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ABSTRAKT 

 
Práce se zabývá problematikou snížení energetické náročnosti rodinného domu, kdy 

k této problematice přistupuje ve třech krocích. Zaprvé vyšetření tepelných ztrát celého objektu 

pomocí normy ČSN EN 12 831 a termokamery. Následně na to navazuje volba ekonomicky 

nejvhodnějšího řešení tak, aby bylo využito co nejmodernějších technologií pro snížení tepel-

ných ztrát a byla docílena co nejrychlejší návratnost projektu. Dále zjistíme nejvhodnější vari-

antu fotovoltaické elektrárny s přihlédnutím na různé druhy panelů. V závěru je uvedena cena 

celého projektu a jeho návratnost a následně další opatření, které by bylo možné využít pro 

snížení nákladů projektu, popřípadě pořízení dalších zařízení pro snížení spotřeby energie.  

Klíčová slova 

 

Tepelná ztráta, prostup tepla, zateplení, fotovoltaická elektrárna, fotovoltaický panel. 

ABSTRACT 

 
The thesis deals with the issue of reducing the energy intensity of a family house and 

it approaches this issue in three steps. Firstly, the examination of the heat loss of the whole 

building, using the standard ČSN EN 12 831 and thermal vision. Subsequently, this is followed 

by the choice of the most economically suitable solution, so that the most modern technologies 

for reducing heat losses can be utilized and the project repays as quickly as possible. 

Furthermore, we will find the most suitable variant of a photovoltaic power plant, with regard 

to different types of photovoltaic panels. In conclusion, the price of the entire project and 

its repay and then other measures, that could be used to reduce project costs or the acquisition 

of additional equipment to reduce energy consumption, are listed.  

Key words 

 

Heat loss, heat transmission, insulation, photovoltaic power plant, photovoltaic panels. 
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ÚVOD 
Tato práce se zabývá snižováním energetické náročnosti rodinného domu, protože snižo-

vání spotřeby energií je společensky žádoucí. Díky snížení spotřeby energií daného objektu 

dosahujeme nižšího negativního dopadu na životní prostředí a kladného dopadu na peněženku 

majitele. Prvotní investice do opatření pro snížení energetické náročnosti jsou vysoké, ale díky 

úspoře energie můžeme dosáhnou roční úspory pro posuzovaný objekt minimálně 20 000 Kč, 

když v dané výši je předpokládaná návratnost projektu 20 let.   

Hlavním cílem této práce je dosáhnout co nejnižších tepelných ztrát objektu s přihlédnu-

tím k ekonomické stránce věci. Práce se soustředí na uvedení současných možných opatření 

proti ztrátám a technologie pro snížení energetické náročnosti. Zjistíme momentální stav tepel-

ných ztrát, spáleného paliva a spotřeby elektrické energie, kdy každý z daných parametrů je po-

souzen s doporučením použití řešení vedoucí k co možná nejefektivnějšímu snížení tepelných 

ztrát daného posuzovaného objektu. Prvotní předpoklad je, že je nutná výměna všech oken a 

dveří s následným zateplením celého domu, výměna kotle a instalace fotovoltaické elektrárny.  

Doporučený přístup pro výpočet tepelných ztrát a následného zateplení je za použití 

normy ČSN EN 12 831, ve které je vše vysvětleno. Dále je užitečné termokamerou zkontrolovat 

celý objekt a zjistit případná místa největšího úniku tepla a zjištění nutnosti výměny oken 

a  dveří. 

Z důvodu zpřísňování emisních limitů kotlů je vhodné zvážit výměnu kotle. Při výběru 

kotle postupujeme podle ověřených nejnovějších technologií kotlů na dřevo s co nejnižší pro-

dukcí škodlivých emisí ve spalinách. Je doporučeno zvážení možnost instalace akumulační ná-

drže pro skladování tepelné energie z důvodu snížení produkce emisí a rovnoměrného kontinu-

álního vytápění celého rodinného domu. 

U solární elektrárny zjišťujeme nejvhodnějšího kandidáta z oblasti panelů a jím následně  

zpracován návrh solární elektrárny s výpočtem teoretické roční produkce elektrické energie. 

Pro srovnání je zjištěna ekonomická náročnost tohoto projektu u současného dodavatele elek-

trické energie, v našem případě společnosti E-ON. 

Na závěr je posouzen nejekonomičtější přístup k řešení daných problémů a jeho finanční 

realizovatelnost na základě návratnosti celého projektu. 
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1 Teoretický úvod 

1.1 Snížení energetické náročnosti 

Pro snížení energetické náročnosti rodinného domu se využívají různé moderní techno-

logie a postupy. Tato práce se soustředí pouze na metody snižování energetické náročnosti, 

které jsou vhodné pro objekt, na který je tato bakalářská práce zaměřena.  

1.1.1 Zateplení 

Pro vypracování této kapitoly byly využity tyto zdroje. [1],[2],[3],[4] 

Nejběžnějším způsobem snížení energetické náročnosti rodinného domu je zateplení. 

K tomu se využívají různé materiály, které mají jednu specifickou vlastnost, a to nízkou hod-

notu přestupu tepla 𝜆 ≤ 0,06 𝑊 ∗ 𝑚−1 ∗ 𝐾−1. Zateplením docílíme hlavně snížení tepelných 

ztrát objektu, dále pak snížení hlukové zátěže a zabránění promrzání objektu, což má pozitivní 

vliv na životnost. Zateplovat je možno jak zvenku, tak zevnitř. Zateplování zevnitř však není 

vhodná varianta, jelikož často dochází ke srážení vzdušné vlhkosti mezi izolací a nosnou zdí, 

což má za následek snížení životnosti těchto materiálů v důsledku napadení plísní. 

Zateplení fasády 

Fasády se v ČR zateplují nejčastěji zvenčí kvůli nesporným výhodám této varianty. Ven-

kovní zateplení se realizuje převážně kontaktně nebo na principu provětrávané fasády. Jako 

materiál na zateplení se používá minerální vlna nebo různé variace polystyrenu. 

Pěnové izolační materiály: 

• Pěnový polystyren EPS  λ =  0,035 –  0,040 W ∗ m−1 ∗ K−1 

tento materiál špatně snáší vyšší teploty a nasává vlhkost, proto je nevhodný na-

příklad na staré domy s vyšší vlhkostí nebo pod fasády tmavé barvy. Jeho nespor-

nou výhodou je však jeho cena. 

• Šedý polystyren   λ =  0,033 W ∗ m−1 ∗ K−1 

je to nový typ pěnového polystyrenu, do kterého je přimíchán grafit pro snížení 

součinitele tepelné vodivosti. Nevýhodou tohoto materiálu je, že se muže instalo-

vat pouze na fasádu ve stínu, hrozí totiž popraskání vlivem tepelné roztažnosti.  

• Extrudovaný polystyren λ =  0,034 W ∗ m−1 ∗ K−1 

je ve srovnáním s EPS dražší, ale má uzavřené póry, takže nenasává vlhkost. 

Má také velikou životnost a mechanickou odolnost. 

• Pěnový polyuretan PUR λ =  0,023 − 0,030 W ∗ m−1 ∗ K−1 

výhodou pěnového polyuretanu je jeho teplotní odolnost od -50 až do 130 °C, 

nevýhodou je citlivost na UV záření, proto je potřeba nanést ochranný nátěr.  

Obr. 1 EPS [5]   Obr. 2 Šedý polystyren [6]             Obr. 3 PUR [7] 
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Minerální izolační materiály:  

• Používají se nejen pro zateplení fasád, ale také pro zateplená stropů, střech a oken. 

• Skelná vlna   λ =  0,032 − 0,050 W ∗ m−1 ∗ K−1 

izolace ze skelné vlny je vysoce paropropustná, což dovoluje domu dýchat, bohu-

žel skelná vata má velikou nasákavost a při manipulaci je potřeba ochranných 

pomůcek.  

• Minerální vlna  λ =  0,035 − 0,042 W ∗ m−1 ∗ K−1 

podobá se velice skelné vlně s tím rozdílem, že je nehořlavá. 

 

1.1.2 Okna 

Plastová 

Plastová okna jsou dnes nejpoužívanějším typem oken z důvodu jejich dostupné ceny 

a nenáročnosti na údržbu. Dalším velkým pozitivem je široký výběr designu plastových oken, 

což se však následně odráží v jejich ceně. Pokud chceme například jiná než klasicky bílá okna, 

cenové zvýhodnění plastových oken téměř zmizí. Za určité typy zbarvení může cena vzrůst 

několikanásobně, v tom případě je lepší variantou koupit okna dřevěná. [10] 

Dřevěná 

Dřevěná okna se používají dlouhou dobu, proto je jejich technologie propracovaná. Jed-

ním z hlavních důvodů pořizování dřevěných oken je jejich vzhled, který na rozdíl od plasto-

vých oken je pohledově příjemnější. Dřevěná okna mají mnohem větší statickou únosnost než 

okna plastová, která je nutno ocelově vyztužovat. Největším záporem dřevěných oken je nut-

nost údržby. Okna se musejí pravidelně natírat, a to v rozmezí 5-10let. Obnovou nátěru lze 

dosáhnout úplně nového vzhledu, což je opět u plastových oken nemožné. Životnost dřevěných 

udržovaných oken je velice vysoká, jak dokládají stavby např. z 19. století. [10] 

Obr. 4 Minerální vlna [8] Obr. 5 Minerální vata [9] 
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Dvojsklo nebo Trojsklo 

Trojsklo má mnohem větší izolační vlastnosti než dvojsklo, zato je ale dražší. Trojsklo 

má λ okolo 0,5-0,8 W ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1, dvojsklo je na tom o něco hůře λ= 1,0-1,1 W ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1. 

