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Anotace 

Autor v práci porovnává konstrukční systémy u rodinného domu z několika 

hledisek. Konkrétně se jedná o systém MAXPLUS používaný pro pasivní rodinné 

domy a dále běžné používaný POROTHERM a YTONG. V práci se zaměřuje 

především na cenu jednotlivých domů a na jejich energetickou náročnost 

s následným návrhem vhodného vytápění. Krátce se zmiňuje o pasivních domech 

obecně a jejich výhodách či nevýhodách. V závěru porovnává finanční návratnost 

vstupních investic u jednotlivých domů s náklady na jejich provoz z energetického 

hlediska. 
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Annotation 

The author in this thesis compares family houses construction systems from 

several perspectives. The analyzed systems are: MAXPLUS used for passive family 

houses and commonly used POROTHERM and YTONG. The author concentrates 

mainly on the price of individual houses and their energy intensity with a consequent 

proposal for a suitable method of heating. The passive houses are briefly discussed in 

general terms as well as their advantages and disadvantages. In the end the author 

compares return on financial investments of individual houses with their operating 

costs from an energy point of view. 
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Úvod 

Vzhledem k tomu, že každým rokem rostou ceny energií potřebných pro 

celkové užívání budov, především však pro vytápění, vymýšlí se různé nové 

způsoby, jak za tyto energie ušetřit. Nejedná se však pouze o finanční úsporu. Mezi 

další důležité faktory patří především chování k životnímu prostředí. Mnoho 

domácností díky dobré cenové dostupnosti stále topí různými fosilními palivy a 

podílí se tak ve velké míře na znečišťování ovzduší, které má pak za následek 

ohrožování lidského zdraví. Domácnosti jsou totiž hned po dopravě největším 

znečišťovatelem ovzduší v České republice. 

Nejúčinnějším způsobem šetření financí i ovzduší by zcela jistě bylo zlevnění 

těch energetických zdrojů, které ovzduší nezatěžují. Vzhledem k tomu, že taková 

situace pravděpodobně nenastane, je potřeba řešit problém od opačného konce a to 

snížením energetické náročnosti u budov. V dnešní době máme na výběr z několika 

druhů úsporných domů. Od nízkoenergetických domů, na které nejsou kladeny tak 

vysoké energetické požadavky, jako u domů pasivních, až po nulové domy, které 

mají požadavky nejpřísnější a mohou se stát domy plusovými, které energii dokáží 

produkovat. 

Tato práce se zaměřuje především na nízkoenergetický dům, který je 

porovnáván s klasickou novostavbou dnešní doby. Novostavba se řadí mezi 

nízkoenergetické za předpokladu, že nepotřebuje na vytápění více jak 50 kWh/(m2a) 

a zároveň méně než 15 kWh/(m2a), takový dům už se řadí mezi domy pasivní. 

V práci je použit rodinný dům, který je postaven ze třech různých stavebních 

systémů, z nichž jeden je používán především pro nízkoenergetické domy. Každý ze 

tří domů má různou tepelnou náročnost a zároveň je vytápěn jiným systémem, než 

domy zbylé.  

Cílem práce je zjistit přibližné cenové náklady na výstavbu domu 

v jednotlivých stavebních systémech a pořizovací cenu otopných soustav. Dále zjistit 

průměrné náklady na roční provoz každého domu a nakonec porovnat jednotlivé 

výsledky a zjistit, jaká je návratnost vyšší pořizovací investice domu 

nízkoenergetického v porovnání s běžnou novostavbou.  
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1 Rodinné domy 

1.1. Výběr rodinného domu 

Dnešní doma nám nabízí výběr rodinného domu hned z několika podstatných 

měřítek, kde každé z nich nabízí širokou škálu možností. Velmi zásadní je výběr typu 

domu s ohledem na konstrukční systém a jeho kombinování s izolačním materiálem, 

který by měl být přijatelný jak svými vlastnostmi, tak i cenou. Dalším měřítkem je 

pak volba takových zdrojů energie, které budou mít přijatelné provozní náklady a 

v poměru s cenou domu budou nejvýhodnější. V dnešní době bohužel mnoho lidí 

stále přihlíží spíše k výši pořizovací investice a méně se ohlíží na budoucí náklady na 

provoz domu a jeho vliv na životní prostředí. Tepelné zdroje, které používají tuhá 

(především fosilní) paliva, jsou stále velmi oblíbená a často používaná. Hlavním 

důvodem je, že dostupnost daných paliv je velmi dobrá a jsou jedny z nejlevnějších 

na trhu. Domácnosti, které topí těmito palivy, se však podílí na znečišťování ovzduší 

více jak 30ti % z celkového podílu. Proto by lidé měli při výběru zdrojů tepla hledět 

kromě ceny i na míru znečišťování ovzduší při používání daného paliva. 

