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Anotace 

V diplomové práci je popsána problematika výstavby a ekonomiky pasivního 
domu. Je vysvětleno fungování, vlastnosti a specifikace pasivního domu. Zanalyzován 
finanční rozdíl nákladů a spotřeby energií pasivního a klasického rodinného domu. 
V úvodní části diplomové práce je nastíněn současný stav a vývoj legislativy k této 
problematice a vysvětleny výhody pasivního domu. Několik bodů je věnováno přípravě, 
realizaci a certifikaci stavby pasivního domu. S pomocí výpočtového programu PHPP 
2007 CZ je vypočtena energetická bilance pasivního a klasického rodinného domu. 
Hlavním cílem práce je posouzení ekonomické efektivnosti pasivního a klasického 
bydlení. Určení investičních a provozních nákladů. Na závěr diplomové práce je zařazeno 
zhodnocení těchto alternativních způsobů bydlení.  

 

Klíčová slova: pasivní dům, klasický dům, PHPP 2007 CZ, alternativní – úsporné zdroje 
energie, energetická bilance 

 

 

Summary 

The thesis describes the construction of the passive house and its economy. In the 
paper is explained the functioning, specifications and other characteristics of the passive 
house. The thesis also contains an analysis of the difference in financial cost and energy 
consumption of a passive and a classic family house. In introduction the thesis outlines the 
current status and development of legislation on this issue and explains the benefits of a 
passive house. Several points are given to the preparation, implementation and certification 
of building a passive house. Thesis also includes an energy balance of the passive and 
classic family house calculated with the help of a computational program PHPP 2007 
ENG. The main goal of this work is to assess the economic efficiency of passive and 
traditional housing and to determine an investment and operating costs. At the conclusion, 
the thesis includes an evaluation of alternative ways of housing. 
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1 ÚVOD 
 

Cílem diplomové práce je přesvědčit budoucí stavebníky o tom, že stavba pasivního 
domu se stává tím nejpřirozenějším standardem a i pro bydlení samotné tím nejlepším 
řešením. V diplomové práci je vysvětleno fungování, vlastnosti a specifikace pasivního 
domu. Zanalyzován finanční rozdíl nákladů a spotřeby energií pasivního a klasického 
rodinného domu. 

V úvodní části diplomové práce je nastíněn současný stav a vývoj legislativy k této 
problematice a jsou uvedeny informace o fungování, vlastnostech, specifikacích a 
výhodách pasivního domu. Také je popřen jeden z mýtů, že pasivní domy jsou pouze 
„ošklivé krabice“. Je upozorněno na problémy při výběru vhodného pozemku a budoucí 
uživatel je nasměrován jak žít zdravě a v souladu s přírodou. Řešení je jednoduché – žít 
v pasivním domě. Pasivní domy jsou pro investory zajímavé tím, že jsou to domy s nízkou 
spotřebou energií. Nízká spotřeba energie ale není jedinou ani nejvýznamnější výhodou 
pasivního domu. Jedná se především o multikomfortní dům, který přináší další výhody, 
jako je třeba čerstvý a čistý vzduch nebo jeho konstantní teplota po všechna roční období. 
Diplomová práce vyvrací další mýty, že v pasivním domě nelze otevírat okna, vysokou 
finanční náročnost stavby nebo omezený výběr materiálu.  

Několik bodů je věnováno přípravě, realizaci a certifikaci stavby pasivního domu. 
Pasivní dům představuje fungující těleso, vzájemně propojených systémů. Plánování, 
výběr pasivního domu a dodržení správných technologických postupů je daleko důležitější 
než při stavbě klasického rodinného domu. Nejvíce ekologická, ale i nejlevnější je ta 
energie, kterou vůbec nespotřebujeme a následně tak nedochází k žádnému poškozování 
životní prostředí.  

S pomocí výpočtového programu PHPP 2007 CZ je vypočtena energetická bilance 
klasického rodinného domu a následně navržen nový dům tak, aby splňoval požadavky 
pasivního domu.  

Hlavním cílem práce je posouzení ekonomické efektivnosti pasivního a klasického 
bydlení. Určení především investiční a provozní náklady na základě výstupních hodnot 
energetických bilancí obou domů.  

Na závěr diplomové práce je zařazeno zhodnocení těchto alternativních způsobů 
bydlení. Je zde také shrnuto co ovlivňuje snížení a zvýšení nákladů pasivního domu a proč 
stavět právě pasivní dům.  
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2 PASIVNÍ DŮM – BYDLENÍ BUDOUCNOSTI 

2.1 Alternativní - úsporné zdroje energie a legislativa 

Zásoby nerostného bohatství se ztenčují a tak je třeba hledat alternativní zdroje 
energie a maximálně využívat energii z obnovitelných zdrojů. Významnou oblastí, kde se 
s energií plýtvá, je vytápění a klimatizace budov. Rekonstrukcí stávajících budov na 
pasivní budovy lze uspořit až 80 % energie. Snižování energetické náročnosti staveb má 
daleko příznivější ekologickou bilanci, působí dlouhodobě bez dalších závazků, energie je 
využívána z dostupných zdrojů a to vede k energetické samostatnosti.  

Ale používání jen jednoho zdroje elektrické energie není vždy finančně výhodné. 
Kombinace dvou zdrojů energie je nutná hlavně při využívání solárních nebo 
fotovoltaických panelů, když slunce nesvítí. Níže je uveden přehled obnovitelných zdrojů 
energie, účinné využívání zdrojů neobnovitelných a neobnovitelné zdroje energie. 

Tabulka č. 1 –  Přehled energetických zdrojů [vlastní] 

Obnovitelné zdroje energie 

brikety, peletky, biomasy, štěpka, sláma, 
bioplyn, solární nebo fotovoltaické panely, 
inovativní technologie – například malá 
tepelná čerpadla s rekuperační větrací 
jednotkou nebo solárním ohřevem a 
fotovoltaikou   

Účinné využívání zdrojů neobnovitelných 

plynový kondenzační kotel, malá tepelná 
čerpadla, kombinace neobnovitelných a 
obnovitelných zdrojů energie – solární ohřev 
TUV a elektrické akumulační nádrže nebo 
plynového kotle 

Neobnovitelné zdroje energie 
uhlí, plyn, elektřina ve spojení s velmi 
účinným zařízením s kvalitní regulací 

Použití obnovitelných zdrojů je většinou výhodnější, protože nepodléhají finančním 
výkyvům jako fosilní paliva.  

S touto mezinárodní problematikou úzce souvisí i trvale udržitelný rozvoj. Jeden 
z hlavních cílů EU je snížení skleníkových plynů od roku 1990 do roku 2050 o 80 %. 
Hlavním mezinárodním dokumentem ke snižování energetické náročnosti budov je 
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/ES, o energetické náročnosti budov. 
V České republice je tato směrnice promítnuta do zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, v platném znění (novelou zákona č. 406/2006, o hospodaření energií, v platném 
znění, novelou zákona č. 61/2008 Sb., v platném znění, a vyhláškou č. 148/2007 Sb., o 
energetické náročnosti budov, v platném znění). Další vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu 
tepelné energie a chladu, v platném znění, je však v rozporu s normou ČSN EN 12828: 
2005. Vyhláškou uváděné hodnoty prostupu tepla U a normou jsou v rozporu. 
S připravovanou novelizací zákona č. 406/2000 Sb. je nutné novelizovat i uváděnou 
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vyhlášku 193/2007 Sb. a sladit vše tak, aby česká legislativa a evropská byla v souladu. 
Evropská legislativa je implementována do české i prostřednictvím stavebního zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zněním, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, v platném znění. Dalšími souvisejícími zákony jsou 
nový zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů, účinný od 1. 1. 2013. A zákony k ochraně životnímu prostředí č. 
17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění, č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí (EIA), v platném znění. EIA je zákonem požadovaný dokument v USA i 
v zemích EU. Dne 4. 10. 2012 Rada EU schválila směrnici o energetické účinnosti 
2012/27/EU, kterou mají členské státy promítnou do svých právních předpisů již do  
18 měsíců. Směrnice má přinést zefektivnění využívání energie, tedy zvýšit o 20 % 
energetickou účinnost než tomu tak bylo v roce 1990. [7] 

V současné době musí mít každá rekonstruovaná nebo nová budova o ploše  
> 1000 m2 průkaz energetické náročnosti, který se zpracovává dle vyhlášky 148/2007 Sb., 
v platném znění. Je to doklad, který zhodnocuje spotřebu energie pro provoz stavby za 
určitou dobu. Průkaz energetické náročnosti nemusí mít budovy využívané občas jako 
například kostely, výrobní haly a zemědělské stavby. U rozsáhlejších rekonstrukcí 
stávajících budov (až na výjimky u budov minimálně s 25 % změnou obvodového pláště) 
bude povinné zajistit snížení energetické náročnost od července 2015.  

