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ANOTACE
Předmětem bakalářské práce je návrh řešení zateplení domu a jeho následné posouzení
z ekonomického hlediska. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část
práce se zabývá popisem obecné charakteristiky tepelněizolační látky, popisem
tepelněizolačních materiálů, okenních konstrukcí a tepelných zdrojů.
Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na aplikaci jednotlivých návrhů zateplení na
rodinný dům v Dobřejovicích nedaleko Prahy. Dále se praktická část zaměřuje na provedení
a vyhodnocení ekonomicko-technické analýzy výhodnosti jednotlivých variant zateplení
budovy.

KLÍČOVÁ SLOVA
tepelně izolační materiály, zateplení, obvodové zdi, okenní konstrukce, zdroj tepla,
ekonomická výhodnost

ANNOTATION
The main task of this bachelor thesis is the proposal of the thermal insulation of the house
and its subsequent assessment from the economic point of view. The thesis has two parts,
theoretical and practical. The theoretical part describes the general characteristics of
thermal insulation substance, thermal insulation materials, window constructions and heat
sources.
The practical part of the thesis focuses on the application of individual thermal insulation
proposals to a family house in village Dobřejovice near Prague. Furthermore, the practical
part focuses on the implementation and evaluation of economical-technical analysis of
individual variants of building thermal insulation.

KEY WORDS
thermal insulation materials, thermal insulation, external walls, window construction,
heat source, economic profitability
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
EPS

Expanded polystyrene

ETICS

External thermal insulation composite systems

XPS

Extruded polystyrene

PUR

Polyurethane

RAL

ReichsAusschuss fuer Lieferbedingungen

EPDM

Ethylene propylene diene monomer

TPE

Thermoplastic Elastomer

TZ

Tepelné ztráty

DPH

Daň z přidané hodnoty
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Úvod
V dnešní době se zateplování budov těší veliké oblibě. Finanční investice do správného
zateplení budovy může majitelům ušetřit nemalé náklady spojené s vytápěním. Navíc,
každý, kdo se rozhode pro zateplení domu, šetří zároveň i životní prostředí, protože při
vytápění nebude vytvářet takové množství emisí. Správný ekonomicko-technický návrh
zateplení budovy vychází primárně z toho, jaká rodina bude v daném objektu bydlet a jak
bude objekt využívat.
Hlavním cílem mé bakalářské práce je proto vytvoření výpočetního nástroje, který
umožní porovnávat varianty zateplení obvodových zdí z ekonomického hlediska.
Výpočetní program bude, mimo jiné, uvažovat to, jaká rodina bude chtít dům zateplit a
jak ho následně bude využívat.
Dílčím cílem je návrh několika variant zateplení obvodových zdí a následné nalezení
optimální varianty zateplení v závislosti na typu rodiny a jejím chování.
V prvních čtyřech kapitolách se budu zabývat obecným popisem tepelněizolačních látek
a materiálů, okenních konstrukcí a tepelných zdrojů.
V páté kapitole se budu zabývat návrhem variant zateplení obvodových zdí, tvorbou
položkových rozpočtů na jednotlivé návrhy zateplení, charakteristikou jednotlivých rodin
a charakteristikou jednotlivých tepelných zdrojů.
Následující kapitola se zabývá tvorbou a popisem programu, který usnadní výpočty
nákladů během sledovaného období a určí, kdy se finanční investice vrátí.
Sedmou kapitolu věnuji samotnému vyhodnocení ekonomicko-technické analýzy.

10

1. Obecná charakteristika tepelněizolačních látek
Tepelněizolační látka je definovaná jako látka, která má nízkou tepelnou vodivost. Tedy
pomalu odvádí teplo. Veličina, která měří tepelnou vodivost neboli rychlost vedení tepla,
se nazývá součinitel tepelné vodivosti a označuje se řeckým písmenem lambda (λ). Její
jednotkou je W.m-1.K-1. Veličina udává, kolik energie ve wattech projde materiálem o
tloušťce 1 m, pokud je rozdíl teplot mezi oběma povrchy materiálu 1 K. Pro všechny
tepelné izolanty platí, že čím je nižší součinitel prostupu tepla λ, tím hůře vedou teplo. [1]
Z fyzikálního hlediska víme, že teplo se v tělesech šíří třemi různými způsoby:


vedením (kondukcí),



sáláním (radiací),



prouděním (konvekcí).

Při zkoumání tepelně izolačních materiálů se nejvíce zajímáme o šíření tepla v tělesech
vedením (kondukcí). [2]
Všechny tepelněizolační materiály obsahují nízký počet volných elektronů, proto v nich
tepelná výměna vedením probíhá pomalu. Pokud se dotkneme tepelného izolantu, zdá se
nám na dotyk teplejší než tepelný vodič (neodvádí z nás teplo a tím pádem nás
neochlazuje). [1]
Nejlepším tepelným izolantem je vakuum, protože neobsahuje žádné atomy, které by
mohly vést teplo. Vakuum se ale ve stavebnictví jako tepelný izolant nepoužívá. [3]
Jako další výborné teplené izolanty lze uvést například plyny, které se ve stavebnictví
využívají dlouhá století. Již naši předci věděli, že je výhodnější do obvodové konstrukce
domu osadit dvojité okno než jednoduché okno. Mezi dvěma okny vzniká mezera, která
je vyplněna vzduchem, a vzduch mezi okny slouží jako tepelný izolant. Dalšími
tepelnými izolanty jsou například kapaliny, dřevo nebo plasty. [2]
Opakem tepelného izolantu je tepelný vodič. Tepelný vodič je látka, která má velký počet
volných elektronů, tedy tepelná výměna vedením probíhá mnohem rychleji. Příkladem
tepelného vodiče je diamant nebo kov, zejména pak stříbro, měď a hliník. [2]
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Hodnoty jednotlivých součinitelů tepelné vodivosti ukazuje následující tabulka:
Tabulka 1: Hodnoty součinitelů tepelné vodivosti [3]

Materiál

Součinitel

teplené

vodivosti λ [W.m-1.K-1]

Diamant

895-2300

Stříbro

429

Měď

386

Hliník

237

Železo

80,2

Beton

1,7

Cihla

1,2

Polystyren

0,2

Polystyrenová pěna

0,033

Vzduch

0,0262

Ze stavařského hlediska hodnoty součinitelů teplené vodivosti pro jednotlivé materiály
mnohdy znát nepotřebujeme. Častěji se zajímáme o celkový součinitel prostupu tepla U
pro celou konstrukci. Ovšem, pro určení tohoto součinitele je nutné hodnoty tepelných
odporů pro jednotlivé materiály znát. [4]
Tepelný odpor jednotlivých materiálů je vyjádřen následující rovnicí:

𝑅 =

[m2.K.W-1]

(1)

Tepelný odpor nepřímo závisí na hodnotě součinitele tepelné vodivosti λ [W.m-1.K-1] a
přímo na tloušťce konstrukce d [m]. [5]
Pro výpočet tepelného odporu celé konstrukce je nutné uvažovat ještě tepelný odpor při
přechodu energie z prostředí na konstrukci a zpět. Na vnitřní straně konstrukce
uvažujeme teplený odpor Ri=1/8 m2.K.W-1 a na vnější straně konstrukce
Re=1/23 m2.K.W-1. Odpory nejsou stejné, protože na každé straně konstrukce dochází
k jinému poměru odporu sálavé části a odporu části vzniklé prouděním. Předpokládá se,
že při vnějším povrchu konstrukce je jiná rychlost proudění vzduchu než při vnitřním
povrchu konstrukce. [4]
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Vzorec pro výpočet celkového tepelného odporu konstrukce RT vypadá takto:

𝑅 =𝑅 +𝑅 +∑ 𝑅 = +

+ ∑ 𝑅 [m2.K.W-1],

(2)

kde n vyjadřuje počet jednotlivých vrstev konstrukce. [4]
Pokud je nutné určit součinitel prostupu tepla U pro celou konstrukci, stačí využít toho,
že se jedná o obrácenou hodnotu celkového tepelného odporu konstrukce RT.

𝑈=

=

∑

=

∑

[W.m-2.K-1]

(3)

Doporučené a požadované hodnoty součinitele prostupu tepla pro jednotlivé typy
konstrukcí najdeme uvedené v normě ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část
2: Požadavky. [6]
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2. Tepelněizolační materiály
Od obecné charakteristiky se přesunu k popisu vybraných izolačních materiálů, které se
používají pro vnější zateplení obvodových stěn. K popisu jsem si vybral tři různé druhy
polystyrenových desek, minerální vlnu a pěnový polyuretan, protože patří mezi nejčastěji
poptávané tepelně-izolační materiály.

2.1. Expandovaný pěnový polystyren
Expandovaný pěnový polystyren je v České republice nejrozšířenějším stavebním
materiálem pro zateplení. A to díky tomu, že nabízí pestrou škálu možností využití.
Pěnový polystyren je vhodný pro tepelné izolace podlah, dvouplášťových střech, rozvodů
chladících a topných médií nebo pro tepelné izolace obvodových zdí. Tento typ
polystyrenu označujeme zkratkou EPS (expanded polystyrene) a číslem, které značí
pevnost v tlaku v kPa při 10% stlačení. [4]
Hlavní surovinou pro výrobu expandovaného pěnového polystyrenu je zpěnovatelný
polystyren, který obsahuje 4-7 % nadouvadla (pentanu). Kuličky zpěnovatelného
polystyrenu se vsypou do předpěnovacího zařízení, kde díky vysoké teplotě syté vodní
páry dojde k úniku pentanu z polystyrenových kuliček, a ty tak zvětší svůj objem
(expandují) až padesátkrát. Vysušený polystyren se poté vysype do předem připravené
kvádrové formy a nechá se opět působit horká sytá pára. Ta spojí polystyrenové kuličky
do jednoho bloku, jehož velikost závisí na rozměrech kvádrové formy. Následně se
kvádrový blok rozřeže na jednotlivé desky, dle požadované tloušťky. [10]

Obrázek 1: Postup výroby expandovaného polystyrenu [12]
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Expandovaný polystyren se vyrábí s objemovou hmotností od 12 až po 40 kg.m-3.
Objemová hmotnost polystyrenu závisí na množství polystyrenových kuliček, které se
vsypou do kvádrové formy. Čím více nasypaných kuliček ve formě, tím je hustota
vyšší. [10]
Jak jsem již zmínil výše, expandovaný polystyren se označuje číslem, které značí pevnost
materiálu v tlaku při 10% stlačení. Rozpětí pevnosti v tlaku se pohybuje mezi hodnotami
70-250 kPa. [13]
Dříve se expandované polystyreny označovaly ještě písmenem, přičemž Z znamenalo
základní typ, S stabilizovaný typ, F fasádní typ, P typ s nižší nasákavostí a T speciální
typ polystyrenu pro tlumení kročejového hluku. Od 1. srpna 2015 se značení upravilo a
upustilo se od označení polystyrenu Z a S. Důvodem bylo, že již tehdejšími technologiemi
se vyráběly pouze desky stabilizované. Stabilizovaný typ polystyrenu se od toho
základního liší tím, že působení vysokých teplot nebo výkyvů teplot nemá mít vliv na
rozměrové a strukturální vlastnosti polystyrenu. Dále se změnil význam písmene F, nyní
písmeno označuje speciální polystyren pro ETICS. K tomu se zavedlo označení EF, které
značí elastifikovaný typ polystyrenu pro ETICS s lepšími akustickými vlastnostmi.
Písmeno T a P svůj význam nezměnilo. [14]
Na značení expandovaných polystyrenů odkazuje norma ČSN EN 13163+A2. [14, 15]

Obrázek 2: Nová značení pro jednotlivé druhy pěnového polystyrenu [14]
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Kladnými vlastnostmi využití EPS jsou dlouhá životnost, nízká hmotnost, velká tvarová
přizpůsobivost, hygienická nezávadnost, a hlavně nízká cena. [10]
Zápornou vlastností využití EPS je snadná rozpustnost materiálu. Materiál se snadno
rozpouští při styku s organickými rozpouštědly, které se uvolňují z většiny asfaltových
pásů. Proto se expandovaný pěnový polystyren nehodí pro izolaci jednoplášťových
střech, kde bývá umístěn těsně pod asfaltovou hydroizolací. Další nevýhodou využití EPS
je fakt, že má tendenci se vracet do původního nenapěněného stavu a zmenšovat tak svůj
objem. [4]
Tabulka 2: Přehled vlastností expandovaného pěnového polystyrenu [4]

Objemová hmotnost ρ

12-40

[kg.m-3]

Součinitel tepelné vodivosti λ

0,034-0,045

[W.m-1.K-1]

