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Abstrakt 
Na základě dostupných odborných podkladů se tato diplomová práce zabývá 

problematikou vytápění a větrání v nízkoenergetických domech. V těchto budovách jsou 
kladeny zvláštní požadavky na tepelný odpor konstrukcí, přísnější nároky na otopnou 
soustavu a přípravu teplé vody, důraz na kvalitu tepelných zdrojů zejména s ohledem na 
účinnost. Z těchto důvodů mají nízkoenergetické domy ve srovnání s běžnou novostavbou 
přibližně jen poloviční až třetinovou spotřebu tepla na vytápění. V diplomové práci jsou 
popsány specifika pro výstavbu domů s požadavky na nízkou spotřebu energie. Dále jsou zde 
uvedeny možnosti snižování energetické náročnosti budov při zachování komfortu bydlení. 
V rámci této diplomové práce byly pro názornost porovnávány některé možnosti snižování 
energetické náročnosti budov a jejich certifikace.  

 

 

Klíčová slova 
nízkoenergetický dům, úspory energie, náročnost budovy, větrání, vytápění, 

klimatizace, štítek 

 

 

 

 

Abstract 
Following the available special sources, the dissertation is dealing with the heating and 

ventilation in the low-energy houses. For such buildings there are special requirements: the 
thermal resistance of the frame, stricter demands on heating system and hot water preparation,  
the quality of heat sources, especially with regards to the efficiency. For these reasons the 
low-energy house has only about half to one-third the consumption of heating compared with 
normal new building. The specifics for the construction of buildings with the requirements for 
low power consumption are described in the dissertation. There are also presented most of the 
possibilities of reducing the energy consumption of buildings while maintaining the living 
comfort. Within the frame of the work some possibilities of decreasing of the building energy 
intensity were compared as well as their certifications.  

 

 

Keywords 
low-energy house, savings energy, intensity of buildings, ventilation, heating, air 

conditioning, label 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 

Název Veličina Jednotky 

činitel teplotní redukce bi 1 

měrná tepelná kapacita c kJ.kg-1K-1 

základní rozdíl teplot vnitřního 
a venkovního vzduchu 

e1 °C 

poměrná plocha fW 1 

rychlost proudění vzduchu v m.s-1 

celková plocha lehkého obvodového 
pláště 

A m2 

účinná plocha solárních kolektorů  Asc,sy m2 

průsvitné výplně otvoru pro rámy 
lehkého obvodového pláště 

Aw m2 

faktor tvaru budovy A/V m-1 

klasifikační ukazatel Cl 1 

ztráta konstrukce prostupem tepla HTi W.K-1 

celkový instalovaný příkon příslušné 
osvětlovací soustavy  

PL,sys,z W 

tepelný odpor konstrukce RN m2.K.W-1 

odpor přestupu tepla na vnitřní straně 
konstrukce 

Rse m2.K.W-1 

odpor přestupu tepla na vnější straně 
konstrukce 

Rsi m2.K.W-1 

odpor konstrukce při prostupu tepla RT m2.K.W-1 

odpor přestupu tepla na vnější straně 
konstrukce 

Rsi m2.K.W-1 

průměrný součinitel prostupu tepla Uem W.m-2.K-1 

požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W.m-2.K-1 

součinitel prostupu tepla Ui W.m-2.K-1 

požadovaný průměrný součinitel 
prostupu tepla 

UN W.m-2.K-1 

průměrný součinitel prostupu tepla Ui W.m-2.K-1 

objem budovy V m3 

roční potřeba teplé vody  VW,j m3.a-1 

tepelný výkon vzduchotechnického 
zařízení  ΦHl kW 
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Název Veličina Jednotky 

jmenovitý tepelný výkon zdroj tepla  ΦRH kW 

jmenovitý tepelný výkon zdrojů tepla 
(systému vytápění) 

ΦRH,sys MW 

účinnost zpětného získávání tepla 
v systému mechanického větrání  

ηH,hr,sys 1,% 

účinnost kotle pro zemní plyn ηKZ 1, % 

celková účinnost solárního kolektoru  ηsc,sys 1, % 

měrná potřeba tepla na vytápění za rok θA kWh.m-2.a 

roční potřeba teplé vody  θH,h,sys °C 

vnější návrhová teplota v zimním období θae °C 

vnitřní výpočtová teplota θim °C 

základní rozdíl teplot vnitřního a 
venkovního vzduchu 

∆ θie °C 
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1 ÚVOD 

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu celosvětovému a zejména evropskému tlaku na 
snižování spotřeby energií v souvislosti s nutností omezování produkce skleníkových plynů, 
ale také z důvodů ekonomických a bezpečnostních, se stále více do popředí zájmu dostává 
oblast úspor provozu budov, které v  rozvinutých zemích představují okolo 40 % celkové 
spotřeby energie. Zájem o snižování energetické náročnosti nově stavěných, ale 
i rekonstruovaných budov je také ovlivněn zvyšujícím se zájmem investorů a vlastníků. 
Důvodem je existence různých pobídek v oblasti dotací úsporných staveb, ale také z důvodu 
potřeby omezování negativního vlivu vysokých cen energií, do značné míry ovlivňujících 
celkové náklady na bydlení. Specifikem budov je nejen jejich velký podíl na celkové spotřebě 
energií, ale také poměrně dlouhá životnost a tím i větší záruka návratnosti vložených 
investičních prostředků.  

Diplomová práce se zabývá zdůvodněním oprávněnosti stavby nízkoenergetických 
budov, historickým vývojem, specifickými vlastnostmi stavebních konstrukcí a energetických 
zařízení, zejména pak zdroji tepla s možností využití alternativních zdrojů, otopnými systémy, 
větráním a rekuperací tepla, parametry ovlivňujícími energetiku těchto staveb, atd. Hlavní 
pozornost je věnována kategorii nízkoenergetických domů, které jsou energeticky úspornější 
ve srovnání s běžnou výstavbou podle požadovaných standardů. Jejich tvar, stavební postupy 
a následný provoz se však od běžné výstavby ještě významně neodlišuje a to na rozdíl 
od pasivních a nulových domů, jejichž výstavba již vyžaduje zcela odlišný přístup.  

Součástí této práce je variantní výpočet energetické náročnosti fiktivní novostavby 
rodinného domu. Jedná se o „Energetický štítek obálky budovy“ podle ČSN 73 0540-2 z roku 
2007 a „Průkaz energetické náročnosti“ dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické 
náročnosti budov. Ve výpočtech s grafickým výstupem je porovnávána budova stejné 
velikosti a tvaru v běžném standardu „Vyhovující – doporučené úrovně“ s budovou 
v nízkoenergetickém standardu „Úsporná“ s přihlédnutím k případnému využití alternativního 
zdroje a rekuperace tepla. 
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2 POČÁTKY A VÝVOJ V OBLASTI NÍZKOENERGETICKÉ 
VÝSTAVBY 

Jednou z mnoha variant, jak racionálně řešit úspory provozu budov je především 
v oblastech snižování množství energií nezbytných k vytápění a ohřevu teplé vody. V této 
souvislosti se zejména mluví o oblastech: 

• Zlepšování tepelně-izolačních vlastností obvodových konstrukcí budov - 
týká se nových, i dodatečně zateplovaných stávajících objektů, 

• Optimalizace zdrojů tepla a zvýšení účinnosti otopných soustav – týká 
se jak dálkového vytápění přechodem ze čtyř na dvoutrubkový rozvod topné 
vody s ohřevem teplé vody až v jednotlivých domech, tak domovních zdrojů 
tepla využíváním kotlů s vyšší účinností, kogeneračních jednotek nebo 
tepelných čerpadel v kombinaci se slunečními kolektory, 

• Zkvalitnění regulace – např. náhradou regulace podle vnitřní teploty regulací 
podle venkovní teploty doplněné koncovou regulací, například pomocí 
termostatických ventilů u jednotlivých otopných těles ústředního topení. 

Kombinace těchto možností na kvalitativně vyšší úrovni je pak využívána 
v nízkoenergetické výstavbě. Výhody malé spotřeby tepla na vytápění v souvislosti 
se snížením závislosti na stoupajících cenách energií, vysoká kvalita vnitřního prostředí při 
minimálním zvýšení investičních nákladů, zpravidla mezi 5 – 8 %, jsou zcela přesvědčivým 
atributem k výstavbě nízkoenergetických, ale i pasivních domů [1]. Důležitým 
celospolečenským stimulem k realizaci staveb s co nejnižší spotřebou energií je rovněž 
ochrana životního prostředí. Z místního a regionálního hlediska lze tímto způsobem přispět 
k omezení výskytu škodlivých plynných a prašných exhalací, z celosvětového hlediska se pak 
jedná o účinný způsob ke snižování negativních důsledků záporné globální externality 
v podobě antropogenního zvyšování CO2 v atmosféře, které může vést k nevratným 
klimatickým změnám s předpokladem velmi negativního dopadu na celou živou přírodu naší 
planety. 

Již v antickém Řecku nebo Číně a dokonce i v 1. století před naším letopočtem 
u indiánů Severní Ameriky byly zaznamenány prvopočátky nízkoenergetické výstavby. Byla 
zde využívána solární energie pronikající do budov pomocí patřičného uspořádání 
prosklených částí a následnou promyšlenou akumulací tepla [2]. Vhodným příkladem 
z období Starého Říma jsou známé lázně v Pompejích, kde vhodné zasklení částí budov 
umožňovalo návštěvníkům využívat sluneční teplo v horkovzdušných potních lázních. 
Znovuobjevení a progresivní nárůst zájmu o sluneční energii má počátek v 60. letech 
20. století. Možnosti energetických úspor byly však v této době ještě značně omezené, 
vzhledem k výrazně horším tepelně-fyzikálním vlastnostem používaných materiálů, 
chybějícím stavebním technologiím a v neposlední řadě také díky nezkušenosti projektantů, 
realizačních firem a samotných stavebníků, kteří k realizaci nízkoenergetických a úsporných 
budov ještě navíc nebyli ani dostatečně stimulováni. 

Významným stimulem ke snižování energetické náročnosti budov včetně stupňujícího 
se zájmu o využívání sluneční energie, ale také stimulem ke zvyšování účinnosti v průmyslu 
a dopravě bylo prudké zvýšení cen energetických surovin a následné ropné krize v 70. letech 
20. století (U nás se projevilo omezeně s určitým zpožděním a to díky nízkým cenám 
tuzemského uhlí a pomaleji rostoucím cenám ropy, které jsme od SSSR nakupovali sice 
za světové ceny, ale ne ceny okamžité, ale průměrné za posledních 5 let). Dalším důvodem 
pozornosti oblasti nízkoenergetické výstavby pak souviselo s prvními varovnými signály 
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globálního oteplování a objevením souvislosti se stále se zvyšující celosvětovou spotřebou 
fosilních paliv a s ní spojené produkce CO2 způsobující intenzifikaci skleníkového efektu. 

2.1 Důvody potřeby snižování energetické náročnosti budov 

Koncepce nízkoenergetických a pasivních domů, která vznikla jako odpověď 
na rostoucí ceny energií se v řadě technických parametrů a stavebních postupů odlišuje 
od běžné výstavby. Přestože předpisy týkající se měrné potřeby tepla na vytápění a dalších 
tepelně-technických i dalších energetických ukazatelů se stále zpřísňují, mají budovy s velmi 
nízkou energetickou náročností spotřebu tepla výrazně nižší ve srovnání s běžnou výstavbou. 
Za nízkoenergetické domy považuje norma ČSN 73 0540-2 a technická normalizační 
informace TNI 73 0329 budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 
50 kWh.m-2.a-1. Existují však tzv. pasivní domy, které mají spotřebu tepla mnohem nižší [3]. 

Tabulka 1  Základní rozdělení budov podle potřeby tepla na vytápění pro Českou republiku 
a Německo [4] 

Kategorie 
Potřeba tepla na vytápění v kWh.m-2.a-1 

ČR Německo 

Starší budovy ≥ 150 (často až dvojnásobek 
hodnot pro obvyklé novostavby 

≥ 100 

Obvyklá novostavba podle 
aktuálních závazných požadavků 

80 – 140 ≤ 50 

Tepelně úsporné ≤   80 ≤ 25 

Nízkoenergetický dům ≤ 50 ≤ 15 

Pasivní dům ≤ 15 ≤ 3 

Nulový dům ≤ 5 ≤ 3 

 

2.2 Členění domů s nízkou spotřebou energie 

Jak již bylo v předcházejícím odstavci zmíněno, domy postavené v nízkoenergetickém 
standardu nepřesáhnou měrnou roční spotřebu tepla 50 kWh.m-2.a. Této hodnoty lze 
za určitých podmínek, např. omezení negativního působení tepelných mostů, instalací otopné 
soustavy s vyšší účinností, využitím kvalitní regulace vytápění a ohřevu teplé vody - TV atd. 
dosáhnout při využití kvalitativně běžně dostupných materiálů u budov s různými tvary a 
výčnělky. 

Pasivní domy dosahují roční spotřeby tepla do 15 kWh.m-2.a. Dalšími kritérii 
určujícími tuto kategorii je celková neprůvzdušnost budovy (hodnota n50 = 0,6 h-1) a zároveň 
celková spotřeba primární energie spojena s provozem budovy (vytápění, ohřev teplé vody 
a elektrická energie pro spotřebiče a osvětlení) nesmí překračovat 120 kWh.m-2.a [1]. 

Dalším příkladem budov s nízkou spotřebou tepla jsou tzv. nulové domy, které mají 
potřebu tepla blízko k nule (méně než 5 kWh.m-2.a). Tyto stavby je možné stavět jen 
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v určitých lokalitách a za použití nemodernějších technologií. Vzhledem k náročnosti tohoto 
typu stavby se v České republice výstavby nulových domů provádějí jen ojediněle. 

Navrhovat je možné také domy, které lze nazvat domy s energetickým přebytkem 
nebo také pozitivní domy. V podstatě se jedná o pasivní domy, které jsou navíc ve větší míře 
vybaveny fotovoltaickými systémy pro výrobu elektrické energie. Tyto systémy dodávají 
přebytečnou energii do rozvodné sítě a v celkovém ročním součtu mohou vyrobit více 
energie, než se spotřebuje.  