Tabulka č. 2 –  Termíny pro zajištění „téměř nulové spotřeby energie“ nových budov [7] 

Nové budovy veřejné správy o podlahové ploše větší než 1500 m2 1. ledna 2016 

Nové budovy veřejné správy o podlahové ploše větší než 350 m2 1. ledna 2017 

Nové budovy neveřejné o podlahové ploše větší než 1500 m2 1. ledna 2018 

Nové budovy neveřejné o podlahové ploše větší než 350 m2 1. ledna 2019 

Nové budovy veřejné správy ostatní  1. ledna 2018 

Nové budovy neveřejné ostatní 1. ledna 2020 

Pojem budovy s „téměř nulovou spotřebou energie“ není českou právní úpravou dosud 
konkrétně charakterizován. Má tak být učiněno do roku 2015. Má se jednat o energeticky 
úspornější a samostatnější variantu pasivního domu. 

2.2 Pasivní dům – bydlení budoucnosti 

Na první pohled je pasivní dům k nerozeznání od klasického domu. Ale samotná 
stavba je mnohem náročnější a to i finančně. Kvalitní projektová dokumentace 
s vyřešenými konstrukčními detaily je velmi důležitá. Hlavní rozdíl mezi pasivním domem 
a klasickým domem je ten, že pasivní dům je v energetické rovnováze, které dosahuje na 
jedné straně nízkými tepelnými ztrátami a na druhé straně solárními zisky. Uživatelé domu 
ušetří za vytápění a současně využívají vyššího komfortu bydlení a zhodnocování 
pasivního domu oproti klasickým domům. Automatický systém řízeného větrání 
s rekuperací zajistí, aby všude v domě byl neustále čerstvý vzduch. Čerstvý vzduch je 
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nasáván zvenku a rozváděn po domě a jinými rozvody je použitý vzduch odváděn pryč 
z domu. Komfort není jen čerstvý vzduch, ale také konstantní příjemná teplota v rozmezí 
20 - 23 °C po celý rok. Navíc bez nepříjemně studených podlah, zdí a oken, plesnivých 
koutů i nepříjemného proudění studeného vzduchu od dveří a oken. Pasivní dům díky své 
dokonalé těsnosti a kvalitním oknům s trojskly zajistní i odhlučnění rušné ulice nebo 
sousedů. Nejen čerstvý, ale i čistý vzduch, bez prachu, pylů a jiných nežádoucích látek a 
alergenů nám zajistí kvalitní filtry zabudované ve větracím zařízení (rekuperaci).  

 

 
Obrázek č. 1 – Schéma pasivního domu [5] 

 

Na pravou míru je níže uvedeno několik mýtů a předsudků o pasivních domech. 
Jeden z nejčastějších mylných představ je, že v pasivních domech nelze větrat okny. 
Řízené větrání s rekuperací tepla zajišťuje příjemné mikroklima i bez větrání okny. Může 
fungovat v podtlakovém, přetlakovém nebo rovnotlakém režimu dle potřeby a poměru 
vnitřních a vnějších teplot. Přirozené větrání okny je možné převážně po dobu teplého jara, 
léta a podzimu. Výhoda nuceného větrání se zavřenými okny se využívá převážně 
v chladnějším období, ale také proto, abychom eliminovali nežádoucí vlivy okolí jako je 
například nepříjemný hluk z ulice, nežádoucí pyly, prach a jiné nežádoucí látky, které se 
zachytí na vstupních filtrech větracího zařízení. Zemní výměník také není nutný. Záleží na 
ochotě stavebníka do tohoto zařízení investovat. Vysoká vstupní investice je jeho záporem 
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stejně tak, jako složité čištění a kondenzace vody. Naopak přínosem je, že v zimně hřeje a 
v létě ochlazuje vzduch v domě. Zemní výměník je uložený v zemi v hloubce 1,5m, kde je 
konstantní teplota celý rok. Ale na zvážení je hlavně návratnost pořizovacích nákladů 30 – 
60 tisíc za 20 – 120 let. [6] 

Další obavou je, že v rozvodech řízeného větrání v pasivních domech dochází ke 
kondenzaci vlhkosti a tím pak vznikají plísně jako u klimatizace. V klimatizaci, která 
vzduch chladí a zvlhčuje může skutečně dojít ke kondenzaci. Ale rekuperace není 
klimatizace! Nefunguje ani jako čistička vzduchu. Rozvody řízeného větrání, které 
procházejí vnitřní částí domu, mají téměř pokojovou teplotu, stejně tak, jako vedený 
vzduch nebo v případě vytápění teplým vzduchem o něco málo vyšší. Až při teplotě 
výrazně vyšší kolem 50 °C dochází ke karbonizaci prachu. Při dodržení správného 
technologického postupu instalace rekuperační jednotky, to znamená důkladné zaizolování 
vnitřních a vnějších vzduchových rozvodů, nemůže ke kondenzaci dojít, protože nemá co 
kondenzovat. S tím souvisí i obava, že rekuperační jednotka je příliš složité a poruchové 
zařízení. Ve skutečnosti je rekuperace vzduchová jednotka, která je jednoduchým 
mechanickým zařízením s vysokou životností. U rekuperace se mohou pokazit jen 
rychloběžné ventilátory a běžná údržba zahrnuje zejména kontrolu a pravidelnou výměnu 
filtrů.  

Výhody pasivního domu jsou spatřovány ve vyšším standardu života, v markantně 
nízkých nákladech na vytápění, v neustálém přívodu čerstvého vzduchu. V pasivním domě 
nevzniká průvan a teplotní rozdíly v místnostech. A v létě i v zimně je teplota vzduchu 
v domě velmi příjemná.   

2.3 Principy návrhu pasivního domu 

Jak nejlépe charakterizovat pasivní dům? Je to dům, který má konstrukci vnějších 
stěn s velmi nízkým koeficientem prostupu tepla U nižší než 0,15 W/m2K. Zateplení musí 
být provedeno tak, aby nevznikaly tepelné mosty. Spotřeba energie na vytápění je 
maximálně 15 kWh/m2 za rok a celková spotřeba primární energie je max. 120 kWh/m2 za 
rok. Primární energie je energie, kterou můžeme charakterizovat například u elektřiny jako 
součet účinností spalovaného uhlí v tepelných elektrárnách, ztrát při převodu energie 
z páry v generátoru na elektrickou energii a ztráty rozvodné soustavy při přenosu 
elektrické energie. [2]   

Součinitel prostupu tepla U – procházející množství tepla konstrukcí o ploše 1m2 při 
rozdílu vnitřních a venkovních teplot 1°C. Součinitel prostupu tepla U stavební konstrukce 
v dané homogenní vrstvě se vypočítá podle vzorce: 

RseRnRRR
U

+++++

=

......21si

1
[4] 

Rsi, Rse – přestup tepla na vnitřní a vnější straně při odporu konstrukce dle DIN EN ISO 
6946. 

