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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

BOLEK M., Srovnání pasivních, nízkoenergetických a klasických rodinných domů  

  s ohledem na jejich energetickou náročnost. 

Ostrava: katedra energetiky, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011, - 

str. Bakalářské práce, vedoucí Ing. Jan Matoušek, Ph. D. 

 

 Bakalářská práce pojednává o srovnání pasivních, nízkoenergetických a 

klasických rodinných domech a jejich energetickou náročnost. Úvod je věnován 

všeobecnému popisu jednotlivých objektu a jejích charakteristikou. V další časti je 

proveden výpočet tepelných ztrát s použitím různých druhů zateplení, tak abychom se 

dostali na kriterium pasivního a nízkoenergetického domu, následně pro dané objekty 

je zvoleno nejideálnější vytápění. V poslední části jsou tyto objekty energeticky a 

ekonomicky zhodnocené. 

 

 

 

 

 

 

 

ANNOTACION OF BACHELOR WORK 

 

This bachelor thesis deals with comparisity of passive, low-energy and traditional 

family houses and their energy efficiency. The introduction is devoted to a general 

description of each object and its characteristics. The other part is made of heat loss 

calculation using different types of insulation, so we could get to the criterion of 

passive and low energy house, followed by the most ideal heating for the selected 

objects. In the last section, these objects are energy and economic evaluated. 
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 Seznam značek 

 

Značka Název Jednotka 

α Součinitel přestupu tepla [W∙m-2∙K-1] 

k Součinitel prostupu tepla [W∙m-2∙K-1] 

kc Průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcemi 

místnosti 

[W∙m-2∙K-1] 

Λ Tepelná propustnost [W∙m-2∙K-1] 

λ Součinitel tepelné vodivosti [W∙m-1∙K-1] 

c Měrná tepelná kapacita [J∙kg-1∙K-1] 

ρ Hustota (objemová hmotnost) [kg∙m-3] 

iLV Součinitel spárové průvzdušnosti [m2∙s-1∙Pa-0,67] 

Qzisk Trvale tepelný zisk [W] 

Qc Celková tepelná ztráta místnosti [W] 

Qo Základní ztráta prostupem tepla [W] 

Qp Tepelná ztráta prostupem tepla [W] 

Qr Tepelná ztráta větráním [W] 

p1 Přirážka na vliv chladných konstrukcí [1] 

p2 Přirážka na urychlení zátopu [1] 

p3 Přirážka na světovou stranu [1] 

l Tloušťka stěny [m] 

ti Výpočtová vnitřní teplota *°C+ 

te Výpočtová venkovní teplota *°C+ 

ΣS Celková plocha všech konstrukcí ohraničující vytápěnou 

místnost 

[m2] 

S Ochlazována část stavební konstrukce [m2] 

a délka ochlazované části místnosti [m] 

b šířka ochlazované části místnosti [m] 

v výška ochlazované části místnosti [m] 

Vrp Objemový tok větracího vzduchu [m3∙s-1] 

M Charakteristické číslo místnosti [1] 

B Charakteristické číslo budovy [1] 

L Délka spár otevíratelných části [m] 

tem průměrná denní teplota venkovního vzduchu *°C+ 

tis průměrná vnitřní výpočtová teplota *°C+ 
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ε Opravný součinitel [1] 

ηo účinnost obsluhy respektive možnosti regulace soustavy [1] 

ηr účinnost rozvodu vytápění [1] 

d počet otopných dnů [den] 

tes průměrná venkovní teplota za otopné období *°C+ 

D Vytápěcí denostupně [K∙dny] 

Qvyt/rok Celková roční potřeba energie na vytápění [MW∙h-1] 

η Účinnost kotle [1] 

Cpn Náklady na vytápění nezatepleného domu *Kč/rok+ 

Cpz Náklady na vytápění zatepleného domu *Kč/rok+ 

ΣSpz Plocha zateplená polystyrenem [m2] 

Czoz Náklady na zateplení polystyrenem *Kč+ 

Vclimatizer Objem climatizeru pro zateplení [m3] 

Czpp Náklady na zateplení climatizerem *Kč+ 

Cú/r Roční úspora nákladu na vytápění po zateplení *Kč/rok+ 

Dn Doba návratnosti investice na zateplení [rok] 
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1. Úvod 

 V této práci se budu zabývat stavbou rodinného domu pro čtyř člennou rodinu, 

z hlediska energetické náročnosti, stavbu budeme navrhovat jako klasický rodinný 

dům, nízkoenergetický dům a jako pasivní dům. Zjistíme jak náročné bude jednotlivé 

objekty vytopit a za jakou cenu. Pro každý objekt je navrženo jiné vytápění a jiná 

pořizovací cena otopné soustavy. Na závěr srovnáme energetickou náročnost 

jednotlivých objektu a zjistíme jaká bude návratnost ceny za otopnou soustavu k ceně 

spotřebované energie v jednotlivých objektech. 

2. Pasivní domy 

na základě prostudování [2],  [4],  [5] 

2.1. Kritéria pasivních domů 

1)  Střední hodnota součinitele prostupu tepla  Uem ≤ 0,22 pro   

        energetický pasivní dům 

2)  Účinnost zpětného získání tepla z odváděného vzduchu η ≥ 75% 

3) Neprůvzdušnost obálky budovy    n50 ≤ 0,6 [h-1] 

4) Měrná potřeba tepla na vytápění    ≤ 20 kWh *m2a] 

5)  Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti  ≤ 27 °C 

7)  Potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů na vytápění, přípravu teplé 

 vody a technické systémy     ≤ 60 kWh [m2a] 

6)  Zajištění Přívodu čerstvého vzduchu do všech místnosti  

 

2.2. Co je to pasivní dům ? 

2.2.1. Jednoduchý tvar objektu (poměr plochy ochlazovaných konstrukcí k objemu  

 budovy) 

 Tvar pasivních domů musí být jednoduchý, kladou se na to velké požadavky. 

