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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

KADLEC P., Státní dotace pro zateplení rodinného domu. 

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

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

Bakalářská práce řeší výši státní dotace po zateplení rodinného domu. Úvod je 

věnován popisu různých způsobů zateplení. V další části práce je proveden výpočet 

tepelných ztrát domu před zateplením a následně i po zateplení, dále popis domu a 

seznámení s dotačním programem Zelená úsporám. Závěrečná část bakalářské práce 

obsahuje ekonomické zhodnocení zateplení domu a výše dosaţené dotace.  

 

 

 

 

Bachelor thesis deals with the amount of state subsidies for house insulation. 

The introduction is devoted to describing the various methods of insulation. The next 

section performs a calculation of heat loss from building insulation and, consequently, 

the insulation, a description of the house and meeting with Green Investment Scheme 

subsidy. The final part of the paper contains an economic evaluation of thermal 

insulation of the house and obtained funding. 
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Seznam značek 

 

Značka Název Jednotka 

a Délka ochlazované části místnosti [m] 

b Šířka ochlazované části místnosti [m] 

c Měrná tepelná kapacita [J∙kg
-1

∙K
-1

] 

d Počet otopných dnů [den] 

l Tloušťka stěny [m] 

v Výška ochlazované části místnosti [m] 

D Vytápěcí denostupně [K∙dny] 

S Ochlazována část stavební konstrukce [m
2
] 

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

] 

η Účinnost kotle [1] 

p1 Přiráţka na vliv chladných konstrukcí [1] 

p2 Přiráţka na urychlení zátopu [1] 

p3 Přiráţka na světovou stranu [1] 

te Výpočtová venkovní teplota [°C] 

tem Průměrná denní teplota venkovního vzduchu [°C] 

tes Průměrná venkovní teplota za otopné období [°C] 

ti Výpočtová vnitřní teplota [°C] 

tis Průměrná vnitřní výpočtová teplota [°C] 



Cpn Náklady na vytápění nezatepleného domu [Kč/rok] 

Qc Celková tepelná ztráta místnosti [W] 

Qo Základní ztráta prostupem tepla [W] 

Qp Tepelná ztráta prostupem tepla [W] 

Qr Tepelná ztráta větráním [W] 

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

] 

Qzisk Trvale tepelný zisk [W] 

Vrp Objemový tok větracího vzduchu [m
3
∙s

-1
] 

ηo Účinnost obsluhy respektive moţnosti regulace soustavy [1] 

ηr Účinnost rozvodu vytápění [1] 
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1.   Úvod 

V bakalářské práci řeším zateplení rodinného řadového domu v Novém Jičíně. Mým 

úkolem bude vypočítat tepelné ztráty objektu před zateplením a následně i po zateplení. 

V úvodu se budu věnovat popisu různých způsobů zateplení. Seznámím se s domem, 

jeho strukturou a vlastnostmi a napíšu rešerši dotačního programu Zelená úsporám. 

Závěrečná část bakalářské práce bude obsahovat ekonomické zhodnocení zateplení 

domu a výši dosaţené dotace.  

2. Tepelné ztráty objektu 

Špatné izolační vlastnosti objektu mají za následek tepelné ztráty. Tyto tepelné 

ztráty není moţné zcela eliminovat, ale za pouţití vhodných technologií je moţné je 

omezit aţ na úplné minimum. 

2.1 Zjišťování tepelných ztrát 

Na výpočet tepelných ztrát se pouţívá v technické praxi soubor norem. Pouţívá 

se například doporučená norma ČSN 06 0210 s názvem: Výpočet tepelných ztrát budov 

při ústředním vytápění. Tato norma stanoví postup výpočtu tepelných ztrát budov 

prostupem stěnami a větráním (infiltrací) při nepřerušovaném vytápění jako podklad pro 

dimenzování otopných soustav ústředního vytápění a pro stanovení tepelné 

charakteristiky budovy podle ČSN 73 0540:1994. Norma neplatí pro výpočet tepelných 

ztrát prostorů vytápěných sálavými plochami, v těchto případech lze pouze vycházet ze 

zásad obsaţených v této normě. Tato norma se nevztahuje na výpočet potřeby tepla pro 

úpravu vzduchu při klimatizaci. 

Při výpočtu tepelných ztrát objektu musíme znát pár základních pojmů. [2] a [6] 

Součinitel prostupu tepla: U [W/(m
2
.K)] - v normě ČSN 06 0210 je značen písmenem 

k. Udává tepelně izolační vlastnosti jednotlivých konstrukcí. Platí, ţe čím niţší hodnota 

U (k), tím má konstrukce lepší tepelně izolační vlastnosti.  Součinitel U (k) je dán 

vztahem U = 1/R  

(příklad: pěnový polystyren má odpor tepla R = 10 m2K/W, součinitel prostupu tepla 

má potom hodnotu U = 1/10 = 0,1 W/m
2
K)        
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Tepelný odpor vrstvy, konstrukce R [(m
2
.K)/W)]. Jedná se o schopnost materiálu 

nebo konstrukce zadrţet teplo. Čím vyšší hodnota R, tím lépe materiál izoluje     

Součinitel tepelné vodivosti   λ [(W/m.K)]. Jde o schopnost materiálu vést teplo (za 

jakou dobu projde teplo daným materiálem). Závisí především na druhu materiálu a 

teplotě. Čím niţší hodnota λ, tím lépe materiál izoluje (tím niţší je rychlost prostupu 

tepla). 