Měrná tepelná kapacita c

1270

[J.kg-1.K-1]

Pevnost v tlaku σ

0,07-0,25

[MPa]

Nejvyšší provozní teplota

85

[°C]

2.2. Expandovaný pěnový polystyren s grafitem
Tento materiál se na našem trhu nabízí relativně krátkou dobu. Prodej expandovaného
pěnového polystyrenu s grafitem nastal v České republice v roce 2007. [16]
Jedná se o standardní polystyren, do kterého se při výrobě přimíchávají nanočástice
grafitu. Částice poté v polystyrenové desce zajišťují odraz tepla, tudíž se zvyšuje účinek
tepelněizolačních vlastností polystyrenu. Grafitové částice dodávají polystyrenové desce
také typickou šedou barvu. Proto se tento typ polystyrenu označuje jako „šedý
polystyren“. [16]
Výrobci uvádějí, že součinitel tepelné vodivosti je u expandovaného pěnového
polystyrenu s grafitem roven hodnotě λ=0,032 W.m-1.K-1, což je zhruba o 20 % méně než
u standardního EPS 70, kde λ=0,040 W.m-1.K-1. Znamená to, že pokud použijeme šedý
polystyren, můžeme tloušťku zateplovacího materiálu zmenšit až o 20 % oproti
standardnímu stabilizovanému polystyrenu. Pokud nás tedy omezují rozměry konstrukce,
například u starších domů, je lepší využít šedý polystyren než klasický bílý. [17]
Ovšem šedý polystyren má i své nevýhody, ty hlavní nastávají při skladování a
montáži. Šedé desky se na slunci rychle zahřívají, proto musí být ochráněny před přímými
paprsky. Desky se musí uskladnit tak, aby jejich povrchová teplota nebyla vyšší než
16

70 °C. Při montáži desek k obvodovým zdem je nutné umístit na lešení krycí síť, která se
může odstranit až po nanesení armovací vrstvy na polystyren. Pokud by se montážní
postup nedodržel, došlo by k rozšíření spár mezi jednotlivými deskami, viz obrázek
níže. [16]

Obrázek 3: Důsledek montáže šedého polystyrenu bez stínění [18]

Díky své nízké ceně a nízkému součiniteli vodivosti tepla se šedý polystyren doporučuje
i pro zateplení pasivních a nízkoenergetických domů. [16]
Tabulka 3: Přehled vlastností expandovaného pěnového polystyrenu s grafitem [4]

Objemová hmotnost ρ

13,5-15,0

[kg.m-3]

Součinitel tepelné vodivosti λ

0,032

[W.m-1.K-1]

Měrná tepelná kapacita c

1270

[J.kg-1.K-1]

Pevnost v tlaku σ

0,10

[MPa]

Nejvyšší provozní teplota

70

[°C]
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2.3. Extrudovaný polystyren
Extrudovaný polystyren má oproti expandovanému pěnovému polystyrenu mnoho
výhod. Těmi hlavními výhodami jsou nenasákavost, nižší součinitel prostupu tepla, větší
pevnost v tlaku a tvarová stálost. Extrudovaný polystyren se označuje zkratkou XPS,
z anglického názvu extruded polystyrene. [4]
Výroba extrudovaného polystyrenu je mírně odlišná od výroby expandovaného
polystyrenu. Základní kámen, zpěnovatelný polystyren s obsahem nadouvadla, je ale
stejný pro oba materiály. Jak název napovídá, extrudovaný polystyren je vyroben pomocí
procesu extruze. Na rozdíl od výroby EPS, se při výrobě XPS tlakem vtlačuje vysušený
polystyren do formy, a tím vznikne uzavřená struktura materiálu. Při výrobě se navíc
povrch desek zdrsňuje, aby při montáži došlo k lepšímu spojení polystyrenu a lepidla.
Desky jsou většinou opatřeny systémem pero-drážka. [19]

Obrázek 4: Extrudovaný polystyren se zdrsněným povrchem [20]

Díky uzavřené struktuře má materiál téměř nulovou nasákavost, a proto se hodí i do trvale
vlhkých prostor. Ve stavebnictví se extrudovaný polystyren využívá pro zateplení
základových pásů, desek nebo soklů. Může se použít i pro zateplení rovných střech
s obráceným pořadím vrstev, kde tepelná izolace představuje svrchní vrstvu, ale musí být
zajištěno, že povrchová teplota materiálu bude nižší než 75 °C.
Tento typ polystyrenu se může zdát ideální pro jakékoli zateplení. Ovšem jeho nevýhodou
je několinásobně vyšší pořizovací cena oproti jiným materiálům. Proto není
z ekonomického hlediska vhodný tam, kde se nevyužijí všechny jeho fyzikální vlastnosti
a kde je možné využít jiný a levnější materiál. [4]
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Tabulka 4: Porovnání vlastností polystyrenu EPS a XPS [19]

Vlastnosti

Polystyren EPS

Polystyren XPS

Vysoká pevnost v tlaku

ne

ano

Nasákavost

minimální

prakticky nulová

Odolnost vůči teplotním výkyvům

ano

ano

Odolnost vůči zemině

ne

ano

Odolnost vůči mechanickému poškození

ne

ano

Tabulka 5: Přehled vlastností extrudovaného polystyrenu [4]

Objemová hmotnost ρ

30-50

[kg.m-3]

Součinitel tepelné vodivosti λ

0,030-0,035

[W.m-1.K-1]

Měrná tepelná kapacita c

2060

[J.kg-1.K-1]

Pevnost v tlaku σ

0,20-0,70

[MPa]

Nejvyšší provozní teplota

75

[°C]

2.4. Minerální vlna
Minerální vlna, často označována jako minerální vata, je výborný tepelněizolační i
zvukověizolační materiál, který se hodí jak do vlhkých prostor, tak i do prostor, kde je
vystaven vysokým teplotám. [4]
Hlavní surovinou pro výrobu minerální vlny je struska, diabas a čedič. Hlavní suroviny
se zpracovávají tavením v kupolové peci. Výstupem z pece je roztavená láva, která natéká
na rozvlákňovací stroj. V procesu rozvlákňování vznikají tenká vlákna, která se následně
usazují na sběrný pás v několika vrstvách. Tyto vrstvy jsou poté stlačovány na
požadovanou tloušťku a hustotu pomocí krepovacího zařízení. Následným procesem je
proces tvrzení, který zajistí potřebné vytvrzení materiálu. Konečnou úpravou je řezání
pásu na desky potřebné velikosti. Všechen prořez je recyklován a znovu využit pro
opětovnou výrobu minerální vlny. [21]
I přes proces tvrzení nemá minerální vlna vysokou pevnost v tlaku. Hodnota pevnosti
minerální vlny v tlaku při 10% stlačení je 0,01 MPa – 0,07 MPa. Hodnota pevnosti v tlaku
závisí na objemové hmotnosti. Rizikem při montáži minerální vlny je použití nevhodného
materiálu, který má nižší objemovou hmotnost, než je navrženo. Pokud se tak stane, dojde
k většímu zatížení desek, než je jejich deklarovaná únosnost a hrozí zlomení desky. Toto
je nebezpečné hlavně u zateplení stěn, kde není minerální vata kotvena ke stěně a je tedy
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zatížena vlastní tíhou. Pomocí minerální vlny se dají zateplit stěny, šikmé i rovné střechy,
rozvodné potrubí pro ústřední topení nebo rozvodné vodovodní potrubí. Minerální vlna
se nehodí pro izolaci podlah nebo tam, kde by z minerální vlny mohly odletovat částice
do ovzduší. Materiál je přírodní, ekologicky nezávadný a snadno recyklovatelný. [4]
Tabulka 6: Přehled vlastností minerální vlny [4]

Objemová hmotnost ρ

60-400

[kg.m-3]

Součinitel tepelné vodivosti λ

0,030-0,04

[W.m-1.K-1]

Měrná tepelná kapacita c

880-1150

[J.kg-1.K-1]

Pevnost v tlaku σ

0,01-0,07

[MPa]

Nejvyšší provozní teplota

až 700 a více

[°C]

2.5. Pěnový polyuretan
Pěnový polyuretan je, co se týče fyzikálních vlastností, nejlepší tepelněizolační materiál
používaný ve stavebnictví. Součinitel tepelné vodivosti pěnového polyuretanu dosahuje
hodnoty až λ=0,020 W.m-1.K-1. [4]
Pěnový polyuretan se vyrábí ve dvou variantách. Měkká varianta polyuretanové pěny se
nazývá molitan a ve stavebnictví se často nevyskytuje. Naopak tvrdá varianta pěnového
polyuretanu, známá jako PUR, se ve stavebnictví využívá velmi často. Tvrdá varianta
polyuretanové pěny se dále rozděluje na další dvě podkategorie. Tou první je
jednosložková tvrdá polyuretanová pěna, která se ve formě spreje využívá zejména
k montáží dveřních zárubní, okenních rámů, utěsňování spár nebo vyplňování dutin.
Vytvrzení pěny ze spreje se děje díky vzdušné vlhkosti. Jako izolační materiál se ale
využívá druhá varianta - dvousložková tvrdá polyuretanová pěna. Ve výrobě dochází k
vypěnění materiálu díky smíchání izokvanátu a polyolu při současném uvolnění oxidu
uhličitého nebo jiného nadouvadla. Po zesíťování vypěněné hmoty vzniká tepelněizolační
dvousložková tvrdá polyuretanová pěna. Její objemová hmotnost se standardně pohybuje
v rozmezí 35–120 kg.m-3, ale lze dosáhnout i objemové hmotnosti materiálu okolo
600 kg.m-3. Právě materiál s vysokou objemovou hmotností dosahuje i vyšších hodnot
pevnosti v tlaku, a to až 42 MPa. [4]
Jelikož je dvousložkový tvrdý pěnový polyuretan nenasákavý, dá se využít i pro izolace
stále vlhkých prostorů jako jsou základy, suterény nebo ploché střechy s obráceným
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pořadím vrstev. Pokud se PUR nanáší na střechu stříkáním beze spár, slouží tento tepelný
izolant i jako hydroizolační materiál. [4]
Své využití najde tento druh izolantu i tam, kde hrozí riziko vysokého zatížení na skladbu
konstrukce, a je tak potřeba zajistit vysokou pevnost tepelné izolace v tlaku, aby
nedocházelo k deformacím konstrukce. Toto riziko hrozí například u pochozích střech
s obráceným pořadím vrstev nebo u podlahových konstrukcí průmyslových hal. [22]
Díky velmi nízkému součiniteli tepelné vodivosti můžeme navrhnout menší tloušťku
izolantu a ušetřit tak celkové rozměry konstrukce. Například oproti typu izolace EPS 70
ušetříme více než 50 % tloušťky izolace. [4]
S využitím PUR jako tepelněizolačního materiálu obvodových konstrukcí se můžeme
standardně setkat u průmyslových hal, kde se tento izolant nachází mezi dvěma vrstvami
plechu sendvičového panelu. [23]
Novinkou, která se v posledních letech objevuje na trhu, je i zateplení obvodových stěn
pomocí desek z polyuretanové pěny. Postup při montáži zateplení je stejný jako při
montáži klasického pěnového polystyrenu. Výhodou je nenasákavost materiálu, dá se
tedy využít i pro zateplení spodní části stavby. Další výhody jsou nulová kondenzace
vodních par ve skladbě konstrukce a vysoká odolnost vůči poškození nebo agresivnímu
prostředí. Hlavní nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady. [23]

Obrázek 5: Skladba systému NEW-THERM [23]
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Tabulka 7: Přehled vlastností pěnového polyuretanu [4]

Objemová hmotnost ρ

standardně 35-120, výjimečně až 600

[kg.m-3]

Součinitel tepelné vodivosti λ

0,02-0,035

[W.m-1.K-1]

Měrná tepelná kapacita c

1500

[J.kg-1.K-1]

Pevnost v tlaku σ

0,1-3, pro ρ=600 [kg.m-3] σ=42 [MPa] [MPa]

Nejvyšší provozní teplota

až 130

[°C]