Tvar nám přímo ovlivňuje množství ochlazovaných ploch a pravě to má zásadní vliv na 

energetickou náročnost budovy. 

 Při volbě tvaru je tedy nutné minimalizovat plochu obálky (střechy, stěny, 

podlahy na terénu), a to tak, že budeme volit tvar jednoduchých geometrických útvarů. 

 Dalším faktorem je konstrukčně oddělit obálky vytápěné časti od ostatních 

konstrukci abychom zamezili tvorbě tepelných mostů. 
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2.2.2. Vhodná orientace ke světovým stranám vhodné umístění domu na pozemek  

 Vhodnou orientaci domu ke světovým stranám zvýšíme solární zisky od 

slunečního zářeni a zajistíme prosluněni všech obytných místnosti. 

 Proto se snažíme všechny obytné plochy směřovat na jih. Na toto pravidlo 

musíme dbát, již při výběrů pozemků a také při vhodném umístění domu na něm. 

 

 
obr.2.2 - Zastínění domu 

 

zastíněni domu jiným objektem nebo konstrukci, nevhodné umístěni na pozemku,  

omezeni prosluněni a zisku solární energie v zimním období 

2.2.3. Velká izolační schopnost obalových konstrukce (stěny, střecha, podlahy na 

terénu, okna a dveře)  

 Schopnost zamezení úniku tepla prostupem z interiéru do exteriéru je jedna z 

nejzákladnějších vlastností, které musí pasivní dům splňovat. Tepelně technické 

vlastnosti obalových konstrukcí u pasivních domů jsou daleko pod požadovanými i 

doporučenými hodnotami norem. Investice do obalových konstrukci se nám násobně 

vrací extrémně nízkou energetickou náročností. 

2.2.3.1. Konstrukce stěny 

Máme tři základní možnosti jak přistoupit ke stěnové konstrukci. 

a) ztracené bednění z tepelné izolace 

b) masivní konstrukce zateplená 

c) stěnová konstrukce dřevěná s izolací 

 

obr. 2.1 - Jednoduchý tvar domu 
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požadavky: součinitel prostupu tepla λ = 0,1 – 0,15 [W∙m-2∙K-1], vzduchotěsnost, 

  minimalizace tepelných mostů, životnost, cena atd. 

 

 

 

2.2.3.2. Konstrukce střechy 

 Stejně jak na ostatní obalové konstrukce, tak i střechy jsou u pasivních domů 

velmi důležité. Zejména pak na vlastností tepelně izolační vlastnosti. 

 

Možnosti střešních konstrukcí 

1) ploché, pultové střechy 

Nosnou konstrukci může tvořit např. železobetonová konstrukce zateplená např. 

expandovaným polystyrenem. Střechy můžeme tako ozelenit a to jednak z důvodu 

technických (tepelná izolace, ochrana hydroizolace proti UV záření, atd.) a také 

ekologických (ozelenění zastavěné plochy, atd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) šikmé střechy 

a) izolace nad krokvemi - izolace na bázi polystyrenu, nadkrokevní systémy, atd. 

b) izolace mezi a pod krokvemi - jako izolaci lze použít minerální vatu 

c) kombinace 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 2.6 - Ozelenění střechy 

obr. 2.7 - izolace nad krokvemi 
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požadavky: součinitel prostupu tepla λ  = 0,08 – 0,12 [W∙m-2∙K-1], vzduchotěsnost,  

  minimalizace tepelných mostů, životnost, vzhled, funkčnost,   

  cena atd. 

2.2.3.3. Výplně otvorů - okna, dveře 

 U pasivních domů mají okenní otvory více významů. Prosvětlují místnosti ve 

dne, opticky nám spojují vnitřní a vnější prostor, navozují pocit spojení přírody s 

domem. Ve dne nám okenní otvory přinášejí solární energii, která nám v zimě 

napomáhá s vytápěním, vliv této energie je u pasivních domů značný. 

 

2.2.4. Řízené větrání s rekuperací 

 Větrat můžeme okny, nebo řízeným větráním. Základem je přivést čerstvý 

vzduch, který je, z pohledu zdraví a komfortu bydlení, prvotní záležitostí. 

 V dnešní době, kdy všechny domy jsou již relativně vzduchotěsné, způsobeno 

zateplováním a používáním kvalitních oken, dochází k tomu, že vzduch se již nemá 

možnost vyměňovat infiltrací přes obalové konstrukce a okenní otvory jako tomu bylo 

dříve. Díky tomu se vzduch v místnosti rychle spotřebuje (dýchání, vaření, atd.) a musí 

se,  více větrat. 

2.2.4.1. Větrání s rekuperací 

 U pasivního domu je tento problém řešen řízeným větráním s rekuperací. 

Čerstvý vzduch přivádíme do obytných místností a znečištěný vzduch je po předání své 

energie čerstvému vzduchu odveden z objektu. 

 Čerstvý (studený) a odpadní (ohřátý) vzduch si předávají energii v rekuperační 

jednotce, čímž dochází k eliminaci ztráty větráním na minimum. Předání se děje s 

účinností 80 – 90 % v závislosti na vstupních podmínkách a typu jednotky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstup teplého odpadního 

vzduchu 

Vstup chladného 

venkovního vzduchu 

Výstup ohřátého 

čerstvého vzduchu 

Výstup ochlazeného 

odpadního vzduchu 

Obr. 2.11 - Rekuperace 
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2.2.5. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové  

 vody 

2.2.5.1. Tepelné čerpadlo: 

 Tepelné čerpadlo odebírá tepelnou energii ze svého okolí a takto odebranou 

energii využije pro vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody. 

