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Abstrakt

Ve své práci se zaměřuji na problematiku nízkoenergetického bydlení a na technická 

řešení, která to umožňují. První kapitoly se zabývají klasifikací nízkoenergetického bydlení na 

domy nízkoenergetické, pasivní a nulové a dále na klasifikaci pomocí energetických štítků. 

Dále se věnuji popisu jednotlivých systémů úspory energie, počínaje zateplováním, přes 

solární kolektory k fotovoltaickým článkům. Práce je ukončena jednoduchým příkladem 

nízkoenergetického domu.
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tepelná čerpadla, Zelený bonus.

Abstract

In my work I focus on energy issues of low-energy housing and the technical solutions

that make it possible. The first chapters deal with the classification of low-energy housing to 

low-energy houses, passive and zero houses and using the classification by energy labels. 

Furthermore, I describe the various energy saving systems, ranging from insulation, through

solar collectors to photovoltaic cells. Work ends by simple example of low-energy house.

Key Words

Low-energy house, passive house, energy labels, energy savings, photovoltaics, heat

pumps, green bonus.
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1 Úvod

Energetická náročnost stávajících budov postavených v minulém století je již pro 21. 

století nepřijatelná nejen z důvodu růstu cen energií a tedy i nákladů na provoz, ale také z 

důvodu, že si stále více uvědomujeme nutnost ochrany životního prostředí. V dnešní době, 

kdy je převážná část energií získávána z neobnovitelných zdrojů má každé smysluplné šetření 

energií své místo v životě každého z nás. Nízkoenergetické bydlení není výhodné jenom z 

hlediska ekologického, ale také z ekonomického, jak ukáží následující kapitoly.

Cílem práce je, aby čtenář získal přehled v oblasti jednotlivých systémů používaných v 

nízkoenergetických domech a ukázat mu, že energeticky nenáročné bydlení je správnou 

cestou rozvoje bydlení.
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2 Koncepce pasívních domů (PD) a nízkoenergetických 
domů (ND)

Termín pasivní dům se mezinárodně používá pro označení budov s velmi nízkou 

spotřebou energie, které dosahujeme použitím moderních technologických prvků, jako je 

kvalitní zateplení, solární kolektory, tepelná čerpadla a další. Mohlo by se zdát, že využívání 

moderní technologie povede k vysoké ceně PD v porovnání s domem klasickým, ale není 

tomu tak. Náklady na izolaci PD, které izolujeme zpravidla 20-30 cm izolace a domu 

klasického (tloušťka izolace asi 10 cm) se moc neliší vzhledem k tomu, že rozdílná je pouze 

cena materiálu popř. montážních prvků, zatímco cena práce, lešení, omítky a přípravných 

prací je stejná. Dále lze použít systém nucené cirkulace s rekuperací odpadního vzduchu, 

který zároveň slouží k vytápění místností. Kombinace rekuperačního systému a kvalitního 

zateplení může sama o sobě stačit na vytápění domu a proto nebude potřeba budovat další 

tepelné rozvody.Z toho vyplývá, že náklady na stavbu PD mohou být pouze o 5 -15% vyšší

než u klasického domu (tento rozdíl v ceně nazýváme vícenáklady). Následující graf ukazuje 

srovnání výše ročních nákladů na provoz pasivního domu, jehož vícenáklady byly pouze 5% s 

domem klasickým. Z něj plyne, že po splacení hypotéky za 20 let jsou náklady na provoz 

pasivního domu několikanásobně nižší.[3]

Obr. 2 - 1 Srovnání výše ročních nákladů na provoz pasivního a normálního domu[3]
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2.1 Historie

Samotnou koncepci PD navrhl Dr. Wolfgang Feist v roce 1988 při svém vědeckém 

pobytu na univerzitě v Lundu ve Švédsku. Tehdy řekl, že tepelná izolace budov musí být tak 

dokonalá, aby již nebylo zapotřebí klasického vytápění a snížit tak náklady na výstavbu a 

provoz a zároveň částečně odstranit vícenáklady, které stavba kvalitnějšího domu obnáší. V 

Německu byl v roce 1990 zahájen projekt "Pasivní domy", ve kterém byly definovány 

vědeckotechnické základy, a zároveň byl roku 1991postaven první PD. V roce 1997 byly 

realizovány první sídlištní projekty, konkrétně sídliště PD ve Wiesbadenu a u Kolína

(Německo).

2.2 Vývoj v Evropě

PD se dostávají do popředí zájmu nejen investorů, ale i výrobců materiálů, architektů a 

velkých stavebních firem. Dnešní firmy a projektanti mohou využívat zkušeností a 

praktických znalostí a neopakovat chyby, kterými byly poznamenány první projekty PD.

Největšího rozmachu se PD dočkaly v Německu a Rakousku, kde tvoří výrazný podíl na 

trhu s novostavbami. Existuje zde tzv. Passivhaus institut, který vyvinul podrobnou metodiku 

tepelných výpočtů a výpočtu energetické náročnosti. Jako celek se tato metodika nazývá 

"projektový balík pro pasivní domy" (PHPP).

Dalším významným projektem zaměřeným na PD je projekt CEPHEUS (Cost Efficient

Passive Houses as European Standards). Jde o projekt Evropské unie. V rámci tohoto projektu 

bylo v letech 1999-2001 na 14 místech v pěti zemích Evropy postaveno celkem 221 bytových 

jednotek.[7]

Cílem projektu CEPHEUS bylo zejména:

 demonstrovat technické možnosti ve stavebnictví za nízkých vícenákladů na různých 
typech budov

 testovat chování pasivních domů v různých klimatických podmínkách

 nabídnout laikům i expertům možnost vyzkoušet a vidět pasivní domy na mnoha 

místech Evropy

 dát impuls pro další rozvoj levných energeticky úsporných domů

 vytvořit podmínky a základ pro budoucí velký trh s pasivními domy

 v rámci světové výstavy Expo 2000 prezentovat přístup k dodávkám energetických 

zdrojů (napojení na kotelnu na obnovitelné zdroje)
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2.3 Rozdělení podle energetické náročnosti

Pasivní domy se v českých normách objevily ještě mnohem dříve, než byl na našem 

území vůbec nějaký postaven. Norma ČSN 73 0540 jej popisuje následovně:

"Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 

kWh/(m2·rok). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné 

soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z 

odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých 

venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní 

přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto 

budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a 

el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kW·h/m2 a rok... "

Norma dále dělí budovy s nízkou spotřebou energie na pasivní a nízkoenergetické. Dále 

se lze setkat s pojmem nulový dům. Parametrů nulového domu se nedosahuje použitím 

kvalitnější izolace (ta je už u PD velmi kvalitní), ale například instalací fotovoltaických 

článků. Mezní hodnotou pro ND je potřeba tepla na vytápění méně než 50 kW∙h/(m2∙rok), pro 

PD je to méně než 15 kW∙h/(m2∙rok). Nulové domy dosahují hodnot menších než 

5kW∙h/(m2∙rok).