1.2. Druhy rodinných domů dle energetické náročnosti 

Tab. 1: Přehled rozdělení staveb dle energetických požadavků [4] 

Domy běžné 
v 70.-80. letech 

Současná 
novostavba 

Nízkoenergetický 
dům 

Pasivní dům 
Nulový dům, 
plusový dům 

charakteristika 

Zastaralá 
otopná 

soustava, zdroj 
tepla je velkým 
zdrojem emisí; 

větrá se 
pouhým 

otevřením 
oken, 

nezateplené, 
špatně izolující 

konstrukce, 
přetápí se 

Klasické 
vytápění pomocí 
plynového kotle 

o vysokém 
výkonu, větrání 
otevřením okna, 
konstrukce na 

úrovní 
požadavků 

normy 

Otopná soustava o 
nižším výkonu, 

využití 
obnovitelných 
zdrojů, dobře 

zateplené 
konstrukce, řízené 

větrání 

Řízené větrání 
s rekuperací 

tepla, 
vynikající 
parametry 

tepelné 
izolace, velmi 

těsné 
konstrukce 

Parametry 
minimálně na 

úrovní pasivního 
domu, velká 

plocha 
fotavoltaických 

panelů 

Potřeba tepla na vytápění [kWh/(m2a)] 

Nad 200 80 - 140 Méně než 50 Méně než 15 Méně než 5 

 

 



11 

 

1.3. Nízkoenergetický dům 

Základním předpokladem pro to, aby mohl být dům klasifikován jako 

nízkoenergetický, je podstatně nižší spotřeba tepla, než u běžné novostavby. Aby se 

toho mohlo docílit, je zapotřebí správně zvolit konstrukční systém pro obvodový 

plášť v kombinaci se silnou vrstvou tepelné izolace bez tepelných mostů a použít 

dostatečně kvalitní výplně otvorů, aby se minimalizovaly tepelné ztráty objektu. Dále 

je potřeba zajistit takovou výměnu vzduchu v objektu, při níž nebude docházet 

k úniku vyprodukovaného tepla. Z tohoto důvodu se využívá řízené větrání se 

zpětným získáváním tepla. Nízkoenergetické domy mohou kombinovat několik 

způsobů získávání tepla najednou pro dosažení efektivnějšího řešení. Při špatné 

kombinaci zdrojů to však může být nevýhodné. [6]  

1.3.1. Podmínky pro nízkoenergetický dům 

Základním předpokladem pro to, aby mohl být dům klasifikován jako 

nízkoenergetický, je, že jeho roční měrná potřeba tepla na vytápění nepřekročí 50 

kWh/(m2a). Dalším cílem by měl být co nejkompaktnější, jednoduchý tvar domu, 

který nebude mít zbytečné výstupky a ohyby. Plocha pláště by měla být co nejmenší 

vůči celkovému obestavěnému prostoru a objekt by měl být situován jihozápadním 

směrem svými největšími plochami. Objekt musí být celkově izolován většími 

vrstvami tepelné izolace, než jak je tomu u běžných novostaveb. Také by měl být 

vzduchotěsný, což by však nevyhovovalo hygienickým požadavkům na výměnu 

vzduchu a ta se tak běžně provádí pomocí systémů řízeného větrání s případnou 

rekuperací. Vzduchotěsnost se u dokončeného objektu zkontroluje pomocí „Blower-

door“ testu. [2] 

1.4. Prostup tepla konstrukcí 

Pro každou jednotlivou konstrukci u vytápěných budov jsou dle normy „ČSN 

73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“ nastaveny požadované 

maximální součinitele prostupu tepla, které jsou dále doplněné doporučenými 

hodnotami pro domy běžné, ale i nízkoenergetické a pasivní. Hodnoty jsou udávány 

pro budovy s návrhovou vnitřní teplotou mezi 18 a 22 °C. [9] 
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Tab. 2: Součinitele prostupu tepla konstrukcí týkajících se rodinného domu použitého v práci 

 
Požadované 

hodnoty 
UN,20 

Doporučené 
hodnoty 
Urec,20 

Doporučené hodnoty 
pro pasivní domy 

Upas,20 

Stěna vnější 0,3 
těžká:0,25 
lehká: 0,20 

0,18-0,12 

Střecha se sklonem do 45° 0,24 0,16 0,15-0,10 

Podlaha a stěna vytápěného prostoru 
ve styku se zeminou 

0,45 0,3 0,22-0,15 

Okenní výplně otvoru ve vnější stěně 
z vytápěného prostoru do exteriéru 

1,5 1,2 0,8-0,6 

Dveřní výplň otvoru z vytápěného 
prostoru do exteriéru 

1,7 1,2 0,9 

Převzato z informací na webu http://stavba.tzb-info.cz/ a normy ČSN 73 0540-2:2011  

1.5. Způsoby vytápění rodinných domů 

Energetické zdroje jsou děleny na obnovitelné a neobnovitelné. Mezi 

neobnovitelné zdroje řadíme fosilní paliva (zemní plyn, uhlí, ropa). V dnešní době 

bychom se měli pokoušet co nejvíce využívat obnovitelné zdroje a zároveň co 

nejméně zatěžovat životní prostředí, které především pálení fosilních paliv velmi 

znečišťuje. Mezi podporované obnovitelné zdroje tak patří například využití energie 

z biomasy (dřevo, štěpka, atd.), solárního záření, větru a také z tepelných čerpadel 