Mimo tyto kategorie definované v technických normách lze zaznamenat i další názvy 
vyjadřující určitá specifika s možným zařazením do některé z výše uvedených kategorií. 

Mezi takto specifické stavby je možné zařadit „energeticky nezávislé domy“. Tyto 
objekty jsou energeticky zcela nezávislé, ke svému provozu nepotřebují připojení na vnější 
zdroj energie. Jedná se hlavně o stavby umístěné v extrémních vysokohorských polohách, kde 
nejsou k dispozici obvyklé energetické sítě. 

Mezi další specifické stavby patří „inteligentní domy“, u kterých je stěžejní důraz 
kladen na řízení provozu otopných soustav nebo klimatizace, ohřevu teplé vody a dalších a to 
nejen energetických zařízení. K tomu se využívá zařízení výpočetní techniky, prostřednictvím 
kterého vlastníci nebo uživatelé mohou aktivně ovlivňovat provoz těchto zařízení 
a přizpůsobovat ho momentálním potřebám.  

Dalšími takto specifickými stavbami mohou být „solární domy“, při jejichž stavbě 
a následném využívání je kladen hlavní důraz na využívání sluneční energie a to jak přímo, 
vhodným situováním a tvarem těchto budov tak i nepřímo maximálním využitím solárních 
teplovodních nebo fotovoltaických systémů. 

 



 

 14

3 ZÁSADY VÝSTAVBY NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ 

Základní energetický cíl při stavbě nového domu nebo rekonstrukci stávajícího je 
zapotřebí určit již při tvorbě projektu. Výsledek energetických vlastností může ovlivnit 
zejména:  

• volba pozemku a osázení stromů na něm a v jeho blízkosti, 

• orientace budovy ke světovým stranám s ohledem na dopad slunečních paprsků 
během dne/roku a zároveň na předpokládané budoucí zastínění budovy zelení, 
okolní zástavbou, 

• převládající směr a síla větru, 

• velikost budovy, 

• tvarové řešení, 

• vnitřní uspořádání s ohledem na soulad vytápěcích režimů a orientací prostorů 
ke světovým stranám, 

• vlastnosti obvodových konstrukcí, 

• velikost prosklených ploch na jednotlivých fasádách, 

• řešení potřebné výměny vzduchu, 

• vnitřní tepelné zisky podle charakteru provozu v budově, 

• otopná soustava, 

• způsob, jakým je zajištěna pohoda prostředí v teplé části roku, 

• skutečné dosažené energetické vlastnosti budovy po realizaci, 

• skutečný způsob užívání budovy. 

Každý z výše vyjmenovaných bodů nám může výrazně ovlivnit energetické podmínky 
budovy. Proto je zapotřebí vytvářet projekt jako celek, nikoli řešit jednotlivé části postupně. 

3.1 Tvar a dispozice budovy 

Ideální dispozice budovy, jak je znázorněno na obrázku 1, použil již přibližně 
400 let p. n. l. filozof a myslitel Sokrates. Navrhl svůj dům ve tvaru obrovského trychtýře, 
který se otevíral k jižnímu slunci a snižoval směrem k severu, aby lépe vzdoroval zimním 
větrům. Během zimního období tak byl interiér prohříván a v létě naopak vrhal stín z důvodu 
předsazené střechy.  



 

 15

Proto, aby dům mohl využívat sluneční energii, měla by být většina prosklených ploch 
orientována na jih. Pozemek by tedy na této straně (od jihovýchodu přes jih po jihozápad) měl 
skýtat dostatek soukromí a zároveň by neměl být stíněn vysokou zelení nebo zástavbou. 
Důvodem je poloha slunce během dne. Prosklené jižní stěny lze před vysokým ostrým 
sluncem lehce zastínit pomocí vysunuté střechy nebo markýzy. Sluneční paprsky dopadající 
pod ostrým úhlem se tak odráží zpět. U západních/východních prosklených stěn je slunce 
nízko, takže by se ráno a večer dům přehříval, jak je naznačeno na obrázku 2 [5].  

Nejmenší prosklené plochy na severní straně jsou vhodné především pro servisní 
místnosti (WC, šatny, sklad). 

 

Obr. 1  Schéma Sokratova domu 

 

Obr. 2  Jižní a západní zasklení 
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Dalším energetickým faktorem určujícím polohu budovy je dopravní vzdálenost. 
Každodenní dojíždění individuální dopravou za prací může zřetelně překračovat roční 
spotřebu energie než celého domu.  

3.2 Konstrukce budovy 

Ideálním kompaktním tvarem budovy z hlediska eliminace tepelných mostů a také 
z hlediska poměru objemu k velikosti ochlazovaných ploch by byla koule či polokoule. 
Z praktického hlediska je však tento projekt nerealizovatelný. Optimálním tvarem je kvádr 
nebo krychle blížící se tvaru kvádru, bez zbytečných výčnělků. 

Obvodové a další konstrukce, oddělující prostory s různou teplotou vzduchu musí 
splňovat řadu požadavků [1]: 

• omezení prostupu tepla – vyjádřeno pomocí součinitele prostupu tepla, 

• zajištění dostatečné teploty na vnitřním povrchu konstrukcí i za velmi nízkých 
venkovních tepot, 

• vyloučení nebo alespoň omezení kondenzace vodních par v konstrukcích – 
vyjádřeno pomocí roční bilance zkondenzovaného a vypařitelného množství 
vodní páry, 

• vyloučení průniku vzduchu skrz konstrukce, omezení průniku vzduchu 
funkčními spárami a konstrukčně podmíněnými netěsnostmi, omezení 
energetického vlivu tepelných mostů (tepelných vazeb) v místech napojení 
konstrukcí mezi sebou. 

3.2.1 Součinitel prostupu tepla 

Požadavky na tepelně-technické vlastnosti jednotlivých obvodových konstrukcí pro 
běžnou stavbu jsou dány normou ČSN 73 0540–2 z roku 2007. Rozhodujícím kriteriem je 
součinitel prostupu tepla. Vyjadřuje, kolik tepelné energie projde jedním m2 plochy 
konstrukce za vteřinu při rozdílu teplot jeden Kelvin. Pro nízkoenergetické budovy je vhodné 
navrhovat konstrukce se součinitelem prostupu tepla na úrovni přibližně 2/3 normou 
doporučených hodnot. Současné požadavky jsou vypsány v tabulce 2. 
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Tabulka 2   Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 pro budovy 
s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C [6] 

Popis konstrukce 

Součinitel prostupu tepla 
UN,20 [W.m-2.K-1] 
Požadované 
hodnoty 

Doporučené 
hodnoty 

Střecha plochá a šikmá do 45° včetně 
Podlaha nad venkovním prostorem 

0,24 0,16 

Strop pod nevytápěnou půdou (střecha bez tepelné izolace) 
Podlaha a stěna s vytápěním (vnější vrstvy od vytápění) 

0,30 0,20 

Stěna vnější 
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) 
Střecha strmá se sklonem nad 45° 

lehká 0,30 0,20 

těžká 0,38 0,25 

Podlaha/stěna přilehlá k zemině  
Strop/stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 

0,60 0,40 

Strop/stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru 
Strop/stěna vnější z částečně vytápěného k venkovnímu prostředí 

0,75 0,50 

 
Podlaha a stěna částečně vytápěného prostoru přilehlá k zemině  

0,85 0,60 

Stěna mezi sousedními budovami 
Strop s rozdílem teplot do 10 °C včetně 

1,05 0,70 

Stěna s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,30 0,90 
Strop vnitřní s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,2 1,45 
Stěna vnitřní s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,7 1,80 
Okno, dveře aj. výplň otvoru, ve vnější stěně a strmé střeše z 
vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) 
Kovové rámy přitom musí mít Uf ≤ 2,0 W.m-2.K-1, ostatní rámy 
těchto výplní otvorů musí mít Uf ≤ 1,7 W.m-2.K-1 

1,70 1,20 

Okno, dveře a jiná výplň otvoru ve stěně a strmé střeše, z 
vytápěného do částečně vytápěného prostoru nebo z částečně 
vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) 

3,5 2,3 

Šikmé střešní okno, aj. výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše 
z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 
Pro jejich rámy včetně izolačního obkladu platí: 
Uf ≤ 2,0 W.m-2.K-1 

1,5 1,1 

Dtto, z vytápěného do částečně vytápěného prostoru nebo z 
částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí 

2,6 1,7 

Lehký obvodový plášť  (LOP) hodnocený jako 
smontovaná sestava včetně nosných prvků, s průsvitnou 
částí o poměrné ploše fw = Aw / A, kde A je celková 
plocha LOP a Aw je plocha jeho průsvitné výplně otvoru 
Pro rámy LOP platí: Uf ≤ 2,0 W.m-2.K-1 

fw ≤ 0,50 0,3 + 1,4 . fw 
0,2 + fw 

fw > 0,50 0,7 + 0,6 . fw 

Dosažení deklarovaných hodnot v reálných podmínkách na stavbě není snadné, 
souvisí s obvyklou kvalitou provádění. 
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3.2.2 Prostupnost vodní páry konstrukcí 

Jeden z dalších úkolů projektantů je zkontrolovat výpočtem dle normy [6], zda 
v konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry. Pomocí roční bilance vlhkosti lze určit 
vhodnost konstrukce. V případě chybných výpočtů je riziko zkrácení předpokládané 
životnosti konstrukce a to z důvodů zvýšení hmotnostní vlhkosti materiálu, zhoršení 
hygienických podmínek (vznik plísní) a zvýšení hmotnosti konstrukce mimo rámec statického 
výpočtu [1]. 

3.2.3 Tepelné mosty 

Navrhování tloušť ky tepelné izolace budovy je vždy spojena s různými typy tepelných 
mostů. Jedná se o části konstrukce, kde je umožněn zvýšený únik tepelné energie z interiéru 
do okolního prostředí. Tím dochází jednak k tepelným ztrátám, což má negativní vliv na 
energetickou bilanci budovy, ale také k poklesu vnitřní povrchové teploty pod hodnotu 
teploty rosného bodu a následné kondenzaci vodních par. Zvyšování relativní vlhkosti je 
ideální pro růst plísní a vzniku vnitřního mikroklimatu nevhodného pro pobyt lidí.    

Tepelné mosty (systémové, nahodilé) vznikají v místech, kde je konstrukce či izolace 
zeslabena nebo přerušena. Tepelnými vazbami jsou myšleny styky dvou a více konstrukcí, 
které tvoří kout. 

Typickými místy, kde vznikají tepelné mosty, jsou: 

• napojení obvodových stěn na spodní stavbu, 

• osazení oken a dveří do obvodových stěn, 

• napojení krovu na obvodové stěny, 

• styk nosných prvků krovu, 

• uložení stropů do obvodových nosných stěn, 

• balkóny, římsy, stříšky a podobné prvky. 

Tepelné mosty dokumentuje např. uvedený termogram na obrázku 3, který byl pořízen 
sdružením Energy Consulting [7]. Zde jsou patrné tepelné mosty mezi jednotlivými 
tvárnicemi a mírně také nad okny. 

 

 

Obr. 3  Termovizní snímek budovy 
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3.2.4 Průvzdušnost konstrukce 

Pro konečnou tepelnou bilanci nízkoenergetických domů je poměrně zásadní dosažení 
extrémní vzduchotěsnosti obvodového pláště budovy. Celková neprůvzdušnost obvodového 
pláště budovy nebo její ucelené části se ověřují pomocí celkové intenzity výměny vzduchu 
n50. Tato hodnota nám udává intenzitu výměny vzduchu v objektu pri tlakovém rozdílu 50 Pa 
za jednu hodinu. Typickými netěsnostmi může proudit teplý vzduch z interiéru do exteriéru 
a působit tak jako nositel vlhkosti. Zpravidla se tyto páry hromadí ve vrstvách konstrukcí 
do nasákavých materiálů a při teplotních rozdílech kondenzují na chladnějších místech, nebo 
rozhraních materiálů s různým difuzním odporem. Takové podmínky jsou vhodné pro vznik 
plísní, hub, …atd. 

Technické parametry zařízení stanovuje ČSN EN 13 829 Tepelné chování budov - 
Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda ČSNI 2001. Norma stanovuje dvě metody 
měření průvzdušnosti. Jedná se o tzv. Blowerdoor test. 

Metoda "A" je měřením certifikačním, kdy v dokončené a provozované budově se 
provede měření průvzdušnosti za uzavření technologických zařízení jejich vlastními 
prostředky (zalití vodních uzávěrů, uzavření komínových tahů, uzavření klapek 
vzduchotechniky apod.). Z tohoto důvodu musí instalovaná zařízení umožňovat takové vlastní 
uzavření a to nezávisle na dodávané energii. Metoda "B" slouží k ověření těsnosti prosté 
obálky budovy za vyloučení technologických průchodů (kanalizace, vzduchotechnika, 
kouřovody aj.), Několikerým vyvoláním tlakového rozdílu srovnatelného s testem lze 
dohledat a dotěsnit zjevné defekty a nedodělky.  

Zařízení pro tento test se skládá z velkoprůměrového ventilátoru s proměnným 
průměrem ústí, proměnným výkonem řízeným ručně nebo automaticky v závislosti na 
tlakových poměrech v budově, vně budovy a na průchodu ventilátoru. Ventilátorem osazeným 
v rámu s plachtou ve dveřích, popř. okně v obvodové stěně se vyvolá postupně tlakový rozdíl 
20-100 Pa a z tlaku na ventilátoru se stanoví průtok vzduchu k jednotlivým tlakovým krokům 
pro kalibrovanou geometrii ústí ventilátoru.  

3.3 Tepelně-izolační vlastnosti obálky budovy 

Na volbu konstrukčního systému budovy a volbu skladeb obvodové kostry se 
zpravidla soustřeďuje největší pozornost. Má-li být dům kvalitní a přitom ne zbytečně drahý, 
je třeba porovnávat všechny konstrukce současně a hledat zlepšení tam, kde je to 
nejefektivnější. Volba konstukcí může být ovlivněna způsobem vytápění a cenou paliva, ale 
také je možné navrhovat obvodové konstukce podle předem určené úrovně součinitele 
prostupu tepla, vhodnosti z hlediska prostupu vodních par. Dále by měly být splněny 
požadavky norem na šíření tepla, únosnost, zvukově-izolační parametry, požární odolnosti 
a zdravotní nezávadnost.  