Pokud chceme snížit ztrátu tepla, je vhodnější variantou volit trojsklo, jelikož nepropouští tolik 

tepla, jak z venku dovnitř, tak obráceně. Dvojsklo je rozumné využít například na slunečné 

straně domu, kdy v případě použití trojskla by se většina tepla odrazila a nedostala skrz skla 

dovnitř, zatímco dvojsklo nám umožní vyhřát místnost slunečními paprsky lépe. Nejlepší 

je tedy kombinace obou, na stinných stranách domu použít okna se třemi vrstvami skel a na slu-

nečné straně domu se doporučuje použít okna se dvěma vrstvami skel. [10]  

1.1.3 Kotle 

Vzhledem ke zpřísňování emisních limitů a zákazu výroby kotlů 1-3 generace a blížícímu 

se termínu zákazu používání kotlů 1 a 2 generace je nejrozumnějším krokem uvažovat o poří-

zení kotlů 5 generace, a to jak z ekonomického, tak ekologického hlediska. Domovní kotle mů-

žeme rozdělit na dvě hlavní skupiny, kotle na plynná a tuhá paliva. Tyto skupiny se nadále dělí 

podle technologií spalování paliva a podle konstrukce jednotlivých kotlů. 

Plynové kotle 

Kondenzační: 

 fungují na stejném principu jako nekondenzační plynové kotle. Plyn je spalován v ply-

nové komoře, kam je přiváděn přes soubor trysek. Rozdíl kondenzačního a nekondenzačního 

plynového kotle je v tom, že u kondenzačního kotle dochází ke kondenzaci vody ve spalinách, 

čímž je docíleno vyšší účinnosti těchto kotlů, přes 105 %, vztaženo k výhřevnosti paliva. Vý-

roba nekondenzačních plynových kotlů je v současné době na ústupu, neboť kondenzační kotle 

mají tak pozitivní vlastnosti a jejich cena je nyní rovněž příznivá, že v současné době nemá 

smysl uvažovat o koupi nekondenzačního kotle. 

Obr. 6 Trojsklé a dvojsklé provedení okna [11] 
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Kotle na tuhá paliva 

Odhořívací: 

 do kotle se manuálně přikládá shora palivo, které odhořívá odspoda. Spaliny a plamen 

proudí buď dospodu nebo do boku kotle, podle toho, zda se jedná o kotel s bočním nebo spodní 

tahem. Díky tomuto způsobu  spalování je zajištěno dokonalého, pomalého, kontinuálního od-

hořívání malého množství paliva. Největším záporem těchto kotlů je jejich interval přikládání, 

kdy se musí přikládat cca každé 3h podle velikosti násypky. Na druhou stranu jsou tou nejlev-

nější variantou kotlů na tuhá paliva, pokud nebereme v potaz prohořívací kotle, které zde nejsou 

uvedeny z důvodu jejich špatných spalovacích vlastností a následné nesplnění emisních limitů 

5. třídy. Účinnost odhořívacích kotlů je cca 60-80 %. [13] 

 

Zplynovací: 

 stejně jako u odhořívacího kotle se palivo přikládá manuálně ze shora. Do spodní části 

je přiváděno podstechiometrické množství vzduchu. V palivu hoří uhlík na CO a uvolňují 

se další hořlavé plyny. Tyto plyny jsou skrz spalovací trysku vedeny do spalovací komory, 

Obr. 7 Kondenzační kotel [12] 

Obr. 8 Odhořívací kotel [13]  
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kde dochází ke spalování hořlavých plynů vyloučených termickým rozkladem paliva. Díky to-

muto způsobu spalování je dosaženo nejvyšší možné účinnosti spalování, a to 70-90 %, a také 

úspory paliva. Zplynování je pomalý proces, proto interval přikládání do těchto kotlů je pouze 

2-3× za den. Tato technologie má nejmenší produkci škodlivin, jelikož spalování plynného pa-

liva je nejčistší možný způsob spalování. Nevýhodou těchto kotlů je jejich cena, která může být 

až dvojnásobná oproti kotlům odhořívacím. [13] 

Automatické: 

 jedná se o nejmodernější kotle, které spalují pelety, jež se vyrábí z různých dřevin a by-

lin a také uhlí. Pelety jsou dopravovány periodicky do spalovací komory. Tímto je docíleno 

stability spalovacího procesu a stability výkonu kotle, dále nízké produkce spalin, vysoké účin-

nosti, přes 80 %, a úspory paliva. Výhoda automatických kotlů oproti kotlům s manuálním při-

kládáním je v tom, že četnost přikládání je odvozena od velikosti násypky. Násypky jsou řešeny 

jako součást kotle nebo v některých případech je násypkou celá místnost umístěna v blízkosti 

kotle, odkud je šnekovým dopravníkem dopravováno palivo do kotle. V takovém případě téměř 

není potřeba kontrolovat obsah paliva v násypce, neboť tímto způsobem doplňování paliva 

je možné pokrýt celou topnou sezonu. Cena těchto typů kotlů je z posuzovaných nejvyšší, 

a to až trojnásobek ceny kotlů odhořívacích.[13]  

  

Obr. 9 Zplynovací kotel [13] 

Obr. 10 Automatický kotel 

s otočným roštem [13] 

Obr. 11 Automatický kotel se šnekovým 

dopravníkem [13] 
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1.2 Fotovoltaická elektrárna 

Pro vypracování této kapitoly byly využity tyto zdroje [14], [15], [16]  

1.2.1 Typy fotovoltaických panelů 

Dnešní trh nabízí FV panely tří různých generací. Do první generace spadají monokrys-

talické a polykrystalické křemíkové panely, které jsou nejpoužívanější, nejstarší technologií FV 

panelů. Do druhé generace patří různé varianty tenko-filmých PV panelů. Třetí generace solár-

ních panelů je převážně stále ve výzkumu a používá hlavně tenko-filmé technologie. Některé 

tyto panely jsou vyrobeny z organických materiálů. 

1. Generace 

Monokrystalické křemíkové panely – jedná se o PV panely, které jsou vyrobeny z vysoce 

kvalitního monokrystalu křemíku. Díky čistotě křemíku tento typ panelů dosahuje prozatím 

nejvyšších účinností, přes 20 %. Monokrystalické panely jsou nejúčinnější, zabírají nejmenší 

plochu a mají největší životnost. Bohužel tyto vlastnosti se odrážejí v ceně, kdy tento typ panelu 

je nejdražším ze všech. 

Polykrystalické křemíkové panely – tyto panely jsou vyrobeny z polykrystalického kře-

mičitého materiálu. Polykrystalický křemíkový panel nemá tak vysokou účinnost jako mono-

krystalický panel, i tak je jeho účinnost dosti vysoká, kolem 15 %. Polykrystalické panely jsou 

náchylnější na teplotu. Se zvyšující se teplotou se jejich účinnost snižuje, na rozdíl od mono-

krystalických panelů, které na teplotu nejsou tolik náchylné. Polykrystalické solární články mají 

podobné vlastnosti jako monokrystalické, jen jejich účinnost je nižší a cena příznivější.  

Obr. 12 monokrystalický panel[17]   

Obr. 13 Polykrystalický panel [18]  
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2. Generace thin-film 

Panely typu thin-film – tyto panely jsou vyráběny tak, že se několik vrstev tenkého foto-

voltaického materiálu nanese na substrát. Tyto panely mají různé vlastnosti podle použití foto-

voltaického materiálu. Všechny však mají jednu stejnou vlastnost, thin-film panely jsou flexi-

bilní, což otevírá dveře alternativním způsobům využití. 

A-SI panely – jsou panely, jež jako fotovoltaickou vrstvu využívají amorfní křemík. Vý-

stupní elektrická energie těchto panelů je malá, proto se v minulosti používali pro napájení ka-

pesních kalkulaček. Dnes, díky technologickým posunům, je tyto panely možné využít i pro 

větší instalace, a to díky technologii zvané stacking. Tato technologie umožňuje skládat jednot-

livé vrstvy na sebe a propojit je, čímž je docíleno větší účinnosti, kolem 6-8 %. Výhodou těchto 

panelů je, že na jejich výrobu je potřeba cca 1 % křemíku, jež je nutno na vyrobení panelů 1. 

generace, ovšem stacking technologie je finančně velmi náročná. 

CIS/CIGS panely – fólie je u těchto panelů tvořená z prvků Cu, In, Ga, Se. Tyto panely 

jsou jedny z nejlepších thin-film panelů na trhu. Mají největší účinnost, cca 10-12 %, a na rozdíl 

od jiných thin-film technologií neobsahují kadmium, proto nejsou tolik toxické. Největší výho-

dou CIGS panelů je to, že tento materiál lze nastříkat na jakýkoliv povrch, například fasádu, 

střechu, a tím udělat jeden velký PV panel z “celého domu,“ což je nesporná výhoda oproti 

dosavadním panelům. Ovšem tyto panely jsou stále ve vývoji a lze předpokládat, že jejich účin-

nost poroste, a naopak cena se bude snižovat díky novým způsobům nanášení materiálu na po-

vrchy. I tak se v současnosti jedná o nejlepší panely v poměru cena - výkon i výkon - plocha.  

Obr. 14 A-Si panel [19] 

Obr. 15 CIGS panel [20] 
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1.2.2 Možnosti konstrukce 

Jako jedna z možností instalace PV panelů je integrace panelů do stěn domu, oken 

a střešní krytiny, o které měl nedávno prezentaci Elon Musk. Tyto instalace jsou velice lákavé 

z hlediska pokroku a estetičnosti těchto provedení. Bohužel zmíněné technologie jsou pro vět-

šinu domácností příliš drahé, a proto si volí možnost klasické montáže na střechy. Pro největší 

účinnost je třeba dbát na to, aby byly panely orientovány přesně na jih a podle toho, v jakých 

měsících je kladen nárok na největší produkci elektrické energie, se panely nastavují pod růz-

ným úhlem.  

Tab. 1.1 Sklon montáže fotovoltaických panelů 

Měsíce Optimální sklon 

5,6,7 35° 
Letní provoz 

40° 
Celoroční provoz 

45° 

8,4 40° 

9 50° 

3 50° 
Zimní provoz 

75° 
10,2 65° 

11,12,1 90° 

 

Solární elektrárny lze instalovat s různými zařízeními pro akumulaci energie. Elektric-

kou energii můžeme přímo uskladňovat v bateriích, nebo přeměnit na teplo, a to potom usklad-

ňovat v akumulačních nádržích, obsahující medium, do kterého se teplo uschová. Rovněž je 

možné teplo uschovat v půdě, kdy přes léto budeme přebytečnou energií ohřívat půdu a v zimě 

toto teplo odebereme zpět. Baterie mají z těchto zařízení nejmenší ztrátu energie, ale jsou také 

nejdražší. Baterie na úschovu energie pro rodinný dům může stát více jak samotná instalace 

solární elektrárny, proto pro úschovu velkého množství energie je výhodnější uschovat energii 

v akumulačních nádržích. Společnost E.ON nabízí svým zákazníkům možnost virtuální baterie. 