2.6. ETICS
Se zkratkou ETICS se setká téměř každý, kdo se rozhodne pro zateplení obvodového
pláště domu. Tato zkratka vychází z anglického spojení external thermal insulation
composite systems, v překladu se tedy jedná o vnější kontaktní zateplovací systém. [25]
Celý systém se skládá z lepící hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, stěrkové
hmoty, skleněné tkaniny a konečné povrchové úpravy (vnější omítky). Všechny
vyjmenované prvky dodá na stavbu pouze jeden vybraný výrobce. Nemůže se stát, že část
produktů dodá jeden výrobce a zbytek produktů výrobce druhý. [25]
Výrobce ETICS vždy ručí za to, že se jedná o certifikované a systémové řešení a
jednotlivé prvky kontaktního zateplovacího systému budou mezi sebou vzájemně
kompatibilní. Dále výrobce udává délku záruční doby na kontaktní zateplovací systém a
podmínky, při kterých se záruka uplatní. Podmínky obsahují například to, že montáž
systému musí provádět člověk, který byl odborně proškolen dodavatelskou
společností. [7]
Montáž musí proběhnout vždy podle montážního návodu. Ten říká, že lepící hmotou se
přilepí tepelněizolační materiál na zdivo a pomocí talířové hmoždinky se ještě izolant
přikotví. Množství talířových hmoždinek závisí na jejich druhu, hmotnosti desky tepelné
izolace a na výšce, ve které chceme izolaci přikotvit. Po ukotvení izolačních desek se
nanáší na tepelný izolant stěrková hmota, do které se následně vtlačí skleněná tkanina. Ta
slouží pro zpevnění stěrkové hmoty. Po vtlačení tkaniny se obvykle nanáší ještě jedna
vrstva stěrkové hmoty. Na vyschlou stěrkovou hmotu se následně nanese poslední vrstvavnější omítka. [26]
Na evropském trhu se vyskytuje hned několik druhů venkovních omítek. A to akrylátová,
silikonová, silikátová, minerální nebo mozaiková omítka. Každá z nich nabízí různé
barevné kombinace a záleží vždy jen na investorovi, která barva se mu na domě bude líbit
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nejvíce. Při výběru druhu omítky se ovšem musí brát ohled na jejich difuzní vlastnosti a
případný vznik kondenzace. Každý druh omítky má jiné difuzní vlastnosti, proto výrobci
systému ETICS vždy doporučují, aby byl pro zateplení vytvořen projekt, který posoudí
konkrétní souvrství z tepelně technického hlediska. Tím se zamezí vzniku nechtěné
kondenzace. [26]
Systém jednotného dodavatele vnějšího kontaktního zateplovacího systému se zavedl
zejména kvůli tomu, abychom na stavbách předcházeli zbytečným dohadům, kdo může
za špatný návrh nebo za špatné provedení zateplení. Dnes víme, že výrobce má konkrétní
skladbu odzkoušenou v experimentálním centru a může tak zaručit požadovanou funkci
a deklarovanou životnost systému. [25]
V České republice vyrábí systém ETICS například společnost Baumit, Weber, Rockwool
anebo DEK. [26]
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3. Okenní konstrukce
Nedílnou součástí při vnějším zateplování obvodových zdí domu je i výměna oken.
Pokud by se okna nevyměnili, zateplení obvodových zdí by postrádalo smysl, protože
velká část vyrobeného tepla by unikala právě přes okenní konstrukce. [4]
Stejně jako u obvodových konstrukcí, tak i u oken je potřeba znát hodnotu součinitele
prostupu tepla U [W.m-2.K-1]. Stavební fyzika popisuje hned tři druhy těchto součinitelů:


Ug – součinitel prostupu tepla zasklením, Ug=1,1 ÷ 0,5 W.m-2.K-1,



Uf – součinitel prostupu tepla okenním rámem Uf=1,3 ÷ 0,94 W.m-2.K-1,



Uw –součinitel prostupu tepla celým oknem Uw=1,5 ÷ 0,7 W.m-2.K-1 – odvíjí se od
předchozích součinitelů. [31]

Pro znázornění ekonomické výhodnosti výměny starého okna za nové slouží následující
tabulka a příklad:
Tabulka 8: Přehled součinitelů prostupu tepla Uw pro jednotlivé typy oken [32]

Popis okna

Součinitel prostupu tepla Uw [W.m-2.K-1]

Okna vyrobená před rokem 1994
Okno dřevěné, s jedním sklem

4,5

Okno dřevěné, s izolačním dvojsklem

2,5

Okno kovové, s jedním sklem

5,65

Okno kovové, s izolačním dvojsklem

3,9

Nově vyrobená okna
Okno plastové, s izolačním dvojsklem

1,2-1,5

Okno plastové, s izolačním trojsklem

0,7-0,9

Z tabulky je vidět, že hodnoty součinitele prostupu tepla pro dříve vyrobená okna a pro
nově vyrobená okna se liší až o 4,95 W.m-2.K-1. Pokud by se provedla výměna okna o
ploše 1 m2 a hodnota součinitele prostupu tepla pro nové okno by se lišila oproti
stávajícímu oknu právě o výše zmíněnou hodnotu 4,95 W.m-2.K-1, znamenalo by to
úsporu 274,178 kWh/rok, což se rovná 0,987 GJ/rok. Pokud by se uvažovalo, že
elektrokotel vytvoří 1 GJ tepla za cenu 817 Kč, znamená to roční úsporu 806 Kč na 1 m2
okenní plochy.
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Z hlediska tepelných ztrát je nejvýhodnější osazovat do domu co nejmenší okna nebo
okna úplně zrušit. Součinitel prostupu tepla pro okenní konstrukce je totiž stále řádově
vyšší než součinitel prostupu tepla pro obvodové zdivo. Je vypočítáno, že v továrních
halách dojde k výrazné úspoře, pokud okno zrušíme a místo něj budeme celoročně
svítit. [4]

3.1. Dělení podle materiálu okenních rámů
Nově vyrobená okna lze dělit do několika kategorií. Základní dělení vychází z materiálu,
z něhož je rám okna vyroben. Rámy oken se dělí na plastové, dřevěné, hliníkové nebo
dřevo-hliníkové.
 Plastové rámy patří na českém trhu mezi nejčastěji poptávané. A to hlavně díky
poměru nízké ceny a výborných tepelněizolačních vlastností. Další výhodou je, že
plastové okenní rámy jsou naprosto bezúdržbové. Každý výrobce nabízí svým
zákazníkům širokou škálu barevných odstínů. Investor si tedy sám rozhodne, zda se
mu k vnější omítce nejvíce hodí bílá barva plastového okna, šedá barva nebo barva v
dekoru dřeva. Součinitel prostupu tepla plastovým rámem je
Uf =0,95–1,0 W.m-2.K-1. [27]
 Dřevěná okna bývají často označována jako eurookna. Rámy oken jsou vyráběny
z vícevrstvých lepených hranolů, díky kterým mají vynikající tepelněizolační
vlastnosti. Tento typ oken se doporučuje pro stavební otvory, jejichž rozměry jsou
atypické, nebo tam, kde je plánované velkoformátové prosklení. Nevýhodou je, že se
lazura okenního rámu musí dvakrát ročně přetřít ochranným balzámem. Součinitel
prostupu tepla dřevěným rámem se pohybuje okolo hodnoty Uf =0,94 W.m-2.K-1. [28]
 Hliníkové rámy se vyznačují vysokou pevností, dlouhodobou životností a moderním
vzhledem. Proto se hodí do prostředí, kde jsou zvýšené povětrnostní podmínky, nebo
tam, kde budou konstrukce okenních rámů namáhány častým používáním. Nicméně
mechanická odolnost hliníku se častěji uplatní u konstrukce dveřního rámu. Proto se
hliníkové dveřní rámy využívají u vstupů do obchodních center, úřadů nebo
panelových domů. Součinitel prostupu tepla hliníkovým rámem je
Uf =0,95–1,5 W.m-2.K-1. [29]
 Dřevo-hliníkové rámy představují moderní spojení dvou materiálů, díky kterým si
okno zachovává dokonalé mechanické a tepelněizolační vlastnosti. Konstrukce
okenního rámu je vyrobena z vícevrstvých lepených hranolů a následně je opláštěná
hliníkovým profilem. Barvu hliníkového opláštění si investor vybere z prakticky
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celého vzorníku barev RAL. Na rozdíl od dřevěných oken, jsou dřevo-hliníková okna
naprosto bezúdržbová a hodí se pro velkoformátové prosklení. Součinitel prostupu
tepla dřevo-hliníkovým rámem se pohybuje okolo hodnoty Uf =0,96 W.m-2.K-1. [30]

Obrázek 6: Řez plastovým, dřevěným, hliníkovým a dřevo-hliníkovým oknem [27-30]

3.2. Dělení podle typu izolačního zasklení
Okna můžeme dělit také podle typu izolačního zasklení. A to buď na izolační dvojskla
nebo izolační trojskla.
Výhodou izolačních dvojskel jsou nižší pořizovací náklady. Izolační dvojskla jsou
samozřejmě lehčí než izolační trojskla, tudíž se osazují do méně robustních okenních
rámů. Nevýhodou je vyšší součinitel prostupu tepla Ug, a tedy i Uw. Izolační dvojskla se
hodí do bytových jednotek nebo domů, které se nestaví v pasivním nebo
nízkoenergetickém standardu. [33]
Oproti tomu, izolačního trojskla vyžadují vyšší pořizovací náklady, ale nižší součinitel
prostupu tepla Ug zajistí menší tepelné úniky skrz zasklení, a tedy i nižší náklady na
vytápění. Volba izolačních trojskel se vyplatí u domů, které se staví v pasivním nebo
nízkoenergetickém standardu. Trojskla jsou oproti dvojsklům odolnější vůči rosení a také
mají vyšší zvukovou neprůzvučnost. [33]
Mezery mezi jednotlivými tabulemi skel jsou vyplněny inertním plynem. Většinou se
jedná o argon nebo krypton, mimořádně se můžeme setkat i s xenonem. Hlavním
důvodem využití inertního plynu je jeho nízká tepelná vodivost ve srovnání se
vzduchem. [34]
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Tabulka 9: Porovnání hodnot součinitelů tepelné vodivosti při teplotě 10 °C [35]

Plyn

Součinitel teplené

Hustota ρ [kg.m-3]

Měrná tepelná kapacita

vodivosti λ [W.m-1.K-1]

c [kJ.kg-1.K-1]

Vzduch

0,0262

1,232

1,008

Argon

0,0168

1,669

0,519

Krypton

0,0090

3,560

0,245

Xenon

0,0053

1,232

0,161

Z tabulky je patrné, že nejnižších hodnot součinitele tepelné vodivosti dosahuje xenon.
Ten se ovšem využívá jen velmi vzácně. Důvodem je složité, a tedy i nákladné, získávání
xenonu ze vzduchu pomocí procesu frakční destilace. Proto bývá prostor mezi tabulemi
skel vyplněn levným argonem, případně si investor může připlatit za krypton. [36]

3.3. Dělení podle počtu komor, funkčních spár a typu těsnění
Počtem komor v okenních rámech se rozumí počet oddělených dutin v řezu. Dutiny jsou
vyplněny vzduchem, pěnou nebo polystyrenovou vložkou, a zlepšují tak tepelněizolační
vlastnosti rámu, respektive snižují součinitel prostupu tepla okenním rámem Uf. [37]
Počet komor v okenním rámu dříve sloužil jako jeden ze základních ukazatelů
tepelněizolačních vlastností okna. Ještě před pár lety byly standardem tříkomorové
okenní rámy, maximálně čtyřkomorové. Ty se dnes už nedají objednat, protože nesplňují
normové požadavky. V dnešní době se výrobci předhánějí v tom, kdo do svých produktů
zahrne vyšší počet komor. Proto jsou dnešním standardem okna pětikomorová nebo
šestikomorová, vrcholem nabídky jsou okna osmikomorová. [38]
Ovšem tepelněizolační vlastnosti se s nárůstem počtu komor nesnižují lineárně. Každá
další komora v okenním rámu znamená menší příspěvek k tepelněizolačním vlastnostem
než ta předchozí. To znamená, že dnes není počet komor v okenním rámu tak důležitým
ukazatelem, jako byl dříve. [39]
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Obrázek 7: Graf závislosti součinitele prostupu tepla Uf na počtu komor [39]

Důležitějším aspektem při výběru oken je typ zasklení, vestavná hloubka profilu, počet
funkčních spár a materiál těsnění. Obecně platí, že okenní rám s vyšší vestavnou
hloubkou má vyšší tepelněizolační vlastnosti než okenní rám s nižší vestavnou hloubkou.
Vestavná hloubka okenního rámu musí jít samozřejmě ruku v ruce s počtem komor.
Pokud by tomu tak nebylo, velký počet úzkých komor v úzkém okenním rámu by naopak
zhoršoval tepelněizolační vlastnosti rámu. Jako základní okenní rám se dá považovat
pětikomorový, s minimální vestavnou hloubkou 70 mm.

Pro dosažení lepších

tepelněizolačních vlastností se doporučuje alespoň šest komor v okenním rámu a alespoň
80 mm vestavné hloubky. [40]
Dalším a neméně důležitým aspektem je počet stupňů funkčních spár.