Tepelný most: Je to místo, kde dochází k zvýšenému úniku tepelné energie. (např. 

překlady, ostění oken, ţelezobetonové věnce apod.) V zimě má tepelný most v interiéru 

chladnější povrch, v exteriéru naopak teplejší povrch  neţ okolní konstrukce. Cílem je 

zamezit úniku tepla, to znamená přerušení tepelného mostu. 

2.2 Metody redukce tepelných ztrát 

 Tahle problematika je velice obsáhlá a existuje plno způsobů, jak sníţit tepelné 

ztráty budovy. Zateplení objektu má své výhody i nevýhody. 

Výhody zateplení -      podstatné sníţení výdajů za energie 

- moţnost instalace levnějšího zdroje tepla (potřeba méně 

energie na vytopení domu) 

- lepší akumulační vlastnosti stěn 

- ochrana konstrukce budovy  

- sníţení výskytu plísní 

- kratší topná sezóna 

Nevýhody zateplení -     dlouhodobá návratnost investice 

- vysoké počáteční náklady (energetický audit, materiál, 

práce…) 

 

2.2.1 Způsoby zateplení obvodové stěny 

 Zateplení obvodového pláště ovlivňuje zásadním způsobem energetickou 

náročnost celé budovy, proto se tepelná izolace fasád aplikuje u novostaveb, ale i u 
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starších budov. Z hlediska způsobu provádění materiálového řešení můţeme obvodový 

plášť zateplit čtyřmi způsoby: tepelně izolační omítkou, kontaktním zateplovacím 

systémem, odvětrávaným zateplovacím systémem a pomocí sendvičového zdiva. Kaţdý 

z těchto systémů má svá specifika, výhody i nevýhody. [12] 

Tepelně izolační omítka má znatelně lepší tepelně izolační vlastnosti neţ omítka 

klasická, protoţe kromě klasických sloţek obsahuje i část tepelně izolačního materiálu. 

Konkrétně perlit nebo polystyren. Vyuţívá se při zateplování exteriéru historických 

budov. Při aplikaci jako vnitřní tepelné izolace je její velkou výhodou prodyšnost, která 

brání kondenzaci par v konstrukci. Další výhodou je snadné nanášení na obvodovou 

plochu domu. Bohuţel tento způsob má horší izolační vlastnosti v porovnání s ostatními 

konstrukčními řešeními. 

Kontaktní zateplovací systémy patří mezi nejrozšířenější a nejlevnější v ČR. Jde o 

konstrukci bez jakékoliv vzduchové mezery, kde je izolace nalepena a ukotvena přímo 

na zdi, přes ni jsou naneseny další ochranné vrstvy zakončené vnější povrchovou 

úpravou (omítkou). Nejčastěji jsou pouţívány výrobky z polystyrénu nebo minerálních 

vláken. Nevýhodou jsou vysoké nároky na kvalitu provedení, včetně přípravné fáze 

(návrh, materiál, podklad). Tento způsob zateplení má dobré tepelně izolační vlastnosti, 

eliminuje tepelné mosty, nemusí se pouţít velká tloušťka izolace a velmi snadno se dá 

opravit, proto je cena zavedení omítky velice nízká. Bohuţel má niţší odolnost vůči 

mechanickému poškození neţ jiné materiály.  

Bezkontaktní zateplovací systémy (montované – zavěšené - provětrávané). 

Charakteristickým znakem bezkontaktního fasádního systému je volný prostor mezi 

předsazenou (pohledovou) vrstvou a tepelnou izolací připevněnou na obvodovou stěnu. 

Díky tomu vzniká provětrávaná mezera, která přirozeně odvádí vlhkost mimo 

konstrukci budovy. Bezkontaktní fasády jsou vhodné zejména jako dodatečné zateplení 

budov s vyšší vnitřní vlhkostí, nebo pro budovy, jejichţ fasáda se obkládá deskovým 

materiálem. Jako tepelná izolace se nejčastěji pouţívají výrobky z polyuretanu, celulózy 

nebo ovčí vlny. Na obklady mohou být pouţity například dřevotřískové, betonové, 

kovové nebo keramické desky. Celý systém bezkontaktní fasády je zejména v některých 

detailech (kouty, osazení oken apod.) technicky a časově náročnější. Cenu ovlivňuje 

především typ pouţitého obkladového materiálu a způsob ukotvení. 
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2.2.2 Způsoby zateplení střechy 

 Ploché střechy jsou častým zdrojem poruch, zejména u panelových budov. 

Nejčastějšími příčinami poruch střechy je vybrání nevhodných materiálů a špatně 

odvedená práce. Chystáme-li se tedy krytinu opravit či vyměnit, měli bychom se 

zamyslet i nad moţností zateplení střechy. Ploché střechy dělíme na dva typy. Přesněji 

na jednoplášťové a dvouplášťové. 

 

Jednoplášťové střechy 

Mezi stropní konstrukcí a vnější spádovou vrstvou je tepelná izolace většinou 

zlehčených stavebních materiálů (škvárobeton, křemelinové desky atd.). Dodatečnou 

tepelnou izolaci musíme tedy dát na horní povrch. Pokud je překryta novou 

hydroizolací, existuje riziko prošlápnutí nebo proraţení, protoţe tepelná izolace je 

většinou měkčí. Obtíţná můţe být zejména instalace antén, solárních kolektorů nebo 

jiných zařízení na tento typ střechy.  