R1….Rn – teplený odpor jednotlivých vrstev konstrukce 1….n. 
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Tepelný odpor vrstvy i konstrukce se vypočítá: Ri = di/λi  

λi – tepelná vodivost konstrukce i  

di – tloušťka konstrukce i 

Součinitel prostupu tepla oknem, vč. rámu Uw – pro pasivní domy je uváděná 
maximální hodnota 0,8 W/m2K. 

Tabulka č. 3 - Spotřeba tepelné energie pro pasivní dům [2] 

Měrná spotřeba tepla na vytápění Maximálně 15 kWh/m2 za rok 

Celková měrná spotřeba tepla (zahrnuje veškeré 
domácí spotřebiče – vytápění, ohřev TUV, 
větrání, čerpadla, osvětlení, vaření a ostatní 
domácí spotřebiče) 

≤ 60 kWh/m2 za rok 

Celková spotřeba primární energie ≤ 120 kWh/m2 za rok 

 

Roční tepelná ztráta budovy QT se vypočítá dle vztahu: 

QT = A x U x bj x Dt [4] 

A – plocha stavební konstrukce  

U – součinitel U stavební konstrukce  

bj – redukční faktor pro snížené rozdíly teplot 

Dt – časový integrál rozdílu teplot (denostupně) 

 

Primární spotřeba energie QP se vypočítá dle vztahu: 

QP = p x Qfinal [4] 

p – faktor energetické přeměny neobnovitelné energie energonositele dle normy [DIN 
v 4701-10] 

Qfinal – spotřeba konečné energie 

Je důležité, aby při výběru pozemku byl zohledněn jeho charakter a konkrétní vlivy 
na budoucí pasivní dům. S tím souvisí umístění pozemku, orientace světových stran, 
využití spádu, existující zeleň a vztah k okolní zástavbě, která může ovlivnit energetickou 
bilanci. A čím menší je členitost stavby, tím menší jsou tepelné ztráty. Velmi důležitý je 
poměr A/V – poměr plochy ochlazovaného pláště budovy k objemu obestavěného prostoru 
budovy. Nejideálnější stavba pasivního domu by byla ve tvaru koule. Ale nejvíce se staví 
objekty s půdorysem ve tvaru písmene L, obdélníku nebo čtverce. Fungování pasivního 
domu lze přirovnat k termosce. Stejně tak jako termoska je i pasivní dům chráněn 
dokonalou vzduchotěsností a izolací proti únikům tepla. Ke zjištění vzduchotěsnosti se 
používá test neprůvzdušnosti – Blower Door Test – kdy požadovaná hodnota pasivního 
domu je menší než 0,6. Tato hodnota znamená, že během jedné hodiny měření, kdy se 
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vytvoří přetlak i podtlak 50 Pa, se může vyměnit maximálně 60% objemu vnitřního 
vzduchu přes netěsnosti v utěsněné schránce domu. Pasivní dům je pojmenován pasivní 
právě podle toho, jak maximálně využívá pasivních zdrojů tepla. Již na počátku 
projektových prací je třeba řešit všechna problematická místa napojení konstrukcí, aby se 
nevytvářely tepelné mosty – nežádoucí úniky tepelné energie. Další důležitou částí 
pasivního domu je řízený systém větrání s rekuperací tepla, který zajišťuje stálou výměnu 
vzduchu. Vzduch zvenčí filtruje a předává mu teplo z použitého odváděného vzduchu. 
Výkonná rekuperační jednotka má garantovanou účinnost asi 92 %. Záleží na kvalitě 
zvolené rekuperace. Levnější rekuperace bývají často hlučné, proto je třeba tento fakt 
zvážit. Zlepšit energetické vlastnosti domu lze i správnou orientací domu na světové 
strany. Obytné místnosti je vhodné umístit na jih a jihozápad, což přinese solární zisky a 
příznivý vliv na naši náladu především v chladnějších měsících. Jen v těch nejchladnějších 
dnech v roce můžeme ještě použít pro vytápění objektu dalšího zdroje tepla, například. 
krbová kamna, přímotop nebo podlahové vytápění. Pozor však na jejich výkon, plně 
dostačující je zdroj tepla s max. výkonem 3 kWh. [1] 

Hlavní prvky pasivního domu jsou kvalitní dveře a okna, tepelné izolace, systém 
řízeného větrání s rekuperací a dokonalá vzduchotěsnost.  

Dveře a okna - jsou z hlediska tepelných ztrát vždy nejslabším článkem pasivního domu. 
O kvalitě výplní otvorů rozhodují hlavně tepelněizolační vlastnosti, velikost prosklených 
ploch, orientace ke světovým stranám, stínění oken, otevíravost oken a druh materiálu. 
Rám oken by měl být částečně doizolován tepelnou izolací. Kvalitní okna mají vnitřní 
povrchovou teplotu podobnou teplotám v interiéru. Solární zisky tak mohou překročit 
celkové tepelné ztráty. Součinitel prostupu tepla Uw oken je závislý na kvalitě rámu, 
zasklení, situaci osazení a okrajového spoje zasklení. Dle vzorce se vypočítá jako:  

 

Uw = 1/Aw x [Ug x Ag + Uf x Af + Ig x ψokraj skla + If  x ψosazení] [4] 

 

Aw - celková plocha okna (hrubá stavby) 

Ag - plocha zasklení 

Af - plocha rámu 

Ug - součinitel U zasklení 

Uf - součinitel U rámu 

Ig - obvod zasklení 

If - obvod okenního rámu (okraj zasklení) 

ψokraj skla - součinitel ztrát tepelnými mosty osazením skla do rámu 

ψosazení - součinitel ztrát tepelnými mosty osazením okna 
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Tabulka č. 4 - Minimální požadované vlastnosti oken pro pasivní dům [3] 

Okna s trojskly Ug  < 0,7 W/m2K 

Okenní rámy s izolací Uf  < 1 W/m2K 

Součinitel prostupu tepla kompletního okna Uw < 0,8 W/m2K 

Kompletní energická propustnost g   g ≥ 0,5 

 

Tepelné izolace - správně zvolená tepelná izolace, ať už podlahy, obvodových stěn nebo 
střechy, sníží finanční náklady na topení. Vhodnými tepelnými izolacemi pro pasivní domy 
jsou: Expandovaný pěnový polystyren, extrudovaný pěnový polystyren, pěnový polyuretan 
PUR, minerální vlna, pěnové sklo, vakuová izolace, celulóza, sláma a izolace z dřevitých 
vláken, konopí a lnu. Například izolace z přírodních vláken – minerální vlna 1,5 – 2 cm se 
vyrovná 30 cm plných cihel nebo 105 cm betonu. U pasivního domu je zapotřebí 
dosáhnout hodnoty součinitele prostupu tepla neprůsvitnými konstrukcemi asi  
0,10 – 0,15 W/m2K, čemuž odpovídá tloušťka 25 -50 cm tepelné izolace budovy. [3] 

Systém řízeného větrání s rekuperací zajišťuje nepřetržitě čerstvý a čistý vzduch, což má 
příznivý vliv na zdraví obyvatel pasivního domu. Jak rekuperační jednotka funguje? 
Základní jednotka se skládá z tepelného výměníku, filtrů, ventilátoru a v případě potřeby 
ze vzduchové předehřívací, zvlhčovací a chladící  nebo sušící komory. Použitý vzduch 
z koupelny, WC a kuchyně je odsátý rekuperací pryč. Před odsátím do exteriéru předá své 
teplo výměníku tepla, který předehřeje přivedený čerstvý vzduch na podobnou teplotu té 
pokojové. Dosáhneme tak více než 90% účinnosti tepelné výměny. Mimo této pasivní 
rekuperace je možné použít i aktivní rekuperaci, která funguje jako tepelné čerpadlo. Tato 
aktivní rekuperace dostane z jednotky zpět vyšší teplotu vzduchu, kterou můžeme využít 
například k dohřátí teplé užitkové vody.   