Jednostupňová funkční spára se vyznačuje spojením větrové a dešťové zábrany
v jedno pryžové těsnění. Jednostupňová funkční spára bývá často problematická.
V okenním rámu jsou zhoršené podmínky pro vytvoření dekompresní dutiny,
která slouží pro vyrovnání tlaku v interiéru a exteriéru. Pro vytvoření dekompresní
dutiny výrobci občas provádějí úpravu, kdy vyříznou určitou délku těsnícího
profilu nebo použijí perforované těsnění. Důsledkem toho se stává, že do funkční
spáry zatéká dešťová voda. Dále se setkáváme s případy, kdy těsnicí profil na
venkovním dorazu netěsní dokonale, a to opět způsobuje zatékání do funkční
spáry. [41]
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Dvoustupňová funkční spára se naopak vyznačuje oddělením větrové a dešťové
zábrany a není tak problematická jako spára jednostupňová. Nejprve je v okenním
rámu, směrem z exteriéru, umístěna zábrana dešťová. Poté následuje zábrana
větrová, kterou tvoří rámové nebo křídelní těsnění. Dvoustupňová funkční spára
se také vyznačuje lépe vyvinutou dekompresní dutinou, která zajišťuje
dostatečnou odolnost proti zatékání. [41]

Obrázek 8: Schéma dešťové a větrové zábrany [41]

Jakýkoli typ funkční spáry musí splňovat následující podmínky:


umožnění potřebného způsobu otevírání,



odolávání proti zatékání srážkové vody,



zajištění požadované spárové průvzdušnosti,



zajištění tepelně a zvukově izolačních vlastností výplně otvorů. [41]

Co se týče materiálu použitého pro těsnění, spolehlivou a dlouhodobou funkci zajistí
trvale pružná guma EPDM nebo TPE. Měli bychom se určitě vyhnout výrobkům s
naextrudovaným těsněním. Ty totiž mohou při svařování plastových profilů ztratit svou
stlačitelnost, a tedy i těsnost. [40]
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4. Zdroje tepla
Tepelný zdroj je zařízení, ve kterém dochází k procesu přeměny chemické energie
obsažené v palivu na energii tepelnou. Tepelná energie se poté pomocí teplonosné látky
dostane do místa spotřeby. V dnešní době existuje několik druhů tepelných zdrojů.
Obecně lze říci, že zdroje tepla můžeme rozdělit na dvě skupiny. [9]


Zdroje tepla dodávající teplo do celého domu (kotle, tepelná čerpadla),



Zdroje tepla dodávací teplo do určité místnosti (krby, kamna, přímotopy). [9]

V této práci se budu zabývat pouze první skupinou.
Zdroje tepla dodávající teplo do celého domu můžeme opět dělit podle několika hledisek.
Tím prvním může být například dělení podle druhu spalovaného paliva.


Tuhá paliva – hnědé uhlí, brikety, dřevo, pelety,



Kapalná paliva – lehký a extralehký topný olej,



Plynná paliva – zemní plyn,



Elektřina. [8]

Další dělení vychází z teploty teplonosné látky.


Klasické teplovodní s teplotou vody do 110 °C,



Nízkoteplotní s teplotou vody do 65 °C,



Kondenzační s teplotou vody pod 60 °C. [8]

Podle odběru tepla se kotle dělí na:


jednookruhové – určené pouze pro vytápění,



dvouokruhové – určené pro vytápění a přípravu teplé vody. [8]

Dále můžeme kotle dělit podle připojení, podle způsobu odvodu spalin, podle teploty
spalin, podle materiálu, z něhož je kotel vyroben, podle druhu hořáku nebo podle způsobu
přípravy teplé vody. [8]
V dnešní době jsou kotle vybaveny modulací. To znamená, že je možné výkon kotle
regulovat v daném rozmezí, nejčastěji 20–100 %. Pokud tedy navrhneme kotel o výkonu
15 kW s modulací 20–100 %, znamená to, že kotel má možnost regulace výkonu od 3 do
15 kW. Dříve byly kotle vybaveny pouze skokovou regulací zapnuto/vypnuto. [8]
Nyní se zaměřím na jednotlivé typy tepelných zdrojů.
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 Kotle na tuhá paliva představují tradiční řešení vytápění domácností. V dnešní době
patří kotle na tuhá paliva, zejména na dříví, mezi ekologičtější tepelné zdroje. Většinou
se instalují do domů, kde není zavedena distribuce zemního plynu a kde nevadí
obyvatelům domu se o kotel starat. Kotle na tuhá paliva mohou spalovat kusové dřevo,
hnědé uhlí, černé uhlí, dřevěné pelety nebo koks. Kotle se dělí podle způsobu
přikládání na ruční a automatické. Dnes se mohou instalovat pouze kotle na tuhá
paliva, které splňují emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN 303-5. [61, 62]
 Plynové kotle se dělí do tří skupin, stejně jako všechny ostatní plynové spotřebiče.
Dnes se mohou instalovat pouze plynové kondenzační kotle. Ty mají oproti klasickým
plynovým kotlům vyšší účinnost asi o 15 %. Kondenzační kotle využívají tzv. režim
kondenzace vodní páry. To znamená, že ochlazená otopná voda se při vstupu do kotle
předehřívá od spalin, které mají vyšší teplotu. Tím se spaliny zákonitě ochlazují.
Výhodou je okamžitý náběh kotle a vysoká účinnost. Hlavní nevýhody jsou
každoroční revize kotle a fakt, že dům musí být připojen na plynovou distribuční
síť. [9, 63]
 Elektrické kotle se většinou instalují kvůli svým nízkým pořizovacím nákladům.
Také není při zapojení kotle nutné instalovat kouřovod, protože při topení nevznikají
žádné spaliny. Ovšem elektrokotle mají velkou okamžitou spotřebu elektrické energie
a tím zatěžují elektrickou síť. Elektrické kotle se mohou dělit na nástěnné (zavěšené
na stěně) nebo stacionární (umístěné na zemi). [9]
 Tepelná čerpadla patří mezi jedny z nejpozději vynalezených tepelných zdrojů. Řadí
se mezi alternativní zdroje energie, protože odjímají teplo z okolního prostředí.
Existuje mnoho variant tepelných čerpadel, např. tepelné čerpadlo země/voda,
vzduch/voda nebo vzduch/vzduch. Poté, co tepelné čerpadlo odebere energii
z okolního prostředí, převede ji na vyšší teplotní hladinu, a následně energii využije
pro vytápění nebo pro přípravu teplé vody. Tepelné čerpadlo se skládá ze 4 základních
částí. Těmi jsou kompresor, výparník, kondenzátor a expanzní ventil. Výhodou
tepleného čerpadla je vysoká účinnost a bezúdržbovost. Hlavní nevýhodou je vysoká
pořizovací cena. [64]
Tyto typy tepelných zdrojů jsem vybral kvůli tomu, že patří mezi nejčastěji používané.
Samozřejmě že existuje mnoho dalších typů tepelných zdrojů, například kotle na kapalná
paliva nebo kotle na obilí. Těm se ale v této práci věnovat nebudu, protože se jedná o
zřídkakdy poptávané a používané typy tepelných zdrojů.
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Obrázek 9: Pohled na elektrokotel, plynový kondenzační kotel a tepelné čerpadlo [59, 52, 48]

Obrázek 10: Pohled na kotel na dřevo a na hnědé uhlí [56, 58]
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5. Analýza ekonomicko-technické výhodnosti zateplení při
různých variantách
V ekonomicko-technické analýze jsem se rozhodl primárně porovnávat různé varianty
zateplení obvodových zdí rodinného domu. Nicméně, pokud bych porovnával pouze
různé varianty zateplení obvodových zdí, stalo by se, že by většina vytvořeného tepla
unikala přes ostatní nezateplené konstrukce. Proto jsem se v práci musel zaměřit i na
zateplení podlahy na terénu a na zateplení střešní konstrukce.
Pro analýzu a následné vyhodnocování jejích výsledků jsem si zvolil pět základních
kritérií:


typ rodiny obývající dům,



způsob zateplení,



zdroj tepla,



způsob ohřevu teplé vody,



míra časové hodnoty peněz.

Každé z kritérií se nabízí v několika možných variantách, které se navíc mohou vzájemně
kombinovat. Než tedy dojdu k analýze jako takové, nejprve popíšu, jak jsem si konkrétně
každou variantu vymezil.
Při vyhodnocení analýzy se potom budu zabývat tím, která z vybraných variant zateplení
domu je s ohledem na výše uvedená kritéria finančně nejvýhodnější, kdy a případně za
jakých dalších okolností se investice do zateplení objektu vrátí, a který z vybraných
tepelných zdrojů je pro investora nejekonomičtější.
Samozřejmě, že dnes již existuje velké množství programů, které danou problematiku
řeší. Takovými programy jsou například Energie 2019 nebo Energetika a Varianty.
Nicméně, programy problematiku řeší tak komplexně, až se stávají pro laickou veřejnost
nesrozumitelné a nepoužitelné. Pro zjednodušení jsem vytvořil výpočetní nástroj, který
je součástí mojí bakalářské práce. Výpočetní program vyhodnocuje to, kdo v daném domě
bude bydlet, jakým způsobem se dům zateplí, na jakou teplotu se bude dům vytápět, jaký
bude tepelný zdroj, jakým způsobem se ohřívá teplá voda a jaký bude mít vliv procentní
zdražení energií na provoz domu. Výpočetní nástroj umí vyhodnotit celkem 3 643 650
různých kombinací.

33

5.1. Popis domu
Pro analýzu jsem zvolil objekt rodinného domu v obci Dobřejovice v okrese Prahavýchod. Jedná se o nepodsklepený jednopatrový rodinný dům s obytným podkrovím.
Zastřešen je sedlovou střechou o sklonu 39°. Dům byl postaven v roce 1993. Zastavěná
plocha činí 105 m2 a obytná plocha 167,65 m2. Půdorys domu tvoří obdélník o rozměrech
12 m a 8,75 m. Budova je vysoká 8,725 m a světlá výška obou podlaží je 3,01 m.

Obrázek 11: Studie jednotlivých podlaží
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Po vstupu do domu se nacházíme v místnosti zádveří. Po levé straně se nachází šatna a
před námi je vstup do chodby. Z té se můžeme dostat buď do obývacího pokoje
s kuchyňským koutem, do ložnice, nebo do koupelny. Dále z hlavní chodby vede
schodiště do podkroví, v němž se nachází tři pokoje: koupelna, samostatné WC a šatní
místnost.
Dům je postaven z cihelných bloků Porotherm tloušťky 30 cm a do dnešní doby je dům
nezateplený. I okna nejsou zatím vyměněna. Podlaha na terénu sice zateplena je, ale 5 cm
expandovaného polystyrenu EPS 100 ve skladbě podlahy nezajišťuje dostatečnou
tepelnou izolaci. To samé platí i pro střešní skladbu, ve které tepelnou izolaci tvoří 8 cm
minerální vlny.
Kvůli výše zmíněným aspektům, a tudíž i vysokým provozním nákladům, zvažuje
investor rekonstrukci, při které by současně vyměnil i zdroj tepla, který je dnes již na
konci své životnosti.
Při určování následujících nákladů budu uvažovat 15% daň z přidané hodnoty, jelikož se
jedná o práce konané na dokončené stavbě, viz § 48 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty.
Uvedený rodinný dům slouží pro následnou analýzu ekonomické výhodnosti. Aby se dala
ekonomická analýza využít i na jiný dům, je nutné změnit vstupní parametry ve
výpočetním programu, viz kapitola 6.

5.2. Popis variant zateplení
Pokud se investor rozhodne svůj dům při rekonstrukci zateplit a zároveň nebude žádat o
dotační podporu, není limitován žádnými normovými požadavky na součinitele prostupu
tepla skrz konstrukce. Požadované hodnoty na součinitele prostupu tepla platí pouze pro
novostavby. Investor tedy může svůj dům při rekonstrukci zateplit tak, jak sám uzná za
vhodné, a současně se může rozhodovat mezi desítkami materiálových variant. Pokud ale
o dotační podporu bude chtít žádat, musí splnit požadavky uvedené v tabulce 16.
Pro tuto práci jsem zvolil tři varianty zateplení, bez ohledu na to, jestli bych na dotační
podporu dosáhl. Varianty jsou následující:
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Referenční varianta znázorňuje stávající stav budovy. Budova není zateplena a
okna nejsou vyměněna.



Varianta standardně zatepleného domu představuje variantu, která vyžaduje
relativně nízké náklady na snížení celkového součinitele prostupu tepla.