2.2.5.2. Solární termické panely: 

 Sluneční energie se na povrchu solárních kolektorů zachytí v absorbéru, kde se 

sluneční energie přemění na tepelnou energii. Ta je pomoci teplonosné kapaliny 

odvedena do výměníku, kde se toto teplo využívá pro ohřev užitkové vody nebo jako 

přitápění 

  

2.2.6. Vzduchotěsnost obálky 

2.2.6.1. Proč je zapotřebí zajistit vzduchotěsnost u pasivních domů 

-  zvýšíme tak účinnost větracího systému  

-  snížíme tepelných ztrát  

-  zvýšíme životnosti materiálů a konstrukcí 

3. Nízkoenergetické domy 

na základě prostudování [1],  [4],  [5] 

 
 Za nízkoenergetické domy považuje ČSN 730540:2 budovy s roční měrnou 

potřebou tepla na vytápění nepřesahující 50 kWh [m2] pokud využívají velmi účinnou 

otopnou soustavu. Tato podmínka nevyžaduje ohled na tvar budovy. Při vhodném  

tvaru bude pochopitelně snadněji splnitelné než při tvaru velmi členitém. Prakticky 

nelze dosáhnout hlediska nízkoenergetického domu bez systému nuceného větrání 

s rekuperací. 

 

3.1. Proč volit nízkoenergetický dům? 

- Malé náklady na vytápění  

- Čerstvý vzduch je stále přiváděn  

- Nevytváří se průvan  

- Teplotní rozdíly místnosti nejsou  

- Příjemné teploty v zimě i v létě  
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- Ekologické bydlení šetrné k přírodě  

 

3.2. Co je nezbytné pro nízkoenergetický dům? 

- dostatečná vrstva tepelné izolace  

- Kvalitní okna i rámy  

- Účinné větrání s rekuperací 

 

3.3. Nízkoenergetické domy a jejich tepelná izolace 

  Předpoklad pro nízkoenergetický dům je nižší spotřeba tepla. Aby se do něj 

mohlo dodávat méně energie než u klasického rodinného domu, a přesto v něm 

zůstala tepelná pohoda, je třeba teplo v domě udržet. Velká vrstva tepelné izolace bez 

tepelných mostů výrazně snižuje tepelné ztráty.  

 V nízkoenergetických domem používáme k dýchání a výměně vzduchu 

rekuperaci je to efektivní způsob.  

 U nízkoenergetických domů je vhodná izolační vrstva minimálně 200 mm, což je 

celková tloušťka konstrukce 350 mm a více. Tvarovky jsou připraveny na jednoduchou 

povrchovou úpravu, vnější tenkovrstvá omítka, vnitřní taktéž, nebo se může použít 

sádrová omítka.  

  

3.3.1. Obalové konstrukce (stěny, okna a dveře) 

3.3.1.1. Konstrukce stěny 

Ztracené bednění -      celková tloušťka 400mm 

       λ = 0,12 [W∙m-2∙K-1] 

       Tepelné mosty nejsou 

Kontaktní systém Cihelný blok -   celková tloušťka 570mm 

       λ = 0,12 [W∙m-2∙K-1] 

       Tepelné mosty minimální bodové 

Provětraný kontaktní systém cihelných blok -  celková tloušťka 610mm 

       λ = 0,12 [W∙m-2∙K-1] 

       Tepelné mosty minimální liniové 

 
 Další důležitou části zateplení celé obálky je konstrukce střechy. Požadavky na 

zateplení plochých a šikmých střech jsou skoro totožné. Pokud se chceme dostat do 

nízkoenergetického standardu, volíme minimálně λ = 0,15 [W∙m-2∙K-1].  
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3.3.1.2. Okna a rámy u nízkoenergetických domů 

 Okna u nízkoenergetického domu jsou důležitou součástí, plní dvě funkce. 

Nejenom, že nám umožňují prosvítit pokoje, ale také přispívají k úspoře tepla na 

vytápění. Energie, která se dostává přes zasklení do interiéru, snižuje spotřebu tepla na 

vytápění. To využijeme hlavně v zimním období. Naopak v létě, kdy je slunce více, 

musíme počítat s některým ze systémů stínění.  

 Tyto systémy mohou působit i esteticky, například přesah balkonu či střechy. 

Nebo můžeme okno doplnit o žaluzie či rolety. Nejvíc tepla uniká přes rám, který je 

nutný dobře zateplit. I tak je důležité volit rám s vynikajícími tepelně-technickými 

vlastnostmi a je jedno, zda bude plastový, dřevěný, či kombinovaný. Při výběru okna je 

důležité soustředit se na celkový součinitel prostupu tepla, to znamená včetně rámu.  

  Některá okna je možné navrhnout jako neotevíratelná. Tím zlepšíme 

celkové tepelné vlastnosti okna, ale je třeba zohlednit provozní aspekt návrhu 

(možnost mytí oken, možnost úniku osob). Zvláštní problematikou u 

nízkoenergetického domu je použití nebo spíše nepouživání, střešních oken.  

4. Klasické rodinné domy 

4.1. Charakteristika klasického rodinného domu 

 Za klasický rodinný dům považujme domy, které nemají požadavky na tvar 

stavby, není důležitá jejich orientace vzhledem k světovým stranám, izolace není 

řešená jako u pasivních nebo nízkoenergetických domech.  

 Stěny mají jednoduchou konstrukci většinou jde jen o vnitřní omítku, zdivo a 

vnější omítku, důsledkem této jednoduchosti dochází k velkým ztrátám oproti pasivním 

nebo nízkoenergetickým domem. 

 Proto se klasické rodinné domy následně zateplují, aby se redukovaly ztráty, 

takto zateplený dům ale z pravidla nebude mít nikdy vlastnosti pravého pasivního nebo 

nízkoenergetického domu a jeho rekonstrukce je často nákladnější než stavba např. 

Nízkoenergetického domu. 
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5. Teoretický výpočet tepelných ztrát 

[3], [7], [8] 

5.1. Teoretické vzorce pro výpočet tepelných ztrát budov 

přehled norem: 

ČSN 060210 SN - Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění 

ČSN 730540 SN - Tepelná ochrana budov 

ČSN 730548 SN - Výpočet tepelné zátěže 

 

5.2. Celková tepelná ztráta 

Qc - Celková tepelná ztráta je dána součtem tepelné ztráty prostupem stěnami Qp  a 

tepelné ztráty větráním Qv, snížená o trvalé tepelné zisky Qz. 