(země, voda, vzduch). Průměrné ceny na roční vytopení domu se u jednotlivých 

způsobů liší mnohdy o více jak 100 %. Zvolit tak pro dům nejvýhodnější způsob 

vytápění není jednoduché rozhodnutí. [5] 

 

Obr. 1: Průměrné náklady na vytápění dle zdroje [5] 
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1.5.1. Vytápění biomasou (dřevem) 

Dřevo patří mezi obnovitelné zdroje energie a jeho pálením se nezvyšuje 

obsah CO2 v atmosféře. Pořizovací náklady na otopnou soustavu založenou na kotli 

na dřevo se řadí mezi ty průměrné. Výhodou je dobrá dostupnost dřeva a jeho nízká 

cena, díky tomu jsou roční náklady na vytápění jedny z těch nejmenších. Avšak 

topení dřevem není až tak výhodné, jak se zdá. Výhřevnost dřeva se řadí mezi ty 

slabší a před spalováním je třeba dřevo vysušovat, protože jeho vlhkost dále snižuje 

celkovou výhřevnost. Pro pálení kusového dřeva se doporučuje používat zplynovací 

kotle, které mají díky způsobu pálení vyšší výkon než kotle klasické. U kusového 

dřeva je nutné ruční přikládání a je potřeba ho tedy neustále obsluhovat. Automatické 

kotle se používají pouze u sypkého paliva ve formě dřevěných pelet nebo štěpky. [3] 

1.5.2. Vytápění zemním plynem 

Dnes už je zemní plyn zaveden takřka v každé obci, takže je častým a 

oblíbeným zdrojem vytápění. Výhodou plynových kotlů je dobré spalování, při 

kterém vzniká minimální množství emisí a také snadná regulace výkonu. 

Kondenzační plynové kotle navíc běžně mívají účinnost výhřevnosti nad 100 %. U 

plynových kotlů je potřeba, stejně jakou u kotlů na biomasu, zajistit odtah spalin 

mimo objekt. Dále je zapotřebí zabezpečit možnost zhasnutí plamene, při kterém by 

se jedovatý plyn mohl volně šířit po objektu. Tento zdroj tepla je řazen mezi ty 

dražší. [3] 

1.5.3. Vytápění elektřinou (akumulace, přímotop) 

Elektřina je dnes nejsnáze dostupným zdrojem energie, které lze navíc snadno 

a levně rozvést po celém domě. Cena elektřiny spojená s dalšími povinnými poplatky 

ji však řadí až jako nejdražší zdroj vytápění. Elektřina jako taková neprodukuje 

žádné emise, avšak pro její výrobu jsou dnes velmi často používány uhelné 

elektrárny, které produkují velké množství CO2, a tak jsou emise s ní spojené také 

velmi výrazné. Tento způsob vytápění se tedy doporučuje jen v krajních případech, 

kdy není jiné východisko, nebo u domů s velmi nízkými energetickými nároky. [5] 

[3] 
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1.5.4. Vytápění tepelným čerpadlem 

Tepelná čerpadla patří k moderním způsobům vytápění domu. Jejich využití 

je především u domů s nízkými energetickými požadavky. Mnoho lidí může od 

pořízení odradit jeho vysoká cena, která ho řadí mezi nejdražší zdroje z hlediska 

realizace. Pro pohon používá téměř vždy elektřinu, tudíž by se mohlo zdát, že provoz 

bude taktéž nevýhodný, avšak tepelné čerpadlo je schopné poskytnout až pětinásobek 

energie oproti energii spotřebované. Rozlišujeme tepelná čerpadla vzduch/vzduch, 

vzduch/voda, voda/voda a země/voda. Tepelná čerpadla získávají teplo ze vzduchu, 

vody nebo země a převádějí ho na vyšší teplotní hladinu. Uvolněné teplo je pak 

využito pro vytápění domu nebo ohřev teplé vody. [1] 

Tepelné čerpadlo se většinou skládá z venkovní a vnitřní části. Vnitřní 

jednotka, vzhledově vypadající jako běžný kotel nebo ohřívač, zajišťuje předávání 

tepla do objektu (vzduch, voda). Venkovní část odebírá teplo z vybraného zdroje 

(vzduch, voda, země). [1] 

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch: Tento typ jako jediný neslouží k ohřevu 

teplé vody. Do objektu vhání ohřívaný vzduch pro vytápění v zimě, případně studený 

vzduch pro chlazení objektu v létě. [1] 

Tepelné čerpadlo vzduch/voda: Čerpadlo využívá teplo obsažené ve 

venkovním vzduchu. Dokáže pracovat i hluboko pod bodem mrazu a i tak dopřát 

požadovanou tepelnou pohodu. [1] 

Tepelné čerpadlo voda/voda: Toto čerpadlo je omezeno na použití 

v lokalitách, kde je stálý zdroj pozemní vody. Pro získání energie používá studny 

nebo vrty. Výsledný tepelný zisk má však z uvedených typů čerpadel nejvyšší. [1] 

