420 000 Kč 

 

13.2 Provozní náklady 

Provozní náklady v mém porovnání označují souhrnnou poloţku pro náklady na 

vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení a spotřebiče a u pasivního domu navíc náklady na 

provoz rekuperační jednotky a výměnu filtrů. 

V případě pasivního domu jsem vycházela z poskytnutých podkladů (odborného 

posudku energetického hodnocení) a především faktu, ţe rekuperační jednotka NILAN 

zajišťuje přípravu teplé vody, větrání a vytápění pouze z 10 %. Krbová kamna (50 %) a 

mramorové topné panely (40 %) jsou hlavními zdroji pro vytápění. Z poskytnuté 

dokumentace k pasivnímu domu jsem zjistila potřebu energie na vytápění, kterou jsem 

následně vynásobila cenou za odebranou jednotku energie, coţ představuje první část 

trţní ceny energie. Druhou část trţní ceny energie tvoří pevná cena stanovená 

jednotlivými dodavateli. Zbylé poloţky spadají mezi státem regulované ceny a patří 

sem veškeré poplatky a daně. Souhrnnou cenu energie tedy stanovuji ze součtu trţní 

ceny a ceny státem regulované. Ceny energie byly stanoveny pro Moravskoslezský kraj. 

V úvahu jsem brala jistič 3x25A a distribuční sazbu Do2d. Náklady na vytápění dřevem 

jsem orientačně odhadla v závislosti na zbylé potřebě energie na vytápění (50 %).  

Ve standardním domě je vytápění zajištěno sálavými topnými panely a pro 

přípravu teplé vody vyuţíván elektrický kotel. Při výpočtu nákladů na vytápění jsem 

postupovala stejně jako u pasivního domu.  

Výsledný rozdíl provozních nákladů pasivního a standardního domu představují 

ušetřenou energii, díky které by se měly navrátit zvýšené náklady spojené s výstavbou 

pasivního domu. Za jak dlouho se vícenáklady vrátí, ukáţe aţ doba návratnosti 

investice. 
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13.2.1 Pasivní dům 

Náklady na energii 

Potřeba energie na vytápění 685,5 kWh/a 

Potřeba energie na přípravu TUV 2 200 kWh/a 

Potřeba energie na rekuperaci 400 kWh/a 

Potřeba energie na osvětlení a spotřebiče 3 200 kWh/a 

Celkem 6 485,5 kWh/a 

Cena za odebranou jednotku energie (ČEZ) 1,5 Kč / kWh 

Celkem náklady na odebranou energii 9 728,25 Kč 

 

Pevná cena (72,6 Kč x 12) 871,20 Kč 

Poplatek za rezervovaný příkon (82,3 Kč x 12) 987,60 Kč 

Poplatek za systémové sluţby 937,95 Kč 

Poplatek operátorovi trhu 59,15 Kč 

Daň z elektřiny 222,00 Kč  

Celková cena elektřiny bez DPH 12 806,15 Kč 

DPH (21 %) 2 689,29 Kč 

Celková cena elektřiny vč. DPH 15 495 Kč   

Náklady na palivové dřevo     1 200 Kč 

Náklady na údržbu - filtry + kontrola + vyčištění RJ 1 860 Kč   

Provozní náklady PD celkem 15 495+1 200+1860 = 18 555 Kč/rok 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5 Provozní náklady PD 
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13.2.2 Standardní dům 

 

Náklady na energii  

Potřeba energie na vytápění a přípravu TUV 18 240 kWh/a 

Potřeba energie na osvětlení a spotřebiče 4 203 kWh/a 

Celkem 22 443 kWh/a 

Cena za odebranou jednotku energie (ČEZ) 1,5 Kč / kWh 

Celkem náklady na odebranou energii 33 664,50 Kč 

 