 
Obrázek č. 2 – Systém řízeného větrání s rekuperací [5] 
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Při klasickém větrání vznikají tepelné ztráty. Rekuperační jednotka tyto ztráty eliminuje. 
Flexi potrubí je zabudováno do podhledů, instalačních šachet nebo do stěn.   Nejsou vidět a 
nenarušují tak vzhled obytných místností. V koupelně, v kuchyni a na toaletě je 
zabudováno odsávání vzduchu, které přivádí použitý vzduch do rekuperační jednotky. 
V rekuperační jednotce použitý teplý vzduch předá teplo s pomocí výměníku novému 
chladnému vzduchu zvenčí. Nasávaný vzduch je ohříván přibližně na 18°C i při nízkých 
venkovních teplotách. Zahřátý čerstvý vzduch je rozváděn do obytných místností. 
Rekuperační jednotku můžeme vybavit i protipylovým filtrem pro alergiky nebo 
protipachovým filtrem s aktivním uhlím. [1] 

Dokonalá vzduchotěsnost - Dokonalé vzduchotěsnosti dosáhneme použitím dokonale 
přizpůsobivých a slučitelných materiálů, převážně s pomocí těsnících pásek a lepidel. 
Materiál musí být odolný proti UV záření, vlhkosti a tvorbě trhlin. Spojitá vzduchová 
vrstva, která zajišťuje neprůvzdušnost chrání konstrukci proti vlhkosti. Jedná se hlavně o 
všechny prostupy vzduchotěsnou vrstvou, styky konstrukcí, například styk stěny se 
stropem a styk stěny s okenním a dveřním otvorem. Kontrola neprůvzdušnosti pasivních 
domů se zajišťuje nejčastěji Blower Door testem v průběhu výstavby po dokončení 
vzduchotěsných vrstev. Při zjištění netěsností tak může dojít k rychlé nápravě. Bower Door 
test je proveden s pomocí ventilátoru umístěného do vybraných vnějších dveří nebo okna, 
který udržuje podtlak nebo přetlak. Součástí testovacího zařízení jsou i čidla pro měření 
objemového toku vzduchu a vyhodnocovací jednotka. Výsledek testu je podkladem pro 
certifikaci pasivního domu a musí splňovat požadovanou hodnotu neprůvzdušnosti  
n50 ≤ 0,6 h-1. Neprůvzdušnost n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa je učena vztahem:  

n50 = V50 / V [4] 

V50 – objemový vzduchový tok při tlakovém rozdílu 50 Pa 

V - objem vnitřního vzduchu budovy 

 

 
Obrázek č. 3 – Spojitá vzduchová vrstva, která zajišťuje neprůvzdušnost [5] 
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 Volba materiálu nosné konstrukce pasivního domu je rovněž velmi důležitá a záleží 
na dostatečné izolační schopnosti při co nejmenší tloušťce stěn. Nosné konstrukce se 
obecně rozdělují na: 

1. Těžké – masivní konstrukce (z pálených plných cihel, betonu, vápenopískových 
tvárnic nebo plynosilikátových bloků) – výhodou je vyšší akumulace tepla při malé 
tloušťce stěn a výborné akustické vlastnosti.     

2. Lehké konstrukce (převážně dřevostavby) – výhodou je menší tloušťka, větší rychlost 
výstavby, menší náročnost, nižší náklady, lehká konstrukce, méně zatěžuje životní 
prostředí, případná demolice stavby je jednoduchá, při stavbě nad terénem odpadá nutnost 
protiradonové izolace a izolace proti vodě a snižuje se riziko tepelných mostů při napojení 
na základovou konstrukci. Aby vlhkost měla možnost odpařit se z dřevěné konstrukce je 
nutné zvolit izolační materiály na bázi foukané celulózy, minerálních vln nebo přírodní – 
slaměné, lněné, konopné nebo dřevovláknité izolace. Naopak nevýhodou je nižší 
akumulace tepla. Proti vlhkosti z interiéru je nutné zabezpečit konstrukci kvalitní 
parozábranou.    

Dle konečného vzhledu pasivního domu nelze předvídat zda se jedná o dřevostavbu či 
masivní konstrukci. Jelikož masivní stavba obložená dřevem se může tvářit jako 
dřevostavba a naopak omítnutou dřevostavbu nepoznáte od běžného domu. Všechny druhy 
materiálů i konstrukcí mají svá pro a proti. Od dřevostaveb se často upouští z důvodu 
nebezpečí požáru, horším akustickým vlastnostem nebo nižší odolnosti větru. Shořet ale 
může i betonová nebo masivní cihlová stavba, vč. dřevěné konstrukce střechy. Zdrojem 
ohně bývá hlavně vada na elektroinstalaci. Ochranu matriálu proti požáru u všech staveb 
vytváří vnitřní obklad nebo omítka, který je přirozeně nehořlavý. U volby materiálu pro 
pasivní domy neexistuje žádné ideální nebo univerzální řešení. Ve snaze o maximální 
úspory peněz a energií musíme hledat individuální řešení, které bude pro každého jiné. [2]   

Pro ještě větší úsporu energie můžeme v pasivním domě použít úsporné spotřebiče 
nebo obnovitelné zdroje. Úsporným provozem pračky, ledničky nebo sporáku lze snížit 
náklady na elektřinu až o polovinu. Stejně tak, jako solárními kolektory lze ušetřit až 60% 
energie na ohřev teplé vody.  

2.4 Certifikace pasivního domu  

Certifikáty pro pasivní domy uděluje německý Passivehouse Institut nebo v České 
republice je certifikačním orgánem Centrum pasivního domu dle definice Passivhaus 
Institutu. Získáním certifikátu je prokázána vysoká kvalita stavby. Tato kapitola se zaměří 
na certifikaci, kterou lze získat v České republice od Centra pasivního domu. Hodnotícími 
kritérii pro certifikaci pasivního domu jsou: 

1. Měrná spotřeba tepla na vytápění ≤ 15 kWh/m2 za rok 

2. Neprůvzdušnost n50 ≤ 0,6 h-1 

3. Měrná spotřeba primární energie (vč. energie pro domácnost) ≤ 120 kWh/m2 za          

    rok 
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Splnění kritérií musí být prokázáno pomocí programu PHPP 2007 CZ. Pro výpočet měrné 
spotřeby tepla na vytápění musí být použita měsíční metoda výpočtu. Předběžný certifikát 
„Certifikovaný projekt“ pro pasivní dům lze získat už ve fázi přípravy stavby. A certifikát 
„Certifikovaný dům“ je možné získat po dokončení stavby a následném doložení 
požadovaných dokladů.  

 Certifikát „Certifikovaný projekt“ slouží pro ověření kvality projektové 
dokumentace. Certifikačnímu orgánu je nutné pro kontrolu doložit výpočty PHPP v tištěné 
i elektronické podobě a projektovou dokumentaci pasivního domu. Certifikační orgán 
požaduje pro vydání certifikátu „Certifikovaný dům“ totožné doklady jako k certifikátu 
„Certifikovaný projekt“ a dále pak dokumentaci z provedení stavby, technické informace, 
technické listy, hodnocení neprůvzdušnosti obálky budovy dle ČSN EN 13829, seřizovací 
protokol větracího systému, prohlášení žadatele a stavbyvedoucího ke změnám v projektu, 
fotografie z realizace stavby a ostatní hodnocení (ostatní certifikáty a protokoly o měření). 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 – Logo pro certifikovaný pasivní dům [5] 

 

Proces certifikace je zahájen podáním žádosti o vydání certifikátu u Centra pasivního 
domu, vč. všech požadovaných dokumentů. Certifikační orgán rozhodne o výsledku 
kontroly do 21 dnů od obdržení kompletní žádosti. A následně vydá certifikát s logem dle 
typu žádosti nebo upozorní na nedostatky projektu a navrhne případné zlepšovací  
návrhy. [5] 

 

Tabulka č. 5 – Ceník certifikátů [5] 

 Certifikát „Certifikovaný projekt“ – 12 900,-Kč bez DPH za bytovou jednotku. 