Na trhu existuje již nepřeberné množství různých typů stavebních materiálů 
a konstrukcí, které lze různě modifikovat a vzájemně kombinovat. Každá konstrukce by však 
měla být ověřena tepelně-technickým výpočtem. 

Tradiční pohled laické veřenosti považuje za „hodnotnější“ zděnou stavbu. Paradoxem 
však zůstává, že uživatelský tepelý komfort kamenného domu je výrazně hoší oproti 
celodřevěné konstrukci. Pro nízkoenergetické domy lze použít tepelně izolační pálené 
keramické bloky, lehčený beton, porobeton, ale i betonové tvárnice a vápenopískové cihly, 
které se musí pro dosažení tepelně izolačních parametrů kombinovat s izalacemi 
z polystyrenu nebo minerálních vat. Tepelná izolace může být provedena jako vnější 
kontaktní zateplení se stěrkovou omítkou. Další možná varianta zateplení může být provedena 
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tak, že izolace je překryta vnějším pláštěm (mezi ním a izolací je odvětrávaná vzduchová 
mezera) [13].  

U staveb ze dřeva je škála konstrukcí opět velmi široká, počínaje vývojově nejstarším 
typem – roubené stavby, přes stavby srubové, stavby s hrázděnou konstrukcí až po konstrukce 
z dřevěných panelů (sendviče ze dřeva a tepelné izolace), které se vyrábějí přímo v továrně. 
Asi jedinou významnou slabinou nízkoenergetických staveb s lehkou dřevěnou konstrukcí je 
nutnost zajištění vzduchotěsnosti obvodového pláště. Je důležité pečlivě kontrolovat riziko 
kondenzace vlhkosti v konstrukci. Dřevo s vlhkostí nad 20 % je ohroženo napadením 
dřevokaznými houbami, což může během let věst až k destrukci konstrukce [13], [17].  

3.4 Ostatní zdroje energetických úspor 

Přestože v oblasti energetické náročnosti budov jsou rozhodujícími činiteli vytápění 
a ohřev teplé vody, je třeba spotřebu energie hodnotit v nízkoenergetických domech jako 
celek. Tudíž je vhodné posuzovat energetickou efektivnost u bytových spotřebičů. Základním 
právním předpisem, který upravuje povinnosti výrobců a dovozců, je zákon č. 406/2000 Sb. 
o hospodaření energií v aktuálním znění a jeho prováděcí vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování 
technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče 
uváděné na trh. Zákon o hospodaření energií ukládá povinnost tuzemským výrobcům 
a dovozcům u hromadně vyráběných energetických spotřebičů dodat energetické štítky.  

Povinnost se vztahuje na tyto základní soubory spotřebičů [8]:  

• automatické pračky,  

• bubnové sušičky prádla, 

• pračky kombinované se sušičkou, 

• elektrické chladničky a mrazničky samostatně stojící nebo v kombinaci, 

• myčky nádobí, 

• elektrické trouby, 

• elektrické ohřívače vody, 

• zdroje světla, 

• předřadníky k zářivkám, 

• klimatizační jednotky. 

3.4.1 Domácí spotřebiče 

Při výběru domácích elektrospotřebičů se vyplatí sledovat již zmíněný energetický 
štítek. Elektrospotřebič energetické třídy A+ spotřebuje přibližně o 25 % méně energie než 
jiný srovnatelný spotřebič energetické třídy A. Elektrospotřebič energetické třídy 
A spotřebuje přibližně o 50 % méně energie než jiný srovnatelný spotřebič energetické třídy 
C nebo D. Nekvalitní spotřebiče mohou po několika letech používání výrazně zvýšit svoji 
spotřebu energie. Nejvíce se rozdíl ve spotřebě energie, a tím i rozdíl v nákladech za energii, 
projeví u těch spotřebičů, které jsou permanentně zapnuté. 

Při provozu domácností je možno úsporu energií ovlivnit i zcela banálními návyky. 
Mezi ně patří např. využívání pokliček nebo přetlakových hrnců při vaření, správné umístění 
chladničky a její pravidelné odmrazování, naplňování varných konvic jen potřebným 
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množstvím vody, praní při plném naložení pračky, minimalizace sušení prádla v sušičkách 
prádla, využívání žaluzií a chladnějšího nočního vzduchu namísto klimatizace, … atd.   

3.4.2 Zdroje umělého osvětlení 

Umělé zdroje světla patří mezi nejdéle využívané elektrické spotřebiče. Již 
v roce 1879 byly na trh uvedeny žárovky, které se bohužel vyznačují malou účinností okolo 
8 % a malou životností [9]. Tyto klasické žárovky již však splnily historickou úlohu a nyní 
jsou nahrazovány energeticky úspornějšími zářivkami. Na trhu lze tedy nalézt zdroje umělého 
světla s mnohem delší životností a zároveň nižší spotřebou elektrické energie. Nevýhodou je 
však vyšší pořizovací cena. Příkon, měrný výkon a životnost u různých světelných zdrojů jsou 
zaznamenány v tabulce č. 3. 
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Tabulka 3   Měrný výkon světelných zdrojů [10] 

Zdroj Typ 
Příkon 

Měrný světelný 
výkon 

Životnost 

[W] [lm.W-1] [hod] 

žárovka klasická 15 – 200 6 – 16 1 000 – 4 000 

halogenová 
žárovka 

na síť ové 
napětí 

60 – 2 000 13 – 25 > 2 000 

na nízké napětí 
(12 V) 

5 – 75 11 – 19 3 000 – 4 000 

zářivka 

lineární 
∅ 16 mm 

14 – 35 96 – 106 8 000 – 12 000 

lineární 
∅ 26 mm 

10 – 58 33 – 83 8 000 – 12 000 

lineární 
∅ 38 mm 

20 – 65 57 – 68 8 000 – 12 000 

kompaktní 5 – 55 50 – 87 6 000 – 16 000 

výbojka 

vysokotlaké 
rtuť ové 

50 – 1 000 36 – 58 6 000 – 12 000 

halogenidové 35 – 2 000 67 – 103 5 000 – 10 000 

vysokotlaké 
sodíkové 

35 – 1 000 70 – 150 15 000 – 18 000 

nízkotlaké 
sodíkové 

17,5 – 180 100 – 203 18 000 

indukční 55 – 85 65 – 80 60 000 

LED --- 
Cca 0,04 –
 0,150 

20 – 150 20 000 – 100 000 
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4 ZAŘÍZENÍ TZB V NÍZKOENERGETICKÝCH DOMECH 

Integrovaný přístup k řešení energetických systémů budov a stavebních konstrukcí je 
metoda, kterou lze snížit spotřebu energie stavby při nižších nákladech. Vedle vlastních 
technických zařízení zajišť ujících vytápění a větrání budov je toto umožněno především 
prudkým vývojem v oblasti konstrukcí budov z hlediska tepelně-technických vlastností 
a rozvojem systémů pro inteligentní řízení budov, které umožňují zajistit vazbu mezi 
jednotlivými subsystémy a harmonizovat chod celé budovy [11]. 

4.1 Vytápění a příprava teplé vody  

Vytápění představuje v našich klimatických podmínkách asi 55 % veškeré energetické 
spotřeby domácnosti. V průběhu topného období zabírá asi 65 % z celého roku [12]. Systém 
vytápění v nízkoenergetických domech je většinou shodný s vytápěním v „běžném“ domě, 
nicméně jsou zde významné odlišnosti. Patří mezi ně volba energetického média a zdroje 
tepla závislá nejen na ekonomice provozu, ale také ochrana životního prostředí jdoucí nad 
rámec požadavků stanovených příslušnou legislativou, případně závaznými technickými 
normami. Čím dál častěji se do povědomí potenciálních stavebníků totiž dostává také 
problematika dopadu stavby na ráz krajiny a snaha o minimalizaci jejího znečišť ování 
způsobeného nejen samotnou výstavbou, ale rovněž jejím následným provozem.  

4.1.1 Zdroje tepla 

Na trhu je možný výběr z mnoha typů kotlů. Bohužel většina z nich se vyrábí jen pro 
vyšší výkony než by zpravidla vyžadovalo krytí tepelných ztrát nízkoenergetických domů. 
Rodinné domy nebo jim velikostně podobné budovy v tomto standardu potřebují u naprosté 
většiny případů zdroj tepla s výkonem do 10 kW [13], přičemž vytápění s použitím zdroje 
s vyšším výkonem je zcela neekonomické. Tento problém lze řešit využitím akumulační 
nádrže. Různé energetické zdroje (obvyklý kotel, solární systém, elektrické topné tyče, …) 
ohřívají vodu v nádrži plným (jmenovitým) výkonem, kdy je účinnost zdroje nejvyšší 
a skladba emisí nejpříznivější. Po nahřátí nádrže se kotel vypne nebo přejde do režimu 
útlumu. Systém vytápění si pak teplo odebírá z nádrže podle potřeby. Velikost nádrže se volí 
podle spotřeby tepla v domě a velikosti kotle [13] [14]. Nevýhodou je určení vhodného místa 
jejího umístění. Pro efektivní využití tepla by měl být instalován rozměrově nezanedbatelný 
zásobník v „teplé“, obytné zóně domu. 

4.1.1.1 Kotle na tuhá paliva 

Jak již bylo dříve uvedeno, je v objektech s malou energetickou náročností žádoucí, 
aby zdroj tepla výkonově kopíroval okamžitou potřebu tepla. Nejběžnější kotle na tuhá paliva, 
ať  jsou v jakémkoli provedení, pracují povětšinou s výkonem okolo 20 – 25 kW, proto 
se používají ve spojení s akumulací tepla. 

Zjednodušeně lze kotle na tuhá paliva rozdělit na [15]:   

• klasické atmosférické pro spalování koksu, uhlí, dřeva. Jejich výkon je závislý 
na výhřevnosti paliva. Tyto typy vyžadují obsluhu uživatele. Účinnost 
se pohybuje mezi 72 % a 80 %,  

• kotle s automatickým doplňováním paliva a vzduchovým ventilátorem. Podle 
typu kotle může být palivem uhlí nebo dřevní pelety. Výkon těchto typů je 
regulovatelný, regulace s mikroprocesorem řídí mimo jiné provoz podavače 
paliva i ventilátoru. Účinnost při spalování pelet se pohybuje okolo 85 %. Tyto 
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kotle mohou být vybaveny bezobslužným elektrickým zapalováním, 

• polozplyňovací kotle na dřevo a brikety, 

• zplyňovací kotle na dřevo, kombinace dřevo a uhlí. Zplyňováním paliva 
dosáhnou kotle vysoké účinnosti a nízkých emisních hodnot. Jsou založeny 
na principu dvoustupňového spalování. Účinnost regulovatelných 
zplyňovacích kotlů může dosáhnout až 90 %, 

• kombinované kotle na zplyňování dřevo + pelety, dřevo + plyn, dřevo + lehký 
topný olej s možností záměny hořáků. 

4.1.1.2 Krby, krbová a kachlová kamna 

Krby nebo krbová kamna se opětovně začínají uplatňovat a to jako druhý zdroj tepla. 
Druhým nebo taky doplňkovým se stávají vzhledem k tomu, že jejich provoz je vázán 
na uživatele a slouží k doplnění základního vytápění. Z hlediska provedení jsou dnes 
využívána především uzavřená topeniště s litinovými krbovými vložkami, jejichž účinnost 
se pohybuje okolo 70 %. Dříve využívaná otevřená krbová ohniště měla účinnost velice 
nízkou, pohybující se podle různých zdrojů v rozmezí přibližně mezi 5 % až 20 %. 

Základní dělení krbů a kamen [15]: 

• teplovzdušná kamna a krby. Vzduch proudí okolo zahřáté zabudované vložky, 
ohřívá se a současně se sáláním z teploodolného křemičitého skla vytápí okolní 
prostor, 

• kombinovaná sálavá a akumulační kamna. Pracují na podobném principu jako 
teplovzdušná kamna, ale jsou navíc opláštěna akumulačním materiálem, takže 
předávají teplo po vyhasnutí delší dobu, 

• kachlová kamna. Přebytečná energie nabíjí akumulační stěnu vystavěnou vedle 
krbu, která po vyhasnutí vydává nahromaděné teplo i 36 hodin, 

• dvouplášť ové krbové vložky, 

• krbové vložky a kamna s teplovodním výměníkem,  

• peletová kamna. 

4.1.1.3 Plynové kotle 

Pro novostavby v plynofikovaných lokalitách se nejčastěji používají nízkoemisní 
kondenzační plynové kotle. Výhodou těchto kotlů je využití kondenzačního tepla vodní páry 
vznikajícího při spalování vodíku v zemním plynu (nebo propanu), ochlazením spalin 
pod hodnotu rosného bodu. Tímto způsobem dojde ke zvýšení účinnosti o více než 15 %. 
Další výhodou a to i u ostatních typů plynových kotlů, je možnost uplatnění velmi kvalitní 
teplotní regulace. Jedná se o regulaci podle venkovní teploty a teploty topné vody před 
kotlem. Výhodou této regulace zvyšující účinnost ve srovnání s regulací podle vnitřní teploty 
o 10 až 20 % je malé dopravní zpoždění a rychlá reakce na měnicí se venkovní teplotu. Tato 
úspora spočívá v tom, že do potřebného tepelného příkonu lze započítat i tepelné zisky 
z vnitřních zařízení a ze sálaní slunce. Při použití kotlů s výkonem převyšujícím tepelné 
potřeby objektu je žádoucí jeho provozování ve spojení s akumulační nádrží. 

Rozeznáváme dva typy plynových kotlů. Typy B, které odebírají vzduch pro spalování 
v místnosti, ve které jsou umístěny a spaliny se odvádějí komínem nebo kouřovodem mimo 
budovu. Spotřebiče typu C jsou uzavřeny a vzduch pro spalování si přisávají z venkovního 
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prostoru a spaliny opět odvádějí mimo vytápěný objekt [15]. 