Pevná cena (72,6 Kč x 12) 871,20 Kč 

Poplatek za rezervovaný příkon (82,3 Kč x 12) 987,60 Kč 

Poplatek za systémové sluţby 937,95 Kč 

Poplatek operátorovi trhu 59,15 Kč 

Daň z elektřiny 222,00 Kč  

Celková cena elektřiny bez DPH 36 742,40 Kč 

DPH (21 %) 7 715,90 Kč 

Celková cena elektřiny vč. DPH    44 458 Kč  
 

 

 

 

 

13.3 Financování pomocí hypotečního úvěru 

Pro přehlednost jsem v této části ponechala pouze splátkový kalendář po 

intervalu pěti let. Hodnoty nejsou kumulované, pouze jsou vidět částky splátkového 

kalendáře vţdy po pěti letech.  Celý splátkový kalendář je potom uveden v příloze č. 2 – 

pasivní dům a č. 3 – standardní dům.  Podmínky pro oba úvěry jsou stejné, aby je bylo 

moţné porovnat a výsledky zhodnotit. Důleţitý je pro mě konečný součet úroků, které 

následně zahrnu do vícenákladů při výpočtu diskontované doby návratnosti. Pro úvěry 

jsem uvaţovala úrokovou sazbu ve výši 1,89 % s dobou splatnosti 20 let. Pomocí grafu 

jsem znázornila vývoj splátky hypotéky a to jak u pasivního, tak i u standardního domu.  
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- Pasivní dům 

Výše úvěru – 3 000 000 Kč (vlastní peněţní prostředky – 610 000 Kč) 

Úroková sazba – 1,89 % 

Doba splácení – 20 let 

Anuita – 181 528 Kč  

 Tab.  18 Splátkový kalendář – zkrácená verze 

Rok 
Zůstatek na 

začátku roku 
Roční anuita Úrok z úvěru Splátka úvěru 

1 3 000 000,000 181 528,337 56700,000 124 828,337 

5 2 486 351,918 181 528,337 46992,051 134536,285 

10 1 787 757,988 181 528,337 33788,626 147739,710 

15 1 020 603,894 181 528,337 19289,414 162238,923 

20 178 161,093 181 528,337 3367,245 178161,092 

 

Vzorec pro výpočet anuity: 

  
        

        
    (14) 

A ...........Anuita 

n ............Doba splatnosti úvěru   

r ............Úroková sazba 

D ...........Dluh (výše hypotečního úvěru) 

 

Graf 6 Vývoj splátky hypotéky v čase - PD 
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- Standardní dům 

Výše úvěru – 2 580 000 Kč (vlastní peněţní prostředky – 610 000 Kč) 

Úroková sazba – 1,89 % 

Doba splácení – 20 let 

Anuita – 156 114 Kč 

 Tab.  19 Splátkový kalendář – zkrácená verze 

Rok 
Zůstatek na 

začátku roku 
Roční anuita Úrok z úvěru Splátka úvěru 

1 2580000,000 156114,369 48762,000 107352,369 

5 2138262,651 156114,369 40413,164 115701,205 

10 1537471,882 156114,369 29058,219 127056,150 

15 877719,355 156114,369 16588,896 139525,473 

20 153218,548 156114,369 2895,831 153218,538 

 

 

Graf 7 Vývoj splátky hypotéky v čase – SD 
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13.4 Diskontovaná doba návratnosti (PO) 

Rozdíl pořizovacích cen RD 420 000 Kč /3 610 000 – 3 190 000/ 

Rozdíl v úrocích   88 280 Kč /630 567 – 542 287/ 

Vícenáklady    508 280 Kč /420 000 + 88 280/ 

Rozdíl nákladů na energii 25 903 Kč /44 458 – 18 555/ 

 

Tab.  20 Výpočet diskontované doby návratnosti 

Rok CF [Kč] 
Diskontní faktor 

(1 %) 
Diskontované CF [Kč] 

Diskontované CF 

kumulované [Kč] 