1.  Krytina 

2.  Tepelná izolace (např. nástřik PUR) 

3.  Střešní plášť 

4.  Spádová vrstva (např. škvárobeton) 

5.  Nosná stropní konstrukce 

 

 

Z těchto důvodů se pro frekventovanější střechy uţívá systém tzv. obrácené 

střechy. Původní krytina je opravena nebo nahrazena novou a na ni je kladena tepelná 

izolace, překrytá vrstvou kamínků, dlaţbou kladenou nasucho nebo jiným způsobem 

tak, aby zde voda mohla pronikat. Pochopitelně musíme pouţít nenasákavou tepelnou 

izolaci, nejčastěji extrudovaný polystyren. Výhodou je, ţe hydroizolace není namáhána 

teplotními výkyvy, povětrnostními vlivy ani UV-zářením, coţ prodluţuje její ţivotnost. 

Pokud střecha snese větší přitíţení, lze uvaţovat i o „zelené střeše“. V tomto případě se 

tepelná izolace překryje drenáţní vrstvou (např. štěrkem), geotextilií a vrstvou zeminy. 

Podle únosnosti střechy je tato vrstva od 4 cm do 1 m. Plocha se pak osází vhodnými 

rostlinami, obvykle takovými, které nevyţadují mnoho péče a snesou i delší sucho. 

Pokud ale pouţijeme silnou vrstvu zeminy a jsme-li ochotni střechu pravidelně zalévat, 

můţe se ze střechy stát skutečná zahrádka. 

Obr. 2.1 – Plochá střecha 
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Ukázka skladby tzv. obrácené ploché střechy 

1. Zásyp olázky nebo půdní substrát s rostlinami 

2. Separační fólie 

3. Nenasákavá tepelná izolace 

4. Krytina  

5. Střešní plášť 

6. Nosná stropní konstrukce 

 

Dále můţeme opatřit střechu nástřikem polyuretanové pěny (PUR), která 

funguje jako izolace proti vodě i proti chladu. Nástřikem se vytvoří souvislá vrstva, 

která vyřeší i problematická místa, jako napojení komínků, atik nebo výtahových 

nástaveb. Poslední, zřejmě nejdraţší řešení, je převést konstrukci na střechu 

dvouplášťovou. V praxi můţe jít např. o vybudování nové sedlové střechy s větším či 

menším půdním prostorem. Tepelná izolace se pak shora pokládá na původní střechu, 

obdobně jako pří zateplování stropu pod půdou. Vyšší cena je v tomto případě poněkud 

zmírněna tím, ţe pozdější opravy a údrţba střechy jsou levnější. Setkáváme se 

samozřejmě také s případy, kdy bylo na ploché střeše vybudováno celé nové obytné 

podlaţí či podkroví. Není neobvyklé, ţe teplo, které unikalo původní plochou střechou, 

postačí k vytápění celého nového prostoru. Náklady na takovéto řešení ale uţ souvisí s 

úsporami energie jen velmi málo. Přínos z vyuţití nové bytové plochy je o řád větší neţ 

přínos z úspor. 

Dvouplášťové střechy 

V prostoru mezi stropní konstrukcí a střešním pláštěm je vzduchová mezera, 

odvětraná např. otvory v atice. Tuto mezeru můţeme vyuţít pro instalaci tepelné 

izolace. Je nutné, aby vzduchová mezera zůstala zachována, i kdyţ v menší tloušťce. To 

proto, aby vlhkost, která případně pronikne do střechy z interiéru, mohla volně odejít 

ven. Tato mezera proto musí být průběţná po celé ploše (resp. v pásech mezi 

Obr. 2.2 – Obrácená plochá střecha 
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spádovými klíny). Otvory pro odvětrání by měly být dostatečně velké a početné. Dost 

často (hlavně u panelových budov) je vzduchová mezera nepřístupná a navíc velmi 

nízká. V tom případě vyuţijeme otvory pro odvětrání střechy a do prostoru nafoukáme 

sypkou izolaci, např. z papírových vloček. Výhodou je poměrně jednoduchá a rychlá 

instalace, nevýhodou naopak to, ţe kvalitu zateplení a zachování vzduchové mezery lze 

zkontrolovat jen velmi obtíţně. 

 

 

Ukázka skladby jednoplášťové ploché střechy 

1. Krytina 

2. Střešní plášť 

3. Odvětrávaná vzduchová mezera 

4. Tepelná izolace (např. foukaná) 

5.  Nosná stropní konstrukce 

 Stává se, ţe vzduchová mezera je příliš malá na to, aby se do ní vešla dostatečná 

tloušťka izolantu. Někdy nezbývá neţ sejmout vnější střešní plášť a zvýšit (nadezdít) 

spádové klíny, na kterých leţel, do prostoru pak vloţit izolaci a střešní plášť instalovat 

zpět. Toto řešení je nejnákladnější, vyţaduje mimo jiné i novou krytinu, někdy i zvýšení 

atik, ze stavebního hlediska je však nejbezpečnější. Můţeme dobře zkontrolovat kvalitu 

zateplení i provedení vzduchové mezery. Nová střecha můţe mít díky nadezdívce 

spádových klínů strmější spád, coţ zlepší bezpečnost proti zatékání. Jinou moţností je 

převést střechu na jednoplášťovou. To znamená uzavřít větrací otvory tak, aby 

vzduchová mezera nemohla větrat. Vzduch, který nemůţe proudit ven, se pak stává 

izolantem. Sám o sobě však přináší jen malý efekt, takţe střechu je stejně nutno zateplit, 

tentokrát shora, stejně jako jednoplášťovou. Toto řešení však necháme navrhnout a 

výpočtem prověřit tak, aby se ve střeše nehromadila kondenzovaná voda. 

  

Obr. 2.3 – Dvouplášťová střecha 
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2.2.3 Způsoby zateplení oken 

Moje bakalářská práce řeší zateplení uţ postaveného domu,  proto nebudu psát o 

správném umístění oken k získání vyšších solárních zisků. Okna se dělí podle pouţitého 

materiálu.  