Tato nabídka představuje možnost přebytku energie dodávat do sítě, dodavatel, tedy společnost 

E.ON, eviduje množství této dodané elektřiny a od ní odečítá elektřinu zákazníkem odebranou. 

Zákazník potom, pokud vyrobí více elektrické energie než spotřebuje, za odebranou elektřinu 

neplatí, naopak peníze od E.ONu za přebytky dodané elektřiny dostává.  

1.3 Tepelné ztráty 

Pro vypracováni této kapitoly byly využity tyto zdroje. [21], [22] 

Jakékoliv těleso, jež má teplotu větší než 0 K vyzařuje tepelné záření. Toto vyzařování 

způsobuje, že teplota tohoto tělesa klesá, dokud se nevyrovná s teplotou prostředí, ve které 

se těleso nachází. Tepelná ztráta je tedy rovna teplu, jež těleso odevzdalo do okolí. K tepelným 

ztrátám u vytápěných prostor dochází dvěma způsoby. Zaprvé prostupem tepla do chladnějších 

nevytápěných místností nebo okolí. Druhou tepelnou ztrátou je větrání, které odvádí teplý 

vzduch z vnitřku budovy ven a studený zase dovnitř.  
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1.3.1 Prostup tepla 

Pro zjištění tepelných ztrát objektu je potřeba vědět, jaký prostup tepla mají materiály, 

ze kterých je dům tvořen. K prostupu tepla dochází díky termofyzikálním zákonům, kdy teplejší 

těleso vždy odevzdává svoje teplo studenějšímu. Pro kvantifikování tepla ztraceného prostupem 

se užívá součinitel prostupu tepla, jež vyjadřuje kolik tepla unikne z 1 m2 konstrukce při rozdílu 

teplot 1 K. Prostup tepla závisí na tom, z jakého materiálu je daná konstrukce vyrobena. V rov-

nici součinitele prostupu tepla 

kde 𝑈𝑘 [W ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] součinitel prostupu tepla 

  𝑅𝑇 [𝑚2 ∗ 𝐾 ∗ 𝑊−1] odpor konstrukce při přestupu tepla 

je vidět, že je závislý na odporu konstrukce pro přestup tepla. Tepelný odpor konstrukce nám 

udává, jakou plochou a při kterém rozdílu teplot dojde k přestupu 1 W a je specifický pro každý 

materiál. Obsahuje v sobě součinitel tepelné vodivosti, který má pro každý materiál specifickou 

hodnotu. 

 
𝑅 =

𝑑

𝜆
 (1.2) 

   

kde 𝑑 [𝑚]   tloušťka stěny 

  𝜆 [𝑊 ∗ 𝑚−1 ∗ 𝐾−1] součinitel tepelné vodivosti 

Předchozí vztah platí pro prostup skrz jednoduchou stěnu, v praxi však stěny mají několik růz-

ných vrstev. Proto se využívá vztahu 

 
𝑅 = 𝑅𝑠𝑖 + ∑

𝑑𝑖

𝜆𝑖
+ 𝑅𝑠𝑒

𝑛

𝑖=1

 (1.3) 

   

kde 𝑅𝑠𝑖 [𝑚2 ∗ 𝐾 ∗ 𝑊−1] odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 

  𝑅𝑠𝑒 [𝑚2 ∗ 𝐾 ∗ 𝑊−1] odpor při přestupu tepla na vnější straně 

1.3.2 Přenos tepla 

Přenos tepla je děj, při kterém dochází k předání energie mezi soustavou a okolím nebo 

dvěma soustavami. K přenosu tepla dochází třemi způsoby. Vedením (Kondukcí), Prouděním 

(Konvekcí), Radiací (Zářením). Dominantní způsob přenosu tepla se mění podle teploty po-

vrchu. Při teplotách do 400 °C dominuje kondukce s konvekcí, nad 400 °C dominuje radiace. 

Při přenosu tepla se řeší intenzita přenosu tepla tzv. tepelný tok.  

  

 
𝑈𝑘 =

1

𝑅𝑇
 (1.1) 
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�̇� =

𝑄

𝜏
 (1.4) 

   

kde �̇� [W ∗ 𝑠−1]  tepelný tok 

  𝑄 [W]   teplo 

  𝜏 [s]   čas 

Přenos tepla Radiací 

Teplo, které povrch tělesa o dané teplotě uvolní radiací, se dá vyjádřit pomocí vztahu: 

 𝑄 = 𝜎 ∗ 𝑆 ∗ 𝑇4 (1.5) 

   

 kde Q [𝑊]   Celkový tepelný tok 

  𝜎 [𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−4] Stefan-Boltzmannova konstanta 

  𝑆 [m2]   plocha přestupu 

  Δ𝑇 [°C]   teplotní diference 

Přenos tepla Kondukcí 

Teplo, které přestoupí skrz rovinnou a válcovou složenou stěnu, se dá vyjádřit pomocí 

rovnic: 

 

 𝑄 = 𝑈𝑘 ∗ 𝑆 ∗ Δ𝑇 (1.6) 

   

 
𝑈𝑘 =

1

∑
𝑑𝑖

𝜆𝑖

𝑛
𝑖=1

 
(1.7) 

   

Obr. 16 Přestup tepla kondukcí skrz složenou rovinnou stěnu t=tep-

lota, d=tloušťka, 𝜆=součinitel tepelné vodivosti, Q=teplo [23] 
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a 

 

 𝑄 = 𝑈𝑘 ∗ 𝑙 ∗ Δ𝑇 (1.8) 

   

 𝑈𝑘 =
𝜋

∑
1

2 ∗ 𝜆𝑖
∗ ln

𝑑𝑖 𝑜𝑢𝑡

𝑑𝑖 𝑖𝑛

𝑛
𝑖=1

 
(1.9) 

   

 kde 𝑙 [𝑚]   délka válcové trubky 

  𝑑𝑖 𝑖𝑛 [m]   vnitřní průměr trubky 

  𝑑𝑖 𝑜𝑢𝑡 [m]   vnější průměr trubky 

Přenos tepla Konvekcí 

Teplo, které přestoupí skrz rovinnou a válcovou složenou stěnu, se dá vyjádřit pomocí 

rovnic:  

Obr. 17 Přestup tepla kondukcí skrz válcovou stěnu t=teplota, 

d=průměr, 𝜆=součinitel tepelné vodivosti, Q=teplo [23] 

Obr. 18 Přestup tepla kondukcí a konvekcí skrz složenou rovinnou stěnu t=teplota, 

d=tloušťka, 𝜆=součinitel tepelné vodivosti, 𝛼 =součinitel přestupu tepla, Q=teplo [23] 
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𝑈𝑘 =

1

1
𝛼1

+ ∑
𝑑𝑖

𝜆𝑖
+

1
𝛼2

𝑛
𝑖=1

 
(1.10) 

   

 kde 𝛼 [𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] součinitel přestupu tepla 

 

 𝑈𝑘 =
𝜋

1
𝛼1 ∗ 𝑑𝑖𝑛

+ ∑
1

2 ∗ 𝜆𝑖
∗ ln

𝑑𝑖 𝑜𝑢𝑡

𝑑𝑖 𝑖𝑛
+

1
𝛼2 ∗ 𝑑𝑜𝑢𝑡

𝑛
𝑖=1

 
(1.11) 

   

 Kde 𝑑𝑖𝑛 [m]   vnitřní průměr obtékané trubky 

  𝑑𝑜𝑢𝑡 [m]   vnější průměr obtékané trubky 

  

 
Obr. 19 Přestup tepla kondukcí a konvekcí skrz válcovou stěnu t=teplota, d=průměr, 

𝜆=součinitel tepelné vodivosti, 𝛼 =součinitel přestupu tepla, Q=teplo [23] 
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2 Výpočet tepelných ztrát dle normy ČSN EN 12 831 
Tato kapitola byla vypracována pomocí zdrojů [24], [25] 

Projektová dokumentace objektu, díky které jsou ztráty počítány, je uvedena v Příloze 1. 

2.1 Postup výpočtu: 

a) Stanovení hodnoty výpočtové venkovní teploty a průměrné roční venkovní tep-

loty.  

b) Stanovení stavu každého prostoru (vytápěný, nevytápěný) a hodnot pro výpočto-

vou vnitřní teplotu každého vytápěného prostoru.  

c) Stanovení rozměrových a tepelných vlastností pro všechny stavební části a pro 

každý vytápěný a nevytápěný prostor.  

d) Výpočet součinitele návrhových tepelných ztrát prostupem a násobení návrhovým 

rozdílem teplot pro získání tepelných ztrát prostupem vytápěného prostoru.  

e) Výpočet součinitele návrhových tepelných ztrát větráním a násobení návrhovým 

rozdílem teplot pro získání tepelných ztrát větráním vytápěného prostoru.  

f) Stanovení celkové návrhové tepelné ztráty vytápěného prostoru sečtením návrho-

vých tepelných ztrát prostupem a návrhových tepelných ztrát větráním.  

g) Výpočet zátopového výkonu vytápěného prostoru.  

h) Stanovení návrhového celkového tepelného výkonu sečtením celkových návrho-

vých tepelných ztrát a zátopového výkonu. Celková navrhovaná tepelná ztráta vy-

tápěného prostoru. 