Varianta pasivního domu představuje variantu, která sice vyžaduje vyšší
pořizovací náklady na zateplení domu, ale z environmentálního hlediska je tato
varianta nejvýhodnější.

5.2.1. Referenční varianta
Volba této varianty slouží k tomu, aby bylo možné ostatní dvě varianty zateplení
porovnávat se stávajícím stavem budovy. Také se při vyhodnocení analýzy může stát, že
se nevyplatí do zateplení budovy investovat nebo investor nebude mít dostatečný finanční
kapitál na celkové zateplení. Nezbyde mu tedy jiná možnost než nechat dům v takovém
stavu, ve kterém byl doposud. Náklady na zateplení budovy budou tedy nulové, jediné
vynaložené náklady budou spojené s pořízením nového zdroje tepla.
Stávající skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v Příloze 1. Shrnutí celkové
tloušťky a součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce znázorňuje následující
tabulka.
Tabulka 10: Celkový přehled jednotlivých konstrukcí – referenční varianta [Příloha 1]

Typ konstrukce

Celková

Součinitel prostupu tepla

tloušťka D [m]

U [W.m-2.K-1]

Vnější stěna

0,3200

0,601

Dvouplášťová střecha

0,1453

0,425

Podlaha na terénu

0,3652

0,579

-

2,000

Okna

5.2.2. Varianta standardně zatepleného domu
Tuto variantu zateplení jsem zvolil, protože splňuje požadované hodnoty součinitele
prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. [6]
Dále budu tuto variantu nazývat zkráceně jako „varianta standard“. Skladby jednotlivých
konstrukcí ve standardní variantě jsou uvedeny v Příloze 2. Shrnutí celkové tloušťky a
součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce v dané variantě znázorňuje
následující tabulka.
36

Tabulka 11: Celkový přehled jednotlivých konstrukcí – varianta standard [Příloha 2]

Typ konstrukce

Celková

Součinitel prostupu tepla U

tloušťka D [m]

[W.m-2.K-1]

Vnější stěna

0,4200

0,229

Dvouplášťová střecha

0,2253

0,230

Podlaha na terénu

0,3852

0,421

-

1,500

Okna

Pro zjištění následujících nákladů, které bude nutné vynaložit při rekonstrukci a zateplení
domu ve standardní variantě, jsem vytvořil položkové rozpočty, které jsou uvedeny v
Příloze 4.
Pokud by se investor pro tuto variantu rozhodl, náklady na zateplení obvodových zdí
budou činit 252 890 Kč bez DPH. Současně by se zateplením obvodových zdí provedl
investor i výměnu oken, která by ho stála dalších 168 393 Kč bez DPH. Aby investor
splnil požadované hodnoty součinitele prostupu tepla i pro ostatní konstrukce, je nutné
zateplit podlahu přiléhající k terénu i střešní konstrukci. Zateplení 1 m2 střešní konstrukce
by investora stálo 1 213 Kč bez DPH. Náklady na zateplení celé střechy, tedy 160,55 m2,
by činily 194 747 Kč bez DPH. Celkové vybourání a výměna tepelné izolace v podlaze
by investora stála 176 316 Kč bez DPH. Pro zjednodušení uvažuji keramickou dlažbu
jako nášlapnou vrstvu po celém domě. Ovšem, při výměně tepelné izolace v podlaze
zvyšujeme tloušťku celé konstrukce, a to se promítne i do nutné výměny ostatních
stavebních prvků. Například musíme provést kompletní výměnu dveří a zárubní nebo
posunout výše instalační prefabrikáty a zařizovací předměty. V analýze budu kalkulovat
pouze s výměnou dveří a zárubní. Předpokládám, že investor bude ve všech variantách
rekonstruovat vnitřní prostory, takže by výškové posunutí instalačních prefabrikátů a
zařizovacích předmětů nemělo vliv na rozdíly cen mezi jednotlivými variantami. Ve
stávajícím stavu objektu byly osazené atypické dveře výšky 208 cm. Pokud tedy zvýším
tloušťku podlahové konstrukce o 2 cm oproti stávajícímu stavu, musím instalovat opět
atypické dveře, tentokrát výšky 206 cm. Celková výměna dveřních křídel a zárubní bude
investora stát 45 355 Kč bez DPH. Suma celkových počátečních nákladů na zateplení
domu v této variantě činí 963 356 Kč včetně DPH. Všechny uvedené ceny jsou směrné.
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5.2.3. Varianta pasivního domu
Tato varianta zateplení rodinného domu splňuje požadavky na doporučené hodnoty pro
pasivní budovy součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana
budov - Část 2: Požadavky. [6]
Skladby jednotlivých konstrukcí v pasivní variantě jsou uvedeny v Příloze 3. Shrnutí
celkové tloušťky a součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce v dané variantě
znázorňuje následující tabulka.
Tabulka 12: Celkový přehled jednotlivých konstrukcí – varianta pasivního domu [Příloha 3]

Typ konstrukce

Celková

Součinitel prostupu tepla U

tloušťka D [m]

[W.m-2.K-1]

Vnější stěna

0,5000

0,141

Dvouplášťová střecha

0,3653

0,127

Podlaha na terénu

0,4752

0,197

-

0,700

Okna

Pro zjištění následujících nákladů, které bude nutné vynaložit při rekonstrukci a zateplení
domu v pasivním standardu, jsem vytvořil položkové rozpočty, které jsou uvedeny v
Příloze 5.
Pokud si investor vybere variantu pasivního domu, náklady na zateplení obvodových zdí
budou činit 343 048 Kč bez DPH. Současná výměna stávajících oken za okna, která
splňují požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla Uw=0,8 W.m-2.K-1, by investora
stála 223 101 Kč bez DPH. Rekonstrukce a zateplení 1 m2 střešní konstrukce v pasivním
standardu by investora stály 1 431 Kč bez DPH. Náklady na zateplení celé střechy by
tedy činily 229 747 Kč bez DPH. Bourání a výměna tepelné izolace v podlaze o ploše
84,12 m2 by investora stála 196 420 Kč bez DPH. Opět pro zjednodušení uvažuji
keramickou dlažbu jako nášlapnou vrstvu po celém domě. Jak jsem výše zmínil, je nutné
ještě provést kompletní výměnu dveřních křídel a zárubní. V tomto případě budeme měnit
atypické dveře výšky 208 cm za dveře standardní výšky 197 cm. Rozdíl mezi konstrukcí
stávající a nově navrženou je totiž 11 cm. Celková výměna dveří bude investora stát
38 381 Kč bez DPH, což je méně než u předchozí varianty. Suma celkových počátečních
nákladů na zateplení domu v této variantě činí 1 185 302 Kč včetně DPH. Všechny
uvedené ceny jsou směrné.
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5.2.4. Potřeba tepla pro jednotlivé varianty
Na základě jednotlivých variant a skladeb jednotlivých konstrukcí můžu provést výpočet
tepelných ztrát. Pro Prahu uvažuji venkovní výpočtovou teplotu te=-12 °C. Následující
tabulka zobrazuje hodnoty tepelných ztrát v kilowattech [kW] v závislosti na teplotě a
vybrané variantě zateplení.
Výpočet tepelných ztrát jsem prováděl v programu TechCON. Vzorový výpočet TZ pro
vnitřní výpočtovou teplotu ti=18 °C je proveden v Přílohách 6, 7 a 8.
Tabulka 13: Tepelné ztráty objektu [kW] v závislosti na teplotě a zvolené variantě [Přílohy 6, 7, 8]

Typ varianty

Teplota

Referenční

Standard

Pasivní dům

18 °C

12.3

8.4

6.5

20 °C

13.2

9

7

22 °C

14.1

9.7

7.5

24 °C

15

10.3

8

26 °C

15.9

11

8.5

Po výpočtu tepelných ztrát pro daný objekt lze vypočítat roční potřebu tepla na vytápění.
Pro Prahu uvažuji střední venkovní teplotu za otopné období te,s=4 °C, počet dnů
otopného období d=216 a opravný součinitel na snížení teploty ε=0,8.
Tabulka 14: Roční potřeba tepla na vytápění v závislosti na teplotě a zvolené variantě

Typ varianty
Teplota

Bez úprav

Standard

Pasivní dům

GJ/rok

kWh/rok

GJ/rok

kWh/rok

GJ/rok

kWh/rok

18 °C

85.4

23 722

58.3

16 194

45.3

12 583

20 °C

98.3

27 305

67.2

18 666

52.2

14 500

22 °C

111.5

30 972

76.4

21 222

59.5

16 527

24 °C

124.5

34 583

85.5

23 750

66.7

18 527

26 °C

137.7

38 250

94.7

26 305

73.9

20 527
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5.2.5. Dotace
Od roku 2014 je možné požádat o dotaci na zateplení rodinného domu díky programu
Nová zelená úsporám. Program zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. [42]
Dotaci můžeme získat na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, na výměnu
oken a dveří, na odborný posudek a technický dozor, na zelené střechy, na využití tepla z
odpadních vod nebo na venkovní stínicí techniku. Současně můžeme získat dotační bonus
za kombinaci s kotlíkovou dotací. Výše dotace závisí na ploše zateplované konstrukce.
Výši dotací zobrazuje následující tabulka. [43]
Tabulka 15: Výše dotací pro jednotlivé konstrukce [43]

Typ konstrukce

A.0 a A.1

A.2

A.3

(Kč/m2)

(Kč/m2)

(Kč/m2)

500

600

800

2 100

2 750

3 800

700

900

1 200

Obvodové stěny, obvodové konstrukce obytných
zimních zahrad, lehké obvodové pláště, střechy,
stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní
konstrukce
Výplně otvorů (okna, střešní okna, dveře, světlíky
a světlovody)
Podlahy na terénu

Oblasti A.0 až A.3 vyjadřují výši úspory v závislosti na dosažených energetických
parametrů budovy. [43]
Následující tabulka specifikuje jednotlivé dotační oblasti.
Tabulka 16: Specifikace jednotlivých dotačních oblastí [44]

Oblast
A.0

Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na
vytápění EA oproti stavu před realizací opatření v %
≥ 20

A.1

≥ 40

A.2

≥ 50

A.3

≥ 60

Je tedy nutné určit procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění pro
jednotlivé varianty oproti stavu před realizací a poté zpětně určit dotační oblast.
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Tabulka 17: Určení dotačních oblastí v závislosti na variantě zateplení

Varianta
zateplení
Standard

Procentní snížení vypočtené měrné roční
potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před
realizací opatření v %
31,5

Dotační oblast

46,7

A.1

Pasivní dům

A.0

Na základě těchto údajů můžu provést odhad na výši dostupné dotace. Jelikož je
jednotková výše dotace pro oblast A.0 a A.1 stejná, bude stejná i celková výše dotace pro
obě varianty zateplení. Výše bonusu za kombinaci s kotlíkovou dotací je 20 000 Kč. [45]
Tabulka 18: Výpočet výše dotace

Typ konstrukce

A.0 a A.1

Plocha zateplované Výše dotace

[Kč/m2]

konstrukce [m2]

Zateplení střechy

500

160,55

80 275 Kč

Zateplení podlahy

700

84,12

58 884 Kč

Zateplení obvodového pláště

500

201.84

100 922 Kč

Výměna oken a dveří

2100

34.37

72 181 Kč

-

-

20 000 Kč

Dotační bonus
Celková výše dotace

332 262 Kč

Výpočet výše dotace je pouze orientační, přesnou výši dotace určí Státní fond životního
prostředí ČR. [42]