Tepelné čerpadlo země/voda: U tohoto typu se energie získává pomocí 

plošných kolektorů nebo hloubkového vrtu. Jedná se o nestabilnější typ, především 

kvůli vnější klimatickým podmínkám. Stejně, jako předchozí dva typy, je využíváno 

jak pro vytápění, tak pro ohřev teplé vody. [1] 
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2 Identifikace rodinného domu 

 Použit je jednogenerační rodinný dům o dvou nadzemních podlažích. Dům 

se rozkládá na ploše 153,1 m2, kde 114,9 m2 tvoří uzavřená zástavba a 38,2 m2 je 

zastřešené garážové stání. Celkový obestavěný prostor domu (bez garážového stání) 

je 744,35 m3. Energeticky řešený je však pouze objem obytné části domu 707,4 m3, 

zbytek objemu tvoří stavebně oddělený sklad. V přízemí se nachází obývací pokoj 

s kuchyňským koutem, jedna ložnice pro hosty, společná šatna a koupelna s toaletou. 

V prvním nadzemním podlaží, které je přístupné prefabrikovaným schodištěm, se 

nachází 3 ložnice, 2 společné koupelny a vstup na terasu, která je umístěna nad 

skladem a garážovým stáním.  

2.1. Stavební systémy 

Pro porovnání jsou použity 3 stavební systémy s různými tepelnými 

vlastnostmi, kde je pro každý spočtena předpokládaná cena realizace v programu 

KROS 4. Zároveň jsou spočtené energetické požadavky u jednotlivých objektů 

v programu Energie 2015.  

2.1.1. Rodinný dům č. 1 (Porotherm) 

Porotherm je jedním z nejpoužívanějších keramických zdících systémů 

v České republice. Dostupné jsou tvarovky pro vnější i vnitřní použití, překlady 

různých délek, stropní konstrukce a mnoho dalšího. Pro obvodovou konstrukci domu 

jsou použity broušené tvarovky Porotherm 44 T Profi Dryfix o tloušťce 440 mm, u 

kterých jsou otvory vyplněny minerální vatou, která je hydrofobizována, aby 

nedocházelo k jejímu navlhání. Pro to, aby dům splnil energetické požadavky běžné 

novostavby, už není potřeba používat dodatečnou tepelnou izolaci obvodového 

pláště. Na vnitřní nosné stěny a stěny skladu jsou použity tvarovky Porotherm 24 

Profi Dryfix o tloušťce 240 mm. Toto zdivo je převážně neizolované, avšak u 

vrcholu obytné části objektu je součástí vnější konstrukce a je zde tudíž obloženo 

tepelnou izolací Isover EPS 100F tloušťce 200 mm. Pro vnitřní příčkové zdivo jsou 

použity nenosné příčkovky Porotherm 17,5 Dryfix, Porotherm 14 Dryfix a 

Porotherm 11,5 Dryfix. 
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Tab. 3: Základní technické údaje použitého zdiva Porotherm a tepelné izolace Isover  

 44 T Profi Dryfix 24 Profi Dryfix Isover EPS 100F 
200 mm 

Rozměry d/š/v [mm] 248x440x249 372x240x249 1000x500x200 

Objemová hmotnost [kg/m3] 680 800-900 18-23 

Tepelný odpor Ru [m2K/W]  5,7 0,828 5,4 

Součinitel tepelné vodivosti 
λu [W/m*K]  

0,077 0,29 0,037 

Součinitel prostupu tepla U 
[W/m2K]  

0,169 0,92 0,18 

Převzato z informací na webu http://wienerberger.cz/ a http://www.isover.cz/  

 

 

Obr. 2: Skladby zdiva Porotherm použité v obvodovém plášti 

 

2.1.2. Rodinný dům č. 2 (Ytong) 

Ytong je jedním ze stavebních systémů používajících pro stavbu domu 

převážně pórobeton. Díky pórobetonu mají konstrukce dobré tepelné vlastnosti, šetří 

se materiálem a díky své snížené hmotnosti se urychlí i celkový čas výstavby 

objektu. U rodinného domu z Ytongu jsem pro obvodovou konstrukci vybral 

tvarovky Ytong Thera+ P1 o tloušťce 375 mm obložené tepelnou izolací Isover 

Greywall+ o tloušťce 60 mm. Středová stěna v objektu je z tvarovek Ytong P4-500 a 

v části, kde je ve styku s exteriérem je obložena izolací Isover Greywall+ o tloušťce 

120 mm. 
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Tab. 4: Základní technické údaje použitého zdiva Ytong a tepelné izolace Isover  

 Ytong Thera+ 
P1,8-300 

 Ytong P4-500 Isover Greywall + 
200mm (60mm) 

Rozměry š/v/d [mm] 375x249x599 250x249x599 500x200(60)x1000 

Objemová hmotnost [kg/m3] 300 500 13,5-18 

Tepelný odpor Ru [m2K/W]  4,464 1,825 6,5 (1,95) 

Součinitel tepelné vodivosti 
λu [W/m*K]  

0,084 0,137 0,032 

Součinitel prostupu tepla U 
[W/m2K]  

0,216 0,501 0,156 (0,489) 

Převzato z informací na webu http://www.ytong.cz/ a http://www.isover.cz/  

 

 