 𝛷𝑖 = 𝛷𝑇,𝑖 + 𝛷𝑉,𝑖 (2.1) 

   

 𝛷𝑇,𝑖 = (𝐻𝑇,𝑖𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑔 + 𝐻𝑇,𝑖𝑗) ∗ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒) (2.2) 

   

 𝐻𝑇,𝑖𝑒 = Σ(𝐴𝑘 ∗ 𝑈𝑘 ∗ 𝑒𝑘) ∗ (Σψ𝑖 ∗ l𝑖 ∗ e𝑖) (2.3) 

   

 𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 =  Σ(𝐴𝑘 ∗ 𝑈𝑘 ∗ 𝑏𝑢) ∗ (Σψ𝑖 ∗ l𝑖 ∗ 𝑏𝑢) (2.4) 

   

 𝐻𝑇,𝑖𝑔 = 𝑓𝑔1 ∗ 𝑓𝑔2 ∗ (Σ𝐴𝑘 ∗ 𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒,𝑘) ∗ 𝐺𝑤 (2.5) 

   

 𝐻𝑇,𝑖𝑗 = Σ(𝑓𝑖,𝑗 ∗ 𝐴𝑘 ∗ 𝑈𝑘) (2.6) 

   

 
𝑏𝑢 =

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑢

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒
 (2.7) 

   

 
𝑓𝑔2 =

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑚𝑒

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒
 (2.8) 

   

 
𝑓𝑖,𝑗 =

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑢

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒
 (2.9) 
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𝐵 =

𝐴𝑘

0,5 ∗ 𝑃
 (2.10) 

   

Tepelnou ztrátu větráním vypočítáme podle rovnic 

 𝛷𝑉,𝑖 = 𝐻𝑉,𝑖 ∗ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒) (2.11) 

   

 𝐻𝑉,𝑖 = 0,34 ∗ 𝑉𝑖 (2.12) 

   

 𝑉𝑖 = max (𝑉𝑖𝑛𝑓,𝑖, 𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑖) (2.13) 

   

 𝑉𝑖𝑛𝑓,𝑖 = 2 ∗ 𝑉𝑖𝑜 ∗ 𝑛50 ∗ 𝑒𝑖 ∗ 𝜀𝑖 (2.14) 

   

 𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑖 = 𝑛𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑉𝑖𝑜 (2.15) 

   

Návrhový tepelný výkon pro vytápěnou místnost: 

 𝛷𝐻𝐿,𝑖 = 𝛷𝑇,𝑖 + 𝛷𝑉,𝑖 + 𝛷𝑅𝐻,𝑖 (2.16) 

   

 𝛷𝑅𝐻,𝑖 = 𝐴𝑖 ∗ 𝑓𝑅𝐻 (2.17) 

   

2.2 Výpočet tepelných ztrát 

Dle uvedených rovnic (1.7), (2.1)-(2.17) a tabulek v příloze byla vypočtena výsledná te-

pelná ztráta celého objektu. 

Tab. 2.1 Tepelné ztráty a zátopový výkon objektu 

𝛷𝑇,𝑖𝑒 &  
𝛷𝑇,𝑖𝑢𝑒 

 [W] 

𝛷𝑇,𝑖𝑔 

 [W] 

𝛷𝑇,𝑖𝑗 

[W] 

𝛷𝑇,𝑖 

[W] 

𝛷𝑉,𝑖 

[W] 
𝛷𝑖 
[W] 

𝛷𝑅𝐻,𝑖 

 [W] 

𝛷𝐻𝐿,𝑖 

 [W] 

5761,72 639,96 0,00 6401,68 5157,81 11559,50 985,05 12544,55 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že z důvodu výpočtu tepelných ztát celého objektu nemu-

síme počítat tepelné ztráty z místnosti do místnosti, jelikož se tyto ztráty v konečném součtu 

vynulují. Celkové tepelné ztráty objektu činí 11,6 kW, což je vzhledem k velikosti domu po-

měrně nízké číslo, a proto zateplení fasády zřejmě nebude nutné. Návrhový tepelný výkon činí 

12,5 kW. Níže uvedené tabulky představují jednotlivé veličiny použité pro zjištění celkových 

tepelných ztrát. 

 Tab. 2.2 Ztráta větráním sklep 

𝜀𝑖 
[−] 

𝑒𝑖 
[−] 

𝑛50 
[ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑛𝑚𝑖𝑛 
[ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑉𝑖𝑜 
[𝑚3] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑒 

[𝐾] 

1,00 0,03 10,00 0,50 214,92 12,00 -15,00 

𝑉𝑖𝑛𝑓,𝑖 

[𝑚3 ∗ ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑖 

[𝑚3 ∗ ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑉𝑖 
[𝑚3 ∗ ℎ𝑜𝑑−1] 

𝐻𝑉,𝑖 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑉,𝑖 

 [W] 

128,95 107,46 128,95 43,84 1183,78 
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Tab. 2.3 Přestup tepla do zeminy sklep 

𝐴𝑘 

[𝑚2] 

𝑃 

[𝑚] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑚𝑒 
[𝐾] 

𝜃𝑒 
[𝐾] 

𝑓𝑔1 

[−] 

𝑓𝑔2 

[−] 

𝐵 

[𝑚] 

𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒,𝑘 

[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] 

𝐺𝑤 

[−] 

𝐻𝑇,𝑖𝑔 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑇,𝑖𝑔 

 [W] 

89,55 44,00 12,00 6,60 -15,00 1,45 0,20 4,07 0,64 1,00 16,62 448,75 

66,00 44,00 12,00 6,60 -15,00 1,45 0,20 3,00 0,37 1,00 7,08 191,21 

 

Tab. 2.4 Přestup tepla z ložnice do okolních místností 

Kudy 

𝐴𝑘 

[𝑚2] 

𝑈𝑘 
[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑢 
[𝐾] 

𝜃𝑒 
[𝐾] 

𝑓𝑖,𝑗 

[−] 

𝐻𝑇,𝑖𝑗 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑇,𝑖𝑗 

 [W] 

Stropem 13,8 0,433 20 15 -15 0,143 0,8541 29,893 

Podlahou 13,8 0,42 20 12 -15 0,229 1,3259 46,406 

Do chodby 8,82 2,056 20 23 -15 -0,086 -1,554 -54,41 

Do chodby 
dveřmi 

1,58 3,5 20 23 -15 -0,086 -0,473 -16,55 

Do vchodu 7,29 2,056 20 15 -15 0,143 2,1416 74,955 

Do pokoje 9,99 2,056 20 18 -15 0,057 1,1739 41,086 

 

Tab. 2.5 Přestup tepla ze sklepa do okolí 

Kudy 

𝐴𝑘 

[𝑚2] 

𝑈𝑘 
[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑒 
[𝐾] 

𝑒𝑘 
[−] 

𝐻𝑇,𝑖𝑒 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑇,𝑖𝑒 

 [W] 

Stěnou 37,08 0,357 12 -15 1 13,25 357,82 

Okny 2,52 2,4 12 -15 1 6,048 163,3 

Dveřmi 1,576 4 12 -15 1 6,304 170,21 

Garážovými 
vraty 

5,625 4 12 -15 1 22,5 607,5 

 

Tab. 2.6 Výpočet zátopového výkonu celého objektu 

𝐴𝑖  
[𝑚2] 

𝑓𝑅𝐻 
[𝑘𝑔 ∗ 𝑠−3] 

𝛷𝑉,𝑖 

[W] 

𝛷𝑇,𝑖 

[W] 
𝐻𝑉,𝑖 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑉,𝑖 

 [W] 

89,55 11 5157,814 6401,68 985,05 12544,55 
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3 Modernizace a opatření proti ztrátám 
Pro zjištění úniku tepla byla použita termokamera umožňující nám vidět místa propouš-

tějící nejvíce tepla. Díky tomu je možné nejlépe posoudit, jaká opatření jsou nejvhodnější pro 

snížení tepelných ztrát na daném objektu. Z přiložené obrazové dokumentace (Příloha 2.) vy-

plývá, že pravděpodobně k největším únikům dochází z důvodu nedostatečného těsnění oken, 

čímž dochází k odvodu teplého vzduchu z budovy ven. Dále fotografie dokumentují, že fasáda, 

zejména v oblasti věnců, propouští velké množství tepla. Po provedeném měření s termokame-

rou je tedy zřejmé, že na domě bude nutná úplná výměna oken a zateplení fasády. Fotodoku-

mentace střechy není přiložena, neboť tepelné ztráty jejím prostřednictvím jsou minimální.  

3.1 Fasáda 

Celková plocha domu je 233 m2, plocha pro zateplení bez plochy oken a dveří činí 208 

m2. Cena 1 m2 polystyrenu EPS o tloušťce 50 mm činí přibližně 200 Kč.  

Celkové náklady na zateplení celé fasády činí   41 000 Kč 

 

Tab. 3.1 Tepelná ztráta po zateplení fasády 

𝛷𝑇,𝑖𝑒 &  
𝛷𝑇,𝑖𝑢𝑒 

 [W] 

𝛷𝑇,𝑖𝑔 

 [W] 

𝛷𝑇,𝑖𝑗 

[W] 

𝛷𝑇,𝑖 

[W] 

𝛷𝑉,𝑖 

[W] 
𝛷𝑖 
[W] 

𝛷𝑅𝐻,𝑖 

 [W] 

𝛷𝐻𝐿,𝑖 

 [W] 

5716,06 639,96 0,00 6356,02 5157,81 11513,83 985,05 12498,88 

Z tabulky je zřejmé, že ztráty a zátopový výkon by se snížili o 45,67 W, což činí roční 

úsporu 0,12 m3 dřeva. Při současné ceně 800 Kč/1m3 roční úspora představuje 97 Kč. Návrat-

nost tohoto projektu je přes 400 let. Další varianty zateplení, např. silnější vrstva, není řešením, 

jelikož cena materiálu poroste lineárně s jeho tloušťkou, zatímco součinitel prostupu tepla s 

tloušťkou materiálu poroste logaritmicky. Pokud je ekonomicky nevýhodná izolace této 

tloušťky, bude více ekonomicky nevýhodná i izolace silnější. Na přiložené fotografii z termo-

kamery je dostatečně prokazatelné, že fasáda je dostatečně zateplena a dodatečné zateplení není 

třeba. 

Obr. 20 Infračervený snímek fasády 
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3.2 Okna a dveře 

Na domě se nachází devatenáct oken, čtvery dveře a jedna garážová vrata. Výměna všech 

oken a dveří by byla finančně náročná. Jako prioritní je výměna oken ve vytápěných prostorách, 

druhotně pak výměna oken v prostorách nevytápěných. Ve vytápěných prostorách se nachází 

10 oken, v návaznosti na to je nutné vyměnit vchodové a balkónové dveře, dále pak garážová 

vrata, která jsou plechová a nezateplená, a proto největší ztrátou tepla. Většina oken bude vy-

měněna za plastová s trojsklem, krom tří oken situovaných jižně, ta budu dvousklá, aby sluneční 

paprsky mohly procházet snáze skrz a vyhřívat místnosti. Celkové náklady na tuto realizaci 

jsou pouze orientační při průzkumu současných nabídek trhu. 