  

Qc = Qp + Qv - Qz      [W]    (1) 

5.3. Tepelná ztráta prostupem tepla 

Qp - Prostup stěnami se určí ze základní tepelné ztráty Q0 s jednotlivými přirážkami. 

 

Qp = Q0 ∙ ( 1 + p1 + p2 + p3 )     [W]    (2) 

 

 

Přirážka p1 

 Na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí a umožňuje zvýšení teploty vnitřního 

vzduchu tak, aby i při nižší teplotě ochlazovaných konstrukcí bylo ve vytápěné 

místnosti dosáhnuto požadované teploty. 

výpočet:  

p1 = 0,15 ∙ k0       [W∙m-2∙K-1]  (3)  

 

k0 - průměrný součinitel prostupu tepla všech konstrukcí dané místnosti 

výpočet: 

   
  

          
       [W∙m-2∙K-1] 

 (4) 

 

ƩA - celková plocha konstrukcí ohraničující místnost 

ti - výpočetní teplota vnitřní 

te - výpočetní teplota vnější 
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Přirážka p2 

 Přirážka na urychlení zátopu. Pokud nejde ani při nejnižších venkovních 

teplotách zajistit nepřerušovaný provoz vytápění. 

- 0,10 při denní době vytápění delší než 16 hodin 

- Podle ČSN 060220 při denní době vytápění kratší než 16 hodin 

 

Přirážka p3 

 Přirážka pro světovou stranu. O výši této přirážky rozhoduje poloha nejvíce 

ochlazované stavební konstrukce. Pokud je více ochlazovaných konstrukcí rozhoduje 

poloha jejich společného rohu. 

 

Světová strana J JZ Z SZ S SV V JV 

Přirážka -0,05 0 0 0,05 0,1 0,05 0,05 0 

Tabulka 5.1 přirážky na světovou stranu [7] 

výpočet součinitele prostupu tepla:      

  
 

 

  
  

  
  

 
    

 

  

       [W∙m-2∙K-1]  (5) 

   

k - je součinitel tepla konstrukcemi  [W∙m-2∙K-1] 

li - tloušťka vrstvy materiálu   [ m ] 

λi - součinitel tepelné vodivosti materiálu [W∙m-1∙K-1] 

α1, α2 - součinitel přestupu tepla  [W∙m-2∙K-1] 

 

Q0 - Tepelné ztráty jsou dány součtem tepelných toků prostupem    

 jednotlivými stěnami, ohraničující vytápěnou místnost. 

 

Q0 =Ʃ kj ∙ Sj ∙ ( ti - te )      [W]   (6) 

 

kj - součinitel prostupu tepla   [W∙m-2∙K-1] 

Sj - ochlazována část stavební konstrukce [ m2 ] 

ti - výpočtová vnitřní teplota    [ °C ] 

te - výpočtová venkovní teplota   [ °C ] 
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5.4. Tepelná ztráta větráním 

 

Qv -  Kvůli netěsnostmi dveří a oken je třeba dodat teplo abychom ohřáli   

 vzduch. 

Qv = 1300 Vv ∙ ( ti - te )      [W]   (7) 

 

Vv - objemový průtok větracího vzduchu [m3∙s-1] 

ti - výpočtová vnitřní teplota   [°C] 

te - výpočtová venkovní teplota  [°C] 

 

Objemový tok větracího vzduchu:      

     
 

    
          [m3/h]   (8) 

   

Vi - vnitřní objem místnosti  [m3] 

n - požadavek na výměnu vzduchu  [h] 

5.5. Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla 

Qz - Tepelné zisky:  1) Vnitřní zdroje - elektrospotřebiče, svítidla, lidé 

    2) Vnější zdroje - Přestupem tepla osálanou a   

    neosálanou stavební konstrukcí, infiltrací    

    venkovního vzduchu 

 

 

Dle normy ČSN 730548 dělíme na: 

5.5.1. Produkce tepla lidí 

 Závisí na teplotě vzduchu, fyzické zátěži osob, které jsou v budově a počtu. 

Základní produkce muže při teplotě 26°C a při mírné zátěži je 62W. Žena má 85% 

produkce muže a děti 75% produkce muže. 

 

Qi = (0,85∙iž+0,75∙id+im)∙62     [W]   (9) 

 

  iž, id, im - počet žen, dětí, mužů 

5.5.2. Tepelné zisky od svítidel a přístrojů 

Tepelné zisky ze svítidel:  
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Qsv = P∙c1∙c2       [W]   (10) 

 

P - Celkový příkon svítidel včetně ztrát v předřadníku 

c1 - Součinitel současnosti používání svítidel 

c2 - Zbytkový součinitel 

Volbu součinitele určuje norma. 

5.6. Tepelné zisky prostupem okny 

Okna jsou ohřívaná solární energií, především u pasivních domů. Při volbě nekvalitních 

oken dochází k největším tepelným ztrátám a tepelným mostům. 

 

Tepelné zisky: 

Qs = GHT ∙Sw∙kr∙g      [kWh]    (11) 

 

Qs - Zisk ze solárního záření  [kWh] 

Sw - Plocha oken   [m2] 

kr - Korekční činitel rámu  [1] 

g - Solární faktor   [1] 

GHT - Celková intenzita dopadajícího záření [kWh/m2] 

6. Výpočet tepelných ztrát klasického rodinného domu 

6.1. Popis klasického rodinného domu 

 Stavba je navrhovaná pro obec Smilovice, kraj Moravskoslezský. Nejvíc 

prosklené části domu jsou směřovány na jih. Jedná se o klasický rodinný dům s 

neobytným podkrovím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6. Pohled na jižní stranu domu 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Výpočet součinitele prostupu tepla 

 Počítat budeme obálkovou metodu, to znamená, že spočítáme tepelné ztráty 

po celé venkovní ploše objektu. Jako vzor volím obývací pokoj, který má tři stěny 

zároveň venkovní. Bude se jednat o tepelné ztráty obvodovým zdivem, otvory a 

větráním. Výpočet provedeme dle normy ČSN 060210. 