Vše shrnuje následující tabulka:

domy běžné 
v 70.-80. letech

současná 
novostavba

nízkoenergetický 

dům
pasivní dům nulový dům, 

charakteristika

zastaralá 

otopná soustava, 

zdroj tepla je 

velkým zdrojem 

emisí; větrá se

otevřením oken, 

nezateplené, 

špatně izolující 

konstrukce

přetápí se

klasické 

vytápění pomocí 

plynového kotle 

o vysokém 

výkonu, větrání 

otevřením okna, 

konstrukce na 

úrovni 

požadavků 

normy

otopná 

soustava o nižším 

výkonu, využití 

obnovitelných zdrojů, 

dobře zateplené 

konstrukce, řízené 

větrání

pouze 

teplovzdušné 

vytápění s 

rekuperací tepla, 

vynikající 

parametry 

tepelné izolace, 

velmi těsné 

konstrukce

parametry 

min. na úrovni 

pasivního domu, 

velká plocha 

fotavoltaických 

panelů
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potřeba tepla na vytápění [kW∙h/(m2∙rok)]

většinou 

nad 200
80 - 140 méně než 50

méně než 

15
méně než 5

tab.2 - 1 rozdělení staveb podle energetické náročosti [1]

2.4 Energetické štítky

2.4.1 Průkaz energetické náročnosti

Podoba průkazu energetické náročnosti budovy (ENB) je definována zákonem č. 

177/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění 

pozdějších předpisů. Jeho forma, způsob zpracování je rozepsána ve vyhlášce č. 148/2007 

Sb., o energetické náročnosti budov, která je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření s energií.

Průkaz ENB obsahuje informace o celkové roční spotřebě energie na vytápění, větrání, 

chlazení, ohřev teplé vody a osvětlení při standartním užívání, dále měrnou vypočtenou roční 

spotřebu energie v kW∙h/m2∙rok a celkovou roční vypočtenou dodanou energii v GJ. Průkaz 

obsahuje také protokol s výpočty prokazující energetickou náročnost budovy a její grafické 

vyjádření.
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                                Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy

Klasifikační Slovní vyjádření stupně 
stupeň                        náročnosti

A                             Mimořádně úsporná

B              Úsporná

C              Vyhovující

D              Nevyhovující

E              Nehospodárná

F              Velmi nehospodárná

G                         Mimořádně nehospodárná

obr.2 - 2 Průkaz energetické náročnosti budovy

Energetický průkaz dělí budovy do sedmi kategorií A-G, kde A je mimořádně úsporná 

budova a G je budova mimořádně nevyhovující. Průkazem ENB vlastník dokazuje, že splnil 

všechna nařízení a technické normy při stavbě objektu. Průkaz nesmí být starší deseti let a 

vlastník je povinen ho vypracovat v případě 

- výstavby nové budovy,

- při rekonstrukci starých budov o celkové ploše větší než 1 000 m2.

Povinnost vystavit průkaz mají provozovatelé veřejných budov, které jsou využívány v

oblasti školství, zdravotnictví, kultury, sportu atd., a to na veřejně přístupném místě.
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2.4.2 Energetický štítek obálky budovy

Je součástí technické dokumentace a můžeme z něj vyčíst izolační schopnost pláště 

budovy a dalších konstrukcí. Je stejně jako průkaz ENB rozdělen do sedmi kategorií na 

základě průměrného součinitele prostupu tepla. U novostaveb bychom se neměli setkat s 

klasifikací horší, než C. Domy nízkoenergetické bývají ve třídě C-B a domy pasivní v

kategorii B-A.

obr. 2 - 3 Energetický štítek obálky budovy

2.4.3 Energetický audit

Audit se zpracovává především pro budovy veřejné zprávy a komerční objekty s 

výměrou podlahové ploch nad 1 000 m2. Hodnotí způsob vytápění, používané palivo a tepelné 

rezervy objektů a na tomto základě hledá možnosti úspory energie a úspory finanční. Audit 

přinese celou řadu opatření, z nichž se vyberou ty, které přinášejí největší úspory za nejméně 

peněz, nebo ty, které umožní velké dlouhodobé úspory energie, třebaže počáteční náklady 

mohou být vysoké.



Stránka 12 z 33

3 Úspory energie v domě

Energie spotřebovávané při bydlení můžeme rozdělit na tři hlavní skupiny:
- Vytápění
- Příprava teplé vody
- Provoz domácích spotřebičů

V každé skupině můžeme šetřit energii jiným způsobem. Snížit náklady na vytápění 

můžeme zateplením domu, použitím větrání s rekuperací vzduchu nebo už pouhou vhodnou 

orientací domu vzhledem ke slunci, které bude ohřívat vzduch v místnosti. Pro přípravu teplé 

vody použijeme teplovodní solární kolektory doplněné přihřívacím systémem buď 

elektrickým, nebo s použitím jiného paliva. Přihřívání teplé vody můžeme spojit zároveň s 

přitápěním pro další úspory. Při nákupu nových domácích spotřebičů se orientujeme podle 

jejich energetického štítku, který stejně jako u průkazu energetické náročnosti budovy dělí 

spotřebiče do kategorií A-G, kde A je jevíce úsporný spotřebič. Dnes se již můžeme setkat s 

třídami A+ a dokonce A++. Další možností jak ušetřit peníze je zvolit správný tarif na odběr 

elektřiny. Cena elektřiny se skládá z pevného měsíčního paušálu a z ceny za množství 

skutečně spotřebované elektřiny. Velikost paušálu závisí na jmenovité proudové hodnotě 

hlavního jističe. Pokud máme instalovaný akumulační spotřebič, přímotop nebo tepelné 

čerpadlo, budeme mít možnost zvolit si tzv. dvousložkový tarif. Dvousložkový tarif se skládá 

z nízkého a vysokého tarifu a umožní nám odebírat levnější elektřinu po velkou část dne.

3.1 Systémy úspory energie

Existuje několik způsobů, jak snížit energetickou náročnost našeho bydlení. Jedná se 

zejména o zateplování, rekuperace tepla z odpadního vzduchu, maximalizace solárních 

tepelných zisků, solární kolektory, fotovoltaika a tepelná čerpadla. 