 Certifikát „Certifikovaný dům“ – 19 900 Kč bez DPH za bytovou jednotku. 

 Certifikát „Certifikovaný dům“ pro držitele osvědčení „Certifikovaný projekt“ - 8.000 Kč   

 bez DPH za bytovou jednotku. 
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3 EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST PASIVNÍHO BYDLENÍ 
Na trhu je v současné době již několik plánovacích nástrojů pro návrh pasivního 

domu a jeho energetické bilance. Například Multi-Comfort House Designer 2.0 CZ, Multi-
Komfortní dům Isover nebo Passiv-Haus Projektierungs Paket (dále jen PHPP). 
Nejkomplexnější a nejznámější z nich je PHPP. PHPP se využívá zejména pro výpočet 
energetické bilance budov a pro návrh budov ve standardu pasivního domu. Výpočtový 
program PHPP 2007 CZ je vytvořený jako sešit v tabulkovém procesoru programu Excel. 
S pomocí tohoto programu je vypočtena energetická bilance klasického rodinného domu a 
následně navrženo řešení tak, aby nově navržený dům splňoval požadavky pasivního 
domu. K výpočtu pasivního domu je podkladem projekt novostavby rodinného domu 
„VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU STRÁŽIŠTĚ III – č. 2“ od Ing. arch. Luboše 
Polanského. Stavba je plánována na budoucím pozemku parcelní číslo 2953/6 v k.ú. Kadaň 
v lokalitě Strážiště III. [4] 

Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní objekt s valbovou střechou. Stavba je 
navržena pro účely individuálního bydlení. Okna jsou navržená bílá plastová, bez vnitřního 
členění. Funkční a dispoziční řešení je navrženo následovně. V 1. NP je umístěn vstup, 
obývací pokoj, koupelna s WC, samostatné WC, kuchyně s jídelním koutem a 3 ložnice. 
Uvnitř dispozice je umístěná centrální chodba, z kuchyně je přístupná provozní komora. 
Z prostoru obývacího pokoje je možné vyjít na venkovní terasu. Mimo zpevněné plochy je 
navrženo ostatní plochy pozemku zatravnit, lokálně osázet převážně okrasnými stromy a 
keři. Návrh kapacit objektu vycházel z ekvivalentního počtu 4 obyvatel/objekt. Celková 
podlahová plocha místností je 111,98 m2. Celkový obestavěný prostor je 500,40 m3 a 
zastavěná plocha objektu je 137,5 m2. Obytné a pobytové místnosti mají zajištěno osvětlení 
denním světlem, všechny obytné místnosti jsou osluněny. Základová deska je ze 
železobetonu. Nosná svislá konstrukce stavby je vyzděna z cihelných tvárnic HELUZ a 
vnitřní nenosné příčky jsou vyzděny z cihelných děrovaných příčkovek HELUZ. 
Konstrukce zastřešení je tvořena sbíjenými vazníky sklon 22°, podélný trakt je ukončen 
valbami na obou stranách se sklonem 28°. Zateplení je navrženo ze zateplovacího 
systémem Bauxit a z desek z pěnového stabilizovaného polystyrenu. Pro zateplení vnější 
hrany základových pasů a soklu na úroveň terénu je navržen polystyren pro soklovou 
úpravu – extrudovaný PS XPS. [8]   

 

 
Obrázek č. 5 – 3D pohled stavby „VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU STRÁŽIŠTĚ III – č. 2“ [8] 
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Obrázek č. 6 – Půdorys stavby „VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU STRÁŽIŠTĚ III – č. 2“ [8] 

 

 
Obrázek č. 7 – Řez stavby „VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU STRÁŽIŠTĚ III –  č. 2“ [8]  
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3.1 Energetická bilance pasivního domu 

Tato kapitola je zaměřena na výpočet hlavního kritéria pro pasivní domy, spotřeby 
tepla na vytápění. Toto kritérium vypočítám pomocí tabulky teplo pro vytápění, s který 
souvisí i vyplnění tabulek: Výpočet U-hodnot, plochy, okna a větrání. Ve všech výpočtech 
je vycházeno z konstantní pokojové teploty 20°C a z měsíční metody bilancí podle EN 
13790, tj. měsíční klimatické údaje vypočtené ze součtu měsíčních bilancí v topné sezóně. 
Buňky v tabulce s modrým písmem jsou vstupní buňky do kterých zadávám data, která se 
používají k výpočtům. Zelené buňky obsahují důležité výsledky. Nejdůležitější výsledky 
výpočtů jsou shrnuty v tabulce hodnocení v závěru této kapitoly. [4]      

1. Výpočet U-hodnot:  

Hodnoty součinitelů prostupu tepla U se v PHPP určují dle DIN EN ISO 6946 podle 
vzorce: 

RseRnRRR
U

+++++

=

......21si

1
[4] 

Pro každou stavební konstrukci je vybrána jedna z hodnot odporu při přestupu tepla R, 
které jsou uvedeny v tabulce č. 6. Tepelné toky se považují za horizontální ve směru do ± 
30° od vodorovné roviny.  

 

Tabulka č. 6 – Hodnoty odporu konstrukce při přestupu tepla R [m²K/W] dle DIN EN ISO 6946 [4] 

 

    směr toku tepla 
    nahoru vodorovně dolů 
Rsi 0,10 0,13 0,17 

Rse 0,04 0,04 0,04 

Rse vzhledem k zemině - 0 

 

Vzorový výpočet uvedený v tabulce č. 7 pro konstrukci č. 1 - stěnu: 

Rsi – 0,13 m²K/W, Rse – 0,04 m²K/W 

R1 = d1/λ1 = 0,008/0,87 = 9,195 x 10-3 m²K/W,  

R2 = d2/λ2 = 0,2/0,28 = 0,714 m²K/W 

R3 = d3/λ3 = 0,4/0,032 = 12,5 m²K/W 

R4 = d4/λ4 = 0,005/0,8 = 6,25 x 10-3 m²K/W 

04,062500,05,12714,0009195,00,13

1

+++++

=U  

U = 0,075 W/m2K 
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Tabulka č. 7 – Výpočet U-hodnot pasivního domu [4] 

 

 

2. Výpočet ploch:  

Rozměry stavebních konstrukcí jsou dosazeny jako rozměry vnější obálky předávající 
teplo. V části tabulky souhrn ploch jsou uvedeny různé druhy stavebních konstrukcí do 
předdefinovaných skupin. Sloupec teplotní zóna je označen písmenem dle druhu stavební 
konstrukce. Stavební konstrukce ve styku s venkovním vzduchem je označena písmenem 
A. Stavební konstrukce přilehlé k zemině a nevytápěnému prostoru suterénu je označena 
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písmenem B. Každé skupině je přiděleno číslo. Při zadávání dat v dalších částech tabulky 
zadání plochy a zadání vstupů tepelných mostů je vybráno pro každou položku takové 
číslo skupiny, ke které dotyčná položka patří. Tepelné vazby a mosty se na místo v m2 
udávají v m. Tepelné mosty oken jsou uváděny níže v tabulce Okna. Tato volba je 
nadefinována v tabulce U-hodnoty. U tepelných vazeb a mostů se udávají hodnoty ψ 
(součinitel ztrát vlivem tepelných vazeb a mostů) na místo U (součinitel prostupu tepla). 
Plochy oken a vnějších dveří jsou zadány pouze v tabulce Okna a z té se automaticky 
převedou do tabulky Plochy.    