Obr. 3: Skladby zdiva Ytong použité v obvodovém plášti 

 

2.1.3. Rodinný dům č. 3 (Maxplus) 

Stavební systém Maxplus je díky svým tepelným vlastnostem používán 

především pro realizaci nízkoenergetických a pasivních domů. Systém se vždy 

skládá z oboustranné tepelné izolace Neopor, která při stavbě slouží jako ztracené 

bednění pro betonovou část stěny. Stěny z tvarovek Maxplus mohou být 250-550 

mm tlusté, přičemž nosnou část vždy tvoří 150 mm betonové konstrukce. U 

rodinného domu je pro obvodovou stěnu použita tloušťka 450 mm a pro vnitřní stěnu 

pak 250 mm s dodatečnou izolací v potřebných místech. Energetické požadavky 

stavbu, tak i díky takto zvolenému systému, zařazují mezi nízkoenergetické domy. 
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Tab. 5: Základní technické údaje použitého systému Maxplus  

 Maxplus 450N  Maxplus 250N  Vyztužený beton 
C20/25 

Rozměry d/š/v [mm] 1200x450x250 1200x250x250 tl. 150 mm 

Objemová hmotnost [kg/m3] 35 35 2500 

Tepelný odpor Ru [m2K/W]  9,50 3,25 0,086 

Součinitel tepelné vodivosti 
λu [W/m*K]  

0,032 0,032 1,74 

Součinitel prostupu tepla U 
[W/m2K]  

0,10 0,29 3,90 

Převzato z informací na webu http://www.asting.cz/  

 

Obr. 4: Skladby zdiva Maxplus použité v obvodovém plášti 

2.2. Střešní plášť 

Dům je zastřešen šikmou střechou se sklonem 22°. U všech tří domů je 

použita stejná skladba střešního pláště, liší se pouze tloušťky tepelně izolačních 

vrstev. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov z vazníků 180/80 mm 

uložených na pozednicích 140/140 mm. Na zastřešení je použita krytina Bramac 

Římská. Interiér je upraven sádrokartonovým podhledem připevněným na 

systémovém roštu. 

Tab. 6: Základní tepelné údaje o střešním plášti  

 Systém Maxplus  Systém Ytong a Porotherm  

Tepelný odpor konstrukce R [m2K/W]  8,156 6,523 

Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]  0,121 0,150 
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Obr. 5: Skladby použitých střešních plášťů 

 

2.3. Podlaha na terénu 

Do podlahy v nízkoenergetickém domě je přidána vrstva tepelné izolace 

navíc, jinak se skladba od ostatních domů neliší. Dále je pak použita oboustranná 

tepelná izolace na svislých stěnách základových pasů u nízkoenergetického domu. 

Nášlapná vrstva je řešena keramickou dlažbou nebo laminátovou podlahou. 

Tab. 7: Základní tepelné údaje o podlaze na terénu  

 Systém Maxplus  Systém Ytong a 
Porotherm  

Tepelný odpor konstrukce R [m2K/W]  5,448 3,095 

Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 
s vlivem zeminy 

0,131 0,216 

Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 
bez vlivu zeminy 

0,178 0,306 
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Obr. 6: Skladby použitých podlah ve styku s terénem 

 

2.4. Výplně otvorů 

Pro nízkoenergetický dům jsem vybral dřevohliníková okna s izolačním 

trojsklem a předsazeným čtvrtým sklem s integrovanou žaluzií a dřevohliníkové 

vstupní dveře vyplněné termopěnou. Pro zbylé dva domy jsou použita okna 

s plastovým šestikomorovým rámem, která jsou taktéž osazena izolačním trojsklem a 

bezpečnostní vstupní dveře s dřevěným dekorem. 

Tab. 8: Základní tepelné údaje oken a dveří 

 Systém Maxplus  Systém Ytong a 
Porotherm  

Součinitel prostupu tepla UW [W/m2K] 
u oken 

0,68 0,75 

Součinitel prostupu tepla UD [W/m2K] 
u vstupních dveří 

0,76 0,87 
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2.5. Tepelné zdroje v jednotlivých objektech 

Pro každý objekt je použit rozdílný zdroj tepla. U zdrojů se výrazně liší jak 

pořizovací náklady, tak i následná cena potřebného paliva. 

2.5.1. Zdroje u rodinného domu č. 1 (Porotherm) 

Jako tepelný zdroj pro tento objekt byl zvolen plynový kondenzační kotel 

Vaillant s připojeným externím zásobníkem na vodu o objemu 120 l. Kotel 

kompletně pokrývá vytápění objektu i ohřev teplé vody. Realizace vytápění zemním 

plynem je oproti ostatním zvoleným typům cenově výhodnější, avšak roční útrata za 

palivo je nejvyšší.  

2.5.2. Zdroje u rodinného domu č. 2 (Ytong) 

Tento rodinný dům má podobné energetické nároky jako předchozí dům ze 

systému Porotherm. Pro vytápění je zde však použit kotel na dřevo, taktéž s externím 

zásobníkem na vodu. Vstupní investice této otopné soustavy je o zhruba o 10-20 % 

vyšší, než u soustavy plynové, avšak cena dřeva jej dělá celkově výhodnějším. 