• Výměna oken:      100 000 Kč 

• Výměna garážových vrat:      30 000 Kč 

• Výměna balkónových dveří:      10 000 Kč 

• Výměna vchodových dveří:      10 000 Kč 

Celkem za výměnu (pouze materiál bez práce a dopravy): 150 000 Kč 

Z obrázku 19 je zřejmé, že okna a garážová vrata nedostatečně těsní a propouští velké 

množství tepla z domu do okolního prostředí. Díky termokameře bychom proto ani nemuseli 

provádět výpočet stanovující nutnost výměny oken, jelikož je nepochybné, že výměna potřeba 

bude. Výpočet nám však upřesní, k jak velké ztrátě dochází, a tím pádem jaká bude úspora 

energie po výměně.  

  

Obr. 21 Infračervený snímek předku domu  
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Tab. 3.2 Tepelná ztráta po výměně oken, dveří a garážových vrat 

𝛷𝑇,𝑖𝑒 &  
𝛷𝑇,𝑖𝑢𝑒 

 [W] 

𝛷𝑇,𝑖𝑔 

 [W] 

𝛷𝑇,𝑖𝑗 

[W] 

𝛷𝑇,𝑖 

[W] 

𝛷𝑉,𝑖 

[W] 
𝛷𝑖 
[W] 

𝛷𝑅𝐻,𝑖 

 [W] 

𝛷𝐻𝐿,𝑖 

 [W] 

4411,32 639,96 0,00 5051,28 4610,61 9661,89 985,05 10646,94 

Z tabulky je zřejmé, že ztráty a zátopový výkon by se při výměně snížil o 1897,61 W, což 

činí roční úsporu 3,8 m3 dřeva. Při aktuální ceně 800 Kč/1m3 roční úspora představuje 3 052,35 

Kč. Návratnost tohoto projektu je tedy 49 let. 

3.3 Kotel 

Viadrus Hercules U26, třída kotle 1 dle EN 303-5. Jmenovitý výkon 23,5 𝑘𝑊, účinnost 

pro spalování dřeva 75 %, odhadovaná roční spotřeba 25 m3 smrkového dřeva. Výhřevnost smr-

kového dřeva o vlhkosti 20 % cca 16 𝑀𝐽 ∗ 𝑘𝑔−1 oběmová hmotnost 400 𝑘𝑔 ∗ 𝑚−3skládaného 

dřeva. Celková odhadnutá roční spotřeba tepla 120 000 𝑀𝐽 dle rovnice (3.1)  

 𝑄 = 𝑚 ∗ 𝐻 ∗ 𝜂 (3.1) 

   

Kde 𝑄 [𝑀𝐽]   teplo vydané spálením dřeva 

  𝑚 [𝑘𝑔]   hmotnost spalovaného dřeva 

  𝐻 [𝑀𝐽 ∗ 𝑘𝑔−1]  výhřevnost spalovaného dřeva 

  𝜂 [−]   učinnost spalovacího procesu 

Cena zplynovacího kotle o výkonu 18 kW je cca 70 000 Kč. Účinnost tohoto kotle 

je 88%. Za předpokladu, že je nutno ročně vyprodukovat 120 000 𝑀𝐽 tepla, úspora při pořízení 

tohoto kotle činí 4 m3 dřeva.  Při aktuální ceně 800 Kč/1m3 tato varianta představuje roční 

úsporu 3 200 Kč. Návratnost tohoto projektu je 22 let. 

3.4 Zhodnocení 

Zateplení fasády dle uvedených výpočtů není nutné, jelikož tato realizace je finančně ne-

návratná. Z obr. 18 je zřejmé, že fasáda je zateplena dostatečně a největším problémem jsou 

okna viz. obr. 19, která propouští velké množství tepelné energie. Na základě výpočtů a foto-

grafií z termokamery je tak nejekonomičtějším řešením vyměnit pouze okna a dům nijak dále 

nezateplovat. 

Kotel je nutno vyměnit z důvodu ekologie, účinnosti a rovněž zákonných norem. Nej-

vhodnější náhradou je zplynovací kotel. Zplynovací kotle mají vysokou účinnost a jejich cena 

není tak vysoká, navíc interval přikládání je cca 3x za den. Vhodné by bylo pořídit akumulační 

nádrž umožňující rovnoměrné konstantní vytápění objektu.  

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Adam Ondrák  

Snížení energetické náročnosti rodinného domu 

 

30 

 

4 Návrh střešní fotovoltaické elektrárny  
Fotovoltaická elektrárna nám umožní snížit elektrickou spotřebu rodinného domu a při 

správném návrhu může zcela pokrýt elektrickou spotřebu objektu a učinit jej elektricky soběs-

tačným. Pro to, abychom mohli docílit soběstačnosti, je zapotřebí akumulátor, který bude na-

pájet spotřebu domu a bude dobíjen solárními panely. Nevýhodou jsou velmi vysoké pořizovací 

náklady akumulátoru, z tohoto důvodu je pravděpodobnost využijí této varianty projektu velmi 

nízká.  

Největší spotřeba elektrické energie za posledních šest let činila 4570 kW. Elektrárnu 

by bylo nejideálnější navrhnout tak, aby pokryla celoroční spotřebu elektrické energie a při-

spěla rovněž k výrobě tepla. Takto vyrobená energie by se kromě pokrytí elektrické spotřeby 

využila také v letních měsících pro ohřev TUV a v zimě pro snížení nákladů na vytápění. Do-

stupná plocha pro montáž PV panelů 60 m2. Z dokumentu [28] vyplývá, že je ekonomicky ne-

rentabilní stavět fotovoltaickou elektrárnu výkonu většího než 5 kW. Proto domovní elektrárna 

bude koncipována tak, aby nepřesáhla výkon 5 kW. 

4.1 Komponenty fotovoltaické elektrárny 

Pro funkční fotovoltaickou elektrárnu je zapotřebí PV panel a střídač, který převádí stej-

nosměrný proud generovaný panelem na střídavý.  

Panel [26] 

Monokrystalický křemíkový panel firmy Amerisolar:      

  účinnost 18,44%,        

  rozměr  1640×992×35 mm      

  cena  3263 Kč 

Polykrystalický křemíkový panel firmy GCL      

  účinnost 16,6%,        

  rozměr  1640x992x35mm      

  cena  3095 Kč 

CIGS panel           

  účinnost 13,1-16,5 %,        

  rozměr  1196,6×796,1×30 mm      

  cena  3199 Kč 

Střídač [26] 

Fronius Symo 5.0-3-M WLAN        

  maximální výkon 5 kW       

  cena   42 162 Kč  

Tento typ střídače byl zvolen tak, aby pokryl instalovaný výkon elektrárny, který je těsně 

pod 5 kW. Rovněž kvůli výrobci, který má s tímto typem výrobku dlouholetou zkušenost.  

  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Adam Ondrák  

Snížení energetické náročnosti rodinného domu 

 

31 

 

Akumulátor [26] 

3* PYLONTECH US2000B 48V 50Ah      

  Kapacita baterie 3*2,4kWh      

  Cena   3*28 999 Kč       

Tuto variantu preferujeme, neboť je efektivnější nákup více malých baterií, současně zo-

hledníme i případnou poruchu a finanční zátěž při výměně z důvodu této poruchy. Dále je tato 

varianta výhodnější než koupě jednoho velkého akumulátoru. Kapacita je zvolena tak, aby zvlá-

dala teoreticky pokrýt noční provoz objektu. 

Nosná konstrukce [26] 

2*Nosná konstrukce na šikmou taškovou střechu     

  Počet panelů na konstrukci 8 ks      

  Cena    2*9 540 Kč 

Tato konstrukce byla zvolena s ohledem na typ střechy a počtu panelů, jež bude naše 

elektrárna obsahovat. 

4.2 Výpočet   

Výpočet elektrické energie, kterou fotovoltaická elektrárna dodává, lze udělat pomocí 

sluneční konstanty: 

 𝑞𝑠 = 𝜎 ∗ 𝑇𝑝𝑠
4  (4.1) 

   

 𝑄𝑠 = 𝑞𝑠 ∗ 𝑆𝑠 (4.2) 

   

 
𝑞𝑧 =

𝑄𝑠

𝑆𝑠𝑡ř
 (4.3) 

   

 𝑃 = 𝑞𝑧 ∗ 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝜂𝑝 ∗ 𝜂𝑚 (4.4) 

   

Tento výpočet je ovšem velice nepřesný, jelikož propustnost atmosféry se v různých mě-

sících mění. Pro přesnější výpočet je výhodnější využít databáze PVGIS (Photovoltaic geo-

graphical information systém) [27] a rovnice 4.5. Z databáze si načteme průměrné měsíční hod-

noty pro naši lokalitu a z nich pak spočítáme teoretickou měsíční produkci elektrické energie. 

 𝐸𝑡𝑒𝑜𝑟 = 𝑌 ∗ 𝑆𝑝 ∗ 𝜂𝑝 (4.5) 

   

Kde 𝐸𝑡𝑒𝑜𝑟 [𝑘𝑊ℎ]   teoretická elektrická energie získaná elektrárnou 

  𝑌 [𝑘𝑊ℎ/𝑚2]  hodnoty tabulky 4.1 

  𝑆𝑝 [𝑚2]   plocha panelů 
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 Tab.4.1 Měsíční data z databáze PVGIS [kWh/m2] 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Průměr z let 
2007-2016 

Leden 37,8 34,0 33,9 25,5 37,7 48,9 24,5 34,9 34,7 42,1 35,4 

Únor 53,3 75,4 32,0 40,5 79,1 79,9 39,6 64,1 62,3 64,3 59,1 

Březen 109,0 110,0 87,5 115,0 129,0 138,0 86,4 128,0 112,0 100,0 111,5 

Duben 191,0 133,0 190,0 165,0 168,0 146,0 132,0 139,0 164,0 132,0 156,0 

Květen 169,0 163,0 162,0 115,0 193,0 186,0 135,0 146,0 141,0 162,0 157,2 

Červen 175,0 160,0 137,0 158,0 177,0 171,0 155,0 174,0 168,0 161,0 163,6 

Červenec 175,0 160,0 184,0 176,0 147,0 164,0 207,0 166,0 191,0 173,0 174,3 

Srpen 161,0 157,0 163,0 147,0 173,0 178,0 164,0 132,0 174,0 163,0 161,2 

Září 112,0 114,0 133,0 116,0 141,0 137,0 109,0 111,0 108,0 146,0 122,7 

Říjen 75,3 84,5 63,7 84,4 85,9 84,7 89,0 54,3 65,1 57,3 74,4 

Listopad 33,0 35,8 45,0 38,5 41,8 39,1 38,0 23,2 56,1 41,3 39,2 

Prosinec 27,0 22,6 29,9 32,7 32,0 43,1 34,6 39,0 43,0 34,5 33,8 

Pomocí rovnice 4.5 byla vypočtena teoretická měsíční výroba elektrické energie pro tři 

typy panelů. Z tabulek vyplývá, že nejvíce elektřiny na počet panelů vyrobí panely s monokrys-

talickým křemíkem. 