- dřevěná okna 

- hliníková okna 

- plastová okna 

- ocelová okna 

- jejich kombinace 

 

Dřevěná okna mají dobré tepelné vlastnosti, ale i ekonomické a doposud jsou 

nejlepším materiálem pro výrobu oken. Jsou vyrobené slepením minimálně 3 lamel ze 

dřeva. Tato okna mají ale i nevýhody. Jejich cena je vyšší neţ u jiných typů oken a musí 

se více udrţovat. 

Další skupinou oken jsou okna plastová. V posledních letech se pouţívá 

převáţně jenom tento typ, kvůli snadné údrţbě, dobré těsnosti a izolaci hluku. Plastová 

okna vděčí za své izolační vlastnosti vnitřní skladbě plastových profilů. Na trhu se 

pohybují profily ve tří-, čtyř-, pěti- aţ šesti-komorové variantě. Obecně řečeno, čím 

vyšší počet komor v okenním profilu, tím větší tepelný odpor a tím niţší koeficient 

tepelného prostupu. Neboli, kaţdá komora navíc zabraňuje neţádoucím tepelným 

ztrátám. Záleţí však také na tom, jak jsou komory uspořádány, jak jsou velké a jaký 

mají tvar. Proto je nutné sledovat kromě počtu komor i stavební hloubku plastových 

profilů. Neţ počtu komor, je lepší věnovat pozornost tepelně technickým vlastnostem 

okna, které jsou vyjádřeny hodnotou součinitele prostupu tepla U (W/m²K). Čím niţší 

hodnota, tím lepší tepelně izolační vlastnosti má konstrukce okna.  Pří výběru se 

zaměřte zejména na U celého plastového okna. 

Tepelně izolační vlastnosti plastového okna závisí na 

- počtu komor okenního rámu 
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- konstrukci a uspořádání komor okenního rámu 

- stavební hloubce okenního rámu 

- typu skla 

- kvalitě materiálu 

- kvalitě těsnění 

- kvalitě kování 

- kvalitě instalace 

Existují dva typy plastových profilů, středové a dorazové. Profil se středovým 

těsněním se vyvinul ze systému dřevěných oken. [11] 

Středové těsnění má jedno těsnění umístěné v chráněné poloze uprostřed rámu a druhé 

na vnitřní části okna. Tento způsob těsnění se vyvinul ze systému dřevěných oken. 

Oproti dorazovému těsnění dosahuje dobrých stavebně fyzikálních vlastností okna, má 

masivnější konstrukci, lepší součinitel prostupu tepla U a dobrou zvukovou izolaci. 

Přední komora vyrovnává rozdíly mezi vnitřním a venkovním prostředím. 

Tento profil odolává extrémním klimatickým podmínkám, protoţe při zatíţení 

větrem je středové těsnění tlačeno na dorazovou plochu. U tohoto typu těsnění platí, ţe 

čím vyšší rychlost větru, tím lépe těsní. Nevýhodou je, ţe při otevřeném okně není 

těsnění chráněno proti poškození. Pokud je těsnění poškozeno a dostane se za něj voda, 

nemůţe uţ odtéct pryč. 

Dorazové těsnění se liší tím, ţe funkční spára tohoto typu je perfektně těsná. Dorazové 

těsnění je tvořeno dvěma trvale pruţnými těsnícími gumami. Jedna guma je umístěna na 

vnější straně rámu, druhá na vnitřní straně křídla. Při vyšším tlaku větru se voda dostává 

skrz těsnění do vnitřní části okna, kde je odváděna za pomocí šikmé dráţky ven přes 

odvodňovací otvory. Nevýhodou tohoto těsnění je vlhkost uvnitř konstrukce projevující 

se orosením okna. Proto je u tohoto systému nezbytné často větrat. 
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2.2.4 Způsoby zateplení dveří 

Výměna dveří není nijak zajímavá. Trh nám nabízí mnoho typů dveří. 

Nejpouţívanějším materiálem k výrobě dveří je plast nebo dřevo, a to jak u vchodových 

dveří, tak i balkonových. 

  Vybral jsem si cenově dostupný dveřní systém REHAU. Má kvalitní plastový 

profil s dorazovým těsněním, a proto je určen pro vstupní prostory u energeticky 

optimalizovaných staveb bez ohledu na to, zda se jedná o rekonstrukci nebo o 

novostavbu, coţ přesně potřebujeme. Dveře mají skvělé izolační vlastnosti, takţe teplo 

z domu zůstává v domě, zatímco chlad a hluk před ním. Tento typ dveří má velmi 

dobrou ţivotnost. Čtyřkomorové profily REHAU Brillant o šířce 70 mm zaručují 

vysokou stabilitu díky rozměrné ocelové výztuţi. Tyto dveře lze také vyrobit v 

provedení, zařazeném do bezpečnostní třídy 3 podle DIN V ENV 1627. Dveře mají 

hladký povrch, a proto se snadno čistí. Pouţití svařovacích rohových spojek zaručuje 

vysokou tuhost křídla dveří. [7] 

 

 

 

 

 

  

3. Státní program Zelená úsporám 

„Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s 

vyuţitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při 

rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu je podporováno kvalitní zateplování 

rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní 

zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do 

nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu. 