Nevýhodou topení dřevem je především nutnost častého přikládání a čistění kotle od 

spalin. 

2.5.3. Zdroje u rodinného domu č. 3 (Maxplus) 

U nízkoenergetického domu je potřebná energie na vytápění podstatně nižší, 

než u domů běžných. Aby mohl být dům označován jako nízkoenergetický, musí mít 

kromě otopné soustavy také řešené mechanické větrání s rekuperací vzduchu. Pro 

tento rodinný dům jsem zvolil řízené větrání s rekuperací společně s vytápěním za 

pomocí tepelného čerpadla země/voda. Vstupní investice několikanásobně převyšují 

ceny u předchozích použitých otopných soustav. Každoroční investice jsou však 

celkově nejnižší.  
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3 Realizační náklady 

Pro každý dům je vytvořen hrubý rozpočet. U všech domů byly použité stejné 

typy konstrukcí, povrchových úprav, instalací i zařizovacích předmětů. Rozdílné jsou 

stavební systémy a konstrukce přímo související s energetickou náročností. Rozpočty 

jsou hrubé a u některých činností neobsahují detailně rozepsané položky. 

3.1. Rozpočet rodinného domu č. 1 (Porotherm) 
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3.2. Rozpočet rodinného domu č. 2 (Ytong) 
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3.3. Rozpočet rodinného domu č. 3 (Maxplus) 
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3.4. Celkové realizační náklady domů 

Tab. 9: Realizační náklady u jednotlivých domů  

 dům č. 1 (Porotherm) dům č. 2 (Ytong) dům č. 3 (Maxplus) 

Celková cena [Kč] 4 257 994,0 4 276 518,0 4 984 787,0 

4 Energetická náročnost  

Pro každý z domů je spočítána energetická náročnost pomocí programu 

Energie 2015 EDU. Požadavky domu jsou nastaveny pro Prahu, kde je otopné 

období nastaveno na 225 dnů ročně a průměrná venkovní teplota během této doby je 

4,3 °C. Návrhová teplota interiéru během otopné sezóny je 20 °C. Počítána je pouze 

obytná část rodinných domů, sklad započítán není. Očekávaný počet osob bydlících 

v domě je nastaven na 4. Použit je výpočet měsíční pro hodnocení 

nízkoenergetických rodinných domů podle TNI 730329. 
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4.1. Energetická náročnost domu č. 1 (Porotherm) 

 

 

 

Obr. 7: Energetické vlastnosti a požadavky domu č. 1 (Porotherm) 

Plynový kotel, který je navržen pro tento objekt, pokrývá celkovou spotřebu 

energie na vytápění i ohřev teplé vody, což činí 11,593 MWh/rok. Spotřeba 

elektrické energie na osvětlení a spotřebiče bude činit dalších 3,2 MWh/rok. Tato 

hodnota bude u všech domů shodná. 
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4.2. Energetická náročnost domu č. 2 (Ytong) 

 

 

 

Obr. 8: Energetické vlastnosti a požadavky domu č. 2 (Ytong) 

Hodnota dodávané energie na vytápění a ohřev teplé vody se nijak výrazně 

neliší od hodnoty u předchozího domu. Spočtených 12,096 MWh/rok zde bude 

pokrývat zplynovací kotel na dřevo. Spotřeba elektrické energie na osvětlení a 

provoz spotřebičů je opět 3,2 MWh/rok.    
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4.3. Energetická náročnost domu č. 3 (Maxplus) 

 

 

 

Obr. 9: Energetické vlastnosti a požadavky domu č. 3 (Maxplus) 

Poslední počítaný dům je navržen tak, aby vyhovoval požadavkům na dům 

nízkoenergetický. Ve vypočtených výsledcích jsou znatelná výrazná zlepšení oproti 

domům předchozím. Výrazně se snížil měrný tepelný tok větráním a to díky tomu, že 

je zde použito větrání mechanické s rekuperací.  
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Celkové energetické nároky na vytápění a přípravu teplé vody budou 6,188 

MWh/rok, dalších 0,320 MWh/rok energie bude potřeba pro nucené větrání.  

5 Roční náklady na energie 

Každý rodinný dům používá rozdílný zdroj pro vytápění a ohřev teplé vody, u 

nízkoenergetického je navíc použito řízené větrání s rekuperací. Energie potřebné na 

osvětlení a spotřebiče jsou u všech domů shodné. Při vybírání konkrétních 

dodavatelů u jednotlivých zdrojů v místě stavby jsem vybral takového dodavatele, 

který se nejvíce přibližoval celkovému cenovému průměru daného zdroje. 

5.1. Náklady na provoz domu č. 1 (Porotherm) 

Topení plynovým kotlem vychází při porovnání s ostatními použitými zdroji 

jako nejméně výhodné. Kromě ceny za spotřebovaný plyn je do ročních nákladů 

započítána také spotřebovaná elektřina. Dále jsou oceněny předpokládané náklady na 

údržbu a předpokládané paušální platby za používaná měřidla a služby, které si 

vybraný dodavatel účtuje. Celkové roční náklady na energie, provoz a údržbu 

v tomto domě činí 32 710 Kč. 