1 25 903 0,9901 25 646,560 25 646,560 

2  0,9803 25 392,711 51 039,271 

3 0,9706 25 141,452 76 180,723 

4 0,9610 24 892,783 101 073,506 

5 0,9515 24 646,705 125 720,211 

6 0,9420 24 400,626 150 120,837 

7 0,9327 24 159,728 174 280,565 

8 0,9235 23 921,421 198 201,985 

9 0,9143 23 683,113 221 885,098 

10 0,9053 23 449,986 245 335,084 

11 0,8963 23 216,859 268 551,943 

12 0,8874 22 986,322 291 538,265 

13 0,8787 22 760,966 314 299,231 

14 0,8700 22 535,610 336 834,841 

15 0,8613 22 310,254 359 145,095 

16 0,8528 22 090,078 381 235,173 

17 0,8444 21 872,493 403 107,667 

18 0,8360 21 654,908 424 762,575 

19 0,8277 21 439,913 446 202,488 

20 0,8195 21 227,509 467 429,996 

21 0,8044 20 836,373 488 266,369 

22 0,7985 20 683,546 508 949,915 

23 0,7887 20 429,696 529 379,611 

 

Při výpočtu jsem vycházela z úspor nákladů na energie (25 903 Kč) a výše 

vícenákladů (508 280 Kč). Do vícenákladů jsem zahrnula rozdíl pořizovacích cen 

pasivního a standardního domu a rozdíl v úrocích. Diskontní faktor počítaný pro 1 % 

jsem vţdy vynásobila ušetřenými náklady na energie a poté v jednotlivých letech 

výsledné hodnoty kumulovala aţ do výše vícenákladů. 
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Návratnost investice do pasivního domu (vícenákladů) vyhází v tomto případě 

22 let. Musím však zdůraznit, ţe tuto dobu je nutné brát jako orientační a stanovenou 

pro konkrétní projekt pasivního domu. Vzhledem k tomu, ţe jsem jako zdroj pro 

vytápění a ohřev teplé vody uvaţovala elektrickou energii, lze tuto návratnost povaţovat 

v mém případě za nejkratší. Pokud bych totiţ zvolila například plynový kotel, za 

energie ve standardním domě bych zaplatila méně peněz, a tím by také sníţila úspora. 

To znamená, ţe doba návratnosti by se prodlouţila.  

Úspory nákladů na energie počítám v jednotlivých letech jako konstantní 

(25 903 Kč), coţ v praxi není reálné. V prvních letech totiţ bývají ušetřené náklady 

niţší, protoţe nějakou dobu trvá, neţ si člověk zvykne a naučí se efektivně fungovat 

v takovém domě. Kdyţ bych tuto skutečnosti vzala v úvahu, byla by doba návratnosti 

ještě o něco delší.  

 

 

Graf 8 Kumulovaná úspora provozních nákladů 
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13.5 Čistá současná hodnota 

Úspora nákladů (CF) …25 903 Kč 

Diskontní faktor… 1 % 

Počet let … 15 

Tab.  21 Výpočet čisté současné hodnoty 

Rok CF [Kč] 
Diskontní faktor 

(1 %) 
PV [Kč] 

1 25 903 0,9901  25 646,560 

2  0,9803  25 392,711 

3 0,9706  25 141,452 

4 0,9610 24 892,783 

5 0,9515  24 646,705 

6 0,9420  24 400,626 

7 0,9327  24 159,728 

8 0,9235  23 921,421 

9 0,9143 23 683,113 

10 0,9053  23 449,986 

11 0,8963  23 216,859 

12 0,8874  22 986,322 

13 0,8787  22 760,966 

14 0,8700  22 535,610 

15 0,8613  22 310,254 

   Ʃ  359 145,096 

 

NPV = PV – IC  (15) 

NPV = 359 145 – 508 280 = - 149 135 Kč 

Tento ukazatel jsem vypočítala pro období 15 let, protoţe tato doba je shodná 

s ţivotností rekuperační jednotky. Čistá současná hodnota v mém případě vychází 

záporná. Podle rozhodovacího pravidla mohu vyhodnotit, ţe projekt nevytváří vyšší 

výnos v porovnání s vloţenými náklady a není pro nás výhodný.  