6.2.1. Tepelná ztráta prostupem tepla 

 Stěny domu jsou tvořeny tvarovkami POROTHERM 44 P+D - 440 [mm] 

součinitel tepelné vodivosti λ : 0,130–0,155 [W∙m-1∙K-1],  venkovní fasáda KNAUF a 

vnitřní sádrové omítky KNAUF součinitel tepelné vodivosti λ :  0,25 až 0,35 [W∙m-1∙K-1]. 

Vrstva Tloušťka vrstvy [m] λ *W/m/K] 

Omítka KNAUF 0,022 0,3 

POROTHERM 44 P+D 0,44 0,14 

Fasáda KNAUF 0,025 0,2 

 

 

Výpočet ze vzorce (5) 

  
 

 

  
 

     

   
 

    

    
 

     

   
 

 

 

        W∙m-2∙K-1 

 

Součinitel přestupu tepla dle normy ČSN 730540-3 

- venkovní konstrukce v zimním období α = 23 [W∙m-2∙K-1] 

- vodorovná konstrukce-tepelný tok shora dolů α = 6 [W∙m-2∙K-1] 

- vodorovná konstrukce-tepelný tok zdola nahoru α = 8 [W∙m-2∙K-1] 

Tabulka 6.1. Půdorys domu 

 

Tabulka 6.1. Zvolené hodnoty 
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6.3. Výpočet základní tepelné ztráty 

 Plochy se kterými počítáme mají stejný součinitel prostupu tepla i stejný rozdíl 

teplot, můžeme je proto sečíst. 

 

Výpočet ze vzorce (6) 

                              W 

6.4. Výpočet tepelné ztráty prostupem tepla 

Výpočet ze vzorce (2) 

                                                        

                                W 

6.5. Výpočet tepelné ztráty větráním 

 Objemový tok větracího vzduchu ze vzorce (8) 

     
   

    
               m3∙s-1 

Ztráty větráním ze vzorce (7) 

                                   W 

6.6. Výpočet tepelných zisků od vnitřních zdrojů 

6.6.1. Tepelná produkce lidí 

 V domě bude žít Rodina: Muž, Žena a 2 děti. 

Výpočet ze vzorce (9) 

                              W 

6.6.2. Tepelné zisky prostupem tepla okny 

 Pro klasický rodinný dům volím plastová dvojskla okna Tospur 

Výpočet ze vzorce (11) 

                           kWh 

6.6.3. Tepelné zisky od svítidel a strojů 

 Pokud nemáme k dispozici přesné údaje o vybavení, tak podle normy  

ČSN EN 832 volíme průměrný zisk 5 W/m2. 

Výpočet podle vzorce (10) 

                      W 

6.6.4. Celkové tepelné zisky 

 Celkové tepelné zisky  

                                W 
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 Obyvatelé v domě nebudou ale pořád, proto použijeme polovinu hodnoty tedy 

Qz= 359,175 W  

6.7. Celková tepelná ztráta pro místnost 1.I 

 Pro celkové tepelné ztráty musíme zahrnout ztráty přes okna,podlahu a dveře. 

Hodnoty jsou v tabulce 5. Zde jsou již hodnoty zahrnuty. 

Výpočet ze vzorce (1) 

                        W 

6.8. Celková ztráta pro celý klasický rodinný dům 

 Celková ztráta je spočtena součtem tepelných ztrát, které jsou v přílohách. 

Tabulky 1.-5. pro Klasický rodinný dům. 

Výpočet ze vzorce (1) 

                                        W 

7. Výpočet tepelných ztrát nízkoenergetický dům 

7.1. Popis nízkoenergetického domu 

 Pro srovnání použijeme stejný dům, ale použijeme na zateplení vrstvu minerální 

vlny na zdi, lepší zateplení střechy a podlah a použijeme kvalitnější okna. Budeme 

předpokládat, že se nám zmenší tepelné ztráty a tím se zmenší i potřeba tepla na 

vytápění. 

7.2. Výpočet součinitele prostupu tepla 

 Postup je stejný jako při výpočtu klasického rodinného domu. vzorový příklad 

bude pro stejnou místnost. 

7.2.1. Tepelná ztráta prostupem tepla 

 Obvodové zdivo volím POROTHERM 30 P+D - 300mm, zateplení tvrzenou 

minerální vlnou o tloušťce 180mm, venkovní fasády KNAUF a vnitřní sádrové omítky 

KNAUF. 

Vrstva Tloušťka vrstvy [m] λ *W/m/K] 

Omítka KNAUF 0,022 0,3 

POROTHERM 30 P+D 0,3 0,14 

Fasáda KNAUF 0,025 0,2 

Izolace rockwool 0,18 0,039 

 

 

Tabulka 7.1. Zvolené hodnoty 
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Výpočet ze vzorce (5) 

  
 

 

  
 

     

   
 

   

    
 

     

   
 

    

     
 

 

 

        W∙m-2∙K-1 

 

7.3. Výpočet základní tepelné ztráty 

 Plochy se kterými počítáme mají stejný součinitel prostupu tepla i stejný rozdíl 

teplot, můžeme je proto sečíst. 

 

Výpočet ze vzorce (6) 

                                 W 

 

7.4. Výpočet tepelné ztráty prostupem tepla 

Výpočet ze vzorce (2) 

                                                     

                                         W 

 

7.5. Výpočet tepelné ztráty větráním 

Objemový tok větracího vzduchu ze vzorce (8) 

     
   

    
               m3∙s-1 

Ztráty větráním ze vzorce (7) 

                                   W 

 

7.6. Výpočet tepelných zisků od vnitřních zdrojů 

7.6.1. Tepelná produkce lidí 

 V domě bude žít Rodina: Muž, Žena a 2 děti. 