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem takzvaných 

Obr. 2.4 – Řez dveří 
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emisních kreditů Kjótského protokolu o sniţování emisí skleníkových plynů.  Podpora v 

rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v 

průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. O dotaci bylo 

moţné poţádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebylo však moţné ţádat o 

podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu. Program Zelená úsporám a 

základní postupy poskytování podpory upravuje směrnice Ministerstva ţivotního 

prostředí č. 9/2009.“ [8] 

3.1 Členění programu 

Program Zelená úsporám je členěn do tří základních oblastí podpory: 

A. Úspora energie na vytápění  

A.1. Celkové zateplení  

A.2. Dílčí zateplení 

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu 

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody  

C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu 

a účinná tepelná čerpadla  

C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel 

do novostaveb  

C.3. Instalace solárně-termických kolektorů 

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou 

zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání ţádosti a maximálně 

jednou pro daný objekt i při vyuţití více z uvedených kombinací) 

E. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu 

 

3.2 Jak požádat o podporu 

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů, tím se myslí panelové 

i nepanelové technologie. O podporu můţe kromě fyzických osob poţádat také 
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společenství vlastníků bytových jednotek, bytová druţstva, města a obce, podnikatelské 

subjekty, případně další právnické osoby. Ţadatelem o podporu můţe být pouze osoba, 

která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti. Musí být tedy uvedena na výpisu 

z katastru nemovitosti. O podporu lze poţádat před realizací zateplení nebo v průběhu 

zateplování, ale i po dokončení zateplení, pokud ţádá vlastník domu. 

Na internetu se dají zjistit přesnější informace o celém programu a lze také 

zavolat na bezplatnou linku, kde Vám rádi poradí. Formuláře a přílohy musí být správně 

vyplněny, protoţe nesprávné vyplnění zpozdí vyřizování. Musíte také vybrat firmu, 

která je zařazena v Seznamu odborných dodavatelů. Tento seznam se nachází na 

stránkách zelenausporam.cz a jsou zde i technologie dodavatelů. Dále si nechte vystavit 

list vlastnictví k nemovitosti, kterou chcete zateplit. Tento list Vám vydají na 

katastrálním úřadě a poté se přikládá originál nebo úředně ověřená kopie. Originál 

můţete do ţádosti dát nejpozději do 3 měsíců, pokud takto neučiníte, je vlastnický list 

neplatný a musíte si pro nový opět na katastrální úřad. Musíte vyplnit krycí list (2x), 

nejlépe se zpracovatelem odborného posudku, který je po vyplnění potvrdí razítkem a 

podpisem. Dokumenty jsou opět na stránkách zelenausporam.cz volně ke staţení. Před 

příchodem na krajské pracoviště SFŢP si zkontrolujte všechny ţádosti a přílohy. 

Nakonec vyplňte ţádost o podporu, přesněji jenom silně orámované části na ţádosti. 

Všechny ţádosti a přílohy se podávají na pobočce banky, která je zapojena do programu 

zelenausporam. Seznam bank najdete opět na internetových stránkách. Projektová 

dokumentace (projekt a odborný posudek) s krycím listem se musí nejdříve 

zkontrolovat na krajském pracovišti SFŢP. Všechny přílohy se nachází na internetových 

stránkách www.zelenausporam.cz kromě krycího listu. Musíte je však všechny předloţit 

ke kontrole na KP SFŢP a tím se myslí dva odborné posudky, dva projekty, dva krycí 

listy, dále list o vlastnictví a plnou moc ve formě originálu nebo ověřené kopie. Ţádáte-

li však po ukončení zateplení, musíte přiloţit navíc oznámení o uţívání stavby, faktury 

s rozpočtem a doklad o uhrazení ve formě originálu nebo kopie a vše doloţíte bance. 

 

3.3  Cíl programu 

  Cílem programu je sníţit lidem náklady na zateplení a přimět obyvatele ke 

zlepšení ţivotního prostředí. Investice se díky programu zelená úsporám majiteli vrátí 

rychleji, takţe obyvatele motivují ke změně ţivotního stylu. 

http://www.zelenausporam.cz/
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4. Popis budovy a její stávající stav 

Rodinný dům, který chceme zateplit a tím sníţit jeho tepelné ztráty, se nachází 

v městě Nový Jičín, blízko obchodního domu Kaufland. Jedná se o řadový rodinný 

dům, který obývá čtyřčlenná rodina. Řadový dům leţí uprostřed řadového seskupení. 

Má dvě obyvatelná patra, ale je nepodsklepen. Dům je starý přibliţně 30 let a byl 

postaven tradičním způsobem. Na obvodovou konstrukci byly pouţity cihly tloušťky 

355mm. Otvory objektu jsou osazeny starými dřevěnými okny. Dům je zastřešen 

plochou ţelezobetonovou střechou bez tepelné izolace. Detailnější strukturu zdí, střechy 

a oken mám vypsanou v tabulce ve výpočtech tepelných ztrát. 
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Obr. 4.1 – Půdorys prvního patra 

Obr. 4.2 – Přední pohled na dům 
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4.1 Postup a výpočet tepelných ztrát před zateplením 

Postup  

Přehled norem: 

ČSN 060210 SN - výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění 

ČSN 730540 SN - tepelná ochrana budov 

ČSN 730548 SN - výpočet tepelné zátěţe 

Celková tepelná ztráta 

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

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

  

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

kde: 

Qp je tepelná ztráta prostupem tepla, [W] 

Qv tepelná ztráta větráním, [W] 

Qz  trvalý tepelný zisk. [W] 

Tepelná ztráta prostupem tepla 

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

 

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

 

kde: 

p1 je přiráţka na vyrovnání vlivu chladných konstrukcí a umoţňuje zvýšení teploty 

vnitřního vzduchu tak, aby i při niţší teplotě ochlazovaných konstrukcí bylo ve 

vytápěné místnosti dosáhnuto poţadované teploty. 

výpočet:  
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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 

 

p2 je přiráţka na urychlení zátopu. Pokud nejde ani při nejniţších venkovních teplotách 

zajistit nepřerušovaný provoz vytápění. 