4.1.1.4 Tepelná čerpadla 

Tepelná čerpadla jako další možný zdroj se rozlišují podle systému získávání 
primárního tepla (voda/voda, země/voda, vzduch/voda, vzduch/vzduch) viz. obr. 4 [16]. Jejich 
výběr se řídí požadavky na výběr topného média a na lokálních podmínkách v místě stavby.  

Principem tepelných čerpadel je uzavřený chladicí okruh (obdobně jako 
u chladničky), jímž se teplo na jedné straně odebírá a na druhé předává. Činnost tepelného 
čerpadla využívá fyzikální jevy spojené se změnou skupenství pracovní látky - chladiva. 
Ve výparníku tepelného čerpadla chladivo při nízkém tlaku a teplotě odnímá teplo zdroji 
nízkopotenciálního tepla, dochází k varu. Páry chladiva jsou stlačeny, zahřívají 
se a v kondenzátoru předávají kondenzační teplo ohřívané látce. Tím se opět ochlazují 
a zkapalňují. Celý oběh je uzavřen odvodem chladiva do výparníku přes expanzní ventil, 
který snižuje tlak kapalného chladiva. Tepelná čerpadla pro vytápění pracují na principu 
přenosu tepla získaného ve výparníku z okolního prostředí do chladiva. Kompresor stlačí toto 
chladivo na vyšší tlak. Touto kompresí se teplota chladiva ještě zvýší. Výměník slouží 
k přenosu tepla na topnou vodu. V expanzním ventilu dojde k expanzi pracovního média 
a jeho ochlazení. 

 

Obr. 4  Tepelné čerpadlo voda – studniční voda 

 

Obr. 5  Tepelné čerpadlo voda – voda/země 

 

Obr. 6  Tepelné čerpadlo vzduch – voda 

 

Obr. 7  Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch 
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Výhodou tepelných čerpadel je vysoká účinnost. Díky využití latentního tepla skrytého 
v okolním prostředí se na 1 kWh elektrické energie dá získat až 4 kWh tepla [17]. Po většinu 
zimního období pracuje čerpadlo s účinností menší a v době extrémně nízkých venkovních 
teplot je zpravidla nutné topné medium dohřívat elektrickým přímotopem (bivalentní zdroj). 
Závislost účinnosti na venkovní teplotě se přitom nejvíce projevuje u tepelných čerpadel 
vzduch – voda nebo vzduch – vzduch, jejich výhodou však jsou nižší investiční náklady 
a minimální zásahy do exteriéru. S klesajícími tepelnými ztrátami domu se stává tepelné 
čerpadlo ekonomicky méně výhodným z důvodu prodloužení návratnosti vstupních investic. 

4.1.1.5 Solární systém 

V České republice jsou podmínky pro využití solární energie poměrné dobré. 
Průměrný počet hodin solárního svitu (bez oblačnosti) se pohybuje kolem 1 460 hod.rok-1. 
Na 1 m2 průměrně ročně dopadne 1 100 kWh energie, z čehož na období od dubna do října 
připadá 75 % [15]. Na obrázku 4 je mapa České republiky, kde je znázorněn roční úhrn 
globálního záření, který je udáván v MJ.m-2. [18].  

Přeměna energie slunečního záření na energii tepelnou je tzv. fototermální přeměnou. 
Spočívá v absorpci slunečního záření na povrchu tuhých látek a kapalin, kdy se energie fotonů 
mění v teplo. Základním prvkem je tedy absorpční plocha, která se jímáním slunečního záření 
ohřívá, obecně je tato plocha nazývána kolektorem. Podle typu teplonosné kapaliny 
se kolektory dělí na kapalinové nebo vzduchové. 

Kapalinové kolektory mají absorbér zpravidla tvořený trubkami, protékanými 
teplonosnou kapalinou, která odvádí teplo z povrchu absorbéru. Vzduchové kolektory 
se využívají jen okrajově a to pro předehřev čerstvého vzduchu pro větrání nebo oběhového 
vzduchu pro cirkulační vytápění. 

 

 

Obr. 8  Sluneční záření, sluneční svit a oblačnost.  
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Možnosti rozdělení slunečních kolektorů z různých hledisek jsou zakresleny 
na obrázku 5 [19]. 

 

Solární systémy se rozlišují na aktivní, hybridní a pasivní. Pasivní systém využívá 
přímé sluneční záření k ohřevu interiéru domu. Paprsky slunce pronikají transparentními 
částmi obvodového pláště (okna, zimní zahrada) a přímo ohřívají vzduch a konstrukce, na něž 
dopadají.  

U hybridních systémů se jedná o kombinaci pasivního a aktivního systému kde je 
energie využívána přímo z oslunění a navíc je využito konvekce vzduchu k dalšímu přenosu 
získaného tepla. Řadí se mezi ně okenní kolektory a vzduchové kolektory s předsazenou 
prosklenou konstrukcí.  

Aktivní systémy jsou čistě technologická zařízení (fotovoltaické panely, sluneční 
kolektory). Fungují autonomně na jakékoli obsluze a dodávají energii do systému tak jako 
kotel nebo tepelné čerpadlo. 

Výhody solárního vytápění je ekologická nezávadnost a snížení závislosti na 
konvenčních zdrojích energie, nevyčerpatelnost, odpočítá-li se počáteční investice, je získaná 
energie zdarma. Nevýhodou slunečních kolektorů používaných na území ČR je doba 
a intenzita slunečního svitu. Průběh slunečního záření během roku kolísá, proto jej nelze 
využít jako samostatný zdroj tepla, nýbrž jako zdroj doplňkový. 

4.1.1.6 Elektrické podlahové a stěnové vytápění 

V domech s nízkou spotřebou energie na vytápění lze použít obvyklá topná tělesa – 
desková topná tělesa, otopné žebříky v koupelnách, podlahové konvektory, podlahové 
vytápění a také jejich kombinaci.  

Solární kolektory 

teplonosné 

látky 

- kapalinové 
- vzduchové 

tlak výplně 

- atmosférický 
- subatmosférický (vakuový) 

konstrukce 

- ploché 
- trubicové 
- koncentrační 

zasklení 

- bez zasklení 
- jednoduché 
- vícevrstvé 
- struktura 

 

absorbér 

- plastový 
- kovový – neselektivní 
- kovový – selektivní 
- akumulační 

 

Obr. 9  Rozdělení solárních kolektorů 
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Vhodným a komfortním otopným systémem je elektrické podlahové vytápění. Lze 
ho využít i jako doplňkový zdroj anebo pouze v některých místech (koupelny, místnosti 
s bazény, u kuchyňské linky). K zabudování do podlahových konstrukcí se používají topné 
kabely, rohože nebo fólie. V závislosti na požadovaném stupni akumulace tepla se dělí 
na [15]: 

• akumulační – kabely o výkonu 180 – 250 W.m-2 nebo rohože jsou zabudovány 
v betonové vrstvě silné až 120 mm,  

• poloakumulační, 

• přímotopné – kabely o výkonu 80 – 120 W.m-2 jsou fixovány 30 – 50 mm pod 
betonovým povrchem. 

Pro tento druh vytápění platí tyto zásady: 

• povrchová teplota podlahové krytiny nesmí překročit předepsanou hodnotu 
27 °C, přičemž za komfortní se považuje teplota 24 °C. V opačném případě 
hrozí zdravotní potíže z důvodu přehřívání chodidel, 

• podlahová krytina by neměla být zakrytá masivními koberci bránícími 
průchodu tepla. Přitom ještě do nedávna za vhodnou krytinu byla považována 
jen keramická dlažba, která umožňuje dobré sdílení tepla. Nyní se používá 
i plovoucí laminátové podlahy o tloušť ce 7 – 8 mm a o něco silnější dřevěné 
podlahové krytiny. 

Na shodném principu jako podlahové vytápění fungují i otopné rozvody v ploše 
obvodových stěn. Je zde obdobně jako u podlahového vytápění využita akumulace tepla do 
materiálu stavební konstrukce. Předností stěnového vytápění však je vytvoření lepší tepelné 
pohody díky eliminaci studeného sálání, které citlivější osoby mohou vnímat velmi negativně. 
Během útlumu nebo po přerušení vytápění je chladnutí místnosti zpomalené, takže lze využít 
zlevněných tarifů v době odběru elektrické energie mimo energetické špičky. Dobrá 
a rovnoměrná tepelná pohoda navíc umožňuje mírné snížení teploty vzduchu v takto 
vytápěných místnostech, čímž lze dosáhnout snížení celkové spotřeby tepla až o 15 % [17].  

4.1.2 Volba základního energetického média 

Vzhledem k mnohem nižší spotřebě energie za vytápění v porovnání se srovnatelným 
obvyklým domem je teoreticky možné zvolit libovolný druh topiva. Smyslem 
nízkoenergetického stavění je však také snižování zátěže životního prostředí. Z toho důvodu 
je využití uhlí a koksu jako paliva zcela nevhodné. Z cenového hlediska je nereálné také 
využití lehkého topného oleje, propan-butanu a bioethanolu. Preferovat by se měly zejména 
obnovitelné zdroje energie s přihlédnutím k dostupnosti daného zdroje energie v příslušné 
lokalitě, perspektivám využití a také možným vlivům na ráz krajiny a místní ekologickou 
zátěž. 

Vhodným zdrojem energie k vytápění a ohřevu TV u nízkoenergetických domů 
je [20]: 

• biomasa – z hlediska zátěže životního popředí emisemi CO2 je neutrální, jedná 
se o cenově nejvýhodnější alternativu i z dlouhodobé perspektivy na trhu ČR, 

• solární energie – pro ohřev TV a jako doplňkový zdroj vytápění pomocí 
slunečních kolektorů, 

• energie prostředí – získávaná pomocí tepelných čerpadel ze vzduchu, země 
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nebo vody,  

• elektřina – tuzemská výroba v energetickém mixu (z tuhých, kapalných, 
plynných, jaderných paliv a obnovitelných zdrojů) s možností využití 
akumulace tepla v kombinaci s vhodným cenovým tarifem za elektrickou 
energii, 

• zemní plyn – fosilní palivo, považované za ekologický zdroj, podmínečně 
dostupné v dané lokalitě. Nevýhodou je rostoucí cena, úplná závislost 
na dovozu, náročné přípojky, nutné komínové odtahy a pravidelné revize. 
Handicapem, i když podstatně menším než při použití uhlí, je rovněž vyšší 
produkce CO2 a škodlivých emisí (NOX, CO atd.) [17]. 

4.1.3 Otopné soustavy (a způsoby předávání tepla) 

Otopná soustava v budově je dalším podstatným článkem na cestě energie od zdroje 
do místa spotřeby, který podstatnou měrou může ovlivnit celkovou účinnost dodávky tepla. 
Otopná soustava musí zohlednit jak charakteristické vlastnosti zdroje, tak požadavky na 
vytápění místností dané tepelně-technickými a provozními vlastnostmi. 

4.1.3.1  Teplovodní vytápění 

Odlišnost aplikace tradičního teplovodního vytápění v nízkoenergetických domech od 
běžných systémů spočívá v podstatně nižších instalovaných výkonech otopných ploch. 
Požadavkem na tyto soustavy je pružnější změna výkonu při nahodilých vnitřních ziscích 
a možnost samostatné regulace každé z místností.  

Voda je v současné době nejpoužívanější teplonosnou látkou s řadou předností: 

• snadno regulovatelná, 

• vysoká měrná tepelná kapacita (c ≈ 4,2 kJ.kg-1.K-1), 

• snadno dostupná, 

• zdravotně nezávadná, 

• v soustavách ústředního vytápění umožňuje nízké povrchové teploty otopných 
ploch. 

Pro nízkoenergetické domy se používá teplovodní nízkoteplotní soustava. Horkovodní 
a teplovodní soustavy jsou pro svou vysokou pracovní teplotu nevhodné. Pro teplovodní 
vytápění lze použít [20]: 

• konvektory – klasická soustava s předáváním tepla převážně konvekcí a jen 
částečně radiací, 

• podlahové – nízkoteplotní vytápění, vhodné ve vazbě na tepelná čerpadla, 

• stěnové – použitelné především pro stavby s vyšší akumulací, pro lehké 
dřevostavby je lze použít jen k instalaci do samostatných masivnějších zděných 
příček. 

4.1.3.2 Teplovzdušné vytápění 

Základem tohoto systému je teplovzdušný agregát, na který je napojen rozvod 
vytápěcího vzduchu. Hlavní nevýhodou vzduchu je: 

• jeho malá měrná tepelná kapacita (c = 1 kJ.kg-1.K-1), 
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• velký měrný objem, 

• nevhodnost pro dopravu tepla na větší vzdálenosti. 

Krby osazené krbovou vložkou mohou být stavebně upraveny tak, aby pomocí 
teplovzdušných rozvodů vytápěly několik místností najednou, případně celý dům. Z hlediska 
tepelné pohody se absence sálavé složky řeší vždy umístěním krbu v hlavní místnosti bytu 
nebo domu. Teplovzdušné rozvody využívají buď:  

• samotížný oběh, tj. bez použití ventilátoru – systém se využívá v případě, 
že výdechy teplého vzduchu se dají rozvést do dalších pokojů bez potřeby 
využití ventilátoru. Rozvody jsou pro investory finančně dostupnější a mnohdy 
účinnější.   

• nucený oběh, tj. s použitím ventilátoru – výhodou systému je možnost regulace 
pomocí termostatu zabudovaného ve ventilátoru a možnost vytopení 
i vzdálenějších místností. Podmínkou je však správný výběr ventilátoru dle 
jeho výkonu. 

4.2 Větrání 

Větrání v domech s nízkou energetickou náročností je nezbytné nejen z hlediska 
potřeb dýchání člověka, ale i proto, aby byla z objektu odvedena vlhkost vzniklá pobytem 
osob (dýchání, pocení) a jejich činností (vaření, praní a sušení, koupání), a zároveň aby byly 
ze vzduchu interiéru odstraněny další škodlivé látky. Producentem škodlivin zde mohou být 
nejen osoby samotné, ale i ve značné míře nábytek, podlahoviny, čisticí prostředky, barvy, 
atd.  