Výpočet ze vzorce (9) 

                              W 

 

7.6.2. Tepelné zisky prostupem tepla okny 

 Pro Nízkoenergetický dům volím plastová dvojskla okna Tospur (dostačující) 

Výpočet ze vzorce (11) 

                           kWh 
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7.6.3. Tepelné zisky od svítidel a strojů 

 Pokud nemáme k dispozici přesné údaje o vybavení, tak podle normy  

ČSN EN 832 volíme průměrný zisk 5 W m-2. 

Výpočet podle vzorce (10) 

                      W 

 

7.6.4. Celkové tepelné zisky 

Celkové tepelné zisky  

                                W 

 Obyvatelé v domě nebudou ale pořád, proto použijeme polovinu hodnoty tedy 

Qz= 359,175 W  

 

7.7. Celková tepelná ztráta pro místnost 1 

 Pro celkové tepelné ztráty musíme zahrnout ztráty přes okna,podlahu a dveře. 

Hodnoty jsou v tabulce 5. Zde jsou již hodnoty zahrnuty. 

Výpočet ze vzorce (1) 

                          W 

 

7.8. Celková ztráta pro celý nízkoenergetický dům 

 Celková ztráta je spočtena součtem tepelných ztrát, které jsou v přílohách. 

Tabulky 1.-5. pro Nízkoenergetický dům. 

Výpočet ze vzorce (1) 

                                         W 

8. Výpočet tepelných ztrát Pasivního domu 

8.1. Popis Pasivního domu 

 Pasivní dům bude stejné jako předchozí vycházet se stejného objektu. Aby dům 

spadal do kategorie pasivního domu, budeme muset použit kvalitnější materiály 

zejména okna, u kterých dochází k největším tepelným ztrátám. Větrání bude stejné, 

protože obsah vzduchu se nám nezmění. 
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8.2. Výpočet součinitele prostupu tepla 

 Postup je stejný jako při výpočtu klasického rodinného domu. vzorový příklad 

bude pro stejnou místnost. 

 

8.2.1. Tepelná ztráta prostupem tepla 

 Obvodové zdivo volím Tvárnice YTONG LAMBDA - 375mm, zateplení tvrzenou 

minerální vlnou o tloušťce 180mm, venkovní fasády KNAUF a vnitřní sádrové omítky 

KNAUF. 

Vrstva Tloušťka vrstvy [m] λ *W/m/K] 

Omítka KNAUF 0,022 0,3 

YTONG LAMBDA 0,375 0,085 

Fasáda KNAUF 0,025 0,2 

Izolace rockwool 0,18 0,039 

 

 

Výpočet ze vzorce (5) 

  
 

 

  
 

     

   
 

     

     
 

     

   
 

    

     
 

 

 

        W∙m-2∙K-1 

8.3. Výpočet základní tepelné ztráty 

 Plochy se kterými počítáme mají stejný součinitel prostupu tepla i stejný rozdíl 

teplot, můžeme je proto sečíst. 

 

Výpočet ze vzorce (6) 

                                  W 

8.4. Výpočet tepelné ztráty prostupem tepla 

Výpočet ze vzorce (2) 

                                                        

                                    W 

 

8.5. Výpočet tepelné ztráty větráním 

  Jelikož pasivní dům bude využívat ventilaci se zpětným získáním tepla, je 

potřeba počítat s účinností rekuperační jednotky, díky tomu se nám ztráty větráním 

výrazně sníží. Účinnost může být až 90% 

Počítat budeme pomoci vzorce: 

Tabulka 8.1. Zvolené hodnoty 
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                      [W]   (12) 

                     *°C+   (13) 

 

Qr - Tepelná ztráta větráním místnosti   [W] 

Vvh - je požadovaný objemový průtok větracího vzduchu [kWh∙m-3∙K-1 ] 

Cn - vzduchová kapacitní konstanta =0,337 10-3  *°C+ 

ti - výpočtová vnitrní teplota místnosti   *°C+ 

te - výpočtová venkovní teplota    *°C+ 

tr - teplota přiváděného vzduchu po rekuperaci  *°C+ 

ηr - účinnost rekuperace     [%] 

 

Výpočet podle vzorce (12) a (13) 

                                    56,9404 W 

                             °C 

8.6. Výpočet tepelných zisků od vnitřních zdrojů 

8.6.1. Tepelná produkce lidí 

 V domě bude žít Rodina: Muž, Žena a 2 děti. 

Výpočet ze vzorce (9) 

                              W 

 

8.6.2. Tepelné zisky prostupem tepla okny 

 Pro pasivní dům jsem volil izolační Trojskla Tospur 

Výpočet ze vzorce (11) 

                           kWh 

Pozn.:Tepelné zisky zahrneme až při výpočtu vytápění 

8.6.3. Tepelné zisky od svítidel 

 Pokud nemáme k dispozici přesné údaje o vybavení, tak podle normy  

ČSN EN 832 volíme průměrný zisk 5 W∙m-2. 

Výpočet podle vzorce (10) 

                      W 

8.6.4. Celkové tepelné zisky 

Celkové tepelné zisky  

                                W 
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 Obyvatelé v domě nebudou ale pořád, proto použijeme polovinu hodnoty tedy 

Qz= 359,175 W  

8.7. Celková tepelná ztráta pro místnost 1 

 Pro celkové tepelné ztráty musíme zahrnout ztráty přes okna,podlahu a dveře. 

Hodnoty jsou v tabulce 5. Zde jsou již hodnoty zahrnuty. 

Výpočet ze vzorce (1) 

                       W 

8.8. Celková ztráta pro celý pasivní dům 

 Celková ztráta je spočtena součtem tepelných ztrát, které jsou v přílohách. 