Tabulka č. 8 – Výpočet ploch pasivního domu [4] 

 

 

3. Výpočet tabulky okna:  

Na energetickou bilanci pasivního domu mají velký vliv hlavně tepelné ztráty a zisky 
okny. Pomocí tabulky okna je možné spočítat například součinitele Uw, sluneční ozáření 
oken a příslušné redukční faktory. Délka osazení oken ovlivňuje vznik tepelných ztrát. 
Proto byly zavedeny faktory 1 a 0 uvedené ve sloupci osazení. 1 se uvádí, když okraj rámu 
okna je napojen na stěnu, a 0, když je okno napojeno na další okno. Další z redukčních 
faktorů je faktor uvedený ve sloupci zastínění, kde jsou zohledněny 3 nejčastější situace 
zastínění. Zastínění okna řadou domů, zastínění ostěním oken nebo jinými vertikálními 
prvky nebo zastínění vyčnívajícími horizontálními prvky nad oknem. 
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Vzorový výpočet uvedený v tabulce č. 9 pro západní okna: 

Uw = 1/Aw x [Ug x Ag + Uf x Af + Ig x ψokraj skla + If  x ψosazení] [4] 

Uw = 1/1,125 x [0,62 x 0,5978 + 0,82 x 0,5272 + 3,42 x 0,03 + 4,5 x 0,005] 

Uw = 0,82 W/(m²K) 

Tabulka č. 9 – Výpočet hodnot oken pro  pasivní dům [4] 

 

 

 

 

4. Výpočet větrání:  

Níže uvedená tabulka č. 10 uvádí potřebné hodnoty množství vnějšího přivedeného 
vzduchu a množství vnitřního odvedeného vzduchu pro parametry řízeného větracího 
systému s rekuperací. Pro průměrnou intenzitu výměny vzduchu větracího systému platí:  

n = V - průměrné výměny vzduchu (objemový tok za hodinu) / V - intenzity výměny 
vzduchu větracího systému (obytná plocha x výška místnosti) [4] 

n = 88 / 280 = 0,31 za 1/h.  
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Tabulka č. 10  – Výpočet větrání pro pasivní dům [4] 
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5. Výpočet tepla pro vytápění:  

Vstupní hodnoty této tabulky se přebírají z dříve vyplněných tabulek nebo jsou 
přednastaveny konstantně. Zdrojem vytápění pro tento pasivní dům je elektřina. Níže je 
uvedeno schéma výpočtu tepelné bilance vytápění, dle kterého je vytvořena tabulka č. 11. 

 

Schéma výpočtu tepelné bilance vytápění 

 

Tepelné ztráty prostupem 
QT 

 Solární tepelné zisky QS 

+  + 

Tepelné ztráty větráním 
QV 

 Vnitřní zdroje tepla Ql 

  = 

  
 

Tepelné zisky k dispozici QF 

 
=  x 

  
Využitelnost tepelných 

zisků ɳG 

  = 

Celkové tepelné ztráty QL - 
 

Tepelné zisky QG 

 
   
 =  

Potřeba tepla na vytápění QH 

 

Mezní hodnotou potřeby tepla pro vytápění QH  pro pasivní domy je 15 kWh/(m2a). Tato 
hodnota je splněna a platí pro celou stavbu uzavřené tepelné obálky. V tabulce teplo pro 
vytápění je vypočtena energetická bilance metodou podle doby vytápění. Ale v tabulce 
výpočet tepla pro vytápění – měsíční metoda je sestavena energetická bilance po každý 
měsíc v roce. Výsledky obou metod se většinou téměř shodují. Jako výpočet potřeby tepla 
pro vytápění z tabulky č. 11 – 15 kWh/(m2a) a z tabulky č. 12 – 14,7 kWh/(m2a). 
Výjimkou jsou jen stavby s velkými zasklenými plochami a extrémně nízkými hodnotami 
spotřeby tepla na vytápění výrazně nižší, než je hodnota pro pasivní domy. V takovém 
případě se použije výsledek pouze z měsíční metody. Vytápění je zajištěno elektrickými 
podlahovými topnými fóliemi. 
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Tabulka č. 11  – Výpočet tepla pro vytápění pasivního domu [4] 
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Tabulka č. 12  – Výpočet tepla pro vytápění pasivního domu – měsíční metoda [4] 

 

 

6. Výpočet solárního ohřevu teplé vody (TV):  

Pro ohřev teplé vody je navržen solární systém EuroSol XXL. Jeho základními 
komponenty jsou: dva solární vakuové kolektory EuroSol K02-24T, zásobník teplé vody 
na 300l, řídící jednotka, expanzní nádoba, teplotní čidlo a odvzdušňovací, bezpečnostní a 
plnící ventil. Energetický zisk solárního systému je určen pro celoroční provoz. Jeho 
pokrytí potřeby tepla pro ohřev vody je dle výpočtu z tabulky č. 13 až 55%. [9]  
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Tabulka č. 13  – Výpočet solárního ohřevu teplé vody pro pasivní dům [4] 
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7. Výpočet primární energie:  

Výpočtovými hodnotami této tabulky jsou měrné hodnoty (primární energie a emisí CO2) 
pro vytápění, přípravu teplé vody, elektřinu pro domácnost a pomocnou elektřinu,  
tj. souhrn všech spotřeb energií, které se v daném domě vyskytují. Pro tento pasivní dům je 
zvoleno přímé elektrické vytápění i pro přípravu teplé vody. Primární spotřeba energie  
QP se vypočítá dle vztahu: QP = p x Qfinal [4] 

p = 2,7 – faktor primární energie pro elektřinu – Mix  

Qfinal = 43,9 kWh/(m2a) 

QP = 2,7 x 43,9 = 118,4 kWh/(m2a) 

 

Tabulka č. 14  – Výpočet primární energie pasivního domu [4] 

 

 

8. Hodnocení pasivního domu:  

V této tabulce jsou shrnuty všechny důležité výsledky a příslušné požadavky pro návrh 
pasivního domu. Tabulka hodnocení slouží také současně jako titulní list dokladu o 
hodnocení kvality. Hodnota vnitřního zdroje tepla je stanovena koeficientem dle způsobu 
využití budovy. Pro bydlení je stanovena hodnota 2,1 W/m2. Dále uvedené výsledky 
výpočtů splňují nejen požadavky pro návrh pasivního domu, ale také hodnotící kritéria pro 
certifikaci pasivního domu, která jsou: 

1. Měrná potřeba tepla pro vytápění ≤ 15 kWh//(m2a) za rok – splněno hodnotou  
     15 kWh/(m2a). 

2. Neprůvzdušnost n50 ≤ 0,6 h-1 – dle předpokladu výpočtu splněno.  

3. Měrná spotřeba primární energie (vč. energie pro domácnost) ≤ 120 kWh/m2  
     za rok – splněno hodnotou 118 kWh/(m2a). 
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Tabulka č. 15  – Hodnocení pasivního domu [4] 

 

3.2 Provozní náklady pasivního domu na vytápění a spotřebu elektrické energie 

 

1. Provozní náklady na vytápění: 

Měrná spotřeba tepla pro vytápění dle tabulky hodnocení:  15  kWh/(m2a) 

Vytápěná podlahová plocha:                112  m2 

Cena elektrické energie v sazbě D45d [10]            2,75 Kč/kWh 

Provozní náklady pasivního domu na vytápění: 15 x 112 x 2,75 = 4 620 Kč  
vč. DPH/rok  

 

2. Provozní náklady na spotřebu elektrické energie, vč. nákladů na vytápění: 

Stálá platba za elektrickou přípojku           5 082 Kč/rok 

Cena elektrické energie v sazbě D45d [10]            2,75  Kč/kWh 

Celková spotřeba elektřiny               43,9 kWh/(m2a) 

Vytápěná podlahová plocha               112  m2 

Spotřeba elektrické energie: 43,9 x 112          4 912  kWh    

  

Celkové provozní náklady pasivního domu na spotřebu elektrické energie,  
vč. nákladů na vytápění:  

5 082 + 2,75 x 4 912 = 18 590 Kč vč. DPH/rok 
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3.3 Investiční náklady pasivního domu  

 

Tabulka č. 16  – Rekapitulace rozpočtu pasivního domu  [vlastní] 
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3.4 Způsob financování pasivního domu – dotace 