3.1.1 Zateplení a snížení ztrát okny a prosklením

a) Zateplení

Abychom splnili přísná kritéria, která musí v oblasti vytápění nízkoenergetické stavby 

splňovat, je nutné zabránit teplu unikat přes plášť budovy ven. Toho nejjednodušeji 

dosáhneme kvalitním a dobře navrženým systémem zateplení, které zvyšuje tepelný odpor

stavby a tím snižuje náklady na vytápění. 
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Běžné tloušťky izolace se pohybují mezi 20-35 cm, u hůře izolujících materiálů i více. 

Vedlejším, ale neméně důležitým přínosem zateplení budovy je prodloužení její životnosti. 

Zateplená budova tolik "nepracuje" při změnách teplot, takže její konstrukce je méně 

namáhána. Zvýšením povrchové teploty stěn se zbavíme nejen problému s plísněmi, ale má 

vliv i na pocity tepla a chladu lidí uvnitř. Jak je patrné z obr. č. 3 - 1, lidé pociťují tepelnou 

pohodu, pokud je součet povrchové teploty stěn tu a teploty vzduchu v místnosti tvv rozmezí 

37-43 °C. Ideální je takové vytápění, kde je u nohou teplota 21°C a u hlavy 19 °C. Takže při 

vyšší teplotě stěn můžeme místnost vytápět na nižší teplotu, aniž bychom pociťovali chladno. 

Přibližně platí, že snížení teploty o 1°C sníží náklady na vytápění o asi 6%. Nakonec se 

zateplením zlepší i celkový vzhled budovy a její tržní hodnota.[9]

obr.3-1 Oblast tepelné pohody [9]

Už při návrhu zateplení je nutné počítat s tím, že budova potřebuje "dýchat". Pobytem 

lidí uvnitř a jejich činností vzniká značné množství vlhkosti, která nezateplenou budovu bez 

problému opustí, ale z izolované budovy tak jednoduše nevyprchá. Různé materiály mají 

různý difúzní odpor např. kovy, sklo, plasty vlhkost nepropouští skoro vůbec, zato dřevo 

cihly, beton jsou schopné vlhkost pojmout nebo propustit. Vniká-li, vlhkost do konstrukce 

budovy ve větším množství, jedná se o zásadní problém, který vážně narušuje chod budovy. 

V zimě zmrzlá vlhkost narušuje a trhá zdivo, urychluje korozi železných prvků a podporuje 

vznik plísní. Jednoduchým opatřením proti hromadění vlhkosti ve zdivu je, aby difúzní odpor 

směrem ven klesal. To zajistí, že se vlhkost do zdiva těžko dostane, ale to co pronikne, se bez 

problému uvolní ven.

Dále je při návrhu zateplení nutné eliminovat tepelné mosty v konstrukci. Teplený most 

je místo, kde je izolační schopnost konstrukce oslabena. To nastává např. při styku zdiva a 

větších železných prvků (např. okenní překlady). V tomto místě stěna výrazně více prochládá, 
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protože železo vede teplo mnohem lépe. Místo tepelných mostů je náchylné na vznik plísní, 

protože v něm kondenzuje vlhkost z místnosti. [1]

Tabulka ukazuje nejčastější typy izolací:

typ izolace součinitel tepelné 

vodivosti 

λ

faktor difúzního 

odporu

doporučená tloušťka 

izolace *

svázaná primární 

energie

(PEI) (MJ/kg)

cihla děrovaná 0,090 9 750 2,49

expandovaný 

polystyren EPS

0,031 - 0,040 40 - 100 300 98,5

extrudovaný 

polystyren XPS

0,029 – 0,038 100 - 200 280 104

pěnový polyuretan 

PUR

0,024 – 0,028 180 - 200 220 49,8

minerální vlna 0,030 – 0,042 1 - 3 300 23,3

pěnové sklo 0,040 – 0,050 70 000 300 15,7

pěnové sklo štěrk 0,075 – 0,090 1 600 6,7

vakuová izolace 0,008 > 100 000 60 62,1

celulóza 0,037 - 0,042 1 - 2 320 7,0

dřevité desky 0,038 - 0,046 5 330 13,7

desky na bázi konopí 0,040 1 - 4 320 31,1

tab. 3 - 1 zateplovací materiály[7]

Faktor difúzního odporu vyjadřuje schopnost materiálu propouštět vodní páry difúzí v 

porovnání se stejně tlustou vrstvou vzduchu ve stejných fyzikálních podmínkách.

*) Tloušťka izolace při vnějším zateplení na úroveň pasivních domů U = 0,12 W/(m2∙K), U je 

součinitel přestupu tepla
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Vybrané typy tepelných izolací:

EPS polystyren (pěnový - expandovaný)

Nejrozšířenější izolační materiál. Vzniká polymerací styrenu, poté je tepelně zpracován 

a plněn do forem. Ve stavitelství používají čtyři varianty:

Z - základní - nízká přesnost řezu. Na podlahy

S - stabilizovaný - použití na střechy

F - fasádní - kontaktní zateplovací systémy

P - perimetr - voděodolný 

Dosahuje výborných hodnot součinitele tepelné vodivosti. K podkladu se ukotvuje buď 

lepením, nebo kombinací lepení a mechanickými kotvícími prvky. Je vhodné klást více 

tenčích vrstev tak, aby se jejich vazby kryly a zamezit tak vzniku liniových tepelných mostů. 

Jeho hlavními výhodami jsou nízká cena, snadná dostupnost a lehká manipulace. Celé 

onačení polystyrenu je např. EPS 90 F, kde číslo značí pevnost v tlaku v kPa.

XPS polystyren (extrudovaný)

Vyznačuje se vysokou pevností v tlaku a nízkou nasákavostí, proto se hodí na zateplení 

zátěžových podlah, suterénních staveb nebo plochých střech.Špatně snáší UV záření a je 

nutné jej před ním chránit

PUR(polyuretan)

Vyrábí se ve formě měkké pěny, zvané lidově molitan, nebo ve formě tvrdých PUR 

desek. Ve stavebnictví se používá výhradně tvrdá desková forma PUR.  Má velmi nízký 

součinitel tepelné vodivosti.

Minerální vlna

Velmi rozšířený druh izolace. Vyrábí se tavením hornin a to buď čediče, nebo křemene 

s dalšími sklotvornými horninami. Podle použité suroviny se dělí na kamennou nebo skelnou 

vlnu. Velká výhoda je její nehořlavost a dobrá odolnost proti vysokým teplotám. Proto se 

používá ve vyšších patrech výškových budov, kde je nutné používat izolace, které 

nepodporují hoření nebo se z nich vytvářejí protipožární pásy. Další její výhodou je nízký 

difúzní odpor a tím vysoká propustnost vlhkosti.
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Pěnové sklo

Vzniká tavením směsi skleněného a uhlíkového prášku. Vznikne materiál podobný sklu. 

Je parotěsný a nehořlavý a používá se především pro přerušení tepelných mostů. Širšímu 

rozšíření brání jeho vysoká cena. Desky materiálu se aplikují na penetrovaný podklad 

asfaltem.