Tab. 4.2 teoretická měsíční produkce         Tab. 4.3 teoretická měsíční produkce 

elektřiny monokrystalický křemík         elektřiny polykrystalický křemík 

 

  
  

Průměr z let 
2007-2016 

[kWh/m2] 

Vyrobená 
elektřina 

[kWh] 

Leden 35,4 172,1 

Únor 59,1 287,0 

Březen 111,5 542,0 

Duben 156,0 758,3 

Květen 157,2 764,2 

Červen 163,6 795,3 

Červenec 174,3 847,3 

Srpen 161,2 783,6 

Září 122,7 596,5 

Říjen 74,4 361,8 

Listopad 39,2 190,5 

Prosinec 33,8 164,5 

Celoročně 1288,4 6263,0 

  
Průměr z let 
2007-2016 

[kWh/m2] 

Vyrobená 
elektřina 

[kWh] 

Leden 35,4 169,9 

Únor 59,1 283,4 

Březen 111,5 535,1 

Duben 156,0 748,8 

Květen 157,2 754,6 

Červen 163,6 785,3 

Červenec 174,3 836,6 

Srpen 161,2 773,8 

Září 122,7 589,0 

Říjen 74,4 357,2 

Listopad 39,2 188,1 

Prosinec 33,8 162,4 

Celoročně 1288,4 6184,2 
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Tab. 4.4 teoretická měsíční produkce elektřiny CIGS panel 

  
Průměr z let 
2007-2016 

[kWh/m2] 

Vyrobená 
elektřina 

[kWh] 

Leden 35,4 169,7 

Únor 59,1 283,1 

Březen 111,5 534,4 

Duben 156,0 747,8 

Květen 157,2 753,5 

Červen 163,6 784,2 

Červenec 174,3 835,5 

Srpen 161,2 772,7 

Září 122,7 588,2 

Říjen 74,4 356,7 

Listopad 39,2 187,8 

Prosinec 33,8 162,2 

Celoročně 1288,4 6175,9 

 

Tab. 4.5 Parametry panelů 

  

počet 
panelů 

[ks] 

plocha 
panelu 

[m2] 

účinnost 
panelu 

[-] 

cena 
pnelů 
[Kč] 

Výkon 
panelu 

[W] 

monokrystalický 
křemíkový panel 

16 1,62688 0,1844 52208 300 

polykrystalický 
křemíkový panel 

18 1,62688 0,166 55710 300 

CIGS panel 34 0,95261 0,148 108766 270 

Z tabulky 4.5 je zřejmé, že cena CIGS panelů je s ohledem na jejich účinnost neúměrně 

vysoká, proto při stavbě domovní fotovoltaické elektrárny zcela jistě nebudou použity. Poly-

krystalické panely jsou kusově výhodnější, ovšem kvůli jejich nižší účinnosti je třeba pořídit 

více panelů. Nejefektivnější je tedy pořídit panely monokrystalické, které mají nejlepší vlast-

nosti ze všech posuzovaných panelů.  

Monokrystalické panely 52 208 Kč 

Střídač    42 162 Kč 

Akumulátor   86 997 Kč 

Konstrukce   19 080 Kč 

Celkem    200 447 Kč 

Celková cena je uvedená bez práce a ceny kabelů potřebných pro připojení. 
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Teoretické předpokládané vyrobené množství elektrické energie za rok činní 6 184,2 

kWh, to by zcela mělo dostatečně pokrýt spotřebu elektrické energie celého objektu a zbylých 

1 600 kWh se prodá do sítě za výkupovou cenu 3,367 Kč/kWh. V ideálním případě, že nebu-

deme čerpat elektřinu ze sítě, ročně ušetříme 15 000 Kč za elektřinu a za prodanou elektřinu 

utržíme 5 300 Kč. Návratnost tohoto projektu by tedy činila 10 let.  

Pro kontrolu jsme si nechali vypracovat nezávaznou kalkulaci stavby fotovoltaické elek-

trárny od dodavatele elektřiny E.ON. na stránkách [29]. Kalkulace vypracovaná společností 

E.ON. bude mít s největší pravděpodobností přesnější údaje, neboť společnost má s instalací 

panelů zkušenosti a díky tomu, že je to dodavatel elektřiny pro náš posuzovaný objekt, mají 

veškeré informace potřebné pro návrh optimální fotovoltaické elektrárny.  

 

Obr. 22 Kalkulace od firmy e-on 
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ZÁVĚR 
Pomocí termokamery byl prověřen celý objekt viz příloha 2. Bylo zjištěno, že nejvíce 

tepla uniká okny a dveřmi, a to převážně z důvodu nedostatečného těsnění. Výpočtem jsme 

zjistili, že okna mají velice vysoké ztráty, tudíž je jejich výměna nutná. Za nejoptimálnější byla 

vyhodnocena varianta výměny oken ve vytápěných prostorách, a to s ohledem na finanční ná-

ročnost při variantě výměny všech oken posuzovaného objektu. Nejvýhodněji se jeví provést 

výměnu na etapy, prvotně vyměnit okna ve vytápěných místnostech, následně pak ve druhé 

etapě výměna zbývajících oken, a to z důvodu velké finanční náročnosti při výměně všech oken 

současně. 

Termokamera dále zaznamenala, že venkovní zeď je izolována více oproti předpokladu, 

kdy následný výpočet nám potvrdil a prokázal, že zateplení fasády je nadbytečné. Z výpočtu je 

průkazné, že případné zateplení fasády by bylo ekonomicky ztrátové. Tepelné ztráty skrz ven-

kovní stěnu by sice klesaly s tloušťkou izolace, ale tato realizace by byla rozhodně neefektivní. 

Výměna kotle je jedním z nejdůležitějších projektů, neboť energetická úspora je tak vy-

soká, že i koupě relativně drahého kotle je stále ekonomicky příznivá oproti variatně ponechání 

stávajícího kotle. V této práci byl za nejvýhodnější zvolen zplynovací kotel s ohledem na jeho 

účinnost a interval přikládání, který je hned po automatických kotlech, které si přikládají samy, 

nejnižší. Do budoucna by bylo také vhodné zvážit pořízení akumulační nádrže, která by zajistila 

kontinuální vytápění objektu, což by snížilo ztrátu zátopového výkonu. Akumulační nádrž 

v tomto projektu není zvažována opět z důvodu zvýšení ceny projektu nad rámec možností po-

suzované rodiny. 

Zajímavým zjištěním u fotovoltaické elektrárny bylo to, že nejvhodnější a ekonomicky 

nejpříznivější, bude pořízení monokrystalických panelů. Toto zjištění je překvapivé, neboť fo-

tovoltaické panely na domovní elektrárny se převážně používají polykrystalické z důvodu jejich 

nižší ceny. Technologie výroby se očividně posunuly natolik dopředu, že výroba monokrysta-

lických panelů už není tak výrazně nákladnější oproti výrobě panelů polykrystalických. Využití 

panelů s novými technologiemi jako je CIGS je nerentabilní. Tyto panely jsou novinkou a jejich 

technologie výroby není ještě ustálená tak, aby cena panelu dokázala konkurovat starším tech-

nologiím, což ovšem platí jen pro použití na domovních elektrárnách. Do budoucna by bylo 

vhodné zvážit pořízení fototermických panelů na ohřev vody. Tato varianta v projektu opět 

zohledněna není z finančních důvodů. 

Pokud bychom uplatnili všechny projekty dle návrhu a závěrů této práce, celková výše 

nákladů by činila 420 500 Kč. Návratnost tohoto projektu, pokud by byly posuzovány současně, 

by činila cca 16 let. Možné snížení finanční náročnosti realizace projektu by bylo v možnosti 

žádosti o dotace na jednotlivé prvky. Díky těmto dotacím bychom mohli docílit až 50 % pokrytí 

nákladů, ovšem s ohledem na administrativní a legislativní náročnost a orientaci v jednotlivých 

dotačních programech, tato možnost v práci nebyla zohledněna. 