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

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

 

p3 je přiráţka pro světovou stranu. O výši této přiráţky 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 4.1 přirážky na světovou stranu [7] 

výpočet součinitele prostupu tepla:      

       [W∙m
-2

∙K
-1

]  (5) 
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kde:   

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) 

 

kde: 

kj - součinitel prostupu tepla   [W∙m
-2

∙K
-1

] 

Sj - ochlazována část stavební konstrukce [ m
2
 ] 

ti - výpočtová vnitřní teplota    [ °C ] 

te - výpočtová venkovní teplota   [ °C ] 

Tepelná ztráta větráním 

 

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

 vzduch. 

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

 

kde: 

Vv - objemový průtok větracího vzduchu [m
3
∙s

-1
] 

ti - výpočtová vnitřní teplota   [°C] 
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te - výpočtová venkovní teplota  [°C] 

 

Objemový tok větracího vzduchu:      

       [m
3
/h]   (8) 

   

kde: 

Vi - vnitřní objem místnosti  [m
3
] 

n - poţadavek na výměnu vzduchu  [h] 

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 tepelné zisky na: 

Produkce tepla lidí 

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

Základní produkce muţe při teplotě 26°C a při mírné zátěţi je 62W. Ţena má 85% 

produkce muţe a děti 75% produkce muţe. 

 

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

 

kde: 

iţ, id, im - počet ţen, dětí, muţů 

Tepelné zisky od svítidel a přístrojů 

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

 

kde: 

P - Celkový příkon svítidel včetně ztrát v předřadníku 

c1 - Součinitel současnosti pouţívání svítidel 

c2 - Zbytkový součinitel 

Volbu součinitele určuje norma. 

Tepelné zisky prostupem okny 

Okna jsou ohřívaná solární energií, především u pasivních domů a ne příliš u 

klasických domů. Při volbě nekvalitních oken dochází k největším tepelným ztrátám a 

tepelným mostům. 

 

Tepelné zisky: 

Qs = GHT ∙Sw∙kr∙g      [kWh]    (11) 

 

kde: 

Qs - Zisk ze solárního záření  [kWh] 

Sw - Plocha oken   [m
2
] 

kr - Korekční činitel rámu  [1] 

g - Solární faktor   [1] 

GHT - Celková intenzita dopadajícího záření [kWh/m
2
] 

  

Výpočet tepelných ztrát před zateplením 
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 Tepelné ztráty objektu budu počítat obálkovou metodou, nebo-li vypočítáním 

tepelných ztrát po celé venkovní ploše domu. Počítám tepelné ztráty obvodového zdiva, 

otvorů a větráním. Výpočet provedu podle normy ČSN 060210. 

Tepelná ztráta prostupem tepla 

 Při stavbě obvodové konstrukce (SO1) byly pouţity cihly tloušťky 355mm 

a na cihly přidaná omítka o tloušťce 10 a 20mm.  Součinitele tepelné vodivosti byly 

nalezeny v katalogu PROTECH pro materiál. 

 

U 

W/m2*K 

Vrstva 

- 

d 

[mm] 

λ 

[W/m/K] 

SO1 

 

Omítka vapenná 10 0.880 

  

CP 290/140/65 (1700) 355 0.780 

  

Omítka vápenocement. 20 0.990 
 

 

 Sloţení střechy domu (SCH1). Součinitele tepelné vodivosti byly nalezeny 

v katalogu PROTECH. 

 

 

U 

W/m2*K) 

Vrstva 

- 

d 

mm 

λ 

W/(m*K) 

SCH1 

 

Omítka vapenná 10 0.880 

  

Dutin. Ţelezobeton. Str. 

panel 160 1.200 

  

Beton hutný (2200) 50 1.300 

  

Škvára ulehlá 30 0.270 

  

Vz. – tok zdola nahoru 50 

 

  

Lepenka A400H 1 0.210 
Tabulka 4.3 - Sloţení střechy 

 

 

 Poslední tabulka vyjadřuje sloţení oken, dveří a garáţových vrat na domě. 

Výrobce neudává tloušťku, ale rovnou součinitel prostupu tepla U (k)  

 

 

 

Tabulka 4.2 - Sloţení obvodové stěny 
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U 

W/m2*K) 

Vrstva 

- 

d 

mm 

λ 
W/(m*K) 

OKNO     2,5 

Dřevěné okna, dvou 

sklená 

  

DVERE     2,6 

Prosklené s kovovým 

rámem 

  GARAZ     0,88 Ocelový plech 

  Tabulka 4.4 - Sloţení otvorů 

 

 Přecházím ke konkrétnímu výpočtu tepelných ztrát budovy před realizací 

zateplení.  

výpočet ploch obvodové zdi, otvorů a střechy. 

      [m]  

Obsah oken: 

mkusůmSOKNO 186*5,1*2   

Obsah dveří: 

mkusymmSDVERE 63*1*2   

Obsah střechy: 

mmmSSTRECHA 1211,12*10   

Obsah garáţe: 

mkusmmSGARAZE 5,41*25,2*2   

Obsah obvodové stěny:  

mmmmmSSO 5,1015,4618130 2222   

Výpočet součinitele prostupu tepla ze vzorce (5) 

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

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

∙K
-1

] 

 

Součinitel prostupu tepla obvodové stěny: 

  W∙m
-2

∙K
-1

 

 

Součinitel prostupu tepla střechy: 

  W∙m
-2

∙K
-1

 

Součinitel prostupu tepla oken: 

  W∙m
-2

∙K
-1

 

Součinitel prostupu tepla dveří: 

  W∙m
-2

∙K
-1

 

Součinitel prostupu tepla garáţe: 

  W∙m
-2

∙K
-1 

 

1-  Výpočet tepelné ztráty Qo: 

Výpočet ze vzorce (6) 

Obvodová zeď: 

 W 

Dveře: 

 W 
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Okna: 

 W 

Střecha: 

 W  

Garáţ: 

 W 

 

2-  Výpočet tepelné ztráty prostupem tepla 

Výpočet ze vzorce (2). Vzorců by bylo mnoho, proto vezmu jen jeden příklad pro 

garáţová vrata. 