Dále zateplení dělíme na: vnější a vnitřní,

                                      kontaktní a s odvětranou mezerou.

Vnější zateplení

Nejčastější způsob zateplování objektů, zejména panelových domů. Zateplovací 

materiál se nalepí a upevní na vnější stranu zdí objektu. V zimě je budova chráněna před 

mrazem a v létě před teplem, takže nedochází k namáhání konstrukce dilatací v porovnání s 

nezateplenou budovou.

Výhody a nevýhody:

+ zvýšení akumulační schopnosti budovy

+ eliminace tepelných mostů (při správném návrhu)

+ nízké riziko kondenzace vlhkosti

+ nová fasáda budovy

+ při instalaci se příliš neruší pobyt lidí uvnitř

- potřeba lešení při instalaci

- zvětšení vnějšího obrysu domu

Vnitřní zateplení

V případech, kdy není možné aplikovat vnější izolaci, například v případě historicky 

cenné fasády je jedinou možností budovu izolovat zevnitř. Vnitřní zateplení může spočívat v 

přizdění stávající zdi tepelně izolačním materiálem, omítnutím speciální omítkou nebo 

vybudování zcela nové zdi s izolací v meziprostoru. Vnitřní zateplení je vždy kompromisem 

mezi požadavkem na úsporu tepla a zmenšením prostoru v zateplené místnosti. Na rozdíl od 

vnější izolace, která chrání i samotné zdi, izolace vnitřní stěny nechrání a ty v důsledku toho 

prochládají, čímž se zvyšuje riziko kondenzace vlhkosti. Účinnost izolace výrazně snižují 

tepelné mosty stropů a podlahy.
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Výhody a nevýhody:

+ možnost izolovat vybranou místnost

+ aplikace bez lešení

+ možnost provést svépomocí

+ instalace bez ohledu na počasí

- kondenzace vlhkosti mezi zdivem a izolací

- zmenšení plochy místnosti

- promrzání zdí

Kontaktní zateplení

Tvoří ho jednolitý celek vrstev zateplovacího systému lepeného na podklad a 

ukotveného hmoždinkami, proto je nutné, aby zdi byly suché a v dobrém stavu. Izolační 

materiály jsou vyráběny a dodávány ve formě desek, které usnadňují manipulaci a montáž 

kontaktního zateplení. Nejčastěji je používán expandovaný polystyren s tenkou vrstvou vnější 

omítky.

Zateplení s odvětranou mezerou

V tomto případě je mezi fasádou a izolantem odvětraná vzduchová mezera. Na zeď se 

připevní dvojnásobný nebo trojnásobný dřevěný rošt a do něj se vkládá izolace. Mezi fasádou

a izolačním roštem je vzduchová mezera, která výrazně snižuje riziko kondenzace vlhkosti.

b) Snížení ztrát okny

Okna jsou zdrojem tepelných ztrát a to jednak sáláním skrz plochu okna, ale také infiltrací 

mezi rámem a křídlem okna. Těsnost oken je také nezbytná kvůli těsnosti celé stavby. Jelikož 

se u domů s nízkou spotřebou energie snažíme o co největší solární zisky, je zasklená plocha 

velká a tyto ztráty nejsou zanedbatelné. Tento problém se řeší instalací izolačních dvojskel až 

trojskel s pokovenou vnitřní polopropustnou vrstvou (selektivní vrstva), která propustí 

sluneční záření do interiéru, ale ven ne. Aby okno dobře izolovalo, bývá mezera mezi skly 

naplněna argonem, který má lepší izolační vlastnosti než vzduch a umožnuje zúžít celý 

prostor mezi skly a tedy i celý profil okna. U izolačních trojskel může být prostřední sklo 

nahrazeno odrazivou fólií. Vzhledem k tomu, že o správnou cirkulaci vzduchu v domě se 

stará vzduchotechnika, není nutné, aby byla všechna okna otevíratelná.Takové okno má menší 

podíl rámu a více skla. Protože rám je izolačně nejslabší článek okna, je to vlastně výhoda a 

okno je také levnější. Z psychologických i bezpečnostních důvodů je vždy alespoň jedno okno 

v místnosti otevíratelné.
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Součinitel přestupu tepla U 

(W/m2·K)

dřevěné okno s jednoduchým zasklením 5,2

dřevěné okno s dvojtým zasklením 2,8

plastové nebo dřevěné okno s izolačním dvojsklem, mezerou plněnou argonem 

a s pokovením

1,3-1,8

plastové nebo dřevěné okno s izolačním dvojsklem a s fólií 0,9-1,1

Tab. 3 - 2 izolační vlastnosti vybraných oken [7]

3.1.2 Nucené větrání s rekuperací vzduchu

Tento systém rozvádí pomocí větráků a vzduchového potrubí čerstvý venkovní vzduch 

po domě. Venkovní vzduch je zároveň ve výměníku ohříván odpadním vzduchem z koupelny, 

WC a kuchyně, takže dokážeme využít i teplo, které bychom ztratili pouhým větráním.

Potrubí rozvádí vzduch z teplejších, na jih exponovaných místností, do chladnějších na 

odvrácené straně domu.Pro zvýšení účinnosti rekuperace je možné vzduch v zimě přivádět 

přes zemní výměník tepla. Po zbytek roku to ale nutné není.

Normy uvádějí, aby intenzita výměny vzduchu v místnosti byla přibližně                     

0,5 objemu/h. Vycházet z objemu místnosti nemusí být vždy ideální, protože nevíme, kolik 

lidí se v dané místnosti zdržuje a tak je lepší počítat s hodnotou 25m3/h na osobu. U 

neobývaných místností by měla být intenzita alespoň 0,1 objemu/h kvůli odvětrání vlhkosti a 

případných škodlivin.

Výhody nuceného větrání s rekuperací tepla

- 80% až 95% úspora energie oproti běžnému větrání během topné sezóny

- neustále čerstvý vzduch bez překračování koncentrace obsahu CO2

- filtrovaný vzduch bez znečištění prachem a pyly (vhodné pro alergiky)

- vysoký komfort (teplý vzduch bez průvanu a ochlazování konstrukcí)

- kontinuální odvod vlhkosti (ochrana proti plísním)
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4 Návrh koncepce zdrojů pro nízkoenergetické respektive 
pasivní domy.