 

Obr. 10: Roční náklady u rodinného domu č. 1 (Vypočteno na http://vytapeni.tzb-info.cz/) [7] 

 

5.2. Náklady na provoz domu č. 2 (Ytong) 

S průměrnými pořizovacími náklady a cenou paliva je v dnešní době vytápění 

dřevem neustále řazeno mezi nejlevnější. U tohoto typu topení se také ušetří za 

paušální poplatky, které se tak budou platit pouze za elektřinu. Elektřina u tohoto 

typu vytápění stojí stejně jako u domu předchozího. Vzhledem k tomu, že kotle 

nejsou elektřinou nijak podporované, je cena elektřiny poměrně vysoká. Celkové 

náklady na energie zde ročně činí 27 406 Kč. 
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Obr. 11: Roční náklady u rodinného domu č. 2 (Vypočteno na http://vytapeni.tzb-info.cz/) [7] 

 

5.3. Náklady na provoz domu č. 3 (Maxplus) 

Vzhledem k tomu, že je poslední dům klasifikován jako nízkoenergetický, 

cena potřebná na jeho roční provoz je výrazně nižší, než u obou přechozích domů. 

Použitím tepelného čerpadla, které je poháněno elektřinou, je pro dům získána 

výhodnější sazba, díky které elektřina stojí takřka polovinu toho co u obou domů 

předchozích. Celkové náklady na energie jsou zde 14 183 Kč ročně. 

 

Obr. 12: Roční náklady u rodinného domu č. 3 (Vypočteno na http://vytapeni.tzb-info.cz/ ) [7]  
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6 Posouzení a porovnání navržených domů 

6.1. Porovnání realizačních nákladů 

Tab. 10: Realizační náklady jednotlivých domů 

 dům č. 1 (Porotherm) dům č. 2 (Ytong) dům č. 3 Maxplus) 

Svislé konstrukce 830 238,5 689 154,8 1 088 933,3 

Vodorovné konstrukce 317 684,0 398 287,0 335 486,6 

Výplně otvorů 255 900,0 255 900,0 376 300,0 

Tepelné izolace 120 769,5 185 574,2 192 650,7 

Systém vytápění 177 300,0 191 500,0 405 600,0 

Ostatní prvky 2 556 052,0 2 556 102,0 2 585 816,4 

Celková cena stavby 4 257 994,0 4 276 518,0 4 984 787,0 

Porovnání ceny 100,00% 100,44% 117,07% 

Pozn. Vypsány jsou pouze ceny, které výrazně mění celkové náklady stavby.  

 

 
Obr. 13: Grafické znázornění jednotlivých cen, bez znázornění položky „ostatní prvky“ 

Dle očekávání se cena domů č. 1 a č. 2 nijak výrazně neliší, naproti tomu dům 

č. 3, který plní požadavky nízkoenergetické stavby, je zhruba o 17 % dražší. Vyšší 

investice u nízkoenergetického domu zapříčiňuje především použitý tepelně izolační 

stavební systém Maxplus, kvalitnější výplně otvorů a také zdroj vytápění, který je víc 

jak dvojnásobně dražší, než u objektů zbylých. 
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6.2. Porovnání tepelných vlastností 

Tab. 11: Tepelné vlastnosti jednotlivých domů  

 
dům č. 1 

(Porotherm) 
dům č. 2 
(Ytong) 

dům č. 3 
(Maxplus) 

Měrný tepelný tok větráním [W/K] 24,090 24,090 4,917 

Měrný tok obvodovým pláštěm [W/K] 95,518 93,718 76,012 

Ustálený měrný tok zeminou [W/K] 22,074 22,074 13,402 

Výsledný měrný tepelný tok [W/K] 141,682 139,882 94,332 

Součinitel prostupu tepla domu [W/m2K] 0,24 0,24 0,18 

Měrná dodaná energie na vytápění [kWh/(m2a)] 54 57 23 

Měrná dodaná energie budovy [kWh/(m2a)] 90,6 93,6 59,4 

Celková roční dodávaná energie [MWh] 14,793 15,296 9,708 

Porovnání spotřebované energie 96,7 % 100 % 63,5 % 

 

 

Obr. 14: Grafické znázornění dodané energie dle jejího využití v domě 

Rodinný dům č. 3 může být jako jediný díky svým energetickým nárokům na 

vytápění, které jsou 23 kWh/(m2a), klasifikován jako nízkoenergetický (výsledná 

hodnota se musí pohybovat mezi 15 a 50 kWh/(m2a)). Díky lepšímu obvodovému 

plášti u domu č. 3, je pro jeho užívání potřeba v průměru o 35 % méně energie, než u 

domů zbylých. Energie však není ušetřená jen díky plášti domu, ale také proto, že je 

zde používáno mechanické větrání, díky kterému dům ztrácí jen minimum 

vyprodukovaného tepla. 
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6.3. Porovnání nákladů na energie 

Tab. 12: Náklady na energie u jednotlivých domů 

 
dům č. 1 

(Porotherm) 
dům č. 2 
(Ytong) 

dům č. 3 
(Maxplus) 