 W 

3-  Výpočet tepelné ztráty větráním 

 Objemový tok větracího vzduchu ze vzorce (8). Vzorců by bylo mnoho, proto 

vezmu jen jeden příklad pro garáţ. 

 

   m
3
∙s

-1
 

Ztráty větráním ze vzorce (7) 

 W 

4-  Výpočet tepelných zisků od vnitřních zdrojů 

Tepelná produkce lidí 

 V domě ţije rodina. Přesněji muţ, ţena a dvě děti. 

Výpočet ze vzorce (9) 

 W 
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Tepelné zisky prostupem tepla okny 

Výpočet ze vzorce (11) 

kWh 

 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 

Celkové tepelné zisky 

 W 

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

Qz= 516 W  

5-               Celková tepelná ztráta objektu 

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

Výpočet pro garáţ. 

Výpočet ze vzorce (1) 

  W 

 Celková ztráta je spočtena součtem tepelných ztrát všech místností. Výpočet ze 

vzorce (1) 

  

4.2  Návrh zateplení a výpočet tepelných ztrát po zateplení 

Úpravy na zateplení budou následující. Pouţití polystyrenových desek např. 

Baumit, Caparol atp. v tloušťce t=140mm po celém obvodu domu (označení na 

výkresové dokumentaci jako SO1). Střecha domu bude zateplena minerální vlnou 

tloušťky 240mm (označení na výkresové dokumentaci jako SCH1) a výměna starých 
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dřevěných oken a dveří za nová plastová okna a dveře na balkón se součinitelem 

prostupu tepla U=0,8 W/m2K (označení na výkresové dokumentaci jako OKNO, 

DVERE). 

1.)Obvodová zeď 

 

U 

W/m2*K) 

Vrstva 

- 

d 

mm 

λ 

W/(m*K) 

SO1 

 

Omítka vápenná 10 0.880 

  

CP 290/140/65 (1700) 355 0.780 

  

Omítka vápenocement. 20 0.990 

  

Polystyren pěnový EPS (60) 140 0.039 
Tabulka 4.5 - Sloţení zateplené obvodové stěny 

2.)Střecha 

 

U 

W/m2*K) 

Vrstva 

- 

d 

mm 

λ 

W/(m*K) 

SCH1 

 

Omítka vápenná 10 0.880 

  

Dutin. ţelezobeton. str. 

panel 160 1.200 

  

Beton hutný (2200) 50 1.300 

  

Asfaltové pásy a 

lepenky 3 0.21 

  

Škvára ulehlá 30 0.270 

  

Minerální vlna (100) 240 0.041 

  

Asfaltové pásy a 

lepenky 3 0.210 

  

Lepenka A 400H 1 0.210 
Tabulka 4.6 -  Sloţení zateplené střechy 

 

3.)Okna a dveře 

 

U 

W/m2*K) 

Vrstva 

- 

d 

mm 

λ 
W/(m*K) 

OKNO     0,8 

Dřevěná okna, dvou 

sklenná 

  

DVERE     1,1 

Prosklené s kovovým 

rámem 

  GARAZ     0,88 Ocelový plech 

  Tabulka 4.7 - Sloţení zateplených otvorů 
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Postup je totoţný, jen je více čísel u výpočtu součinitele prostupu tepla. 

1- Výpočet součinitele prostupu tepla ze vzorce (5) 

 

Součinitel prostupu tepla obvodové stěny: 

   W∙m
-2

∙K
-1

 

 

Součinitel prostupu tepla střechy: 

  W∙m
-2

∙K
-1

 

Součinitel prostupu tepla oken: 

  W∙m
-2

∙K
-1

 

Součinitel prostupu tepla dveří: 

  W∙m
-2

∙K
-1

 

Součinitel prostupu tepla garáţe: 

  W∙m
-2

∙K
-1

 

2-  Výpočet tepelné ztráty Qo: 

Výpočet ze vzorce (6) 

Obvodová zeď: 

 W 

Dveře: 

 W 

Okna: 

 W 
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Střecha: 

        W 

Garáţ: 

       W 

 

3- Výpočet tepelné ztráty prostupem tepla 

Výpočet ze vzorce (2). Vzorců by bylo mnoho, proto uvedu jen jeden příklad pro 

garáţová vrata. 

 W 

4-  Výpočet tepelné ztráty větráním 

 Objemový tok větracího vzduchu ze vzorce (8). Vzorců by bylo mnoho, proto 

vezmu jen jeden příklad pro garáţ. 

 

   m
3
∙s

-1
 

Ztráty větráním ze vzorce (7) 

 W 

5-  Výpočet tepelných zisků od vnitřních zdrojů 

Tepelná produkce lidí 

 V domě ţije rodina. Přesněji muţ, ţena a dvě děti. 

Výpočet ze vzorce (9) 

 W 

Tepelné zisky prostupem tepla okny 

Výpočet ze vzorce (11) 

kWh 
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 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 

Celkové tepelné zisky 

 Celkové tepelné zisky  

 W 

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

Qz= 516 W  

6-               Celková tepelná ztráta objektu 

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

Výpočet pro garáţ. 