4.1 Solární kolektory

Jako solární, nebo termické kolektory označujeme zařízení, která přeměňují energii 

slunečního záření na jinak využitelnou tepelnou energii, zejména na ohřev vody. Z toho 

vyplývá, že bude velmi záležet na orientaci solárního panelu vůči slunci. Ideální by bylo, aby 

kolektor sledoval dráhu slunce, ale poměr mezi náklady a účinností je u rodinných domů tak 

nevýhodný, že se v praxi nedoporučuje. Nutností je orientace kolektoru na jih (odchylka o 40° 

způsobí ztrátu asi 10% energie) na nezastíněné části střechy. Největších solárních zisků 

dosahujeme při sklonu 30° v letních měsících, v přechodném období (březen-říjen) je nejlepší 

sklon 50° -60°. Pro celoroční využití se používají sklony mezi 30° a 60°. Kolektory je možné 

instalovat v celkem širokém pásmu sklonů a orientací a jsou tedy vhodné pro velkou část 

rodinných domů.[2]

4.1.1 Funkce

Uvnitř kolektoru se nachází černá hliníková nebo měděná deska, zvaná absorbér. Ten 

má za úkol absorbovat (pohlcovat) přímé i difuzní záření a přitom z něj minimum vyzářit 

zpět. Přímo v absorbéru, nebo na něm, jsou teplovodné trubky ze stejného materiálu 

protékané teplonosným médiem sloužící k transportu tepla. Tím je nejčastěji voda popřípadě 

voda s přídavkem nemrznoucí směsi. K tepelným ztrátám v kolektoru dochází vedením, 

prouděním i sáláním. Pro minimalizaci ztrát je absorbér uzavřen do skříně a tepelně izolován. 

Přední strana je tvořena transparentním krytem, který sluneční záření propouští dovnitř, ale 

záření kolektoru dobře zadržuje.

4.1.2 Skladba zařízení

Solární kolektor - mění energii slunečního záření na teplo. Existuje mnoho konstrukcí 

pro různá použití, aby se dosahovalo co největších účinnosti. Velký důraz je kladen na 

vysokou životnost použitých materiálů, v tomto případě musí dobře odolávat povětrnostním 

vlivům a UV záření.

Tepelný zásobník - má za úkol vyrovnávat kolísání dodávky slunečního záření. V 

období jejího přebytku teplo akumuluje v médiu a uvolní ho pro pozdější potřebu v období 

chudém na sluneční záření. Liší se objemem a konstrukcí. Objem je určován denní spotřebou 

vody.
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Materiály pro 

zásobník

ocel ušlechtilá ocel plast

Konstrukce a účel zásobník pitné vody vyrovnávací (pro 

užitkovou vodu a na 

vytápění)

kombinované (nádrž 

v nádrži)

Tlakové poměry tlakový beztlaký

tab. 4 - 1 Přehled tepelných zásobníků

Solární okruh – zahrnuje zařízení potřebná k transportu tepelného media od solárního 

kolektoru k místu spotřeby, mezi něž patří potrubí, ventily, pojistky, čerpadla, řídící jednotky 

a tepelný výměník. [2]

obr.  4 - 1 solární systém pro ohřev TUV [2]
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4.2 Tepelná čerpadla

Jedná se o alternativní zdroje energie. Odebírají teplo z okolí objektu a předávají ho do 

systému ústředního vytápění nebo k ohřevu vody. Principem funkce jsou podobné chladničce, 

která odebírá teplo potravinám a předává ho zadní mřížkou do místnosti. Tepelné čerpadlo 

ochlazuje půdu, horniny, vodu nebo vzduch v blízkosti domu a teplo dodává do domu. 

Základním procesem v tepelném čerpadle je cyklická změna skupenství pracovního média. 

Ve výparníku (kolektoru) chladivo o nízkém tlaku odebere teplo z prostředí a odpaří se. 

Plynné chladivo prochází kompresorem, který jej stlačí a tím zvýší jeho teplotu. Chladivo toto 

teplo předá do topného systému a zkapalní.Celý cyklus se opakuje.

Topný faktor: (COP- coefficient of performance) je to poměr mezi tepelným výkonem a 

elektrickým příkonem tepelného čerpadla. Čím vyšší tím je čerpadlo efektivnější. Hodnota 

topného faktoru závisí na okamžitých podmínkách. Čím vyšší je teplota zdroje a čím nižší je 

teplota média v topení, tím je topný faktor vyšší. Běžné rozmezí je 2,5 - 6. Jelikož se jedná o 

proměnnou veličinu je COP udáváno v tomto tvaru, např.: 0°C/35°C 4,5 dle EN 14 511. To 

znamená, že chladivo má v primárním okruhu (venkovním) teplotu 0°C a v sekundárním 

35°C. Pro tepelná čerpadla typu vzduch/voda se parametry udávají při 2°C/35°C, pro tepelná 

čerpadla typu země/voda je to při 0°C/35°C a pro tepelná čerpadla typu voda/voda je to 

10°C/35°C. [11]

4.2.1 Druhy čerpadel

Země/Voda

Hojně používaný typ čerpadla, díky stabilitě dodávek tepla po celý rok. Jsou často 

provozovány v bivalentním režimu, to znamená připojení záložního zdroje tepla v případě 

velmi nízkých teplot. Teplo je odebíráno buď půdě v okolí domu zemním kolektorem 

(horizontální kolektor) nebo horninám v hloubkách až 150m pod domem pomocí 

geotermálních vrtů (vertikální kolektor). Největší nevýhodou jsou zemní práce při instalaci 

kolektorů. U rodinných domů s velkým pozemkem se doporučuje použití horizontálních 

kolektorů, kvůli nižším pořizovacím nákladům v porovnání s vrty.

Vzduch/Voda

Velmi univerzální typ se snadnou instalací a nejnižší cenou. Jeho výkon je ale velmi 

závislý na okolní teplotě. Pokud je nízká, má i čerpadlo nízký výkon, a pak je ho nutné 

provozovat v bivalentním režimu, to znamená připojení pomocného zdroje energie. Jinak je 

tomu u čerpadel s frekvenčně řízenými kompresory, které jsou schopny zachovat topný výkon 

i při nízkých teplotách, ale zvyšuje se potřebný příkon. Skládá se z vnitřní a venkovní 
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jednotky (tzv. split) nebo jsou v kompaktním provedení. Problémem může být i hluk vzduchu 

protékajícího čerpadlem.

Voda/Voda

Výkonný typ čerpadla s vysokým topným faktorem, který vyžaduje blízkost 

povrchového nebo podzemního zdroje vody. Voda má stabilní teploty v rozmezí 4 - 12°C. 