K nejvýznamnějším škodlivinám patří oxid uhličitý, vodní pára, odéry, jedovaté plyny 
a páry (dusík, uhlovodík, aldehydy). Dále to jsou mikroorganizmy – bakterie, viry, spory hub, 
roztoči. Významnou oblast tvoří radioaktivní látky (z podloží staveb) a karcinogenní vláknité 
látky (například azbest) [1].  

Obecně vyjádření strategie zajištění kvalitního vnitřního vzduchu spočívá ve třech 
oblastech 21]: 

• omezení nebo vyloučení přítomnosti zdrojů škodlivin v interiérech budov, 
případně zabránění jejich dalšímu uvolňování do interiéru, 

• odvod lokalizovatelných emisí škodlivin pomocí řízeného odvádění vzduchu, 

• dostatečné zředění rozptýlených škodlivin ve vzduchu pomocí výměny 
vzduchu (větrání), někdy i v kombinaci s filtrací přiváděného vzduchu. 

4.2.1 Přirozené větrání 

V klasické zástavbě se výměna vzduchu vždy zajišť ovala přirozeným způsobem 
infiltrací a exfiltrací. Infiltrace je samovolné vnikání čerstvého vzduchu dovnitř budovy 
a exfiltrace je samovolné pronikáním znehodnoceného vzduchu ven mimo budovu. Pro 
správné fungování přirozeného větrání musí být kromě netěsností (kolem oken, dveří, …) 
i tlakový rozdíl mezi vnitřním a vnějším prostředím. 

Vzduchotěsnost obvodových konstrukcí a nízká spárová průvzdušnost těsných oken 
mají za následek nedokonalé „samovolné dýchání“ nových a rekonstruovaných budov. Tím se 
nezajistí potřebná výměna vzduchu. Výsledkem nedostatečného odvodu vlhkosti je její 
kondenzace a tvorba plísní na kritických místech, navíc není dodržena ani kvalita vzduchu 
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i v dalších ukazatelích.  

Pro dodržení hygienických podmínek otevírají uživatelé objektů okna, čímž dochází 
k neřízenému větrání s velkou potřebou tepla. Přivedený čerstvý vzduch se ohřívá topným 
tělesem. Časté větrání tak způsobuje zvýšení spotřeby tepelné energie. Používání čtvrté 
polohy kliky, tzv. mikroventilace u okenního křídla, je taktéž nepříliš vhodné a to z důvodů 
zvýšení hlučnosti z vnějšího prostředí a soustavného, nadměrného ochlazování v období 
s venkovními teplotami pod bodem mrazu. 

Kompromis mezi úsporami energie a požadavky na výměnu vzduchu je v použití 
větracích prvků, kterými jsou doplněny rámy oken nebo které jsou umístěny v boxech 
vnějších rolet. Tyto prvky musí být snadno uzavíratelné a také musí být vybaveny účinnými 
tlumiči hluku, ale zároveň musí být dodržena podmínka existence rozdílu tlaku vnitřního 
a vnějšího vzduchu. 

4.2.2 Nucené větrání 

Prioritou nuceného větrání je zajištění kvalitního vnitřního prostředí 
v nízkoenergetických domech. Tyto systémy mohou zajišť ovat výměnu vzduchu pro jednu či 
několik místností nebo objekt jako celek. 

K úsporám vzduchu energie v systému nuceného větrání dochází z těchto důvodů [1]: 

• množství vzduchu je relativně přesně dávkováno, uživatel nemá důvod větrat 
trvale pootevřeným oknem apod., 

• u systémů s řízeným přívodem vzduchu bude pravděpodobně použito 
energeticky účinného zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu, 

• systém je možné kombinovat s dalšími prvky, jako jsou například zemní 
výměníky tepla. 

4.2.3 Větrání s nuceným odvodem vzduchu (podtlakové) 

Přívod vzduchu z venkovního prostoru je řešen prvky v obvodovém plášti (konstrukcí 
rámu oken, v roletových boxech nebo jsou zabudovány v obvodových stěnách), které 
se doplňují o vzduchotechnické zařízení (obr. 10). To slouží k odvodu odpadního vzduchu 
z interiéru. Celý systém má však dvě nevýhody [1]: 

• vzduch přiváděný do interiéru má teplotu venkovního vzduchu a jen při velmi 
pečlivém návrhu je možné dosáhnout stavu, kdy bude rozložení teplot vzduchu 
v místnosti zcela vyhovující,  

• množství vzduchu je sice regulovatelné, ale není možné využít zpětného 
získávání tepla z odpadního vzduchu.  
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4.2.4 Nucené větrání s centrálním přívodem i odvodem vzduchu (rovnotlaké) 

Centrální soustavy s nuceným přívodem i odvodem vzduchu umožňují řadu výhod, 
jejichž využití vede jak k úsporám energetickým, tak ovlivní žádoucím způsobem mikroklima 
objektu. Vyústky ohřátého čerstvého vzduchu se umísť ují do jednotlivých místností a v nich 
do vhodných míst podle jejich velikosti a účelu. Mezi přednosti tohoto systému patří [15]: 

• regulace množství vzduchu z hlediska okamžité potřeby uživatele (na základě 
sledování čidel vlhkosti, odérů, CO2 nebo senzorů pohybu osob), výměny 
vzduchu za jeho nepřítomnosti, za nepříznivých tlakových podmínek (při 
inverzích) odvod nejvíce znehodnoceného vzduchu, 

• filtrace – bezprašnost a pylová ochrana čerstvého vzduchu, při které jsou na 
tkaninových či elektrostatických filtrech zachycovány částice 1 – 3 mikrony 
s účinností 95 – 99 %, 

• zpětné získávání tepla ze znehodnoceného vzduchu s účinností 60 – 80 %, 
využití tepelných zisků (z oslunění, osob, osvětlení, zařízení, atd.), 

• řízení maximální vlhkosti interiéru, minimalizace kolísání teplot v interiéru. 

Čerstvý vzduch se většinou nasává přes protidešť ovou žaluzii nebo na neosluněné 
fasádě domu, v husté městské zástavbě nad střechou budovy nebo z jiného výhodného místa.  

4.2.5 Decentralizované jednotky s přívodem i odvodem vzduchu 

Jedná se o systém, kde každá místnost v budově je vybavena vlastní malou větrací 
jednotkou. Je zde možnost individuální regulace množství vyměňovaného vzduchu na základě 
požadavků uživatele nebo v rámci automatického provozu při sledování vlhkosti, případně 
teploty. Objekt musí být vybaven systémem pro vytápění, který v zimním období pokrývá 
tepelnou ztrátu prostupem a část tepelné ztráty větráním. Využití rekuperace k předehřevu 
venkovního přiváděného vzduchu pro větrání přináší úsporu energie. Nevýhodou systému je 
zvýšená hladina hluku v pobytových místnostech. 

4.2.6 Větrání s rekuperací tepla 

Spotřeba energie na ohřev větracího vzduchu tvoří u běžných domů zhruba 30 % 
celkové spotřeby. Čím je dům lépe izolován, tím je tento podíl vyšší [1]. Hlavním důvodem 

 

Obr. 10  Podtlakové větrání rodinného domu 
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pro strojní větrání je možnost využití tepla z odváděného vzduchu. V rekuperačním výměníku 
se teplo ze  znečištěného vzduchu odváděného mimo budovu předává čerstvému vzduchu, 
který se přivádí z venkovního prostředí. V zimě je čerstvý vzduch ohříván, v létě naopak 
ochlazován. Vzduch v budově může být zároveň filtrován, případně i zvlhčován, což sníží 
prašnost a zvýší komfort v domě. 

Efektivnější distribuci tepla mezi místnostmi řeší cirkulační systém. V období nízkých 
venkovních teplot se čerstvý vzduch a část ohřátého vzduchu z interiéru přivede do větrací 
jednotky a odtud se odvádí do jednotlivých místností. Vzduch z míst s vývinem škodlivin 
(WC, koupelna) po průchodu výměníkem tepla budovu ihned opouští (zde je cirkulace 
zakázána), přesný objem čerstvého vzduchu a cirkulační vzduch z ostatních místností je 
pravidelně čištěn průchodem přes výměnné filtry vzduchotechnické jednotky. Systém tohoto 
druhu větrání je znázorněn v obrázku 11. 

4.2.7 Zemní výměníky tepla 

Jedním z nových prvků v systémech řízeného větrání domů je zemní registr. Čerstvý 
vzduch je veden přes potrubní soustavu, která je uložena zhruba 2 m pod povrchem. 
V zimním období je vzduch předehříván, v letním období naopak chlazen (obr. 12).  

Teplota země se v průběhu roku pohybuje mezi 5 až 15 °C. Zejména na jaře může být 
teplota okolního vzduchu vyšší než teplota země. Ochlazování vzduchu v interiéru by z toho 
důvodu bylo nežádoucí. Proto se do systému instaluje přepínací klapka, která umožňuje 
nasávání čerstvého vzduchu buď přes zemní výměník tepla (ZVT), nebo přímo na fasádě 
budovy. Přepínání mezi těmito dvěma režimy může být ruční nebo automatické, 
prostřednictvím řídicího systému vzduchotechniky [22].  

Pravidla pro konstrukční řešení zemního výměníku tepla: 

• potrubí má být na vnitřním povrchu hladké s minimem spojů, pevné 
a vodotěsné (proti prorůstání kořenů, sedání zeminy, vnikání spodní vody, 
pronikání radonu), 

• rychlost proudění v potrubí nesmí být vysoké (nižší než 1 m.s-1), 

• v letním provozu může vznikat v zemním registru kondenzát, z toho důvodu 

 

 

Obr. 11  Schéma centrální jednotky s rekuperací  
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musí být potrubí uloženo v mírném spádu k místu možného shromažďování 
kondenzátu a snadno čistitelné, 

• vstupní šachta s horním okrajem by měla být umístěna přibližně 0,5 m nad 
okrajem okolního terénu (pro případ zasypání sněhem, zalití přívalovým 
deštěm) a osazena výměnnými filtry. 

4.2.8 Tepelná čerpadla ve větracím systému 

Principiálně se jedná o stejný způsob větrání jako u centrálního větrání s rekuperací. 
Oba systémy větrání jsou vedeny přes rekuperační výměník pro využití odpadního tepla 
z odváděného vzduchu. Mezi ochlazený vzduch z interiéru za rekuperátorem a předehřátý 
venkovní vzduch je umístěno tepelné čerpadlo vzduch – vzduch.  

Příkladem může být systém s větrací jednotkou PZP Ekonomik, který je zakreslen na 
obrázku 13. V základním provozním režimu zajišť uje jednotka větrání objektu provozem 
ventilátorů přívodu a odvodu vzduchu. Změní-li se teploty vzduchových toků, dochází 
k rekuperaci tepla. Pokud poklesne teplota přiváděného vzduchu pod nastavenou hodnotu, 
začne pracovat tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. To dále odebírá teplo odváděnému vzduchu 
za rekuperačním výměníkem a více jej ochlazuje. Tímto teplem zvětšeným o příkon 
kompresoru ohřívá přívodní vzduch rozváděný dále do obytných místností. Pro letní chlazení 
lze použít chladící okruh, kde se změní průtok vzduchu. Přepojením vzduchových cest 
prochází vzduch z exteriéru přes výparník a přes kondenzátor vzduch z interiéru [15]. 

Zásadní výhodou je vyšší využití tepla z odváděného vzduchu. Přiváděný vzduch je 
čerpadlo schopno ohřát až o 25 °C. Při venkovní teplotě -5 °C dokáže pokrýt celou tepelnou 
ztrátu větráním [15]. Nevýhodou je, že energie obsažená v odcházejícím vzduchu je 
nedostačující pro vytápění celé budovy. Topný faktor, jenž je ukazatelem energetického 

 

 

Obr. 12  Systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla a zemním registrem 
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efektu tepelného čerpadla, není nijak vysoký. Z tohoto důvodu mají tyto systémy další zdroj 
nízkopotenciálního tepla.  

4.3 Klimatizace a chlazení budovy 

Klimatizace je zařízení, které vzduch nevyměňuje, ale důkladně ho upravuje – filtruje, 
chladí/vytápí, zbavuje vlhkosti, ale i zvlhčuje. Klimatizační jednotka pracuje na stejném 
principu jako chladící zařízení, tj. na principu výměny a přesunu energií. Jedná se o systém 
zajišť ující chlazení vnitřního prostředí v období zvýšené tepelné zátěže. Princip funkce 
klimatizace je znázorněn na obrázku 14. 

Principiálně se jedná o totožný systém jako u chladničky. Pro svou funkci potřebuje 
zdroj chladu - chladonosnou látku (vzduch, voda nebo samotné chladivo). Jedná 
se o kompresorové chlazení založené na změně skupenství chladiva. Ve výparníku proudí 
cirkulující vzduch z místnosti, kde dochází k odpařování chladiva. Jedná se o změnu 
skupenství chladiva z kapalného na plynné, čímž se ochlazuje žebrování výparníku. Při 
odpařování se odebírá teplo z klimatizovaného prostoru - cirkulující vzduch je ochlazen, ale 
i filtrován. V kompresoru se nasaje plynné chladivo, které se stlačí, čímž se zvýší jeho teplota 
a tlak. Ve venkovní jednotce (v kondenzátoru) dochází opět ke změně skupenství chladiva 
(zkapalnění chladiva), při kterém teplo odebrané z klimatizovaného prostoru je odváděno 
kondenzátorem do okolního, venkovního prostoru. 

 

 

Obr. 13  Princip funkce větracího systému PZP Ekonomik TCLW s rekuperací tepla a tepelným 
čerpadlem 
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4.3.1 Mobilní klimatizační zařízení 

Mobilní klimatizace, stejně jako klasická pevná klimatizace, ve své podstatě 
neochlazuje vzduch, ale pouze přijímá teplo z prostoru, kde je nežádoucí a odvádí ho ven, 
mimo klimatizovaný prostor.  