Ovšem přichází zde v úvahu podpora v rámci dotace Zelená úsporám 2015, ve 

které je moţné na pasivní dům získat aţ 550 000 Kč. Pokud bych vzala v potaz 50 % 

hodnoty dotace, coţ vychází na 275 000 Kč, tak čistá současná hodnota je rovna 

125 865 Kč a projekt je z hlediska efektivnosti přijatelný. 
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13.6 Vyhodnocení ekonomické efektivnosti 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice do pasivního domu jsem 

pouţila diskontovanou dobu návratnosti a ukazatel čisté současné hodnoty. Obě metody 

pomocí diskontního faktoru zohledňují čas i působení rizika.  

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda provoz pasivního domu pokryje 

zvýšené náklady spojené s výstavbou. I přes vícenáklady vynaloţené na pořízení 

pasivního domu, které činí 13 %, lze konstatovat, ţe se investice navrátí. Diskontovaná 

doba návratnosti v mém případě vychází 22 let. Ovšem tuto dobu je potřeba vyhodnotit 

jako orientační, protoţe není moţné dopředu určit růst cen energií, které mají na 

výslednou hodnotu značný vliv. Navíc jak jsem jiţ zmínila, je potřeba uváţit, ţe úspory 

nákladů na energie jsou ze začátku o něco niţší. Znamená, to ţe kdyţ vezmu v potaz 

dobu ţivotnosti rekuperační jednotky (zahrnutou do vícenákladů), která při pravidelné 

údrţbě vychází na 15 let, tak diskontovaná doba návratnosti je výrazně delší a 

z ekonomického hlediska se tato investice nevyplatí. Je těţké zohlednit všechny faktory 

a tuto hodnotu co nejpřesněji odhadnout. Musím také brát v úvahu, ţe rozpočet na 

standardní dům jsem vypracovala sice podle pasivního domu, ale kdybych zvolila jiné 

skladby, tak by se výsledné náklady o trochu lišily. Je také moţné, ţe v reálném 

provedení by se za standardní dřevostavbu zaplatilo o něco více peněz a to by sníţilo 

vícenáklady a také zkrátilo dobu návratnosti. Podle mě je investice do pasivního domu 

výhodná, a pokud na ni nepohlíţíme pouze tak, ţe nám záleţí hlavně na tom, jestli se 

nám zvýšené náklady na pořízení domu jednou vrátí, tak to rozhodně tomuto typu 

stavby přidává na hodnotě.  

Pasivní dům představuje svým charakterem dobrou investici uţ jen z hlediska 

svých výhod. Nemyslím si, ţe bychom při rozhodování mezi pasivním a standardním 

domem, měli vidět pouze to, jestli se nám to vůbec finančně vyplatí. Někdy se tyto 

domy vyplatí více jindy méně, pokud bych vycházela pouze z úspor za energie. Tepelný 

komfort a zdravé místo pro bydlení se nedají finančně ohodnotit. Proto je třeba si 

uvědomit všechny okolnosti, které souvisejí s touto problematikou. Výsledné úspory 

ovlivňuje od počátku samotný návrh projektu, lokalita aţ po provedení všech detailů a 

posléze provoz.  
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Graf 9 Náklady na PD a SD – bez dotace 

 