Z výsledků této práce je zřejmé, že snížení energetické náročnosti rodinného domu je 

reálné, a to v takové míře, že roční úspora by činila minimálně 25 000 Kč. Výhledově by bylo 

vhodné prostudovat a zohlednit dotační programy a možnost jejich využití v uvedeném projektu 

a dále rozvinout tento projekt o další prvky jako například akumulační nádrž, fototermické pa-

nely, tepelné čerpadlo a jiné moderní technologie umožňující snížit energetickou náročnost da-

ného objektu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

𝑈𝑘 [W ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] součinitel prostupu tepla 

𝑅𝑇 [𝑚2 ∗ 𝐾 ∗ 𝑊−1] odpor konstrukce při přestupu tepla 

𝑑  [𝑚]   tloušťka stěny 

𝜆  [𝑊 ∗ 𝑚−1 ∗ 𝐾−1] součinitel tepelné vodivosti 

𝑅𝑠𝑖 [𝑚2 ∗ 𝐾 ∗ 𝑊−1] odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 

𝑅𝑠𝑒 [𝑚2 ∗ 𝐾 ∗ 𝑊−1] odpor při přestupu tepla na vnější straně 

�̇� [W ∗ 𝑠−1]  tepelný tok 

𝑄 [W]   teplo 

𝜏  [s]   čas 

𝑄 [𝑊]   celkový tepelný tok 

𝜎  [𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−4] Stefan-Boltzmannova konstanta 

𝑆  [m2]   plocha přestupu 

Δ𝑇 [°C]   teplotní diference 

𝑙  [𝑚]   délka válcové trubky 

𝑑𝑖 𝑖𝑛 [m]   vnitřní průměr trubky 

𝑑𝑖 𝑜𝑢𝑡 [m]   vnější průměr trubky 

𝛼  [𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] součinitel přestupu tepla 

𝑑𝑖𝑛 [m]   vnitřní průměr obtékané trubky 

𝑑𝑜𝑢𝑡 [m]   vnější průměr obtékané trubky 

𝛷𝑖 [𝑊]   celková navrhovaná tepelná ztráta vytápěného prostoru 

𝛷𝑇,𝑖 [𝑊]   navrhovaná tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného 

     prostoru 

𝛷𝑉,𝑖 [𝑊]   navrhovaná tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru 

 𝐻𝑇,𝑖𝑒 [𝑊 ∗ 𝐾−1]  součinitel tepelných ztrát z vytápěného prostoru do ven-

     kovního prostředí 

𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 [𝑊 ∗ 𝐾−1]  součinitel tepelných ztrát nevytápěným prostorem 

𝐻𝑇,𝑖𝑔 [𝑊 ∗ 𝐾−1]  součinitel tepelných ztrát z vytápěného prostoru do ze-

     miny 

𝐻𝑇,𝑖𝑗 [𝑊 ∗ 𝐾−1]  součinitel tepelných ztrát z vytápěného prostoru do pro-

     storu s jinou teplotou 
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𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 [𝐾]   výpočtová vnitřní teplota vytápěného prostoru 

𝜃𝑢 [𝐾]   výpočtová vnitřní teplota sousedního prostoru 

𝜃𝑒 [𝐾]   výpočtová venkovní teplota 

𝜃𝑚𝑒 [𝐾]   roční průměrná venkovní teplota 

𝐴𝑘 [𝑚2]   plocha stavební části 

𝑈𝑘 [𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] součinitel prostupu tepla 

𝑒𝑘, 𝑒𝑖 [−]   korekční činitelé vystavení povětrnostním vlivům 

ψ𝑖 [−]   činitel lineárního prostupu tepla lineárního tepelného 

     mostu 

𝑙𝑖 [𝑚]    délka lineárních tepelných mostů 

𝑏𝑢 [−]   redukční činitel zahrnující teplotní rozdíl mezi teplotou 

     vytápěného prostoru a venkovní návrhové teploty 

𝑓𝑔1 [−]   korekční činitel zohledňující vliv ročních změn venkovní 

     teploty 

𝑓𝑔2 [−]   teplotní redukční činitel zohledňující rozdíl mezi roční 

     průměrnou venkovní teplotou θ𝑚,𝑒a výpočtovou teplotou 

𝑓𝑖,𝑗 [−]   redukční činitel, který koriguje teplotní rozdíl mezi teplo-

     tou sousedního prostoru a venkovní výpočtové teploty 

𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒,𝑘[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] ekvivalentní součinitel prostupu tepla stanovený podle ty-

     pologie podlahy 

𝐺𝑤 [−]   korekční činitel zohledňující vliv spodní vody 

𝐵 [𝑚]   parametr pro určení 𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒,𝑘 

𝑃 [𝑚]   obvod podlahové konstrukce  

e 𝐻𝑉,𝑖 [𝑊 ∗ 𝐾−1]  součinitel návrhové tepelné ztráty větráním 

𝑉𝑖 [𝑚3 ∗ ℎ𝑜𝑑−1]  množství větracího vzduchu, je závislé na použitém sys-

     tému větrání. Je vypočteno buďto pro nucené nebo přiro-

     zené větrání. 

𝑉𝑖𝑛𝑓,𝑖 [𝑚3 ∗ ℎ𝑜𝑑−1]  množství vzduchu infiltrací obvodovým pláštěm 

𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑖 [𝑚3 ∗ ℎ𝑜𝑑−1]  množství vzduchu požadované z hygienických důvodů 

𝑉𝑖𝑜 [𝑚3]   objem místnosti vypočtený z vnitřních rozměrů 

𝑛50 [ℎ𝑜𝑑−1]  intenzita výměny vzduchu za hodinu při rozdílu tlaku 

     50  Pa  mezi vnitřkem a vnějškem budovy a zahrnující 

     účinky přívodu vzduchu  
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𝑒𝑖 [−]   stínící činitel (0 oken =0; 1 okno = 0,02; více oken =0,03) 

𝜀𝑖 [−]   výškový korekční činitel, který zohledňuje zvýšení rych-

     losti proudění vzduchu s výškou prostoru nad povrchem 

     země 

𝑛𝑚𝑖𝑛 [ℎ𝑜𝑑−1]  minimální intenzita výměny venkovního vzduchu 

𝛷𝐻𝐿,𝑖 [𝑊]   návrhový tepelný výkon 

𝛷𝑅𝐻,𝑖 [𝑊]   zátopový teplený výkon 

𝐴𝑖 [𝑚2]   podlahová plocha vytápěného prostoru 

𝑓𝑅𝐻 [𝑘𝑔 ∗ 𝑠−3]  korekční součinitel závisející na době zátopu a předpo-

     kládaném poklesu vnitřní teploty v útlumové době 

𝑄 [𝑀𝐽]   teplo vydané spálením dřeva 

𝑚 [𝑘𝑔]   hmotnost spalovaného dřeva 

𝐻 [𝑀𝐽 ∗ 𝑘𝑔−1]  výhřevnost spalovaného dřeva 

𝜂  [−]   učinnost spalovacího procesu 

𝑞𝑠 [W ∗ 𝑚−2]  měrný tepelný tok Slunce 

𝑇𝑝𝑠 [K]   teplota povrchu Slunce 

𝑄𝑠 [W]   tepelný tok Slunce 

𝑆𝑠 [𝑚2]   plocha Slunce 

𝑞𝑧 [W ∗ 𝑚−2]  sluneční konstanta Země 

𝑆𝑠𝑡ř [𝑚2]   plocha vymezená střední vzdáleností Země Slunce 

𝑃 [𝑊]   výkon dodávaný fotovoltaickým panelem 

𝑝𝑟𝑎𝑡𝑚 [−]   propustnost atmosféry 

𝜂𝑝 [−]   účinnost panelu 

𝜂𝑚 [−]   účinnost měniče napětí  

𝐸𝑡𝑒𝑜𝑟 [𝑘𝑊ℎ]   teoretická elektrická energie získaná elektrárnou 

𝑌  [𝑘𝑊ℎ/𝑚2]  hodnoty tabulky 4.1 

𝑆𝑝 [𝑚2]   plocha panelů  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1. Výkresová dokumentace rodinného domu 

 
 

Výkres nadpodlaží rodinného domu  
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Výkres sklepa rodinného domu  
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Výkres řezu rodinného domu  
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Příloha 2. Infračervené snímky objektu 

Snímek přední strany objektu    Snímek pravé strany objektu  

Snímek pravé strany objektu            Snímek sklepních dveří zadní části objektu 
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Snímek zadní strany objektu   Snímek zadní strany objektu balkón 

 

 Snímek levé strany objektu    Snímek levé strany objektu   
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Příloha 3. Výpočet tepelných ztrát 

 
Tabulky výpočtu Uk pro jednotlivé bariéry 

Venkovní stěna 

- d λ 
 

cihla dutá 0,45 0,21 

- 

vnější omítka vápencoce-
mentová 

0,005 0,99 

vnitřní omítka vápenco-
cementová 

0,005 0,99 

celkem 0,46 - 0,43899 

    

nosná zeď vnitřní 

 - d λ 
 

cihla dutá 0,3 0,21 

- 

vnější omítka vápencoce-
mentová 

0,005 0,99 

vnitřní omítka vápenco-
cementová 

0,005 0,99 

celkem 0,31 - 0,695085 
    

vnitřní stěny 

 - d λ 
 

cihla dutá 0,1 0,21 

- vnější omítka 0,005 0,99 

vnitřní omítka 0,005 0,99 

celkem 0,11 - 2,05638 
    

podlaha koupelna, záchod, předsíň 

 - d λ 
 

beton 0,062 1,3 

- 

lepenka nepískovaná 0,002 0,21 

polystyren 0,1 0,051 

dlažba 0,008 1,01 

škvára 0,076 0,27 

cementový potěr 0,002 1,16 

celkem 0,25 - 0,433064 

  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Adam Ondrák  

Snížení energetické náročnosti rodinného domu 

 

47 

 

    

podlaha obývák kuchyň 

 - d λ 
 

beton 0,062 1,3 

- 

lepenka nepískovaná 0,002 0,21 

polystyren 0,1 0,051 

plovoucí podlaha 0,005 0,13 

škvára 0,076 0,27 

cementový potěr 0,002 1,16 

celkem 0,247   0,427411 
    

podlaha ložnice, pokoj, chodba 

 - d λ 
 

beton 0,062 1,3 

- 

lepenka nepískovaná 0,002 0,21 

polystyren 0,1 0,051 

koberec 0,005 0,065 

škvára 0,076 0,27 

cementový potěr 0,002 1,16 

celkem 0,247 - 0,420499 
    

podlaha sklep 

 - d λ 
 

keramická dlažba 0,008 1,01 

- 
železobeton 0,092 1,58 

ipa 0,05 0,21 

beton 0,1 1,3 

celkem 0,25 - 2,623522 
    

podlaha půda  

-  d λ 
 

beton 0,07 1,3 

- 

lepenka 0,002 0,21 

polystyren 0,1 0,051 

škvára 0,076 0,27 

cementový potěr 0,002 1,16 

celkem 0,25 - 0,433396 
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střecha 

-  d λ 
 

krytina bramac 0,01 1,3 

  
hydroizolační folie 0,001 0,16 

orsil tepelná izolace 0,15 0,054 

folie parotěsná zábrana 0,001 0,16 

celkem 0,162   0,357402 
    

střecha půda 

-  d λ 
 

krytina bramac 0,01 1,3 

  

hydroizolační folie 0,001 0,16 

orsil tepelná izolace 0,15 0,054 

skelná vata 0,2 0,054 

izolační folie 0,001 0,35 

folie parotěsná zábrana 0,001 0,16 

celkem 0,363   0,153739 

 

podlaha podkroví 

 - d λ 
 

dřevěné latě  0,01 0,18 

  skelná vata 0,2 0,054 

izolační folie 0,001 0,35 

celkem 0,211   0,265808 
    

- - - Uk 

okna 

- - 

2,4 

dveře 2,4 

dveře sklep 4 

dveře doma 3,5 

garážová vrata 4 

terasa 1,1 

 