Tabulky 1.-5. pro Nízkoenergetický dům. 

Výpočet ze vzorce (1) 

                                       W 

9. Návrh vytápění 

 Jelikož máme rozdílné spotřeby energie na vytápění, měli bychom tomu 

přizpůsobit i vytápění pro jednotlivé stavby. Tepelná ztráta prostupem tepla od které 

odečteme tepelné zisky je hlavní faktor pro návrh vytápění. 

 Pro klasický rodinný dům volím plynový kotel. Jelikož v místě stavby je přípojka 

na plyn je to jednoduché a pohodlné řešení. Bude použito podlahové vytápění.  

 

 Nízkoenergetický dům bude vybaven tepelným čerpadlem a doplňující zdroj je 

horkovodní krb, vytápění bude stejné podlahové jako u klasického rodinného domu 

 

 Pasivní dům bude vybaven díky veliké těsnosti ventilaci se zpětným získáváním 

tepla. V období mrazu bude vzduch, který se vhání do budovy přehříván tepelným 

čerpadlem. Toto zařízení bude při vysokých teplotách sloužit jako klimatizace.  

 

9.1. Výpočet celkové potřeby tepla za celé otopné období 

výpočet z literatury [1] 

               
      

     
     [kWh]   (14) 

 

kde: 

Ec´ - Potřeba tepla za celé vytápěcí období   [kWh] 

24 - Hodin za den      [kWh] 
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e - Poměrná potřeba tepla od počátku vytápěcího období [1] 

d0 - Doba vytápěcího období     [den] 

Qc - Jmenovitý tepelný výkon potřebný pro vytápění [kWh] 

ti - Výpočtová vnitřní teplota     [°C] 

tem - Průměrná vnější teplota za celé vytápěcí období [°C] 

te - Výpočtová vnější teplota     [°C] 

 

- Pro Klasický rodinný dům 

                       
      

        
         kWh  

- Pro Nízkoenergetický dům 

                       
      

        
         kWh 

- Pro Pasivní dům 

                       
      

        
         kWh  

9.2. Kontrola kategorie jednotlivých budov 

 Pro kategorizaci musíme znát potřebu tepla na m2. Výpočet provedeme tak, že 

výsledky pro jednotlivé stavby vydělíme otopnou plochou domu. Část vytápění je 

zajištěná orientací na jižní stranu a tím pádem solárními zisky. Proto je odečítáme. 

   
     

 
         [kWh]   (15) 

 

- Pro Klasický rodinný dům 

   
             

      
       kWh 

- Pro Nízkoenergetický dům 

   
              

      
       kWh 

- Pro Pasivní dům 

   
               

      
        kWh 

 

9.3. Návrh vytápění pro klasický rodinný dům 

Volím kondenzační plynový kotel Junkers Kotel ZSBR 16-3 A CerapurComfort [11] 

 

Přednosti výrobku: 

 

Vysoká účinnost až 109%, elektronika Bosch Heatronic třetí generace, možnost 

vestavět ekvitermní regulaci FW100/FW200, znamenitě konstrukčně řešený tepelný 
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výměník a spalovací komora, elektronicky řízené oběhové čerpadlo, motoricky 

ovládaný přepínací ventil, PCL - plynulá regulace výkonu, ADS - automatický 

diagnostický systém řízení kotle, program pro plnění sifonu, kondenzační provoz i při 

přípravě TV průtokem v sekundárním výměníku (kombinované provedení), úsporný a 

velmi tichý provoz (35-38 dB), nízká hmotnost, jednoduchá obsluha, elegantní a 

moderní design.  

 

cena: 37 799 Kč 

 

Výpočet spotřebované energie na vytápění: 

   
   

 
 

       

    
         kWh 

Kde: 
Ep - Spotřebovaná energie(v tomto případě zemní plyn) 
Ec´ - Energie potřebná na vytápění 
η - Účinnost 

9.4. Návrh vytápění pro nízkoenergetický dům 

9.4.1. Návrh tepelného čerpadla 

 Pro nízkoenergetický dům volím tepelné čerpadlo IVT Greenline LC -  E6 

země/voda: [12] 

topný výkon při 0°C /35°C  5,9 kW 
Topný faktor při 0°C/35°C  4,5 
Topný výkon při 0°C/45°C  5,4 kW 
Topný faktor při 0°C/45°C  3,2 
Maximální výstupní teplota  65°C 

Cena     178 000 Kč     

Výpočet spotřebované energie na vytápění: 

   
   

 
 

       

 
         kWh 

pozn.: 
 Ve výpočtu je u spotřeby energie dosazeno za jmenovatele hodnota 3. Protože 
do oběhu musíme dodat 1/3 energie v podobě elektřiny. 
 

9.4.2. Návrh horkovodního krbu s vložkou 

 Volím MULTIVIDION 7000 HYDRO [13] 

 

Technické parametry: 

Tepelný jmenovitý výkon 19,6 kW - (12,4 kW voda / 7,2 kW vzduch) 
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Palivo    Dřevo 

Hmotnost   205 kg 

Účinnost   71,68 % 

Cena    48 347 Kč 

 

Výpočet spotřebované energie na vytápění: 

   
   

 
 

       

      
         kWh 

 

9.5. Návrh vytápění pasivního domu 

 U pasivního domu je nutno zabránit jakémukoli úniku tepla z budovy, takže 

nemůžeme větrat klasickým způsobem. Musíme zajistit rekuperaci zvzduchu. Pro ohřev 

vody volím stejně jako u nízkoenergetického domu tepelné čerpadlo IVT Greenline HE 

E21 - země/voda: [12] 

topný výkon při 0°C /35°C  20,8 kW 
Topný faktor při 0°C/35°C  4,1 
Topný výkon při 0°C/45°C  20 kW 
Topný faktor při 0°C/45°C  3,4 
Maximální výstupní teplota  65°C 

Výpočet spotřebované energie na vytápění: 

   
   

 
 