Graf 10 Náklady na PD a SD - vč. dotace 

Na grafu č. 9 jsou znázorněny náklady investiční, provozní a celkové. Provozní 

náklady jsem uvaţovala pro období 30 let. Z celého grafu je patrné, ţe pro pasivní dům 

vychází vyšší investiční náklady (rozdíl je 420 000 Kč) a o poznání niţší provozní 

náklady (rozdíl je 777 090 Kč). V posledních dvou sloupcích srovnávám celkové 

náklady, které vychází lépe pro pasivní dům.  
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V grafu č. 10 také uvádím náklady stejně tak jako v předchozím grafu s tím 

rozdílem, ţe jsem uvaţovala dotaci ve výši 275 000 Kč. To je 50 % z částky, kterou 

můţeme získat.  Stále tedy vychází investiční náklady o něco více v případě pasivního 

domu, ale rozdíl uţ není tak velký. Na celkových nákladech pak ušetříme 632 090 Kč. 

Pokud bych uvaţovala dotaci v plné výši, tak by rozdíl v celkových nákladech vyšel 

907 090 Kč. Na posledním grafu č. 10 je znázorněno kolik budeme platit za hypotéku a 

provoz. Výsledné hodnoty pro jednotlivé roky jsem počítala jako součet provozních 

nákladů a anuity. Rostoucí tendence vyjadřuje neustále se zvyšující ceny energií. Ve 

dvacátém roce náklady prudce klesají, protoţe jsme splatili poslední úrok a úmor 

hypotéky. Následně se pak hodnoty zvyšují opět z důvodu nárůstu cen energií. 

V případě pasivního domu o něco méně, protoţe energie je pouţita jen na polovinu 

celkové potřeby tepla na vytápění. Po celkovém shrnutí všech zjištěných informací 

mohu konstatovat, ţe pasivní dům je z hlediska ekonomického posouzení nevýhodný. 

Ovšem, podíváme-li se na to z pojetí neekonomického, ţe zdraví je k nezaplacení, tak se 

situace obrací. Pokud na financování pasivního domu získáme dotaci, začíná to pro nás 

být výhodnější tím víc, čím větší dotaci dostaneme.  

 

Graf 11 Náklady v průběhu jednotlivých let 
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14 Dotazník 

V rámci mého tématu diplomové práce jsem sestavila velmi krátký dotazník 

(dostupný online: http://www.survio.com/survey/d/B7H4M4G6A7S5Y5I8N). Chtěla 

jsem pomocí dotazníkového šetření zjistit, jaké je povědomí veřejnosti o pasivních 

domech.  

 

1. Pohlaví 

 muţ  

 ţena  

2. Věk 

 18 – 30 

 31 – 40   

 41 – 50  

 51 a více  

3. Vzdělání 

 základní  

 středoškolské bez maturity s výučním listem  

 středoškolské s maturitou   

 vysokoškolské  

4. Víte co je to pasivní dům? 

 ano  

 ne   

5. Charakteristická vlastnost pasivního domu je: 

 minimální spotřeba energie na vytápění   

 maximální spotřeba energie na vytápění  

 nevím  

6. Máte neomezené peněžní prostředky na stavbu domu. Který si vyberete? 

 standardní rodinný dům  

 pasivní rodinný dům  

 nízkoenergetický rodinný dům  

 

7. Má výstavba pasivních domů v ČR budoucnost? 

 ano  

 ne  

 nevím 
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14.1 Vyhodnocení dotazníku 

1. Pohlaví  

 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Ţena 50 64 

Muţ 28 36 

Celkem  78 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Věk 

 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

18 - 30 46 59 

31 - 40 1 1 

41 - 50 11 14 

51 a více 20 26 

Celkem 78 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 % 

64 % 

Pohlaví 

muţ

ţena

59 % 

1 % 

14 % 

26 % 

Věk 

18 - 30

31 - 40

41 - 50

51 a více
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3. Vzdělání 

 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Základní 0 - 

Středoškolské bez maturity 2 3 

Středoškolské s maturitou 30 38 

Vysokoškolské  46 59 

Celkem 78 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Víte co je to pasivní dům? 