V minulých letech bylo možné požádat o dotaci na financování pasivního a 
nízkoenergetického bydlení v rámci programu Zelená úsporám. Nová Zelená úsporám je 
pokračováním tohoto dotačního programu pro rok 2013 – 2020. Na základě prodeje 
emisních povolenek může být na tento program uvolněno až 28 miliard Kč. Finanční 
dotace bude poskytnuta na rekonstrukci, nové stavby určené pro bydlení a pro budovy 
plnící veřejnou službu. Dotační titul Nová Zelená úsporám není ještě schválen. Novinkou 
tohoto dotačního titulu je podpora samotné instalace ekologických zdrojů vytápění. [11] 

 

Tabulka č. 17  – Rozdělení dotačního titulu Nová Zelená úsporám do skupin A-D [10] 

A Snižování energetické náročnosti  

B Výstavba budov  

C Efektivní využití zdrojů energie 

C1 
Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění současně s realizací opatření na snížení 
energetické náročnosti stávajících budov z oblasti A (povinná výměna) 

C2 
Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím objektu, kde byla opatření ke 
snížení energetické náročnosti již realizována 

C3 Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody (nikoliv na fotovoltaické panely) 

D Podpora zpracování dokumentace 

 

Tabulka č. 18 – Míra finanční podpory v závislosti na snížení energetické náročnosti rodinných domů ve 
skupině A [10] 

 

Hladina 
Míra 

podpory 

Snížení měrné roční 
potřeby tepla na 
vytápění alespoň 

Měrná roční potřeba 
tepla na vytápění 

Předpoklad instalace systému 
nuceného větrání s rekuperací 

odpadního tepla s 
garantovanou účinností 

1 25% 40% 70 kWh/m2.rok ne 

2 35% 50% 55 kWh/m2.rok ne 

3 50% 60% 35 kWh/m2.rok ano 

Ve všech hladinách bude hodnocen průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy U. 

Prozatím je fixní dotace pro výstavbu rodinného domu v oblasti B stanovena na 400 
nebo 500 tis. Kč. Tato podpora nelze kombinovat s žádnou jinou a to především s oblastí B 
a C. Ve skupině C bude podporována výměna hlavního zdroje tepla pro vytápění na 
kapalná fosilní paliva nebo na tuhá paliva za ruční kotel na biomasu, automatická 
interiérová kamna na biomasu, automatický kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel 
a za tepelné čerpadlo. Pro rekonstrukce rodinných domů by měla být vyhlášena 1. výzva 
k podání žádosti na jaře 2013 s termínem přijmutí žádosti od srpna 2013. Novostaveb se  
1. výzva netýká. Výzva pro budovy veřejných služeb bude vypsána nejdříve v roce 2014  
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a výzva pro bytové domy nebude vypsána dříve něž v roce 2015. Návrh pravidel dotačního 
titulu Nová Zelená úsporám se může ještě změnit. Definitivní verze titulu bude uvedena ve 
směrnici Ministerstva životního prostředí. Žadatelé o dotaci budou mít možnost získat 
zvýhodněné bankovní úvěry s nízkou úrokovou sazbou – formou bezplatných záruk, které 
poskytne stát za splácení těchto úvěrů. [10] 

 

Tabulka č. 19  – Možné kombinace podpor pro rodinný dům [10] 

Oblasti Kombinace podpor 

A + D 
Zateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + projekt a průkaz 
energetické náročnosti 

A + C1 (+ D) Zateplení + výměna zdroje tepla + projekt a průkaz energetické náročnosti 

A + C3 (+ D) 
Zateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + instalace solárního 
termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické 
náročnosti 

A + C1 + C3 (+ D) 
Zateplení + výměna zdroje tepla + instalace solárního termického systému pro 
přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti 

C2 + D 
Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + projekt a průkaz energetické 
náročnosti 

C2 + C3 (+ D) 
Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + instalace solárního termického 
systému pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti 

C3 + D 
Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a příp. 
průkaz energetické náročnosti 

B 
Nová výstavba – nelze kombinovat s žádnou další podporou (podpora zdroje, 
solárního systému a projektu s průkazem energetické náročnosti je v oblasti B již 
integrována) 
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4 EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST KLASICKÉHO RODINNÉHO 
DOMU 

4.1 Energetická bilance klasického domu 

Tato kapitola je zaměřena na výpočet nejdůležitějších údajů, které jsou shrnuty 
v tabulce č. 24 - hodnocení klasického rodinného domu, jako jsou: Výpočet U-hodnot, 
plochy, okna a primární energie. Ve všech výpočtech je rovněž vycházeno, jako 
v předchozí kapitole, z konstantní pokojové teploty 20°C a z měsíční metody bilancí. 
V současné době se pod pojmem klasický rodinný dům označuje vlastně nízkoenergetický 
dům, protože dům s horšími tepelně-technickými vlastnostmi již nikdo neplánuje. [4]      

1.Výpočet U-hodnot:  

Tabulka č. 20 – Výpočet U-hodnot klasického domu [4] 
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Rozdíl U-hodnot mezi klasickým a pasivním domem je u návrhu konstrukce č. 1 – stěna 
v zateplení EPS Styrotherm plus 70. U klasického domu je navrženo zateplení obvodové 
stěny 200 mm a u pasivního domu 400 mm. U konstrukce č. 2 – podlahová deska je rozdíl 
rovněž v EPS, v tloušťce železobetonové desky a v její podkladní konstrukci. U klasického 
domu je navrženo zateplení podlahy 150 mm a tloušťka železobetonové deky 100 mm a u 
pasivního domu 60 mm zateplení podlahy, 200 mm tloušťka železobetonové desky a 500 
mm podkladní vrstvy z pěnového skla, které má velmi dobré tepelné vlastnosti. A u 
konstrukce č. 3 – střecha/strop je rozdíl rodinných domů v zateplení tepelnou izolací 
ORSIL. U klasického domu je tepelná izolace stropu navržena 360 mm a u pasivního 
domu 500 mm. 

2. Výpočet ploch:  

U klasického domu jsou menší hodnoty ploch než u pasivního domu z důvodu menší 
tloušťky tepelných izolací výše uvedených.   

Tabulka č. 21  – Výpočet ploch klasického domu  [4] 

 

 

3. Výpočet tabulky okna:  

Tabulka oken klasického domu se od tabulky oken pasivného domu liší pouze ve velikosti 
jižních oken, která přinášejí největší solární zisky. U klasického domu jsou na jižní straně 
domu navržena tři okna 1,5 m x 1,5 m a u pasivního domu jsou na této straně navržena 
dvě okna 1,5 m x 2,4 m a jedno okno 3 m x 2,4 m. Všechna okna jsou navržena z trojskel.  
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Tabulka č. 22  – Výpočet oken klasického domu [4] 

 

 

 

 

 

 

 

4. Výpočet primární energie:  

Pro klasický dům je zvoleno vytápění plynovým kotlem. U pasivního domu je zvoleno 
přímé elektrické vytápění i pro přípravu teplé vody z důvodu, že investiční náklady na 
vytápění plynovým kotlem jsou příliš vysoké a jejich doba návratnosti by byla příliš 
dlouhá. Jelikož spotřeba tepla u pasivního domu není tak veliká, aby se vyplatilo zřizovat 
rozvody potřebné k vytápění plynem. Naopak případný deficit potřeby tepla u pasivního 
domu zajistí elektrické podlahové topné fólie. 
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Tabulka č. 23  – Výpočet primární energie klasického domu [4] 

 

 

4. Hodnocení klasického rodinného domu:  

V této tabulce jsou shrnuty všechny důležité výsledky. Základní vstupní parametry 
tabulky hodnocení klasického domu jsou shodné s tabulkou hodnocení pasivního domu. 
Dále uvedené výsledky výpočtů jsou použity pro výpočet provozních nákladů klasického 
domu. 