Chladivo v klimatizaci přijme teplo z nasávaného vzduchu, které zase odevzdá 
v kondenzátoru a teplo je vyfoukáno ven, mimo klimatizovaný prostor. Kolem  kondenzátoru 
a kompresoru, který stlačuje a tím ještě více zahřívá chladivo, fouká vzduch pomocí 
výkonného ventilátoru. Tento systém ke své činnosti však nevyhnutně potřebuje odvod tepla 
do venkovního prostředí. K tomu slouží teleskopická umělohmotná hadice, pro kterou je 
nutné zhotovit výstup přes stěnu nebo okno. Kondenzát se zachycuje do kondenzační nádoby, 
kterou lze vyjmout a vyprázdnit. Chladící výkon se pohybuje do 5 kW.  

4.3.2 Okenní klimatizační zařízení 

Okenní klimatizace je zařízení, které se umísť uje do obvodové konstrukce (do stěny 
nebo do okna) tak, že jedna strana je obrácena do venkovního prostředí a druhá do interiéru. 

 

 

Obr. 14  Princip funkce klimatizace 
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Vnitřní i venkovní ventilátor pohání jeden motor. Ochlazují vzduch vnitřní a ohřívají 
venkovní. Předností okenní klimatizace je nenáročná instalace.  

4.3.3 Split systémy 

Klimatizace typu Split jsou dělené klimatizace, které mají kondenzační jednotku 
umístěnou ve venkovním prostředí a výparníkovou jednotku v klimatizovaném prostoru. 
Zpravidla pracuje jen s cirkulačním vnitřním vzduchem a nezajišť uje větrání. Vnitřní 
jednotky systému Split jsou v nástěnném, parapetním, podstropním, kazetovém, kanálovém 
a sloupovém provedení. Venkovní díl s kompresorem, kondenzátorem, expanzním ventilem 
a ventilátorem se z důvodu eliminace hlučnosti umístí na střechu, terasu atd. 

MultiSplit je systém, kdy na jednu venkovní jednotku je napojeno více jednotek 
vnitřních. 

4.3.4 Chladící stropy (stěny, podlahy) 

Jedná se o systém potrubních rozvodů nebo kapilárních rohoží, jimiž protéká 
laminárním způsobem chladící voda. Tyto rohože jsou uloženy přímo v konstrukci budovy 
(pod omítkou, pod kovovou konstrukcí). 

Chladící stropy můžeme rozdělit na otevřené nebo uzavřené. Otevřené jsou 
charakteristické svými otvory či mezerami, které umožňují proudění vzduchu a mají vyšší 
podíl konvekce. Chlazení u uzavřených stropů je na principu zabudování trubního rozvodu 
v podlahách či stěnách. Mají vyšší podíl sálavého přenosu chladu a nižší výkon, omezující 
proudění vzduchu. V obou systémech musí být teplota chladícího média nastavena tak, aby 
nedocházelo k orosování. 
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5 ENERGETICKÁ BILANCE 

Z energetického hlediska je každý objekt charakterizován jednak svými energetickými 
nároky (potřebami energie) a jednak svou energetickou náročností (spotřebami energie). 
Energetické nároky představují množství energie, které objekt pro svou funkci objektivně 
vyžaduje. Zpravidla největší potřebu energie představuje potřeba tepla na vytápění, která je 
dána rozdílem mezi tepelnými ztrátami prostupem a větráním a tepelnými zisky ze solárních 
a vnitřních zdrojů. Energetická náročnost je faktické množství energie, které vyžadují 
systémy, kryjící výše uvedené energetické nároky. V rámci energetické náročnosti budovy se 
přitom nehodnotí pouze potřebu energie na vytápění, ale započítává další energetické 
spotřeby např. na větrání, chlazení, klimatizaci, osvětlení, … atd.  

5.1 Bilanční schéma budovy 

Nejpřesněji lze energetickou náročnost budovy stanovit bilančním hodnocením. 
Přehledné bilanční schéma (obrázek 15) pomáhá pochopit základní souvislosti rozhodujících 
energetických dějů v budově.  

Metodika posuzování v sobě zahrnuje jak tepelnou ztrátu (prostupem tepla 
a v důsledku výměny vzduchu), tak tepelné zisky (od slunečního záření pronikajícího 
prosklenými plochami, metabolického tepla osob, domácích spotřebičů a kancelářské 
techniky a prvků umělého osvětlení). Výpočty se provádějí v časových intervalech, nejčastěji 
však po měsíci. Bilance musí zhodnocovat všechny faktory, které v průběhu roku v dané 
budově ovlivňují spotřeby energií. Jejím výsledkem je výpočet množství tepla, které musí 
dodat otopná soustava, aby bylo dosaženo předepsané vnitřní teploty. 

 

 

 

Obr. 15  Základní energetické bilanční schéma budovy 
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5.2 Tepelné zisky 

Tepelné zisky lze rozdělit na zisky metabolického tepla od osob, zisky získané 
uvolňováním tepla do vytápěného prostoru provozem domácích spotřebičů a umělým 
osvětlením. V některých případech lze přičíst i zisky v důsledku přítomných výrobních 
technologií a dále na tzv. pasivní solární zisky (solární energie pronikající do interiéru 
prosklenými plochami). Za část vnitřních tepelných zisků lze považovat i tepelné ztráty ze 
systému vytápění a přípravy teplé vody, které se zpětně využije v budově.  Určitou výjimku 
vyžadující zohlednění pak představuje např. provoz pračky nebo myčky nádobí, u kterých 
část tepla, stejně jak při používání teplé vody, odchází s odpadní vodou do kanalizace. Tato 
výjimka platí ve většině případů i pro používání sporáků a trub, jejichž provoz vyžaduje 
z hygienických důvodů intenzivnější větrání (vodní pára, odéry, případně zplodiny zemního 
plynu).  

Problémem pro stanovení tepelné bilance je proměnlivost všech těchto zdrojů [2].  

Metabolické teplo a energie od elektrických spotřebičů a umělého osvětlení působící 
ve prospěch interiéru budovy bývají pro bilanční výpočty sdružovány a vyjadřovány ve formě 
množství tepla vztaženého na jednotku podlahové plochy [23]. 

Výpočty lze provést dle technické normy ČSN EN 13790, Energetická náročnost 
budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení, která od října 2009 nahradila 
normu ČSN EN 832, tepelné chování budov. 

 

5.3 Tepelné ztráty 

Tepelné ztráty představují součet ztrát prostupem tepla a ztrát v důsledku nutnosti 
výměny vzduchu, tj. ztrát větráním. Prostup tepla může probíhat konstrukcemi přímo, pokud 
jsou v kontaktu s venkovním vzduchem nebo nepřímo, pokud je mezi vytápěným prostorem a 
exteriérem další – nevytápěný nebo částečně vytápěný prostor. Dalším, složitějším případem 
je prostup tepla přes zeminu přiléhající k budově. Zde se započítávají situace, kdy je pod 
vytápěnou budovou jen základová deska na zemině, otevřený průlezný prostor, nevytápěné 
podzemní podlaží či podzemní podlaží v části nebo zcela vytápěné. Při výpočtu je nutné 
zohlednit i tepelné vazby (tepelné mosty) vzhledem k venkovnímu prostředí. Ztráty větráním 
se dříve stanovily převážně s využitím výpočtu spárové průvzdušnosti. Nyní se při využívání 
těsných obálek budov stanoví podle hygienických požadavků. Obvykle činí 0,3 až 0,6 
vnitřního objemu místnosti za hodinu nebo se stanoví množstvím čerstvého vzduchu na jednu 
osobu za hodinu (např. v učebnách 20 m3.h-1 na žáka). Množství tepla se pak stanoví 
násobením potřebného množství vzduchu, jeho hustotou a měrnou tepelnou kapacitou.  

Tepelné ztráty lze vypočítat pomocí harmonizované normy ČSN EN 12831 Tepelné 
soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu, která nahradila dlouhodobě používanou, 
oblíbenou normu ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění. 
Výpočet podle nyní platné normy s odlišnou metodikou výpočtu je přesnější u 
nízkoenergetických a zejména pasivních domů, a to díky započítání ztrát tepelných vazeb 
mezi konstrukcemi (tepelných mostů), které nejsou při velkých tepelných odporech 
konstrukcí již nezanedbatelné. 
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6 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU 
BUDOV 

Na základě možných změn klimatu byl v roce 1997 v japonském Kjótu přijat 
tzv. Kjótský protokol, který stanovuje pro vyspělé země konkrétní závazky pro snižování 
emisí skleníkových plynů. Cílem je zajistit v první etapě (konkrétní období 2008 až 2012) 
celkové snížení světových emisí o 5,2 % v porovnání s úrovní v roce 1990, a rovněž 
naznačuje způsoby jejich dosažení [24].  

Ke splnění požadavku na komfort bydlení se v současnosti spotřebovává 40 % veškeré 
energie na Zemi [7]. Vzhledem k hrozbám změn klimatu, závazkům, které ČR dala 
a možnostem snížení výdajů za spotřebu energie se stále významnější část investorů snaží 
o výstavbu nových a rekonstrukci stávajících domů splňujících standard alespoň 
nízkoenergetických domů.  

Česká republika má právně upravenou oblast nakládání s energií. Od roku 2000 platí 
zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který stanovuje práva a povinnosti fyzických 
a právnických osob spotřebovávajících elektrickou a tepelnou energii, plynná i kapalná paliva, 
atd. Tento zákon z hlediska šetrného využívání přírodních zdrojů a s ohledem na ochranu 
životního prostředí stanovuje povinnost zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost 
budovy. V návaznosti na vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu je třeba respektovat příslušné české normy, zejména ČSN 73 0540, ČSN EN 832 
a ČSN 06 0210. 

6.1 Energetický štítek obálky budovy  

Energetický štítek obálky budovy a protokol k tomuto štítku jsou přehledné technické 
dokumenty, kterými je možné doložit splnění požadavku na prostup tepla obálkou budovy dle 
ČSN 730540-2:2007 platné od května 2007 [25].  

Energetický štítek obálky budovy podle této revidované technické normy nahrazuje 
původní Energetický štítek budovy. Oproti původní normě se hodnocení stavebně-
energetických vlastností budovy zjednodušuje na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy 
pomocí průměrného součinitele prostupu tepla. Energetický štítek obálky budovy 
je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou 
energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Ve štítku jsou tyto údaje: 

• identifikace budovy, 

• klasifikace prostupu tepla obálkou budovy. 

Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A – G od velmi úsporných 
(A) až po mimořádně nehospodárné (G). Barevná škála těchto kategorií je znázorněna 
v tabulce 8. Rozhodující jsou normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,rq 

a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu Uem,s. Za vyhovující jsou 
považovány budovy v kategoriích A – C. Klasifikační třída A odpovídá pasivním domům, 
třída B nízkoenergetickým domům. Třída C se podrobněji dělí na C1 (budova vyhovuje 
doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla) a C2 (budova vyhovuje požadované úrovni 
součinitele prostupu tepla). Rozmezí tříd D a E odpovídá průměrnému stavu stavebního fondu 
ČR do roku 2006. 
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Základní soubor údajů protokolu k energetickému štítku obálky budovy je: 

• identifikace budovy, 

• identifikace vlastníka nebo společenství vlastníků, případně stavebníka 
budovy, 

• popis budovy, 

• klimatické a vnitřní mikroklimatické podmínky budovy, 

• charakteristika energeticky významných parametrů ochlazovaných 
obvodových konstrukcí, 

• technické údaje o prostupu tepla obálkou budovy, 

• údaje o zpracování. 

Energetickou náročnost budovy lze prezentovat na příkladu obvyklé novostavby 
postavené dle aktuálních závazných požadavků a nízkoenergetického domu. Jako příklad byl 
zvolen přízemní rodinný dům s podkrovím o celkové ploše obvodových konstrukcí 508,48 m2 
a faktoru tvaru budovy 0,68. Fiktivní dům je postaven v nechráněné poloze. Je zde použita 
izolace EPS tloušť ky 20 cm a obvodové zdivo Porotherm 30 CB. Pro možnost porovnání 
s běžnou budovou byl využit dům stejných rozměrů a umístění, avšak s použitou izolací 
EPS 10 cm a obvodovým zdivem Porotherm 30 P+D. Pohledy budovy jsou znázorněny 
na obrázku 16, 17, 18, 19.   

Výpočty byly provedeny dle pokynů stavební normy ČSN 73 0540-2 [25].  

 

 

 

Obr. 16  Pohled JZ 

 

 

Obr. 17  Pohled JV 

 

Obr. 18  Pohled SV 

 

 

Obr. 19  Pohled SZ 
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6.1.1 Výpočet tepelných odporů a koeficientů prostupu tepla 

Tepelný odpor konstrukce R je fyzikální veličinou, kterou lze vyjádřit její tepelně-
izolační vlastnosti a definovat jako podíl rozdílu průměrných povrchových teplot konstrukce 
a hustoty ustáleného tepelného toku. V praxi se stanoví jako podíl tloušť ky konstrukce 
a součinitele tepelné vodivosti, a představuje odpor, který klade jeden metr čtvereční 
konstrukce prostupu tepelné energie při rozdílu teplot jeden kelvin. Součinitel tepelné 
vodivosti λ je přitom charakteristickou konstantní hodnotou pro každý materiál a udává, jaké 
množství tepla v joulech projde krychlí materiálu o hraně jeden metr mezi dvěma protilehlými 
stěnami při rozdílu teplot jeden kelvin za sekundu. Odpor RN přitom představuje minimální 
hodnotu odporu dané konstrukce převážně stanovené normou případně deklarované výrobcem 
a používá se při výpočtech. Pokud se konstrukce skládá z více vrstev, pak výsledný tepelný 
odpor představuje součet tepelných odporů jednotlivých vrstev. Tepelný odpor při prostupu 
tepla RT, který se uplatňuje v dalších výpočtech, je přitom součtem odporů konstrukce RN 
a odporů při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce  Rsi a Rse, které zahrnují 
sálavou složku přenosu tepla a také složku přenosu tepla prouděním. Odpory Rsi a Rse 
stanovené v normě ČSN 73 0540-4 jsou rozdílné nejen pro přechod na straně interiéru 
a exteriéru, ale také pro přechod tepla svislou stěnou nebo vodorovnou zdola nahoru nebo 
obráceně, jsou také rozdílné pro zimní období (vytápění) a letní období (chlazení). Obrácená 
hodnota tepelného odporu RT je součinitel prostupu tepla U, který přestavuje míru tepelné 
ztráty stavební konstrukce. Čím je hodnota koeficientu prostupu tepla menší, tím jsou tepelně-
izolační vlastnosti dané konstrukce lepší.  