 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Ano 68 87 

Ne 10 13 

Celkem  78 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 % 

38 % 

59 % 

Vzdělání 

základní

středoškolské
bez maturity

středoškolské s
maturitou

vysokoškolské

87 % 

13 % 

Víte co je to pasivní dům? 

ano

ne
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5. Charakteristická vlastnost pasivního domu je: 

 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

min. spotřeba energie 71 91 

max. spotřeba energie 2 3 

nevím 5 6 

Celkem  78 100 

 

 

6. Máte neomezené peněžní prostředky na stavbu domu. Který si vyberete? 

 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Standardní RD 11 14 

Pasivní RD 32 41 

Nízkoenergetický RD 35 45 

Celkem  78 100 

 

 

 

91 % 

3 % 
6 % 

Charakteristická vlastnost pasivního 

domu 

min. spotřeba
energie

max. spotřeba
energie

nevím

14 % 

41 % 

45 % 

Standardní RD

Pasivní RD

Nízkoenergetický
RD
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7. Má výstavba pasivních domů v ČR budoucnost? 

 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Ano 44 56 

Ne 9 12 

Nevím 25 32 

Celkem  78 100 

 

 

 
 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 50 ţen (64 %) a 28 muţů (36 %). Největší 

zastoupení má věková skupina 18 – 30 let, coţ je 59 % z celkového počtu respondentů. 

K průzkumu se vyjádřilo 59 % vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Mohu tedy 

konstatovat, ţe výsledky průzkumu se přiklání na stranu pasivních domů. Můţe to být 

ovlivněno právě tím, ţe dotazník v největší míře vyplnili právě vysokoškoláci 

v uvedené věkové hranici.  

Většina dotazovaných odpověděla, ţe znají pojem pasivní dům nebo o něm 

alespoň někdy slyšeli a také správně vyhodnotili následující otázku, která se týkala 

charakteristické vlastnosti pasivního domu. Správná odpověď byla, ţe jde o minimální 

spotřebu energie na vytápění. Takto odpovědělo 91 % dotazovaných. Důleţitou 

otázkou, kterou jsem zahrnula do svého dotazníku, byla volba mezi standardním, 

nízkoenergetickým a pasivním rodinným domem. Nízkoenergetický dům by si nechalo 

postavit 45 % dotazovaných a pasivní dům jen o čtyři procenta méně. Na otázku jestli 

má výstavba pasivních domů u nás budoucnost odpovědělo 56 % zúčastněných kladně. 

Podle mého názoru je pouze otázka času, kdy začneme brát pasivní domy jako standard.  

 

56 % 

12 % 

32 % 
Ano

Ne

Nevím
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Závěr 

Lidé uţ od pradávna zdokonalovali svá obydlí tak, aby co nejlépe zuţitkovali 

dostupné materiály. Zprvu to bylo zejména kvůli klimatickým změnám a ochranou před 

zvěří a dalším nebezpečím. Kdyţ se na to podíváme dnes, tak sice máme k dispozici 

nejmodernější technologie a stavební materiály, ale trendem se stal ústup od náročné 

výstavby a vrací se zpět jednoduchost a nízká energetická náročnost. Mohli bychom si 

poloţit otázku, jestli je vůbec moţné něco takového prosadit i u nás v České republice 

na takové úrovni jako u našich sousedů. Aby pasivní domy brala veřejnost jako běţný 

pojem a byl o ně zájem, protoţe doposud tyto stavby zaujímají jen zlomek celkově 

postavených domů. Podle mě je to jen otázka času. Jsme teprve na začátku velkého 

boomu.  

Ukazuje se, ţe začínáme cítit odpovědnost nad některými globálními problémy a 

snaţíme se je řešit v podobě energeticky úspornými opatřeními. Kdyţ se podíváme 

kolem sebe, společnost nás tlačí k tomu, abychom šetřili. Ekologické myšlení nám 

vštěpovali uţ ve školách (šetřit vodou, svítit úsporně, třídit odpad). Stejně tak k tomu 

povedeme i naše děti a jejich děti svoje děti. My také začínáme stavět úsporné stavby a 

v budoucnu to bude úplně stejné naše názory a návyky předáme dětem a ty zase dál. 