Chceme-li použít studny, jsou potřeba dvě, jedna zdrojová (topná), ze které vodu čerpáme a 

druhá vsakovací, kterou se voda vrací do spodních vod. Vzdálenost mezi studnami by měla 

být alespoň 15 metrů. Pokud to geologické podmínky a legislativa dovolí, jsou studny 

nejlepším zdrojem tepelné energie. [11]

4.3 Fotovoltaické systémy

Slouží k přímé přeměně energie slunečního záření na energii elektrickou. Vzhledem 

mohou připomínat solární kolektory, ale svou funkcí se liší. Základním principem funkce 

fotovoltaických článků je tzv. fotoelektrický jev, při kterém jez látky, nejčastěji kovu, vlivem 

dopadajícího světla vyražen elektron. V polovodičích vznikají páry elektron-díra, které 

zprostředkovávají vedení elektrického proudu.

Solární konstanta - Udává výkon slunečního záření procházející na hranici zemské 

atmosféry jednotkou plochy nastavené kolmo ke slunečním paprskům. Její hodnota je 1370 

W/m2 (různé zdroje se mohou lišit)

4.3.1 Typy fotovoltaických článků

Dělení podle vývoje:

První generace

Dnes nejrozšířenější typ článků, který se začal komerčně vyrábět v sedmdesátých letech 

s vysokou účinností v rozmezí 16 - 24 % (maximální hodnoty se dosahuje u speciálních 

aplikací). Jeho nevýhodou je potřeba relativně velkého množství velmi čistého a drahého 

křemíku.
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Druhá generace

Další vývoj v polovině osmdesátých let směřoval ke snížení výrobních nákladů. Toho se 

docílilo ztenčením aktivní vrstvy křemíku (až 1000 krát tenčí než u první generace). Tyto 

vrstvičky jsou tvořeny polykrystalickým, amorfním nebo mikrokrystalickým křemíkem. 

Negativním vlivem ztenčení aktivní vrstvy je snížení účinnosti na hodnotu okolo 10 %. 

Zajímavou vlastností je možnost nanášet vrstvičky na různé materiály (např. textil) a tím 

rozšířit oblasti aplikace pro fotovoltaické články.

Třetí generace

Snaha o maximalizaci účinnosti a zvětšení počtu absorbovaných fotonů vede k mnoha 

směrům vývoje fotovoltaických článků. Jedním z komerčně úspěšnějších a funkčních jsou 

vícevrstvé články. Ty tvoří např. P-N přechod z amorfního a P-N přechod z 

mikrokrystalického křemíku, které se doplňují, aby ideálně využili celé spektrum slunečního 

záření (amorfní křemík nejlépe absorbuje v oblasti modré - žluté a mikrokrystalický křemík v 

červené a infračervené).[10]

Dělení podle materiálu:

Monokrystalický křemík

Nejstarší typ článků vyráběných z monokrystalu čistého křemíku, který se řeže na tzv. 

wafery. Ty se dále oříznou na velikost FV článku (156 x 156 mm), vyleští a odleptají se z 

nich nečistoty. Výroba tohoto materiálu je složitá a zahrnuje chemické a strojírenské postupy 

náročné na přesnost a čistotu. Rozšířenou metodou je Czochralského metoda růstu 

monokrystalu.

+ větší účinnost oproti polykrystalickým panelům

+ menší ztráty výkonu s časem

- složitá výroba

Polykrystalický křemík

Nejvíce používaný typ článků s jednodušším procesem výroby než je tomu u 

monokrystalického křemíku. Základní surovinou pro výrobu je křemičitý písek, ze kterého 

tavením získáváme křemík. Tento technický křemík se odlévá do požadovaného tvaru. 

Výhodou je možnost odlévat ingoty čtvercového průřezu. Tím odpadne nutnost krystal 

ořezávat a zvýší se účinnost výroby. Vlivem nedokonalostí v krystalické struktuře mají tyto 

články poněkud horší vlastnosti.
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+ levnější výchozí surovina

+ možnost odlévat do čtvercového tvaru

- horší vlastnosti

Amorfní křemík

Dnes hojně rozšířené v oblasti malých výkonů v kalkulačkách, hodinkách atd. 

především pro svou velmi nízkou účinnost (2 - 6 %). To je způsobeno množstvím chyb v 

mřížce. Výroba panelů spočívá v napařování krystalického křemíku na různé podkladové

materiály. [4]

+ levná a energeticky nenáročná výroba

+ menší ztráta výkonu s rostoucí teplotou panelu

- nízká účinnost

4.3.2 Typy fotovoltaických systémů

Systémy připojené k síti (grid connected)

Pokud se rozhodneme stavět nízkoenergetický či pasivní dům a rozhodneme se k 

instalaci nějakého typu FV panelů, je třeba ještě rozhodnout o systému jejich fungování. 

Výhodný je systém, kde elektřinu prioritně odebírají naše spotřebiče a přebytky prodáváme do 

sítě. Druhou možností je elektřinu prioritně prodávat do sítě a odtud ji odebírat. 

Ostrovní systémy (off-grid)

Pokud nemáme možnost připojení na síť, nabízí se možnost použití FV systémů v 

ostrovním režimu. Je zde několik možných variant. Jsou to systémy s přímým napájením, s 

akumulací a hybridní tzn. v případě větší potřeby elektřiny je automaticky připojen jiný 

dodatečný zdroj.
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5 Návrh nízkoenergetického domu

5.1 Volba spotřebičového systému

Celá myšlenka výstavby nízkoenergetického bydlení je založena na snížení spotřeby 

energie, která je dnes vyráběna převážně spalováním fosilních paliv a to má za následek 

znečišťování životního prostředí. 

Aby mohl být spotřebitel srozumitelně informován o spotřebě energie konkrétních typů 

výrobků zavedla EU v roce 1994 první povinné štítkování chladících spotřebičů, k nim 

postupně přibývaly další třídy. Povinnost označování štítkem se dnes vztahuje na tyto 

spotřebiče:

 automatické pračky,
 bubnové sušičky prádla,
 pračky kombinované se sušičkou,
 elektrické chladničky, mrazničky a jejich kombinace,
 myčky nádobí,
 elektrické trouby,
 zdroje světla,
 předřadníky k zářivkám,
 klimatizační jednotky.

Původní štítky zahrnovaly sedm energetických tříd spotřebičů označené písmeny A - G. 

Pro každou třídu spotřebičů jsou stanoveny parametry a způsob výpočtu těchto tříd. Pro 

zákazníka je důležité vědět, že třída A znamená nejúspornější spotřebič a třída G spotřebič 

velmi neúsporný. V posledních letech se začalo používat také označení A+, A++ u spotřebičů, 

které byly výrazně úspornější než pouhá kategorie A. Ovšem tato "plus", která výrobci svým 

výrobkům dávali, nebyla v žádné směrnici ošetřena, což přispělo pouze k nepřehlednosti 

celého systému. EU na to reagovala revizí celé směrnice a v roce 2011 začala platit nová. 

Nové štítky pro chlazení budou povinností od 30.11.2011, pro pračky a myčky od 

20.12.2011.[8]

Novinky a změny v legislativě:

 Od listopadu 2011 povinnost štítkovat také televizory.