Obvodová svislá konstrukce: 

• Odpor konstrukce při přestupu tepla RT 

seNsiT RRRR ++=      (m2.K.W-1) (1) 

kde Rsi je odpor přestupu tepla na vnější straně konstrukce  (m2.K.W-1) 
 RN - tepelný odpor konstrukce  (m2.K.W-1) 
 Rse - odpor přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  (m2.K.W-1) 

 

nízkoenergetický dům: 31,704,014,713,0 =++=TR   (m2.K.W-1) 

běžný dům: 09,404,092,313,0 =++=TR  (m2.K.W-1) 

• Součinitel prostupu tepla Ui 

T
i R

U
1

=      (W.m-2.K-1) (2) 

nízkoenergetický dům: 14,0
31,7

1
==iU  (W.m-2.K-1) 

běžný dům: 24,0
09,4

1
==iU  (W.m-2.K-1)  

Pro další obvodové konstrukce byla použitá stejná metodika. Výsledky jednotlivých 
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odporů a součinitelů prostupu tepla jsou zaznamenány v tabulce 4. 

Tabulka 4  Výsledky tepelných odporů, odporů konstrukce při prostupu tepla a součinitelů 
prostupu tepla 

Typ konstrukce Typ stavby 
Tepelný odpor 

konstrukce 
[m2.K.W-1] 

Odpor 
konstrukce při 
prostupu tepla 

[m2.K.W-1] 

Součinitel 
prostupu tepla 

[W.m-2.K-1] 

Obvodová svislá 
konstrukce 

 nízkoenergetický dům 7,14 7,31 0,14 

běžný dům 3,92 4,09 0,24 

Střešní konstrukce - 
podkroví 

 nízkoenergetický dům 8,49 8,66 0,12 

běžný dům 4,31 4,48 0,22 

Stropní konstrukce 
 nízkoenergetický dům 6,56 6,70 0,15 

běžný dům 4,06 4,20 0,24 

Podlaha 
 nízkoenergetický dům 6,13 6,34 0,16 

běžný dům 3,19 3,40 0,29 

Vnitřní svislá konstrukce 
k nevytápěnému 

prostoru 

 nízkoenergetický dům 2,59 2,76 0,30 

běžný dům 1,82 1,99 0,50 

6.1.2 Charakteristika budovy 

Východiskem pro posouzení celkových tepelně-izolačních vlastností obálky budovy je 
faktor tvaru budovy, který představuje podíl objemu budovy a plochy obvodových konstrukcí, 
a rozdíl teplot mezi teplotou vnitřní – převažující a vnější návrhovou v zimním období, kterou 
se stanoví na základě teplotní oblasti podle stavební technické normy ČSN 73 0540-3 [26]. 

Výchozí údaje: 

V = 751 m3 objem budovy, 
A = 508 m2 plocha obvodových konstrukcí, 
 A/V = 0,68 m-1 faktor tvaru budovy, 
θi = 20 °C převažující vnitřní teplota v otopném období, 
θe = -15 °C vnější návrhová teplota v zimním období. 

6.1.3 Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 

Dalším určujícím kritériem výpočtu je celková tepelná ztráta prostupem tepla, která je 
součtem ztrát jednotlivých konstrukcí.  Jednotlivé údaje ke štítku jsou zapsány v tabulce 5 

• Činitel teplotní redukce bi 

Hodnoty byly doloženy dle technické normy ČSN 73 0540-3 [26]. 
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• Ztráta konstrukce prostupem tepla HTi 

iiiTi bUAH ++=      (W.K-1) (3) 

Tabulka 5  Údaje ke štítku obálky budovy pro nízkoenergetický dům  

Ochlazovaná konstrukce 
Plocha 

[m2] 

Skutečný součinitel 
prostupu tepla 
(ΣΨκ.lk+Σζj) 
[W.m-2.K-1] 

Činitel 
teplotní 
redukce 

[1] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
[W.K-1] 

Vnější stěna 1.1 58,18 0,14 1,00 8,1 

Vnější stěna 2.1 40,83 0,14 1,00 5,7 

Vnější stěna 2.2 7,88 0,14 1,00 1,1 

Vnější stěna 3.1 28,40 0,14 1,00 4,0 
Vnější stěna 4.1 43,21 0,14 1,00 6,0 

Stěna k nevytápěnému prostoru 21,87 0,36 0,49 3,9 

Okna a venkovní dveře 24,22 0,75 1,15 20,9 

Šikmá střecha 94,73 0,12 1,00 11,4 

Strop ochlazovaný 1 53,65 0,15 0,74 6,0 

Strop ochlazovaný 2 11,56 0,15 0,74 1,3 

Podlaha přilehlá k zemině do 1 m 37,00 0,16 0,66 3,9 

Podlaha přilehlá k zemině do 2 m 29,00 0,16 0,57 2,6 

Podlaha přilehlá k zemině do 3 m 21,00 0,16 0,49 1,6 

Podlaha přilehlá k zemině 36,94 0,16 0,43 2,5 

Tepelné vazby mezi konstrukcemi 508,48 0,02 1,00 10,2 

celkem: 508,48     89,3 
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Tabulka 6  Údaje ke štítku obálky budovy pro běžný dům 

Ochlazovaná konstrukce 
Plocha 

[m2] 

Skutečný součinitel 
prostupu tepla 
(ΣΨκ.lk+Σζj) 
[W.m-2.K-1] 

Činitel 
teplotní 
redukce 

[1] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
[W.K-1] 

Vnější stěna 1.1 58,18 0,2 1 13,96 

Vnější stěna 2.1 40,83 0,2 1 9,80 

Vnější stěna 2.2 7,88 0,2 1 1,89 

Vnější stěna 3.1 28,40 0,2 1 6,82 

Vnější stěna 4.1 43,21 0,2 1 10,37 

Stěna k nevytápěnému prostoru 21,87 0,5 0,49 5,36 

Okna a venkovní dveře 24,22 1,1 1,15 30,64 

Šikmá střecha 94,73 0,2 1 20,84 

Strop ochlazovaný 1 53,65 0,2 0,74 9,53 

Strop ochlazovaný 2 11,56 0,2 0,74 2,05 

Podlaha přilehlá k zemině do 1 m 37,00 0,3 0,66 7,08 

Podlaha přilehlá k zemině do 2 m 29,00 0,3 0,57 4,79 

Podlaha přilehlá k zemině do 3 m 21,00 0,3 0,49 2,98 

Podlaha přilehlá k zemině 36,94 0,3 0,43 4,61 

Tepelné vazby mezi konstrukcemi 508,48 0,1 1 30,51 

celkem: 508   161,24 

6.1.4 Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 

Podílem celkové tepelné ztráty prostupem celkovou plochou ochlazovaných 
konstrukcí se stanoví průměrný součinitel prostupu tepla, který se dále porovnává 
s požadovaným průměrným součinitelem tepla, jehož velikost je ovlivněna charakteristikou 
budovy. Průměrný součinitel prostupu tepla se uplatní ve výpočtu z  důvodu, že by mohl 
nastat případ, že součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí vyhoví požadavkům 
normy, ale celkové tepelně-izolační vlastnosti obálky budovy přesto budou nedostatečné. 
Tento případ může nastat, např. zvolí-li projektant nadměrný podíl otvorů (oken, venkovních 
dveří) s negativním vlivem na průměrný součinitel prostupů tepla, nebo nadměrnou členitost 
přízemní budovy s negativním vlivem na požadovaný součinitel prostupu tepla.  

• Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 

A

H
U T

em =      (W.m-2.K-1) (4) 

nízkoenergetický dům: 18,0
48,508

3,89
==emU  (W.m-2.K-1) 

běžný dům: 32,0
48,508

2,161
==emU  (W.m-2.K-1)  
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• Požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N,20 

V

A
U Nem

15,0
30,020,, +=      (W.m-2.K-1) (5) 

nízkoenergetický dům: 52,0
68,0

15,0
30,020,, =+=NemU  (W.m-2.K-1) 

běžný dům: 52,0
68,0

15,0
30,020,, =+=NemU  (W.m-2.K-1) 

• Základní rozdíl teplot vnitřního a venkovního vzduchu ∆θie 

aeimie θθθ −=∆      (°C) (6) 

kde θim je návrhová teplota vnitřního vzduchu  (°C) 
 θae - návrhová teplota venkovního vzduchu  (°C) 

nízkoenergetický dům: 35)15(20 =−−=∆ ieθ  (°C)  

běžný dům: 35)15(20 =−−=∆ ieθ  (°C)  

• Základní rozdíl teplot vnitřního a venkovního vzduchu e1 

im

e
θ

20
1 =      (°C) (6) 

nízkoenergetický dům: 1
20

20
1 ==e  (°C)  

běžný dům: 1
20

20
1 ==e  (°C)  

• Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N 

ie
NemNem eUU

θ∆
⋅⋅=

35
120,,,      (W.m-2.K-1) (7) 

kde Uem,N,20 je průměrný součinitel prostupu tepla  (W.m-2.K-1) 
 e1 - součinitel typu budovy  (1) 
 ∆θie - základní rozdíl teplot vnitřního a venkovního prosředí (°C) 

nízkoenergetický dům: 52,0
35

35
152,0, =⋅⋅=NemU   (W.m-2.K-1) 

běžný dům: 52,0
35

35
152,0, =⋅⋅=NemU  (W.m-2.K-1)  
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6.1.5 Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy 

S využitím předchozích výpočtů se stanoví klasifikační ukazatel Cl, pomocí kterého 
lze objektivně porovnávat tepelně-izolační vlastnosti jednotlivých budov mezi sebou 
a stanovit klasifikační třídu prostupu tepla obálkou budovy, která je hlavním výstupem 
protokolu k energetickému štítku obálky budovy a energetického štítku obálky budovy podle 
technické normy ČSN 73 0540-2. Hodnocení budovy pomocí této metodiky dává představu 
o kvalitě a vlivu jednotlivých stavebních konstrukcí a možnostech jejich zlepšení. Nejedná se 
však o komplexní štítek energetické náročnosti budov, ale o dílčí dokumentaci její klíčové 
součásti, tj. její stavební části. Tento dokument vyžadovaný při stavebním řízení může být 
přílohou průkazu energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 148/2007 Sb, který je 
vyžadován v případech určených v tomto právním předpise, pomocí kterého lze vyhodnotit 
celkovou energetickou náročnost budovy včetně vlivu vytápěcích systémů, větrání, chlazení 
atd. Přes svou dílčí vypovídací schopnost týkající se celkové energetické náročnosti budovy je 
hodnocení podle výše uvedené technické normy určujícím kritériem pro architekta nebo 
projektanta stavební části projektu stavby nové budovy nebo její rekonstrukce. 

• Klasifikační ukazatel Cl 

Nem

em

U

U
Cl

,

=      (1) (8) 

nízkoenergetický dům: 34,0
52,0

18,0
==Cl   (1) 

běžný dům: 61,0
52,0

32,0
==Cl  (1) 

 

Klasifikační ukazatel budovy postavené podle aktuálních závazných požadavků má 
klasifikační třídu – C se slovním vyjádřením – Vyhovující s rozlišením – doporučené úrovně. 
Klasifikační ukazatel novostavby postavené v nízkoenergetickém standardu, klasifikované 
jako úsporná má klasifikační třídu B se slovním vyjádřením – Úsporná. Energetický štítek 
obálky budovy je zobrazen v tabulce 7. Ve štítku jsou uvedeny průměrné součinitelé prostupu 
tepla a k nim odpovídající klasifikační ukazatelé s přiřazením ke klasifikačním třídám pro obě 
varianty řešení. Tímto způsobem lze vyjádřit i stávající stav budovy a doporučení při návrhu 
její rekonstrukce. Ve štítku jsou kromě toho uvedeny pro porovnání i hodnoty průměrných 
součinitelů prostupu tepla pro hypotetickou budovu stejného tvaru a velikosti, odpovídající 
rozhraní zařazení do jednotlivých klasifikačních tříd, tj. s Cl 0,3 – velmi úsporná až po Cl 2,5 
– mimořádně nehospodárná. Klasifikační třída C – vyhovující je rozdělena na C1 – vyhovující 
– doporučené úrovni s Cl nad 0,6 do 0,75 a C2 vyhovující – požadované úrovni s Cl nad 0,75 
do 1. Klasifikační třídy D a E přitom odpovídají průměrnému stavu stavebního fondu ČR do 
roku 2006. Uvedené klasifikační ukazatelé přitom určují hranice mezi klasifikačními třídami 
podle tabulky 8.  
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Tabulka 7  Energetický štítek obálky budovy 

Typ budovy, místní označení:  rodinný dům

Celková podlahová plocha AC 179,00 m2

   Velmi úsporná

   Mimořadně nehospodárná
  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy

a) Uem = H T  / A  0,32 W . m
-2 . K-1 

b) Uem  = H T  / A  0,18 W . m
-2 . K-1 

  Klasifikační ukazatele Cl  a jim  odpovídající hodnoty U em  pro  A / V = 0,68 m-1

0,30 0,60 ( 0,75 ) 1,00 1,50 2,00 2,50

0,16 0,31 0,39 0,52 0,82 1,12 1,68

a) obvyklá novostavba dle aktuálních závazných požadavků : 
    klasifikační ukazatel Clx = 0,61;  klasifikační třída:  C1 - Vyhovujicí - doporučná úroveň

b) nízkoenergetický dům:
    klasifikační ukazatel Cly = 0,34; klasifikační třída: B - Úsporná

 Datum
 Jméno a příjmení: Bc. Lucie Kuśová

Kvalifikační ukazatel

 b)  nízkoenerg dům a) běžná vystávba

Platnost štítku do:

Kvalifikační ukazatel

Štítek vypracoval:

   Klasifikace:

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

OBÁLKY  BUDOVY
(Podle ČSN 73 0540-2: 2007)

     U em

     Cl

  Cl X  = 0,61 0,34  Cl Y   = 

         Hodnocení obálky budovy

A

B

C

D

E

F

G

0,3

0,6

1,0

1,5

2,0

2,5

Cl

ClX

ClY
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Tabulka 8  Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy 

A   Velmi úsporná

B   Úsporná

C   Vyhovujicí

D   Nevyhovujicí

E   Nehospodárná

F   Velmi nehospodárná

G   Mimořádně nehospodárná

Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy 
(Podle ČSN 73 0540-2: 2007)

 Barvy
Klasif. 
třídy

 Slovní vyjádření   klasifikační třídy
 Klasifikační 
ukazatel Cl

0,6

0,3

1,0

1,5

2,0

2,5

0,3

 

6.2 Průkaz energetické náročnosti budovy 

Průkaz energetické náročnosti budovy není český vynález. Vychází z evropské 
směrnice 2002/91/ES a je zaváděn i v ostatních státech EU. Cílem tohoto opatření je snížit 
spotřebu energií a emise CO2. V ČR jsou průkazy energetické náročnosti budov definovány 
vyhláškou č. 148/2007 Sb., о energetické náročnosti budov a od 1. ledna 2009 jsou povinnou 
součástí dokumentace ke stavebnímu povolení.  