Podle mě energeticky úsporná výstavba bude za několik desítek let na takové úrovni, 

jako jsou dnešní standardní stavby. Pořád je co zlepšovat. Kaţdou realizací pasivního 

domu se dostáváme o krok dál.   

Pasivní dům přestavuje daleko zdravější a komfortnější místo pro bydlení. 

Nejprve se lidé v rámci této výstavby zajímali především o to, jak je pro ně výhodné 

z hlediska nákladů bydlet v takovém domě. Jenţe čistý vzduch, který významně 

přispívá ke zdraví obyvatel domu, se nedá vyčíslit. Proto je na kaţdém z nás, abychom 

si vyhodnotili, zda bychom v takovém domě chtěli proţít svůj ţivot či nikoliv. Pasivní 

dům je odpovědí na udrţitelný rozvoj v budoucnosti a stále více lidí v něm nachází 

zalíbení.  

Cílem mé diplomové práce bylo posouzení ekonomické efektivnosti pasivního 

domu. Na základě poskytnutých podkladů k pasivnímu domu od pana Ing. Koloděje 

jsem vyhodnotila návratnost vícenákladů souvisejícími s výstavbou pasivního domu. 

Z výsledků mých propočtů je patrná diskontovaná doba návratnosti přibliţně dvacet let.  
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Kdyţ vezmu v potaz ţivotnost rekuperační jednotky, která je zhruba 15 let, tak 

je investice nevýhodná. Výsledky je ovšem potřeba brát jako orientační, protoţe je 

hodně faktorů, které je ovlivňují. Kdybych například ve standardním domě uvaţovala 

jiný (levnější) způsob vytápění, tak by vícenáklady byly niţší a doba návratnosti naopak 

vyšší. Lidé by se na pasivní dům měli dívat především jako na zdravější moţnost, jak 

proţít svůj ţivot a zajistit si také nízké platby do důchodového věku. Tento moderní 

přístup k bydlení jako takovému je podloţený tepelnou pohodou, čistým vzduchem a 

příjemným prostředím. Aţ teprve po této vizi bychom se měli ohlíţet po tom, kolik se 

dá v takovém domě ušetřit. Při psaní mé diplomové práce jsem se dozvěděla spoustu 

nových a uţitečných informací o pasivní výstavbě a udělala jsem si představu, na co je 

třeba dávat pozor a jaké zásady dodrţovat. Uvědomila jsem si, ţe ani v tomto případě 

by nemělo jít jenom o peníze.  

Za kvalitu se platí a v dnešní době ne zrovna málo. Proto bychom měli mít na 

paměti všechny výhody pasivního domu a nevidět jen nízké náklady na vytápění i přes 

to, ţe je to bráno za nejopěvovanější výhodu, kterou se dočtete v kníţkách i na 

internetu. Nejlepší je, kdyţ se tam také dočtete, ţe vám stavební firma postaví pasivní 

dům za cenu standardního. To uţ by se člověk měl pozastavit a brát tuto nabídku za 

nereálnou a při nejmenším podezřelou. Pokud by ovšem výstavba domu nebyla 

podpořena dotací. V takovém případě by bylo moţné, ţe se z těchto prostředků pokryjí 

vícenáklady, ale jinak rozhodně ne. Vţdy nás budou stát něco navíc veškerá opatření, 

aby pasivní dům byl dobře postavený a splňoval všechny poţadavky. Pasivní dům 

představuje moţnost, jak efektivně investovat peníze do bydlení, zdraví a důchodového 

věku a být šetrnější k přírodě. Stavte pasivní domy, má to smysl.  
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