Vytápění [Kč] 9 218 7 709 1 064 

Ohřev teplé vody [Kč] 5 033 3 558 1 430 

Elektřina [Kč] 12 491 12 491 6 114 

Paušální platby [Kč] 4 968 1848 4 574 

Údržba [Kč] 1000 1800 1000 

Celkové roční náklady na energie [Kč] 32 710 27 406 14 183 

Porovnání celkových nákladů  100 % 83,8 % 43,4 % 

 

 
Obr. 15: Grafické znázornění nákladů na energie 

Výhodou tepelného čerpadla je, že vyprodukuje několikanásobně větší 

množství energie, než ji spotřebuje na provoz, především to způsobuje takový rozdíl 

v ceně. Další výhodou je, že při používání tepelného čerpadla se výrazně snižuje 

cena elektřiny. U nízkoenergetického domu je tak použití tepelného čerpadla velkou 

výhodou. Cena energií zde nedosahuje ani poloviny ceny jako u domu běžného 

používajícího plynový kotel. 
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6.4. Celkové porovnání investic u jednotlivých domů 

Tab. 13: Celkové náklady u jednotlivých domů 

[Kč] 
dům č. 1 

(Porotherm) 
dům č. 2 
(Ytong) 

dům č. 3 
(Maxplus) 

Celkové realizační náklady  4 257 994,0 4 276 518,0 4 984 787,0 

Rozdíl v realizačních nákladech 0,0 18 524,0 726 793,0 

Celkové roční náklady na energie 32 710,0 27 406,0 14 183,0 

Rozdíl v nákladech na energie 0,0 5 304,0 18 527,0 

Náklady na rekonstrukce při životnosti 20 let 70 000,0 100 000,0 120 000,0 

 

Obr. 16: Grafické znázornění nákladů, při neměnné ceně energií 

 

Obr. 17: Grafické znázornění nákladů, při každoročním nárůstu cen o 3 % 
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Jak je patrné z grafů, tak i sebemenší proměnlivost cen energií a topných 

zdrojů, může výrazně změnit dobu, kdy se cenově začne vyplácet nízkoenergetický 

dům. Za předpokladu, že by se ceny neměnily, by trvalo zhruba 42 let, než by se 

nízkoenergetický dům stal výhodnějším vůči domu vytápěným plynem a 55 let u 

domu vytápěného dřevem.  Pokud však připočítáme meziroční nárůst cen o 3 %, 

sníží se doba u domu vytápěného plynem na 27 let a u domu vytápěného dřevem na 

32 let. 

Vzhledem k tomu, že ceny energií a topných paliv každoročně stoupají a jen 

výjimečně klesnou, dá se tedy očekávat, že doba se u obou porovnávaných variant 

ještě sníží. 
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Závěr 

Cílem práce bylo zjistit energetické a finanční nároky na rodinný dům 

postavený ze tří různých stavebních systémů, z nichž jeden by měl splňovat 

požadavky nízkoenergetické stavby. V práci je čtenář krátce seznámen 

s energetickými požadavky na rodinné domy, především pak na nízkoenergetické. 

Dále pak práce popisuje různé druhy tepelných zdrojů, používaných v rodinných 

domech pro vytápění a ohřev teplé vody. 

Hlavní část práce se soustřeďuje na vybraný rodinný dům a použité prvky u 

jeho jednotlivých variant. Nejprve jsou popisovány konstrukční části a použité 

systémy. Následně způsob vytápění, který je u každého domu taktéž odlišný.  

Rozpočty spočítané pro každý z domů ukázaly, že stavba tohoto 

nízkoenergetického domu je zhruba o 17 % dražší, než stavba domů klasických, 

které se svou cenou vzájemně nijak výrazně nelišily. Předpokládaný nárůst ceny u 

nízkoenergetického domu byl 10-20 %. V tomto ohledu tedy dům předpoklady 

splnil. 

Dalším kritériem, které bylo řešeno, bylo množství potřebné energie na 

provoz domu. V této kategorii dům také splnil požadavky nízkoenergetické stavby. 

Pro zjištění návratnosti investice byly pro každý dům navrženy otopné 

soustavy s různými zdroji a palivy. Pro nízkoenergetický dům bylo zvoleno tepelné 

čerpadlo, díky kterému se roční cena energií dostala jen zhruba na polovinu nákladů 

u domů klasických.  

V závěru práce jsou všechny domy porovnávány z celkového ekonomického 

a energetického hlediska. Vzhledem k tomu, že není možné určit přesnou cenu 

energií a topných paliv v následujících letech, je tak spočtena pouze odhadovaná 

návratnost vyšších vstupních investic nízkoenergetického domu a domů klasických. 

Vzhledem k tomu, že investice do rodinného domu je pro většinu lidí na celý 

život, tak se v dnešní době určitě vyplatí pořídit si dům alespoň nízkoenergetický.  

Jsem přesvědčen o tom, že ekologická situace a stále se zvyšující požadavky 

na domy, tak v brzké době budou vyžadovat, aby každá novostavba měla vlastnosti 

alespoň nízkoenergetického domu. 
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