 Zavedení tříd A+, A++, A+++ pokud už je dosavadní značení nedostačující.

 Stupnice má v každém případě 7 tříd. Pokud bude obsahovat např. třídu A+ bude končit 

písmenem F.

 Nová metodika umožňující přesnější stanovení roční spotřeby energie.

 Hlavní hodnotou, kterou lze ze štítku vyčíst je roční spotřeba energie.
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 Štítek je jazykově neutrální. Místo slov jsou použity piktogramy, takže je stejný v celé EU.

 Povinnost používání štítků se vztahuje také na internetové obchody.

obr. 5 - 1 porovnání štítků [8]

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pro nízkoenergetické domy připadají v úvahu 

pouze spotřebiče v těch nejvyšších možných třídách. Rozhodně bychom neměli kupovat nebo 

používat spotřebiče horší než třída A. Používat úsporné zářivky a věnovat pozornost spotřebě 

zařízení v stand-by režimu.

5.2 Návrh některých částí nízkoenergetického domu

Poslední část bude věnována návrhu některých zařízení používaných v 

nízkoenergetických domech. Vycházet budeme z konstrukčního řešení domu. Dům bude stát 

na Ostravsku bude jednopodlažní s podkrovím se zastavěnou plochou 90 m2 a s podlahovou 

plochou 140m2. Obvodové stěny jsou z porotermových tvárnic tloušťky 250 mm a izolovány 

200 mm pěnového EPS polystyrenu. Objekt byl už navrhován jako nízkoenergetický, čemuž 

odpovídá i jeho orientace hlavní stěnou (stěna ze strany velkého obývacího pokoje) na jih. 
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Střecha je sedlová, izolovaná minerální vatou mezi nosnými prvky a 150 mm souvislou 

vrstvou EPS polystyrenu. Sklon střechy je 40° a disponibilní plocha 60 m2. Tepelná ztráta při 

tomto technickém řešení je stanovena na 5kW při vnější výpočtové teplotě -15°C.

K pokrytí tepelné ztráty bude použito tepelné čerpadlo voda/země, které bude zároveň 

sloužit k ohřevu teplé užitkové vody. Bude použito podlahové topení, které je nízkoteplotní a 

lépe se kombinuje s tepelným čerpadlem. Čerpadlo používá 200 l akumulační nádobu 

vybavenou topnou spirálou pro případy kdy samotné čerpadlo nedokáže pokrýt spotřebu 

tepla. Čerpadlo není dimenzováno na celou tepelnou ztrátu domu 5 kW, která platí pouze pro 

venkovní teplotu -15°C. Tato teplota je však pouze několik dnů v roce a tak by nebylo po 

většinu roku plně využito, a proto se dimenzuje asi na 70 %. V našem případě vychází výkon 

čerpadla 3,5 kW. Pokud tento tepelný výkon podělíme příkonem čerpadla, v našem případě 

875W, dostaneme tzv. topný faktor (anglicky coefficient of performance, COP). Pro naše 

čerpadlo vychází 4.

Známe-li potřebný výkon čerpadla, můžeme přistoupit k výpočtu potřebné plochy 

horizontálního zemního kolektoru.[6]

tčtčch PQQ           (W) (r.5.1) [6]

    26258753500 chQ

   
z

ch
k

q

Q
S              (m2) (r.5.2) [6]

                   131
20

2625
kS m2   

kde je :

Qch chladící výkon tepleného čerpadla (W)

Qtč topný výkon tepleného čerpadla (W)

Ptč příkon tepleného čerpadla (W)

qz měrný výkon jímání (pro vlhkou soudržnou půdu 20 W∙m-2)

Dům bude dále vybaven fotovoltaickými panely, které budou z části pokrývat jeho 

spotřebu elektřiny a zároveň nám umožní využívat výhod Zeleného bonusu. Zelený bonus je 

státní dotace, která má za cíl podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Lze ho získat 

v případě, kdy vlastníte fotovoltaickou elektrárnu a spotřebujete část energie, kterou vyrobí. 

Zbytek prodáte provozovateli přenosové soustavy. Zelený bonus dostanete za veškerou vámi 
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vyrobenou energii, tedy i za tu, kterou spotřebujete. Výše bonusu je na letošní rok stanovena 

na 5080 Kč/MW∙h (pro instalovaný výkon do 30 kW). K této ceně je třeba připočítat ještě 

cenu za elektřinu, kterou bychom museli nakoupit, ta je pro tarif D-tepelné čerpadlo 

průměrně 2800 Kč/MW∙h. Tím se dostaneme na úsporu 7880 Kč/MW∙h.

Před návrhem potřebné plochy fotovoltaických panelů je třeba znát přibližnou spotřebu 

elektřiny. Tu shrnuje následující tabulka:

počet příkon (kW) doba využití (h/rok) spotřeba (kW∙h/rok)

lenice 1 0,02 8 760 175

pračka 1 1 192 192

myčka 1 0,75 288 216

kotel 1 6 100 600

tep. Čerpadlo 1 0,875 3 000 2 625

TV 1 0,065 3 600 234

PC 1 0,18 1 800 324

Světla 10 0,015 800 120

rych. Konvice 1 2 31 62

mik. Trouba 1 0,8 30 24

Trouba 1 3,5 60 210

Sporák 1 2,3 400 920

Ostatní 1 1 100 100

celkem (kW∙h/rok) 5 800

tab.5 - 1 spotřeba elektrické energie uvažovaného domu

Zde je třeba zvážit, jak velký podíl spotřebované energie chceme pokrývat z naší 

fotovoltaické elektrárny.

Pokud bychom fotovoltaiku na svém domě nechtěli vůbec, platili bychom ročně za 
elektřinu:

aa FCWP  a                                             (Kč) (r.5.3)

20066446426908,5 aP Kč

kde je:

Pa - roční platba za silovou elektřinu a stálé platby v Kč

Wa - spotřeba elektřiny v MW∙h/rok

C  - tarifní cena v Kč/MW∙h (průměr mezi nízkým a vysokým tarifem)
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Fa - fixní roční platba v Kč

V případě, že se rozhodneme využívat fotovoltaiky i Zeleného bonusu a fotovoltaika 

bude pokrývat 50 % spotřeby domu budou náklady vypadat takto :

a) 2,9 MW∙h/rok z fotovoltaiky :

ZWU af  a 														(Kč) (r.5.4)

1885065009,2 afU Kč

kde je:

Uaf - roční úspora nákladů při použití zeleného bonusu v Kč

Wa - spotřeba elektřiny v MW∙h/rok

Z - výše zeleného bonusu v Kč/MW∙h (pro případ, kdy 50 % vyrobené energie sami 

spotřebujeme a 50 % prodáme distributorovi)

b) 2,9 MW∙h/rok, které musíme nakoupit :

aa FCWP  a                                        (Kč) (r.5.3)