Energetický průkaz náročnosti budov obsahuje informace o energetické náročnosti 
budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická 
náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na 
vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím 
standardizovaném užívání bilančním hodnocením. Průkaz energetické náročnosti budovy 
obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění 
energetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do 
sedmi klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice. Průkaz se vystavuje při: 

• výstavbě nových budov, 

• rekonstrukcích v budovách s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které 
ovlivňují jejich energetickou náročnost,  

• prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy 
nastala povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti podle písmene a) 
nebo b). 

Pro porovnání energetické náročnosti budov byly použity stejné podklady jako pro 
výpočet energetického štítku. U obvyklé novostavby postavené dle aktuálních závazných 
požadavků byl vybrán jako zdroj tepla kondenzační kotel. U nízkoenergetického domu byl 
použit kondenzační kotel s možností rekuperace tepla a sluneční kolektory pro ohřev TV. 
Výpočty byly provedeny dle pokynů vyhlášky č. 148/2007 [27] a pomocí volně přístupného 
programu NKN – hodnocení energetické náročnosti budov [28]. Klasifikační ukazatel budovy 
postavené dle aktuálních závazných požadavků má klasifikační třídu - C. Grafické zobrazení 
průkazu energetické náročnosti běžného domu je zapsán v tabulce 9. Klasifikační ukazatel 
novostavby postavené v nízkoenergetickém standardu, klasifikované jako úsporná má 
klasifikační třídu B. Grafické zobrazení průkazu energetické náročnosti nízkoenergetického 
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domu je zapsán v tabulce 10. V tabulce 11 je grafické zobrazení nízkoenergetického domu při 
porovnání obálky budovy bez využití a s využitím rekuperace tepla a slunečních kolektorů.  

Pří porovnání měrné výpočtové roční spotřeby energie běžného domu 
a nízkoenergetického domu, dochází k úspoře 23,3 %. Při doplnění nízkoenergetického domu 
o rekuperaci tepla a sluneční kolektory dojde k celkové úspoře 55,5 %. Při porovnání se 
štítkem obálky budovy podle technické normy (snížení ukazatele Cl o 44,3 %) je úspora bez 
uplatnění rekuperace a doplňkového solárního vytápění přibližně poloviční. Je to způsobeno 
především tím, že kromě úspory prostupem tepla nedojde ke snížení ostatních ukazatelů, 
zejména spotřeby energií na kompenzaci tepla při větrání, které se zefektivní až využitím 
nuceného větrání s rekuperací. Spolu se snížením energetické náročnosti vlivem zkvalitnění 
obálky budovy a následně i TZB dojde také ke změně podílu jednotlivých vlivů na dodanou 
energii, např. podíl vytápění se sníží z 63,7 % na 52,7 % a následně na pouhých 24,9 %. 

V následujících kapitolách jsou vypsány jednotlivé vstupní hodnoty. 

6.2.1 Systém vytápění 

• Charakteristika systému vytápění 

nízkoenergetický dům: teplovodní vytápění nebo teplovzdušné vytápění s rekuperací 

běžný dům: teplovodní vytápění 

• Jmenovitý tepelný výkon zdrojů tepla (systému vytápění) ΦRH,sys 

nízkoenergetický dům: do 0,4 MW 

běžný dům: do 0,4 MW 

• Převažující regulace systému vytápění 

nízkoenergetický dům: ekvitermní 

běžný dům:  ekvitermní 

• Zdroj tepla 

nízkoenergetický dům: kondenzační kotel na zemní plyn 

běžný dům: kondenzační kotel na zemní plyn 

• Jmenovitý tepelný výkon zdroj tepla ΦRH 

nízkoenergetický dům: 5 kW 

běžný dům: 7 kW 

• Průměrná roční účinnost zdroje energie ηKZ 

nízkoenergetický dům: 108 % 

běžný dům: 108 % 
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6.2.2 Mechanické větrání a úprava vzduchu 

• Tepelný výkon vzduchotechnického zařízení ΦHl 

nízkoenergetický dům: 4,5  kW 

běžný dům: 0 kW 

• Účinnost zpětného získávání tepla v systému mechanického větrání ηH,hr,sys 

nízkoenergetický dům: 70  % 

běžný dům: 0 % 

6.2.3 Příprava teplé vody 

• Roční potřeba teplé vody VW,j  

nízkoenergetický dům: 88  m3.a-1 

běžný dům: 88  m3.a-1 

• Roční potřeba teplé vody θH,h,sys 

nízkoenergetický dům: 45  °C 

běžný dům: 45  °C 

6.2.4 Solární systémy 

• Účinná plocha solárních kolektorů Asc,sys 

nízkoenergetický dům: 3  m2 

běžný dům: 0  m2 

• Celková účinnost solárního kolektoru ηsc,sys 

nízkoenergetický dům: 68 % 

běžný dům: 0 % 

6.2.5 Osvětlení zóny 

• Typ osvětlovací soustavy 

nízkoenergetický dům: zářivkové/úsporné osvětlení 

běžný dům: zářivkové/úsporné osvětlení 

• Celkový instalovaný příkon příslušné osvětlovací soustavy PL,sys,z 

nízkoenergetický dům: 120 W 

běžný dům: 120 W 
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Tabulka 9  Grafické znázornění energetické náročnosti budovy běžného domu 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ  
NÁROČNOSTI BUDOVY 

k bydlení Hodnocení budovy 

Celková podlahová plocha: 179 m2 stávající stav 
po realizaci 
doporučení 

 VELMI ÚSPORNÁ kWh/m2 třída EN kWh/m2 třída EN 

0 
 
 

      
117,3 

117,30 
0,0 

0,00 50         

51 
     117,3 

117,30 
0,0 

0,00 97     

98 
   117,3 

117,30
C 0,0 

0,00 142   

143 
   117,3 

117,30 
0,0 

0,00 191   

192 
   117,3 

117,30 
0,0 

0,00 240   

241 
 

117,3 
117,30 

0,0 
0,00 286 

286 
 

117,3 
117,30 

0,0 
0,00 >286 

  MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ         

Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh.m-2.rok-1 117,3 - 

Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 75,4 - 

Podíl dodané energie připadající na: 

Vytápění Chlazení 
Mechanické 

větrání 
Teplá voda 

Osvětlení a elektrické 
spotřebiče 

Celkem 

63,7 % 0,0 % 0,0 % 23,8 % 12,5 % 100 % 

Průkaz vypracoval 
Bc. Lucie Kuśová 

Osvědčení č.:     
Není 
uvedeno 

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066 

Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 
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Tabulka 10  Grafické znázornění energetické náročnosti budovy nízkoenergetického domu 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ  
NÁROČNOSTI BUDOVY 

k bydlení Hodnocení budovy 

Celková podlahová plocha: 179 m2 stávající stav 
po realizaci 
doporučení 

 VELMI ÚSPORNÁ kWh/m2 třída EN kWh/m2 třída EN 

0 
 
 

      
51,4 

51,42 
0,0 

0,00 50         

51 
     52,2 

51,42
B 0,0 

0,00 97     

98 
   51,4 

51,42 
0,0 

0,00 142   

143 
   51,4 

51,42 
0,0 

0,00 191   

192 
   51,4 

51,42 
0,0 

0,00 240   

241 
 

51,4 
51,42 

0,0 
0,00 286 

286 

 
51,4 

51,42 
0,0 

0,00 >286 

  MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ         

Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh.m-2.rok-1 52,2 - 

Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 33,6 - 

Podíl dodané energie připadající na: 

Vytápění Chlazení 
Mechanické 

větrání 
Teplá voda 

Osvětlení a elektrické 
spotřebiče 

Celkem 

24,9 % 0,0 % 1,9 % 46,5 % 26,7 % 100 % 

Průkaz vypracoval 
Bc. Lucie Kuśová 

Osvědčení č.:     
Není 
uvedeno 

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066 

Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 
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Tabulka 11  Grafické znázornění energetické náročnosti budovy nízkoenergetického domu – 
porovnání bez využití a s využitím rekuperace a slunečních kolektorů 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ  
NÁROČNOSTI BUDOVY 

k bydlení Hodnocení budovy 

Celková podlahová plocha: 179 m2 stávající stav 
po realizaci 
doporučení 

 VELMI ÚSPORNÁ kWh/m2 třída EN kWh/m2 třída EN 

0 
 
 

      
89,0 

88,96 
51,5 

51,48 50         

51 
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  MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ         

Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh.m-2.rok-1 90,0 52,51 

Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 57,9 33,76 

Podíl dodané energie připadající na: 

Vytápění Chlazení 
Mechanické 

větrání 
Teplá voda 

Osvětlení a elektrické 
spotřebiče 

Celkem 

52,7 % 0,0 % 0,0 % 31,1 % 16,2 % 100 % 

Průkaz vypracoval 
Bc. Lucie Kuśová 

Osvědčení č.:     
Není 
uvedeno 

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066 

Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 
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7 ZÁVĚR 

Budovy s jejich významným podílem v oblasti spotřeby energií jsou jedním 
s vhodných prostředků k řešení globálního environmentálního problému, týkajícího 
se zvyšování intenzity skleníkového efektu a s tím spojené hrozby klimatických změn. 
Efektivní využívání energií při provozu budov má přitom velký význam nejen z hlediska 
ekologického, který zahrnuje nutnost omezování vlivu škodlivých exhalací v ovzduší, ale také 
ekonomického, který je důležitým aspektem ovlivňujícím vývoj v oblasti jejich výstavby.   

Cílem této diplomové práce bylo poukázat na možnosti energetických úspor, které 
skýtá výstavba úsporných domů se zaměřením na kategorii nízkoenergetických domů. Jsou 
zde rozlišeny dva hlavní zdroje těchto úspor. Jedním z nich je kvalita stavebních konstrukcí 
v oblasti tepelně-izolačních vlastností, kterou lze stanovit výpočtem pomocí stavební normy 
ČSN 73 0540-2 z roku 2007 s grafickým výstupem v podobě štítku obálky budovy. Zde je 
základním porovnávacím koeficientem klasifikační ukazatel Cl vycházející z průměrného 
součinitelé prostupu tepla Uem. Druhým zdrojem úspor popsaným v této práci je kvalita 
otopných systémů a zařízení pro ohřev teplé vody včetně využití solární energie a energie 
prostředí, a také rekuperace tepla při nuceném větrání obytných prostor. Vliv kvality obálky 
budovy včetně vlivu kvality technického zařízení budov lze stanovit výpočtem podle 
vyhlášky č. 148/2007 Sb. pomocí průkazu energetické náročnosti budov s grafickým 
výstupem v podobě štítku k průkazu. Porovnávacím ukazatelem je zde měrná a celková 
spotřeba energie. Výpočet podle výše uvedené technické normy je při povolování novostaveb 
budov vyžadován ustanovením Stavebního zákona. Průkaz energetické náročnosti budov je 
podle vyhlášky, za stanovených podmínek, vyžadován ustanovením Zákona o hospodaření 
energií. 

Stanovení klasifikace budov podle obou postupů je uvedena v rámci této diplomové 
práce na příkladu fiktivní novostavby rodinného domu,  kdy dochází k porovnání budovy 
stejného tvaru a velikosti, avšak v  požadovaném standardu pro novou výstavbu „C“ 
(vyhovující) s budovou v nízkoenergetickém standardu „B“ (úsporná). V průkazu energetické 
náročnosti jsou u budovy s třídou energetické náročnosti „B“ uvedeny dvě varianty a to 
s uplatněním „nízkoenergetické“ obálky budovy bez využití nebo s využitím solární energie 
a rekuperace tepla. U obou variant sice zůstává stejná klasifikace „B“, avšak s hmatatelným 
rozdílem spotřeby tepla v rámci této kategorie. Při porovnání s budovou v běžném standardu 
(100 %) se vlivem zkvalitnění tepelně-izolačních vlastností sníží měrná spotřeba energií 
na 76,7 %,  při současném uplatnění nuceného větrání s rekuperací a cíleného využití sluneční 
energie využitím slunečních kolektorů se sníží na 44,7 %, tj. o více než polovinu. Z toho 
vyplývá, že pokud nová budova nemá velký podíl ochlazovaných konstrukcí nebo nadměrný 
podíl zasklení lze ji s použitím dnes již běžných stavebních materiálů a zpravidla pomocí 
běžných stavebních postupů postavit v nízkoenergetickém standardu. Tím zajistit nejen 
dlouhodobé úspory finančních prostředků na nákup energií, ale také výrazněji přispět k řešení 
jednoho z globálních problémů, kterým je hrozba klimatických změn.   
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