5.3. Vzorové rodiny
Abych mohl rozhodnout, která varianta zateplení je pro investora nejvýhodnější, musím
nejprve definovat to, jak se investor bude během sledovaného období chovat. Proto jsem
pro analýzu ekonomické výhodnosti vytvořil tři různé simulace v závislosti na typu
rodiny. Chování rodin jsem stanovil na základě počtu osob v domě. Každá rodina bude
v jednotlivých obdobích spotřebovávat jiné množství elektrické energie, bude potřebovat
jiné množství teplé vody na den a bude dům jinak vytápět. Chování rodin budu sledovat
od roku 2020 po dobu 20 let.
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5.3.1. Rodina s dětmi
Jak název napovídá, jedná se o soužití dvou partnerů, kterým se v průběhu sledovaného
období narodí dva potomci. V roce 2020 první a v roce 2022 druhý.
Mezi roky 2020 až 2025 bude muž standardně chodit do práce, 40 hodin týdně. Naopak
žena chodit do práce nebude, ale bude trávit většinu času doma s dětmi. Od tohoto popisu
se odvíjí spotřeba elektrické energie, potřeba teplé vody a potřeba tepla na vytápění.
V tomto období se bude dům vytápět na 105 %. Spotřeba teplé vody se bude postupně
navyšovat podle počtu obyvatel v domě a spotřeba elektrické energie bude v šestiletém
období konstantní. Spotřebu elektrické energie jsem stanovil podle online výpočetního
softwaru. [46]
Mezi roky 2025 až 2034 budou oba rodiče chodit standardně, 40 hodin týdně, do práce a
jejich děti budou každý den navštěvovat školku a poté základní školu. Tím, že přes den
bude dům prázdný, rodina ušetří náklady na vytápění. Potřeba tepla na vytápění se sníží
ze 105 % na 90 %. Naopak spotřeba elektrické energie se lehce zvýší, jelikož malé děti
začnou používat více elektronických spotřebičů, jako počítač, telefon nebo herní konzole.
Potřebu teplé vody uvažuji 40 litrů na osobu a den. [47]
V roce 2035 se starší z potomků odstěhuje, kvůli střední škole, na internát. Tam bude
trávit 5 dnů z celého týdne. Na zbylé dva dny bude jezdit za rodiči domů. Kvůli tomu se
rodiče, kteří standardně pracují, rozhodnou snížit potřebu tepla na vytápění na 80 %. O
necelých 20 % se zákonitě sníží potřeba teplé vody a spotřeba elektrické energie. Tímto
způsobem se rodina bude chovat až do roku 2036.
V roce 2037 se totiž na internát odstěhuje i mladší potomek. Stejně jako ten starší, bude i
mladší potomek na internátu trávit 5 dní týdně a na zbylé dva dny bude jezdit domů. Dům
se bude stále vytápět na 80 %. Pokud by se potřeba tepla ještě snížila, rodiče by neměli
v domě dostatečnou tepelnou pohodu. Oproti tomu, potřeba teplé vody a spotřeba
elektrické energie se ještě sníží. Tentokrát o více než 20 % oproti předchozímu období.
Takto se rodina bude chovat až do konce roku 2040, což je i konec mého sledovaného
období.
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5.3.2. Starší rodina
Jako druhý typ rodiny jsem zvolil dva starší partnery. V domě bydlí sami bez dětí.
Během prvních pěti let, tedy mezi roky 2020 až 2024, oba pracují 40 hodin týdně. Stejně
jako v předešlé rodině, tím, že přes den bude dům prázdný, rodina sníží náklady na
vytápění. Dům se bude vytápět pouze na 75 %. Jelikož jsou manželé starší, nemají tolik
elektronických spotřebičů, které by zvyšovaly náklady na elektrickou energii. Po dobu
pětiletého období bude spotřeba elektrické energie konstantní a zhruba stejná jako
spotřeba elektrické energie v posledním období (tj. mezi roky 2037 a 2040) u rodiny
s dětmi. Rodina nijak nešetří teplou vodou a denně využije 50 litrů na osobu.
V druhém sledovaném úseku, tj. mezi roky 2025 a 2029, nebudou manželé zbytečně
plýtvat energiemi a teplou vodou. Je to dáno tím, že v roce 2025 odejde žena do penze.
Avšak, její manžel chodí neustále do práce. Rodině denně postačí 40 litrů teplé vody na
osobu. Ovšem, to, že žena bude trávit většinu času doma, zapříčiní vyšší potřebu tepla na
vytápění. To se zvýší o 5 %. Oproti tomu, spotřeba elektrické energie klesne o necelých
10 %.
Ve třetím úseku sledujeme chování rodiny mezi roky 2030 až 2036. V roce 2030 odejde
do penze i manžel a oba partneři budou trávit většinu času v domě. V rámci snížení
provozních nákladů vymění manželé elektrické spotřebiče za úspornější. Tím se jejich
roční spotřeba elektrické energie sníží o 20 %. S denní potřebou teplé vody budou šetřit.
Jedna osoba spotřebuje pouze 37,5 litru. Aby ušetřili náklady na vytápění, bude se dům
stále vytápět jen na 80 %, a to i přes to, že se v něm nebudou cítit komfortně. Ovšem
poslední dva roky v tomto období (tj. mezi roky 2035-2036) se jim při snížené potřebě
tepla na vytápění nežije dobře. Proto potřeba tepla na vytápění každý rok o 5 % stoupne.
Bohužel, v roce 2037 manžel zemře, a to způsobí prudký pokles spotřeby elektrické
energie a také potřeby teplé vody. Žena stále s elektrickou energií a teplou vodou šetří.
Naopak potřeba tepla na vytápění neustále roste, a to každý rok o 5 %. To znamená, že
v roce 2040 je potřeba tepla na vytápění 110 %.
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5.3.3. Mladý člověk
Jako třetí typ simulované rodiny jsem zvolil dvacetiletého člověka, který si během
dvacetiletého období najde přítelkyni a s ní si následně pořídí potomka.
Během prvních šesti let, tedy mezi roky 2020 až 2025, chodí zmíněný člověk každý den
do školy. Tím pádem je dům přes den prázdný a opět se snižují náklady na vytápění.
Jelikož je mladý a snaží se co nejvíce šetřit provozní náklady domu, vytápí ho jen na
70 %, což je nejméně ze všech uvedených hodnot pro potřebu tepla na vytápění. Snaží se
šetřit i na denní potřebě teplé vody. Ta je pro dané období 40 litrů. Spotřeba elektrické
energie je také po pětileté období velmi nízká, zhruba stejná jako v posledním období (tj.
mezi roky 2037 až 2040) u starší rodiny.
Oproti předchozímu se v následujícím období, mezi roky 2026 až 2028, všechny náklady
na provoz domu zvýší. Je to dáno tím, že mladý člověk začíná pracovat a současně si
začíná vybavovat dům různými elektrickými spotřebiči. Proto spotřeba elektřiny stoupne
o 40 %. Dům se bude vytápět na 80 % a mladý člověk denně využije 50 litrů teplé vody.
Ve třetím sledovaném období, mezi roky 2029 a 2036, si mladý muž najde přítelkyni,
která se přistěhuje k němu do domu. Dvojnásobně se tedy zvýší denní potřeba teplé vody
a o 80 % se zvýší spotřeba elektrické energie. Po dobu osmi let se bude dům vytápět na
90 %.
Poslední sledované období, od roku 2037 do roku 2040, se velmi podobá prvnímu období
u rodiny s dětmi. Je to hlavně tím, že se mladému páru narodí v roce 2037 potomek. To
znamená, že potřeba tepla na vytápění se zvýší na 105 %, denní potřeba teplé vody se
zvýší o třetinu, ale spotřeba elektrické energie se pro danou rodinu nezmění.
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5.3.4. Grafické porovnání rodin
Názornější porovnání jednotlivých rodin mezi sebou zobrazují následující grafy.
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Graf 1: Celková spotřeba elektřiny

Z grafu je vidět, že během prvních 5 let má straší rodina největší spotřebu elektrické
energie ze všech. Nicméně, spotřeba elektrické energie u této rodiny v závislosti na čase
rapidně klesá. Naprostým opakem je pak mladý člověk, u kterého naopak spotřeba
elektrické energie v závislosti na čase roste. Spotřeba elektrické energie u rodiny s dětmi
se pohybuje od 2400 kWh/rok do 3250 kWh/rok.
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Graf 2: Celková potřeba tepla na ohřev teplé vody

Graf ukazuje, že největší potřeby tepla na ohřev teplé vody dosahuje rodina s dětmi. Je to
dáno tím, že během let 2024-2034 žijí v domě 4 obyvatelé. Naopak nejnižší spotřebu tepla
na ohřev teplé vody bude mít starší rodina, zejména pak v letech 2037-2040.
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Graf 3: Celková potřeba tepla na vytápění

Z grafu je patrné, že mladý člověk a starší rodina budou svůj dům vytápět téměř stejně.
Jejich potřeba tepla na vytápění v závislosti na čase stoupá, a dosahuje hodnoty až 110 %.
Oproti tomu, potřeba tepla na vytápění pro rodinu s dětmi je na začátku sledovaného
období nejvyšší a postupem času klesá.
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5.4. Popis teplených zdrojů
Jak jsem zmínil výše, investor musí na začátku sledovaného období vyměnit stávající
zdroj tepla za nový. Abych mohl vyhodnotit, který z tepelných zdrojů je pro daného
investora nejekonomičtější, musím nejprve určit náklady na provoz jednotlivých zdrojů
tepla v průběhu 20 let. Do analýzy jsem vybral pět různých zdrojů tepla, a to tepelné
čerpadlo země/voda, plynový kondenzační kotel, zplynovací kotel na dřevo, elektrokotel
a kotel na hnědé uhlí. Ceny montáží, doby životností a nutné servisní zákroky na
jednotlivých tepelných zdrojích jsem konzultoval s externí montážní společností.

5.4.1. Tepelné čerpadlo země/voda
Pro analýzu jsem vybral tepelné čerpadlo NIBE F1255-16 R s nerezovým zásobníkem
teplé vody. Výkon TČ je 4-16 kW. [48] Pořizovací cena tohoto typu je 280 000 Kč
bez DPH. Dále je nutné přikoupit elektrický bivalentní zdroj, který výrobce TČ nabízí za
cenu 6 300 Kč bez DPH. [49] K pořizovacím nákladům je nutné ještě přičíst cenu
montáže. Ta činí 13 150 Kč bez DPH. [51] Součet pořizovacích nákladů je 344 368 Kč
včetně DPH.
Do průběhu sledovaného období je nutné zahrnout náklady na servis a revize TČ. Jednou
za 5 let je nutné provést na TČ servis v hodnotě 5 000 Kč a jednou za deset let se provede
servis v hodnotě 20 000 Kč včetně DPH. Životnost TČ uvažuji 15 let a cenu vytvořeného
GJ tepla 250 Kč. [50]

5.4.2. Plynový kondenzační kotel
Pro analýzu jsem zvolil sestavu plynového kotle Vaillant VUI 246/5-5 ecoTEC plus s
regulací eRELAX. Výkon kotle je 4,2 – 21,2 kW a pořizovací cena činí 59 900 Kč bez
DPH. [52] Cenu montáže uvažuji 1 875 Kč bez DPH. [53] K tomu, aby mohl plynový
kondenzační kotel vůbec fungovat, potřebuji do objektu zavést plyn. Cenu přípojky
odhaduji na 30 000 Kč bez DPH. Posledním počátečním nákladem je odkouření
plynového kondenzačního kotle. Cena se pohybuje okolo 1 000 Kč za bm bez DPH.
Pokud uvažuji 9,5 m dlouhé těleso, cena bude 9 500 Kč bez DPH. [54] Suma pořizovacích
nákladů činí 116 466 Kč vč. DPH.
Cena vytvořeného GJ tepla se pohybuje okolo 412 Kč. [55] U plynového kotle je nutné
každý rok provést revizi. Ta investora stojí 2 156 Kč vč. DPH. [53] Dále každý šestý rok
uvažuji servisní zákrok v hodnotě 2 500 Kč vč. DPH. Celkovou životnost plynového
kondenzačního kotle uvažuji 13 let.
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5.4.3. Zplynovací kotel na dřevo
Jako další variantu zdroje tepla jsem vybral zplynovací kotel VIADRUS HERCULES
U68 s výkonem 18 kW. Pořizovací cena je 37 710 Kč včetně DPH. [56] Dále je nutné
k tomuto kotli dokoupit akumulační nádrž v odhadované hodnotě 10 000 Kč a expanzní
nádobu v odhadované hodnotě 1 000 Kč. Obě uvedené ceny jsou včetně DPH. Montáž
kotle, expanzní a akumulační nádoby odhaduji dle [57] na 10 000 Kč bez DPH. Nutné je
i vložkování komína. Cena vložkování se pohybuje také okolo 1 000 Kč za bm, tedy
celková cena vložkování je 9 500 Kč bez DPH. Suma pořizovacích nákladů je 71 135 Kč
včetně DPH.
Cena vytvořeného GJ tepla se pohybuje okolo 274 Kč. [55] U kotlů na tuhá paliva je
nutné každý rok provést vyčištění komínového tělesa. To odhaduji na částku 900 Kč vč.
DPH. Dále každý čtvrtý rok odhaduji servisní zákrok v hodnotě 5 000 Kč vč. DPH.
Celkovou životnost zplynovacího kotle na dřevo uvažuji 12 let.