    12265446426909,2 aP Kč

c) finanční přínos fotovoltaického systému

aPUU  af                                                (Kč) (r.5.5)

     65851226518850 U Kč                                               

U - roční částka, kterou nám elektrárna vydělá/uspoří

ac PUU               (Kč) (r.5.6)

   26651200666585 cU Kč

Uc - roční rozdíl nákladů mezi domem bez a s fotovoltaickou elektrárnou v Kč
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Budeme-li uvažovat nákup elektrárny v podobě stavebnice zahrnující všechny nutné 

součásti o ceně 260 000 Kč bude prostá návratnost :

cU
N

260000
             (r.5.7)

                                7,9
26651

260000
N let

N - prostá návratnost v letech ( bez uvažování růstu cen energií a úroků z případné 

půjčky)

Při životnosti panelů 20 let je doba návratnosti 9,7 let přijatelná. Po uplynutí své 

životnosti bude celkový výdělek elektrárny 10,3 ∙ 26651 = 274505 Kč.

Třetí případ bude počítat s variantou 100 % pokrytí spotřebyelektřiny z fotovoltaiky 

(tato varianta je sice nereálná, ale pro srovnání je postačující)

aaf FZWU  a                                          (Kč) (r.5.8)

33236446465008,5 afU Kč

aafc PUU                                               (Kč) (r.5.9)

                                      533022006633236 cU Kč

Budeme-li uvažovat nákup elektrárny v podobě stavebnice zahrnující všechny nutné 

součásti o ceně 400 000 Kč bude prostá návratnost :

cU
N

400000
                 (r.5.10)

                                5,7
53302

400000
N let

Při životnosti panelů 20 let je doba návratnosti 7,5 let velmi dobrá. Po uplynutí své 

životnosti bude celkový výdělek elektrárny 12,5 ∙ 53302 = 666 275 Kč.
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Z uvedených výpočtů vyplývá, že výnosnost Zeleného bonusu značně roste s rostoucím 

využitím vyrobené elektřiny pro vlastní potřebu a také, že vyšší počáteční investice se začnou 

rychleji vracet zpět.

Pokud tedy víme, jakou část elektřiny budeme vyrábět, v tomto případě to bude 50 %, 

můžeme spočítat plochu potřebnou pro instalaci elektrárny. Střecha domu je směrována na jih 

se sklonem 40 °, což jsou ideální podmínky.

Instalovatelný výkon lze stanovit takto :

PRH

E
P

solar

e
MPP


                            (kWp) (r.5.11) [5]

                5,3
8,01050

2900



MPPP kWp

PMPP je přibližný instalovatelný výkon v kWp

Hsolar je hodnota průměrného ročního slunečního svitu v kW∙h/m2. Ta je pro oblast 

Ostravska 1040 kWh/m2.

PR je tzv. performance ratio a vyjadřuje technický stav zařízení, pohybuje se v rozmezí 

0,5-0,85

Podělíme-li hodnotu MPPP v kWp účinností panelu dostaneme potřebnou plochu v m2.


MPPP

S                                              (m2) (r.5.12) [5]

       25
14,0

5,3
S m2    

Z toho vyplývá, že pro pokrytí 50 % spotřeby elektřiny z fotovoltaiky budeme 

potřebovat panelů. Pro pokrytí úplné by to bylo 50 m2.
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6 Závěr

Práce byla v úvodní části zaměřena na porovnání nákladů na provoz pasivních, resp. 

nízkoenergetických, domů s domy klasickými a na posouzení některých technologických 

řešení, která se v pasivních domech používají a na legislativu. V kapitole č. 5 jsem se zaměřil 

především na výpočty týkající se fotovoltaického systému. Z výpočtů plyne, že náklady na 

elektřinu bez využití fotovoltaiky, s odběrem 5,8 MW·h budou 20 066,- Kč. Při instalaci 

fotoltaické elektrárny, která pokryje 50 % spotřeby elektřiny, a s využitím Zeleného bonusu,

budou roční úspory 26 651,- Kč a elektrárna se z těchto úspor zaplatí za 9,7 let. Pro 

požadované padesátiprocentní pokrytí bude třeba instalovat 25 m2 panelů. 

Celkově bych situaci hodnotil tak, že zvyšující se spotřeba energií a s tím spojené vyšší 

náklady nevyhnutelně povedou k dalšímu rozvoji v oblasti nízkoenergetické výstavby. Cena 

pasivních domů je průměrně vyšší o 5 - 15% oproti klasickým novostavbám, což prokázala 

praxe, ale náklady na jejich provoz jsou několikanásobně nižší. Z toho plyne, že stavba 

pasivního domu je dobrou investicí do budoucna. Přesné vyčíslení doby návratnosti je ale 

téměř nemožné, protože neznáme tempo růstu cen energií a výše státních dotací na tak 

dlouhou dobu dopředu. Jediné co jisté je, tak to, že energie nebudou zlevňovat. Dalším

faktorem, i když těžko vyčíslitelným, je zkvalitnění života v nízkoenergetickém domě. Ty 

bývají často architektonicky zajímavě řešeny, s příjemnou teplotou v létě i v zimě a s 

dostatkem přímého slunečního světla. Všechny výše uvedené skutečnosti se však opírají o 

kvalitní práci projektantů a stavitelů. Pokud někdo dům špatně navrhne nebo postaví, tak 

nebude jako celek fungovat a požadované výhody nám nepřinese.



Stránka 33 z 33

7 Použitá literatura a zdroje

[1] SRDEČNÝ K., MACHOLDA F.: Úspory energie v domě, 1. vydání, Grada

2004, ISBN 80-247-0523-0

[2] LADENER H., SPATE F.: Solární zařízení, 1. vydání, Grada 2003, ISBN 80-

247-0362-9

[3] Kolektiv autorů: Pasivnídomy 2006, 1. vydání, Centrum pasivníhodomu 2006

[4] KRIEG B.: Elktřinazeslunce, HEL 1993, 1. vydání

[5] QUASCHNING V.: Obnovitelné zdroje energie, 1. vydání, Grada 2010, ISBN 

978-80-247-3250-3

[6] POČINKOVÁ M., ČUPROVÁ D a kolektiv :Úspornýdům, 1. vydáni, ERA 

2004, ISBN 80-86517-96-9

Internetové zdroje:

[7] http://www.pasivnidomy.cz

[8] http://elektro.tzb-info.cz

[9]  http://infratopeni.edot.cz/odborna_literatura.php

[10] http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika

[11] http://www.abeceda-cerpadel.cz