Výpočet ze vzorce (1) 

  W 

 Celková ztráta je spočtena součtem tepelných ztrát všech místností. Výpočet ze 

vzorce (1) 

  

 

4.3 Výpočet tepelných ztrát pomocí Zelená úsporám 

Na stránkách zelenausporam.cz najdete online kalkulačku úspor a dotací Zelená 

úsporám. Vybereme si zjednodušený výpočet potřeby tepla na vytápění a tepelných 

ztrát obálkovou metodou. [9] 

Postup: 

1. Vyberu město, kde se objekt nachází. Vybral jsem Nový Jičín. Tím se nám 

vyplní automaticky otopné období i venkovní teplotu, kterou bychom jinak 

museli sloţitě hledat v literaturách. 

2. Vyplnění vnitřní teploty, která se nejčastěji dává 20°C. Celková plocha A se 

vyplní sama, kdyţ vyplníme dolní hodnoty, ke kterým se dostanu. 
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3. Trvalý tepelný zisk máme vypočítaný výše, a proto ho doplníme do kolonky. 

4. Přecházíme na tabulku k vyplnění. Přiloţená níţe. 

5. Po vyplnění se nám ukáţe úspora a hlavně na jakou dotaci máme nárok. 

 

Obr. 4.3 – Vyplněná tabulka ZÚ 
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Obr. 4.4 –  Roční potřeba energie na vytápění s výší podpory 

 

Obr. 4.5 – Stavebně technické hodnocení domu  

 

Výsledek není přesný, ale k orientaci nám stačí. 
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5. Zhodnocení investice zateplení 

Zateplení     350 000,-Kč 

Okna a dveře     50 000,-Kč 

CELKEM     400 000,-Kč 
             Tabulka 5.1 - Rozpočet 

 

   

5.1 Ekonomické zhodnocení navržených úprav na domu 

Potřeba tepla na vytápění: Rodinný dům pouţívá plynový kotel, protoţe při 

stavbě se zavedla přípojka na plyn. Jedná se o kondenzační plynový kotel.  

 

 

 

Hodnota závisí na roční potřebě tepla pro vytápění a i na ceně zemního plynu. 

 

 

kde: 

24 - Hodin za den         [kWh] 

e - Poměrná potřeba tepla od počátku vytápěcího období    [1] 

D - Doba vytápěcího období (zjistíme ze Zelená úsporám pro Nový Jičín)  [den] 

Qc - Jmenovitý tepelný výkon potřebný pro vytápění    [kWh] 

ti - Výpočtová vnitřní teplota        [°C] 

tem - Průměrná vnější teplota za celé vytápěcí období 
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(zjistíme ze Zelená úsporám pro Nový Jičín)     

 [°C] 

te - Výpočtová vnější teplota        [°C] 

  

Cena za vytápění: 

Cena pro plyn je hodnota Severomoravské Plynárenské, a.s. 

 

Náklady na vytápění:  Vybrány podle tabulky z tzb-info.cz. 

 

Tepelná 

ztráta Q 

[W] 

Potřeba tepla na 

vytápění 
 [GJ/rok] 

Cena 

tepla 

[Kč/kWh] 

Náklady 

na 

vytápění 

[Kč/rok] 

Nezateplený dům     17 000 136 1,58 53 538,- 

Dům po zateplení     7200 57,61 1,55 25 377,- 
Tabulka 5.2 - Náklady na vytápění 

 

5.2 Srovnání zateplení bez a se státní dotací 

Budou zde dva výpočty. První- doba návratnosti bez státní dotace a druhý-  

 se statní dotací. 

Rozdíl za náklady před a po zateplení je 28161Kč/rok. Tuto hodnotu 

potřebujeme k výpočtu návratnosti pro oba dva typy. Rozpočet byl uveden v tabulce 5.1 

a činí 400 000 Kč.  

Doba ekonomické návratnosti bez státní dotace: 

Doba návratnosti = pořizovací náklady/roční úspora na vytápění 

Doba návratnosti = 400 000/28161 = 14 let. 

Doba ekonomické návratnosti se státní dotací: 

Doba návratnosti = (pořizovací náklady - státní dotace) / roční úspora na vytápění 

Doba návratnosti = (400 000 - 251100) / 28161 = 5,2 let. 
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Celková doba návratnosti bez státní dotace vyšla přibliţně na 14 let, ale se státní 

dotací jenom na 5let.  

6. Závěr 

Mým cílem bakalářské práce bylo sníţit tepelné ztráty rodinného domu a zjistit 

výši státní dotace. Řešil jsem různé typy zateplení pouţívané v praxi. Dále jsem 

vypočítal tepelné ztráty řadového domu před zateplením i po zateplení. Při výpočtech 

jsem postupoval podle doporučené normy ČSN 060210. Po zateplení domu mě vyšla 

tepelná ztráta 7200W z 17000W před zateplením. V další části jsem se zaměřil na 

dotační program Zelená úsporám, jeho rozdělení i vyuţití programu ke snazšímu 

pouţívání. V poslední části bakalářské práce jsem řešil ekonomické zhodnocení domu, 

kde jsem vycházel z celkových tepelných ztrát. Z hlediska nákladů na vytápění je rozdíl 

před a po sníţení 28161Kč/rok. Celková návratnost mě v konečném výsledku vyšla 

14let bez státní dotace a pouze 5let, kdyţ nám vyplatí státní dotaci, na kterou máme 

nárok. V tomto případě se nám zateplení domu velmi vyplatilo. 
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