5.4.4. Elektrokotel
Další variantou zdroje tepla může být pořízení elektrokotle DUKO Typ III, standard o
výkonu 18 kW. Pořizovací cena kotle je 19 866 Kč včetně DPH. V ceně je oběhové
čerpadlo a expanzní nádoba. [59] Cenu akumulační nádrže odhaduji na 10 000 Kč včetně
DPH. Cena montáže a zprovoznění kotle je 6 990 Kč včetně DPH. [60] Celkové
pořizovací náklady na elektrokotel tedy jsou 36 856 Kč včetně DPH.
Oproti nízkým pořizovacím nákladům je cena za vyrobený GJ tepla relativně vysoká. 1
GJ tepla vyrobený elektrokotlem stojí 810 Kč. [55] Každé dva roky odhaduji na
elektrokotli servisní zákrok ve výši 2 000 Kč vč. DPH. Životnost uvažuji 15 let.

5.4.5. Kotel na hnědé uhlí
Jako poslední zmíněný zdroj tepla uvádím kotel na spalování hnědouhelných briket
ATMOS C 18 S o výkonu 20 kW. Pořizovací náklady jsou podobné jako u zplynovacího
kotle na dřevo. Pořizovací cena je 33 832 Kč včetně DPH. [58] Stejně jako u zplynovacího
kotle na dřevo je nutné i u tohoto kotle pořídit expanzní a akumulační nádobu v celkové
odhadované hodnotě 11 000 Kč včetně DPH a provést montáž a zapojení v hodnotě
10 000 Kč bez DPH. Stejně tak je nutné provést vložkování komína. Suma pořizovacích
nákladů je 67 257 Kč včetně DPH.
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Cena vytvořeného GJ tepla se pohybuje okolo 247 Kč. [55] Opět je nutné započítat
vyčištění komínového tělesa v odhadované hodnotě 900 Kč vč. DPH ročně. Dále každé
tři roky odhaduji servisní zákrok v hodnotě 2 500 Kč vč. DPH. Celkovou životnost
plynového kondenzačního kotle uvažuji 14 let.

5.4.6. Dotace
Z programu Nová zelená úsporám lze také získat dotaci na výměnu neekologického
zdroje tepla za nový. Získat lze až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše ale
350 000 Kč.
Tabulka 19: Podporované typy zdrojů energie [61]

Výše podpory

Výše podpory

[Kč/dům]

[Kč/dům]

se zateplením

bez zateplení

50 000

40 000

100 000

80 000

50 000

40 000

50 000

40 000

Tepelné čerpadlo voda/voda

100 000

80 000

Tepelné čerpadlo země/voda

100 000

80 000

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

75 000

60 000

Plynový kondenzační kotel

35 000

25 000

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000

30 000

Typ zdroje
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou
paliva
Krbová kamna na biomasu s teplovodním
výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené
krbové vložky s teplovodním výměníkem
Krbová kamna nebo vložka na biomasu s
teplovodním výměníkem se samočinnou
dodávkou paliva

Z tabulky je patrné, že na teplené čerpadlo můžeme obdržet dotaci ve výši 100 000 Kč a
na plynový kondenzační kotel 35 000 Kč. Na oba kotle na tuhá paliva můžeme obdržet
dotaci až 50 000 Kč, nicméně jejich pořizovací cena by musela být alespoň 100 000 Kč.
Proto budu uvažovat maximální výši dotace ve výši 50 %. Tedy na zplynovací kotel na
dřevo obdržíme 35 567 Kč a na kotel na hnědé uhlí obdržíme 33 628 Kč. Na elektrokotel
neobdržíme žádnou dotaci. O výši udělené dotace vždy rozhoduje Státní fond životního
prostředí ČR. [61]
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6. Výpočetní nástroj pro ekonomicko-technické posouzení
variant
Jak jsem zmínil výše, pro zjednodušení dané problematiky jsem vytvořil výpočetní
nástroj, který umí porovnat dvě varianty zateplení obvodových zdí a dalších opatření mezi
sebou a určit, v jakém roce se finanční investice do zateplení vrátí.
Pro vytvoření výpočetního nástroje jsem pracoval v softwaru Microsoft Excel 365,
v němž jsem využil zejména funkce KDYŽ, SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, A, SUMA,
CONCATENATE, IFERROR nebo funkci ověření dat.
Pro vyhodnocení ekonomicko-technické výhodnosti zateplení využívá výpočetní nástroj
dat, které jsou popsány v kapitole 5. Tedy uvažuje chování tří různých rodin po dobu 20
let, různé varianty zateplení budovy a různé zdroje tepla. Do výpočtu provozních nákladů
pro jednotlivé tepelné zdroje jsem uvažoval potřebné revize, pravidelnou údržbu a také
jednu obnovu tepelného zdroje během 20 let. Pro zjištění potřebných nákladů na zateplení
jednotlivých konstrukcí jsem vytvořil položkové rozpočty v programu KROS 4.
V programu jsou uvedeny směrné ceny.
Pro vyhodnocení si uživatel výpočetního nástroje musí zvolit šest vstupních údajů na
kartě „ZADÁNÍ + VÝSLEDKY“. Uživatel musí nejprve vyplnit vstupní údaje v tabulce
nadepsané „Primární rodina“.


Prvním údajem je volba rodiny. Uživatel si vybere jednu ze tří rodin (mladý člověk,
starší rodina, rodina s dětmi). Popis chování vybrané rodiny během sledovaného
dvacetiletého období najde v kapitole 5.3.



Druhým vstupním údajem je volba zateplení. Uživatel si opět vybere jednu ze tří
variant zateplení domu. Uživatel má na výběr z varianty pasivního domu, standardně
zatepleného domu nebo nezatepleného domu-referenční varianta. Skladby a popis
jednotlivých variant najde uživatel v kapitole 5.2 Popis variant zateplení.



Dalším vstupním údajem pro vyhodnocení analýzy je průměrná teplota v domě.
S rostoucí teplotou samozřejmě rostou i náklady na vytápění, tudíž je nutné
zohlednit, na jakou teplotu se bude dům vytápět. Uživatel si může vybrat z hodnot
18 °C, 20 °C, 22 °C, 24 °C nebo 26 °C.



Čtvrtým vstupním údajem je volba zdroje tepla. Uživatel si může vybrat, jestli se
dům bude vytápět pomocí elektrokotle, tepelného čerpadla země/voda, kotle na
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dřevo, plynového kondenzačního kotle nebo kotle na hnědé uhlí. Náklady spojené
s provozem jednotlivých zdrojů tepla a jejich technické údaje najde uživatel
v kapitole 5.4 Popis tepelných zdrojů.


Předposledním údajem pro vyhodnocení analýzy je volba způsobu ohřevu teplé
vody. Uživatel programu se může rozhodnout, jestli se teplá voda bude ohřívat
pomocí elektrického boileru s účinností 90 % nebo pomocí zdroje tepla.



Šestým, tedy posledním, údajem je volba míry budoucí hodnoty peněz. Zde má
uživatel na výběr 6 různých procentních sazeb. 0 %, 2 %, 4 %, 6 %, 8 % a 10 %. Na
základě reálných růstu energií v předchozích letech, doporučuji zvolit hodnotu 6 %.

Primární rodina
Volba rodiny
Varianta zateplení
Průměrná teplota v domě [°C]
Zdroj tepla
Ohřev teplé vody
Míra časového faktoru

Rodina s dětmi
Pasivní dům
22
Tepelné čerpadlo
Pomocí zdroje tepla
6%

Obrázek 12: Vstupní data pro primární rodinu

Pokud uživatel programu vyplní tabulku, pod vstupními daty se vypočítá potřeba tepla a
náklady za období dvaceti let spojené s ohřevem teplé vody, elektřinou, vytápěním,
pořízením a revizemi tepleného zdroje a náklady na rekonstrukci domu.
Potřeba tepla [GJ/rok]
Celková potřeba tepla za 20 let [GJ]
Celkové náklady na ohřev vody
Celkové náklady na elektřinu
Celkové náklady na vytápění
Celkové náklady spojené s pořízením a revizemi zdroje tepla
Počáteční náklady na zateplení obvodových zdí
Počáteční náklady na zateplení střechy
Počáteční náklady na zateplení podlahy, včetně výměny dveří a zárubní
Počáteční náklady na výměnu oken a vstupních dveří
Počáteční náklady na rekonstrukci domu bez dotací

59.5
1142
218 396 Kč
347 548 Kč
146 739 Kč
1 228 210 Kč
394 505 Kč
264 209 Kč
270 021 Kč
256 566 Kč
1 185 302 Kč

Obrázek 13: Výpočet nákladů

Poté co uživatel vyplní vstupní hodnoty v tabulce „Primární rodina“, musí vyplnit i
vstupní hodnoty v tabulce „Referenční rodina“. Aby následné vyhodnocení fungovalo
správně, je nutné mít v tabulce „Referenční rodina“ nižší počáteční náklady než v tabulce
„Primární rodina“.
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Výstupem výpočetního nástroje je graf, který znázorňuje náklady spojené s vybranými
vstupními údaji ve sledovaném dvacetiletém období. V grafu jsou dvě křivky, modrá
ukazuje

náklady

primární

rodiny

oranžová

náklady

rodiny

referenční.
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Graf 4: Vyhodnocení celkových nákladů

Dalším výstupem výpočetního nástroje je graf rozdílů celkových nákladů mezi
jednotlivými variantami. Černá křivka značí nulový rozdíl nákladů a zelená křivka
vyjadřuje rozdíl celkových nákladů v čase.

1 000
500
0
-500
-1 000

Rozdíl celkových nákladů

Graf 5: Rozdíl celkových nákladů
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Právě v bodě, kde se protíná černá křivka se zelenou (nebo i v bodě, kde se protíná modrá
křivka s oranžovou), nastává okamžik, kdy se daná investice začíná vyplácet. Ostatně i
to, v jakém roce se investice vyplatí, je výstupem nástroje. Ten vypíše hlášku: „O
1 060 552 Kč vyšší počáteční investice se primární rodině vyplatí v roce 2027.“
Může nastat situace, že investice se nevyplatí do roku 2040, ale vyplatí se například až
v roce 2041. Standardně by výpočetní program tuto situaci nemohl vyhodnotit, protože
na kartě „DATA“ popisuji všechny volené parametry pouze do roku 2040. Právě kvůli
této situaci jsem do výpočetního programu přidal funkci lineárního trendu. Funkce umí
na základě předchozích nákladů odhadnout náklady až do roku 2050. Tento rok volím
z důvodu, jelikož si myslím, že investice do zateplení domu, která se nevrátí do 30 let,
není tou správnou investicí.
Zde bych chtěl ještě jednou zmínit, že aby byl výpočetní nástroj multifunkční a dal se
využít i pro jiný dům, na jiné chování rodin nebo pro jiné teplené zdroje, je ve výpočetním
nástroji na kartě „DATA“ dovoleno měnit některá pole. Měnitelná pole jsou vybarvena
zeleně. Zbytek polí ve výpočetním programu měnit nedoporučuji, zejména ne na kartě
„VÝPOČTY“.
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7. Vyhodnocení analýzy
Výpočetní nástroj umí porovnat celkem 3 643 650 kombinací. Pro vyhodnocení
ekonomické analýzy jsem vybral pouze 9 různých kombinací.
Nejdříve se zaměřím na porovnání variant u rodiny s dětmi. Uvažuji roční nárůst cen
energií 6 %, průměrnou teplotu v domě 20 °C a ohřev vody elektrickým boilerem.
Nejprve mezi sebou porovnám dvě finančně nenáročné varianty. Tou první (oranžová
křivka) je volba, že rodina dům zateplovat nebude a současně si pořídí elektrokotel jako
zdroj tepla. Druhou variantou (modrá křivka) je standardní zateplení domu a současné
pořízení elektrokotle jako zdroje tepla.
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Graf 6: Vyhodnocení celkových nákladů první kombinace

Z grafu je patrné, že pokud budeme chtít vytápět dům elektrokotlem a budeme se pouze
rozhodovat mezi tím, jestli dům zateplit či ne, o 631 094 Kč vyšší investice do standardní
varianty zateplení se investorovi vrátí v roce 2034. Mohu ještě zvažovat, zda dům
nezateplit ještě více, tak, aby splňoval pasivní požadavky. Návratnost této investice určuje
následující graf.
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Graf 7: Vyhodnocení celkových nákladů druhé kombinace

Z grafu je vidět, že investice do zateplení bude o 221 946 Kč vyšší oproti předchozí
variantě, ale vyplatí se o rok dříve. Proto si myslím, že tato varianta zateplení (obvodové
zdi jsou zatepleny izolační deskou TWINNER tl. 180 mm) je pro danou rodinu s dětmi
ekonomicky nejvýhodnější.
Pro třetí kombinaci jsem zvolil následující vstupní hodnoty.