        

 
         kWh 

Rekuperační jednotka VORT PROMETEO HR 400 M [14]: 

Technické parametry ventilační jednotky: 
Max. výkon větrání  420m3/hod 
El. příkon   195 W 
Dostupný tlak   770 Pa 
Účinnost rekuperace  92 % 

Cena:    60 300 Kč 

 

9.6. Srovnání spotřeby energie za vytápěcí období 

Klasický rodinný dům (Kond. Plynový kotel) 8872,41 kWh 

Nízkoenergetický dům (tep. čerpadlo) 2262,75 kWh 

Nízkoenergetický dům (krb) 9470,23 kWh 

Pasivní dům (tep. čerpadlo) 1038,21 kWh 

Tab.9.1 - Srovnání spotřeby energie  
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10. Ekonomické srovnání nákladů 

10.1. Investiční náklady 

 Klasický rodinný 

dům 

Nízkoenergetický 

dům 

Pasivní dům 

Plynový kotel 37 799 Kč   

Krb  48 347 Kč  

Tepelné čerpadlo  178 000 Kč 178 000 Kč 

Rekuperátor   60 300 Kč 

Celkem 37 799 Kč 226 347 Kč 238 300 Kč 

Tab.10.1 - Investiční náklady  

 

10.2. Provozní náklady 

 Ceny paliva jsou ze serveru TZB-INFO. Ceny se neustále mění proto je berme jen 

jako orientační. 

 

Palivo Výhřevnost [MJ/kg;MJ/m3] Cena tepla *Kč/kWh] 

Dřevo 7,5 - 15,5 0,62 

Zemní plyn 33,6 1,842 

Elektrická energie  2,91 

Tab.10.2 - Jednotlivé ceny použitých paliv [10] 

Cena za celé vytápění období: 

                *Kč+   (15) 

Kde: 
Ep - Roční spotřeba tepla na vytápění 
C - Cena za teplo spotřebované za celé vytápění období *Kč+ 
c - Cena za kW dodané energie    *Kč/kWh+ 

10.1.1. Cena za výtápění klasického rodinného domu 

 Klasický rodinný dům budeme vytápět plynovým kotlem. Cena pro plyn je 

hodnota Severomoravské Plynárenské, a.s. 

Výpočet ze vzorce (15) 

                       Kč 

10.1.2. Cena za vytápění nízkoenergetického domu 

 Vytápění pomocí tepelného čerpadla, které je poháněno elektrickou energii: 

Výpočet ze vzorce (15) 
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                     Kč 

 Vytápění pomocí krbu: 

Výpočet ze vzorce (15) 

                        Kč 

10.1.3. Cena za vytápění pasivního domu 

 Vytápění pomoci tepelného čerpadla a rekuperační jednotky. Průměrně 

počítejme, že 2 spirály o 100 W, které se denně zapnou 6x abychom zajistili výměnu 

vzduchu a topné těleso o výkonu 2kW, které je funkční v topné sezóně, která je 5 

měsíců, jednotka denně spotřebuje 800 W, za rok 292 kWh. 

Výpočet ze vzorce (15) 

                                  Kč 

 

 

 

10.1.4. Srovnání provozních nákladů 

Klasický rodinný dům 16343 Kč 

Nízkoenergetický dům 6585 Kč a 5871,5 Kč 

Pasivní dům 3868 Kč 

Tab.10.3 - Provozní náklady na vytápění 

  

10.3. Celkové porovnání nákladů 

Typ Tepelné ztráty 

[kW] 

Potřeba tepla 

na vytápění 

[kWh] 

Investiční 

náklady *Kč+ 

Roční provozní 

náklady *Kč+ 

Klasický rodinný 

dům 

4351,30 49,19 37 799 16343 

Nízkoenergetický 

dům 

3623,58 20,98 226 347 6585 a 5871,5 

Pasivní Dům 1401,39 -14,99 238 300 3868 

Tab.10.4 - Celkové porovnání 

 Z tabulky je zřejmé, že ačkoliv má Pasivní dům náklady o 84% větší pořizovací 

cenu oproti klasickému rodinnému domu, ale náklady na vytápění jsou o 76% nižší. 

Pokud by se nic nezměnilo a domy by si zachovaly svou energetickou bilanci, byla by 

návratnost investice okolo 16 let. Investor se však rozhoduje i z hlediska tepelného 

pohodlí, čistého prostředí bez průvanu a nutnosti manuálně větrat. 
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11. Závěr 

 V první části bakalářské práce jsem se věnoval popisu a charakteristice 

jednotlivých staveb. 

 Cílem mé bakalářské práce bylo na základě výpočtu zjistit jaký energetický a 

ekonomický vliv má velikost zateplení, volba materiálu a otopného systému při stavbě 

rodinného domku. Pro přesnější porovnání výpočtu jsem zvolil tentýž dům. Tepelné 

ztráty jsem počítal při různých skladbách obvodového zdiva. Výsledkem je, že s 

přibývajícím materiálem úměrně klesají i tepelné ztráty a dům postupně padá do 

jednotlivých energetických tříd. 

 Pro jednotlivé objekty jsem dále navrhl otopný systém. Pro klasický rodinný 

dům jsem zvolil kondenzační plynový kotel, pro nízkoenergetický dům jsem navrhl 

tepelné čerpadlo země-voda a jako doplňkové vytápění horkovodní krb. Pro pasivní 

dům bylo zvoleno stejně tepelné čerpadlo, ale bylo zapotřebí navrhnout také 

vzduchotechniku. Zvolil jsem vzduchotechniku se zpětným získáváním tepla. 

 Závěrem jsem energetický a ekonomický zhodnotil jednotlivé stavby. 

Výsledkem byla návratnost investice do pasivního domu oproti klasické novostavbě 

okolo 16 let. Pokud majitelé budoucího domu chtějí žít ve zdravém prostředí, tepelné 

pohodě a nezávislosti, tak si touto investici si hlavně zajistíme klidné staří. 
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