Tabulka č. 24  – Hodnocení klasického rodinného domu  [4] 
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4.2 Provozní náklady klasického domu na vytápění plynem a spotřebu elektrické 
energie 

 

1. Provozní náklady na vytápění plynem: 

Měrná spotřeba tepla pro vytápění dle tabulky hodnocení:  53  kWh/(m2a) 

Vytápěná podlahová plocha:                112  m2 

Cena plynu [10]                  1,43 Kč/kWh 

Provozní náklady klasického domu na vytápění: 53 x 112 x 1,43 = 8 488,48 Kč  
vč. DPH/rok  

 

2. Provozní náklady na vytápění plynem, vč. ohřevu teplé vody: 

Stálá platba za plynovou přípojku           3 120 Kč/rok 

Cena plynu [10]               1,43  Kč/kWh 

Celková spotřeba plynu               83,7 kWh/(m2a) 

Vytápěná podlahová plocha               112  m2 

Spotřeba plynu: 83,7  x 112             9 374  kWh    

Provozní náklady na vytápění plynem, vč. ohřevu teplé vody: 3 120 + 1,43 x 9 374 = 
16 524,82 Kč vč. DPH/rok 

 

3. Provozní náklady na spotřebu elektrické energie 

Stálá platba za elektrickou přípojku           1 815 Kč/rok 

Cena elektrické energie v sazbě D02d [10]            4,95  Kč/kWh 

Celková spotřeba elektřiny               16,3 kWh/(m2a) 

Vytápěná podlahová plocha               112  m2 

Spotřeba elektrické energie: 16,3 x 112          1 825  kWh    

Provozní náklady na spotřebu elektrické energie, vč. nákladů na vytápění:  

1 815 + 4,95 x 1 825 = 10 849 Kč vč. DPH/rok 

 

4. Provozní náklady klasického rodinného domu celkem: 16 524,82 + 10 849 = 
27 373,82 Kč vč. DPH/rok 
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4.3 Investiční náklady klasického rodinného domu  

 

Tabulka č. 25  – Rekapitulace rozpočtu klasického domu  [8] 
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5 POROVNÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ BYDLENÍ 
 

Okrajové podmínky výpočtu: 

- investiční náklady 

- provozní náklady 

- současné ceny energií 

- odhad vývoje ceny paliv (růst 3%) 

- cena peněz – diskont (typický 2-4%) 

- způsob financování 

- možnost dotace 

 

Ekonomiku je nutno posuzovat vždy individuálně a správně zvolit okrajové 
podmínky výpočtu. Při konečném výběru musíme také zvážit:  

- výsledky ekonomického hodnocení  

- reálnost podmínek výpočtu 

- vývoj cen energií 

- současný i budoucí uživatelský komfort  

- rizika jako jsou například kolísání cen nebo bezpečnost dodávek 

 

Co ovlivňuje zvýšení nákladů pasivního domu? 

-  projekt 

-  tepelné izolace 

-  vzduchotechnika s rekuperací  

-  pracnost provádění 

- kvalitní okna  

-  blower-door test 

-  zdroj tepla  

 

Co ovlivňuje snížení nákladů pasivního domu? 

- projekt 

- neotevíravá okna 

- vytápěcí systém 
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Tabulka č. 26  – Rekapitulace rozdílných položek pasivního a klasického domu  [vlastní] 
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Tabulka č. 27  – Ceny tepla platné od 1. 1. 2013 [10] 

Druh paliva Cena tepla v Kč vč. DPH/kWh 

Obilí 0,75 
Štěpka 0,9 
Rostlinné pelety 0,91 
Dřevo 0,99 
Hnědé uhlí 1,29 
Dřevěné pelety 1,3 
Tepelné čerpadlo 1,3 
Dřevěné brikety 1,36 
Černé uhlí 1,45 
Centrální zásobování teplem 1,47 
Koks 1,8 
Zemní plyn 2,04 
Propan 2,44 
Lehký topný olej 2,7 
Elektřina akumulace 2,75 

Elektřina přímotop 3,1 

Ceny tepla 2013
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 Doba návratnosti investice do pasivního domu je spočítána dle vzorce Ts = IN – 
investiční náklady víceprací / CF – roční úspora. [10] Zdroj vytápění pasivního domu 
elektřinou je navržen z důvodu nižších investičních nákladů o 116 tis. Kč vč. DPH. Pro 
srovnání provozních nákladů domů je zvolen ještě starší typ domu. Pod pojmem starší dům 
je označen typ stavby, který už nespadá ani do kategorie nízkoenergetických domů a 
v současné době se již nestaví, protože se jedná o výstavbu domů z minulé doby. Starší 
dům je charakterizován jako stavba s okny s dvojskly a Ug 1,1, tedy s horšími vlastnostmi 
prostupu tepla, než u pasivního domu, kde se používají okna s trojskly s Ug 0,5. Tloušťka 
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izolace staršího domu je pro potřeby výpočtů stanovena pro stěnu jen 120 mm (pasivní 
dům – 400 mm), pro podlahu 80 mm (pasivní dům – 60 mm, ale s větší mocností 
železobetonové desky o 100 mm a podkladem z pěnového skla 500 mm) a pro strop 200 
mm (pasivní dům – 500 mm). Vícenáklady pasivního domu oproti staršímu domu tvoří 
321 723 Kč vč. DPH, což je 12 % a vícenáklady pasivního domu oproti klasickému domu 
tvoří 285 096 Kč vč. DPH, což je 9,5 %.  

 

Tabulka č. 28  – Doby návratnosti vícenákladů pasivního domu  [vlastní] 
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Tabulka č. 29  – Investičních náklady a náklady na vytápění různých typů domů [vlastní] 
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6 DOPORUČENÍ A ZÁVĚR 
 

Proč stavět právě pasivní dům? V pasivním domě je spotřebováno o 65 % energie 
méně něž ve starším domě a o 46 % energie méně než v klasickém domě. Majitele tedy 
nemusí příliš trápit stále se zvyšující ceny energií. Pokud je pasivní dům kvalitně postaven, 
bude mít dlouhou životnost s vysokou požární odolností a s vysokou ekonomickou 
hodnotou. Pokud chceme využít výhod pasivního domu, je třeba počítat s vyššími 
investičními náklady o cca 10%, než je cena klasického domu. Tento rozdíl jde však 
zmenšit nastavením priorit při realizaci stavby pasivního domu. Například na místo 
garážového stání postavíme jen přístřešek, ušetříme na obkladech v koupelnách a 
jednodušším plotě. Za ušetřené finanční prostředky pořídíme kvalitní komponenty vhodné 
do pasivního domu – kvalitní okna, výkonnou rekuperaci a dostatečné zateplení. Nižší je 
také vstupní investice zvoleného typu vytápěcího systému, jelikož potřeba vytápění 
pasivního domu je nižší než u klasického domu. Náklady na vytápění, vč. ohřevu TUV a 
spotřeby elektrické energie se dle výpočtu vrátí za 32 let. Pokud však zahrneme do nákladů 
pasivního domu údržbu, opravy, výše uvedené úspory při realizaci stavby a vliv rostoucích 
cen energií, tak se náklady mohou vrátit i mnohem dříve. Pasivní dům není jen otázka 
výhodného ekonomického řešení. Je třeba zvážit šetrnější postoj k přírodě eliminací emisí 
CO2 i zvýšenou kvalitu života uvnitř domu, jako je čistý a čerstvý vzduch, která se penězi 
nedá vyčíslit. Dalším důvodem, proč stavět pasivní dům, je právě začínající dotační 
program Nová Zelená úsporám, který počítá s podporou nových staveb pasivních domů až 
do výše 500 tis. Kč, což pokryje veškeré vícenáklady pasivního domu. Toto jsou důležitá 
fakta a důvody proč se rozhodnout právě teď pro výstavbu pasivního domu a ne klasického 
domu. Navíc dle připravované legislativy nebude možné od roku 2020 ani jiný než pasivní 
dům postavit. Pasivní dům je výhodná investice, která se v budoucnu zhodnotí i díky 
úspoře energie při vytápění.  
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