Primární rodina
Volba rodiny
Varianta zateplení
Průměrná teplota v domě [°C]
Zdroj tepla
Ohřev teplé vody
Míra časového faktoru

Rodina s dětmi
Pasivní dům
22
Tepelné čerpadlo
Pomocí zdroje tepla
6%

Referenční rodina
Volba rodiny
Varianta zateplení
Průměrná teplota v domě [°C]
Zdroj tepla
Ohřev teplé vody
Míra časového faktoru

Rodina s dětmi
Pasivní dům
22
Plynový kondenzační kotel
Pomocí zdroje tepla
6%

Obrázek 14: Vstupní údaje - třetí kombinace
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Tuto kombinaci jsem zvolil proto, že mnoho investorů zvažuje, zda je lepší si pořídit do
domu tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.
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Graf 8: Vyhodnocení celkových nákladů třetí kombinace

Z grafu vyplývá, že o 160 746 Kč vyšší investice do tepleného čerpadla se poprvé vrátí
rodině s dětmi v roce 2025. Mezi roky 2026-2033 je stále investice výhodnější. Nicméně
v roce 2034 musí investor vyměnit teplené čerpadlo, což je pro něj nezanedbatelný
náklad. Tím se stává plynový kondenzační kotel na období mezi roky 2034-2038
ekonomicky výhodnější. Od roku 2038 se stává opět teplené čerpadlo výhodnější. Myslím
si, že tepelné čerpadlo je pro rodinu s dětmi do budoucna výhodnější.
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Čtvrtou kombinaci volím následovně.

Primární rodina
Volba rodiny
Varianta zateplení
Průměrná teplota v domě [°C]
Zdroj tepla
Ohřev teplé vody
Míra časového faktoru
Potřeba tepla [GJ/rok]
Celková potřeba tepla za 20 let [GJ]
Celkové náklady na ohřev vody
Celkové náklady na elektřinu
Celkové náklady na vytápění
Celkové náklady spojené s pořízením a revizemi zdroje tepla
Počáteční náklady na zateplení obvodových zdí
Počáteční náklady na zateplení střechy
Počáteční náklady na zateplení podlahy, včetně výměny dveří a zárubní
Počáteční náklady na výměnu oken a vstupních dveří
Počáteční náklady na rekonstrukci domu bez dotací

Rodina s dětmi
Pasivní dům
22
Tepelné čerpadlo
Pomocí zdroje tepla
6%
59.5
1142
218 396 Kč
347 548 Kč
146 739 Kč
1 228 210 Kč
394 505 Kč
264 209 Kč
270 021 Kč
256 566 Kč
1 185 302 Kč

Referenční rodina
Volba rodiny
Varianta zateplení
Průměrná teplota v domě [°C]
Zdroj tepla
Ohřev teplé vody
Míra časového faktoru
Potřeba tepla [GJ/rok]
Celková potřeba tepla za 20 let [GJ]
Celkové náklady na ohřev vody
Celkové náklady na elektřinu
Celkové náklady na vytápění
Celkové náklady spojené s pořízením a revizemi zdroje tepla
Počáteční náklady na zateplení obvodových zdí
Počáteční náklady na zateplení střechy
Počáteční náklady na zateplení podlahy, včetně výměny dveří a zárubní
Počáteční náklady na výměnu oken a vstupních dveří
Počáteční náklady na rekonstrukci domu bez dotací

Rodina s dětmi
Pasivní dům
22
Elektrokotel
Elektrický boiler
6%
59.5
1142
566 715 Kč
352 873 Kč
2 007 395 Kč
166 344 Kč
394 505 Kč
264 209 Kč
270 021 Kč
256 566 Kč
1 185 302 Kč

Obrázek 15: Vstupní údaje a výpočty - čtvrtá kombinace

Kombinaci volím proto, že mnoho rodin se po pořízení rodinného domu rozhodne, že
prozatím nebudou vynakládat další finance na úspornější zdroj tepla, a proto si raději
pořídí, na prvních pár let, levnější elektrokotel než dražší tepelné čerpadlo.
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Graf 9: Vyhodnocení celkových nákladů čtvrté kombinace

Ovšem jak graf ukazuje, pro rodiny s dětmi je lepší investovat do dražšího tepleného
čerpadla než do elektrokotle, protože investice se vrátí do 3 let.
Nyní se zaměřím na starší rodinu. Pro porovnání chování starší rodiny s rodinou s dětmi
slouží následující graf. Vstupní data byla pro obě rodiny stejná jako pro Graf 6. Tyto data
jsem zvolil, protože jsou v nich znázorněny největší rozdíly mezi jednotlivými rodinami.
Oranžová křivka značí rodinu s dětmi, modrá starší rodinu.
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Graf 10: Vyhodnocení celkových nákladů páté kombinace
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Je vidět, že starší rodina má nižší provozní náklady než rodina s dětmi. Je to dáno tím, že
v domě žijí pouze dva lidé. K nejvyššímu rozdílu mezi náklady, a to o 562 922 Kč,
dochází v roce 2035. Průměrný rozdíl nákladů je za sledované období 343 012 Kč, viz
následující graf.
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Graf 11: Rozdíly nákladů mezi rodinou s dětmi a starší rodinou

Pro vyhodnocení šesté kombinace zadávám následující vstupní údaje.

Referenční rodina
Volba rodiny
Varianta zateplení
Průměrná teplota v domě [°C]
Zdroj tepla
Ohřev teplé vody
Míra časového faktoru

Starší rodina
Referenční
24
Kotel na dřevo
Pomocí zdroje tepla
6%

Primární rodina
Volba rodiny
Varianta zateplení
Průměrná teplota v domě [°C]
Zdroj tepla
Ohřev teplé vody
Míra časového faktoru

Starší rodina
Pasivní dům
24
Kotel na dřevo
Pomocí zdroje tepla
6%

Obrázek 16: Vstupní údaje - šestá kombinace
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Takovéto údaje volím, protože většina starších lidí potřebuje ke své tepelné pohodě vyšší
teplotu v domě. Zároveň je spousta starších obyvatel zvyklá na to, že se musí o tepelný
zdroj pravidelně starat. Vyhodnocení nákladů ukazuje následující graf.
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Graf 12: Vyhodnocení celkových nákladů šesté kombinace

Z grafu je patrné, že se investice do zateplení domu na pasivní variantu starší rodině
nevrátí do roku 2040. Pomocí lineární regrese jsem ale odhadl, že se investice vrátí v roce
2050. Nicméně, myslím si, že tato investice není rozumná.
Pro starší rodinu bude tedy výhodnější, pokud svůj dům zateplí ve standardní variantě,
kde jsou obvodové zdi zatepleny EPS 100 tl. 100 mm.
Pro vyhodnocení sedmé kombinace jsem využil stejná vstupní data jako pro Graf 8, jen
jsem změnil typ rodiny. Tentokrát výhodnost tepelného čerpadla oproti plynovému
kondenzačnímu kotli počítám pro starší rodinu.
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Graf 13: Vyhodnocení celkových nákladů sedmé kombinace

Oproti Graf 8 se investice do tepleného čerpadla poprvé vrátí až v roce 2027. V roce 2034
musí investor opět vyměnit teplené čerpadlo za nové a tím se ekonomicky zvýhodňuje
volba

plynového

kondenzačního

kotle.

Ekonomická

výhodnost

plynového

kondenzačního kotle trvá až do roku 2040. Pokud tedy starší investor bude chtít zaručit
to, aby se mu investice do tepelného zdroje vrátila do 20 let od pořízení, doporučil bych
pořízení plynového kondenzačního kotle.
Nyní se dostávám se k poslednímu typu rodiny-mladý člověk. Pro porovnání chování
mladého člověka se starší rodinou slouží následující graf. Vstupní data byla pro obě
rodiny stejná jako pro Graf 6, a to opět z důvodu nejvíce viditelných rozdílů mezi
rodinami. Oranžová křivka značí starší, modrá mladého člověka.
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Graf 14: Vyhodnocení celkových nákladů osmé kombinace

Je vidět, že starší rodina má s mladým člověkem celkem podobné náklady na provoz
domu. Je to dáno tím, že rodiny obsahují zhruba stejný počet členů po sledované období.
K nejvyššímu rozdílu mezi náklady, a to o 268 528 Kč, dochází až v roce 2040. Průměrný
rozdíl nákladů je za sledované období 10 514 Kč, proto si myslím, že obě rodiny jsou
porovnatelné a rozdíly finančních nákladů jsou zanedbatelné. Rozdíly celkových nákladů
ukazuje následující graf.

Rozdíly celkových nákladů (starší rodina-mladý člověk)
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Graf 15: Rozdíly nákladů mezi starší rodinou a mladým člověkem
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Proto, pokud bych porovnával například výhodnost tepelného čerpadla oproti plynovému
kondenzačnímu kotli, výsledek by byl velmi podobný jako u starší rodiny.
Pro devátou, a zároveň poslední, kombinaci jsem zvolil následující vstupní údaje.

Primární rodina
Volba rodiny
Varianta zateplení
Průměrná teplota v domě [°C]
Zdroj tepla
Ohřev teplé vody
Míra časového faktoru

Mladý člověk
Pasivní dům
18
Plynový kondenzační kotel
Pomocí zdroje tepla
6%

Referenční rodina
Volba rodiny
Varianta zateplení
Průměrná teplota v domě [°C]
Zdroj tepla
Ohřev teplé vody
Míra časového faktoru

Mladý člověk
Referenční
18
Elektrokotel
Elektrický boiler
6%

Obrázek 16: Vstupní údaje pro devátou kombinaci

Tyto údaje volím, protože si myslím, že mladý člověk bude chtít co nejvíce šetřit na
vytápění budovy. „Referenční rodina“ zobrazuje variantu nejnižších možných
vynaložených finančních prostředků na začátku období. Oproti tomu „Primární rodina“
vyžaduje vyšší pořizovací náklady, ale nižší provozní.
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Graf 16: Vyhodnocení deváté kombinace

Investice do pasivního domu se mladému člověku vrátí v roce 2034. Proto si myslím, že
mladý člověk by měl svůj dům zateplit v pasivním standardu, kde jsou obvodové zdi
zatepleny izolační deskou TWINNER tl. 180 mm.
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Závěr
Práce se v prvních čtyřech kapitolách věnuje obecnému popisu tepelněizolačních látek a
materiálů, okenních konstrukcí a tepelných zdrojů. V páté kapitole se práce zaobírá
návrhem jednotlivých variant zateplení obvodových zdí, tvorbou položkových rozpočtů,
charakteristikou jednotlivých rodin a charakteristikou tepelných zdrojů. Šestá kapitola je
věnována popisu a tvorbě výpočetního programu, který umožní porovnávat varianty
zateplení obvodových zdí z ekonomického hlediska. Poslední kapitola se věnuje
ekonomicko-technickému vyhodnocení jednotlivých návrhů zateplení domu.
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření výpočetního nástroje, který by
umožnil porovnávat varianty zateplení obvodových zdí z ekonomického hlediska. Toho
bylo docíleno v kapitole 6.
Můj původní záměr byl zabývat se pouze zateplením obvodových zdí. Nicméně, během
zpracování práce jsem dospěl k rozhodnutí, že model je třeba rozšířit, protože pokud bych
porovnával pouze různé varianty zateplení obvodových zdí, stalo by se, že by většina
vytvořeného tepla unikala přes ostatní nezateplené konstrukce. Proto jsem se v práci
musel zaměřit i na zateplení podlahy na terénu a na zateplení střešní konstrukce.
Poté, co jsem navrhnul jednotlivé skladby konstrukcí domu, vytvořil jsem položkové
rozpočty na jednotlivé návrhy, abych zjistil, kolik bude zateplení domu investora stát.
Následně jsem aplikoval návrhy zateplení na rodinný dům v Dobřejovicích a na
jednotlivé typy rodin. Chování jednotlivých rodin a náklady spojené s provozem domu
jsem sledoval po dobu 20 let. Do nákladů rodiny jsem zahrnul nejen náklady spojené
s potřebou energií, ale i náklady na provoz a servis tepelného zdroje. V celkovém cash
flow jsem uvažoval i státní dotace z programu Nová zelená úsporám na zateplení domu a
na výměnu tepelného zdroje.
Dílčím cílem práce bylo nelézt optimální „strategii“ pro jednotlivé rodiny a určit, která
varianta zateplení je pro danou rodinu nejvýhodnější. Toho bylo docíleno v kapitole 7.
Například pro rodinu s dětmi vyšlo, že investicí, která se nejrychleji vyplatí, je investice
do zateplení domu v pasivním standardu. Naopak starší rodině se nevyplatí do tohoto typu
zateplení investovat, jelikož doba návratnosti investice bude při daném chování rodiny
30 let.
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