Lambda pro všechny materiály byla nalezena na stránkách zdroje [25]  
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Tabulka výpočtu přestupu tepla z objektu do okolí 

Místnost 

𝐴𝑘 

[𝑚2] 

𝑈𝑘 
[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑒 
[𝐾] 

𝑒𝑘 
[−] 

𝐻𝑇,𝑖𝑒 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑇,𝑖𝑒 

 [W] 

Podkroví 96,32 0,36 -5 -15 1 34,43 344,27 

Půda stěna 59,72 0,46 15 -15 1 27,74 832,16 

Půda střecha 57,04 0,15 15 -15 1 8,77 263,08 

Půda okna 5,40 2,40 15 -15 1 12,96 388,80 

Půda dveře 1,98 2,40 15 -15 1 4,75 142,56 

Stěna vchod 14,22 0,36 15 -15 1 5,08 152,47 

Stěna ložnice 8,06 0,36 20 -15 1 2,88 100,76 

Stěna pokoj 17,46 0,36 18 -15 1 6,24 205,93 

Stěna obývák 19,29 0,36 23 -15 1 6,89 261,98 

Stěna kuchyně 14,22 0,36 23 -15 1 5,08 193,13 

Stěna koupelna 4,73 0,36 24 -15 1 1,69 65,86 

Stěna záchod 2,75 0,36 20 -15 1 0,98 34,34 

Okno ložnice 1,80 2,40 20 -15 1 4,32 151,20 

Okna pokoj 3,60 2,40 18 -15 1 8,64 285,12 

Okna obývák 3,60 2,40 23 -15 1 8,64 328,32 

Okna kuchyně 3,60 2,40 23 -15 1 8,64 328,32 

Okno koupelna 0,81 2,40 23 -15 1 1,94 73,87 

Okno záchod 0,36 2,40 20 -15 1 0,86 30,24 

Vchodové dveře 1,98 2,40 15 -15 1 4,75 142,56 

Terasové dveře 3,30 1,10 23 -15 1 3,63 137,94 

Sklep stěna 37,08 0,36 12 -15 1 13,25 357,82 

Sklep okna 2,52 2,40 12 -15 1 6,05 163,30 

Sklep dveře 1,58 4,00 12 -15 1 6,30 170,21 

Sklep garážová 
vrata 

5,63 4,00 12 -15 1 22,50 607,50 

Suma - 5761,72 

 

𝜃𝑒  Byla určena podle kraje Vysočina 
𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖  Je reálná teplota vyskytující se v místnostech v zimním období 
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Tabulka výpočtu tepelných ztrát mezi místnostmi 

Místnost 

𝐴𝑘 

[𝑚2] 

𝑈𝑘 
[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑢 
[𝐾] 

𝜃𝑒 
[𝐾] 

𝑓𝑖,𝑗 

[−] 

𝐻𝑇,𝑖𝑗 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑇,𝑖𝑗 

 [W] 

Podkroví pod-
laha 

70,00 0,27 -5 15 -15 -2,00 -37,21 -372,13 

Půda strop 70,00 0,27 15 -5 -15 0,67 12,40 372,13 

Půda podlaha 89,55 0,43 15 - -15 - -6,72 -250,40 

Vchod strop 3,54 0,43 15 15 -15 0,00 0,00 0,00 

Vchod podlaha 3,54 0,43 15 12 -15 0,10 0,15 4,60 

Vchod ložnice 7,29 2,06 15 20 -15 -0,17 -2,50 -74,96 

Vchod chodba 1,53 2,06 15 23 -15 -0,27 -0,84 -25,15 

Vchod chodba 
dveře 

1,58 3,50 15 23 -15 -0,27 -1,47 -44,13 

Vchod záchod 4,86 2,06 15 20 -15 -0,17 -1,67 -49,97 

Ložnice strop 13,80 0,43 20 15 -15 0,14 0,85 29,89 

Ložnice podlaha 13,80 0,42 20 12 -15 0,23 1,33 46,41 

Ložnice chodba 8,82 2,06 20 23 -15 -0,09 -1,55 -54,41 

Ložnice chodba 
dveře 

1,58 3,50 20 23 -15 -0,09 -0,47 -16,55 

Ložnice vchod 7,29 2,06 20 15 -15 0,14 2,14 74,96 

Ložnice pokoj 9,99 2,06 20 18 -15 0,06 1,17 41,09 

Pokoj strop 14,25 0,43 18 15 -15 0,09 0,56 18,53 

Pokoj podlaha 14,25 0,42 18 12 -15 0,18 1,09 35,95 

Pokoj ložnice 9,99 2,06 18 20 -15 -0,06 -1,25 -41,09 

Pokoj obývák 8,10 0,70 18 23 -15 -0,15 -0,85 -28,15 

Pokoj chodba 0,85 2,06 18 23 -15 -0,15 -0,27 -8,78 

Pokoj chodba 
dveře 

1,58 3,50 18 23 -15 -0,15 -0,84 -27,58 

Obývák strop 22,47 0,43 23 15 -15 0,21 2,05 77,91 

Obývák podlaha 22,47 0,43 23 12 -15 0,29 2,78 105,64 

Obývák pokoj 8,10 0,70 23 18 -15 0,13 0,74 28,15 

Kuchyně strop 15,53 0,43 23 15 -15 0,21 1,42 53,83 

Kuchyně pod-
laha 

15,53 0,43 23 12 -15 0,29 1,92 72,99 

Kuchyně kou-
pelna 

14,99 2,06 23 24 -15 -0,03 -0,81 -30,81 

Koupelna strop 7,63 0,43 24 15 -15 0,23 0,76 29,76 

Koupelna pod-
laha 

7,63 0,43 24 12 -15 0,31 1,02 39,65 

Koupelna ku-
chyně 

14,99 2,06 24 23 -15 0,03 0,79 30,81 

Koupelna 
chodba 

4,36 0,70 24 23 -15 0,03 0,08 3,03 

Koupelna 
chodba dveře 

1,58 3,50 24 23 -15 0,03 0,14 5,52 
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Místnost 

𝐴𝑘 

[𝑚2] 

𝑈𝑘 
[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑢 
[𝐾] 

𝜃𝑒 
[𝐾] 

𝑓𝑖,𝑗 

[−] 

𝐻𝑇,𝑖𝑗 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑇,𝑖𝑗 

 [W] 

Koupelna zá-
chod 

5,00 0,70 24 20 -15 0,10 0,36 13,89 

Záchod strop 1,77 0,43 20 15 -15 0,14 0,11 3,84 

Záchod podlaha 1,77 0,43 20 12 -15 0,23 0,18 6,13 

Záchod kou-
pelna 

5,00 0,70 20 24 -15 -0,11 -0,40 -13,89 

Záchod chodba 0,71 2,06 20 23 -15 -0,09 -0,12 -4,37 

Záchod chodba 
dveře 

1,18 3,50 20 23 -15 -0,09 -0,35 -12,41 

Záchod vchod 4,86 2,06 20 15 -15 0,14 1,43 49,97 

Chodba strop 10,57 0,43 23 15 -15 0,21 0,96 36,65 

Chodba podlaha 10,57 0,42 23 12 -15 0,29 1,29 48,89 

Chodba vchod 1,53 2,06 23 15 -15 0,21 0,66 25,15 

Chodba vchod 
dveře 

1,58 3,50 23 15 -15 0,21 1,16 44,13 

Chodba ložnice 8,82 2,06 23 20 -15 0,08 1,43 54,41 

Chodba ložnice 
dveře 

1,58 3,50 23 20 -15 0,08 0,44 16,55 

Chodba pokoj 0,85 2,06 23 18 -15 0,13 0,23 8,78 

Chodba pokoj 
dveře 

1,58 3,50 23 18 -15 0,13 0,73 27,58 

Chodba kou-
pelna 

4,36 0,70 23 24 -15 -0,03 -0,08 -3,03 

Chodba kou-
pelna dveře 

1,58 3,50 23 24 -15 -0,03 -0,15 -5,52 

Chodba záchod 0,71 2,06 23 20 -15 0,08 0,11 4,37 

Chodba záchod 
dveře 

1,18 3,50 23 20 -15 0,08 0,33 12,41 

Sklep strop 89,55 0,43 12 - -15 - -9,75 -360,27 

Suma - 0,00 
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Tabulka výpočtu ztrát do zeminy 

Míst-
nost 

𝐴𝑘 

[𝑚2] 

𝑃 

[𝑚] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑚𝑒 
[𝐾] 

𝜃𝑒 
[𝐾] 

𝑓𝑔1 

[−] 

𝑓𝑔2 

[−] 

𝐵 

[𝑚] 

𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒,𝑘 

[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] 

𝐺𝑤 

[−] 

𝐻𝑇,𝑖𝑔 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑇,𝑖𝑔 

 [W] 

Sklep 
podlaha 

89,55 44 12 6,6 -15 1,45 0,20 4,07 0,64 1,00 16,62 448,75 

Sklep 
Stěna 

66 44 12 6,6 -15 1,45 0,20 3,00 0,37 1,00 7,08 191,21 

Suma - 639,96 

 

Tabulka výpočtu ztrát větráním 

Místnost 
𝜀𝑖 
[−] 

𝑒𝑖 
[−] 

𝑛50 
[ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑛𝑚𝑖𝑛 
[ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑉𝑖𝑜 
[𝑚3] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑒 

[𝐾] 

Podkroví 1 0 10 0,5 66,15 -5 -15 

Půda 1 0,03 10 0,5 223,88 15 -15 

Vchod 1 0,02 10 0,5 9,56 15 -15 

Ložnice 1 0,002 10 0,5 37,25 20 -15 

Pokoj 1 0,03 10 0,5 38,48 18 -15 

Obývací pokoj 1 0,03 10 0,5 60,67 23 -15 

Kuchyně 1 0,03 10 1,5 41,92 23 -15 

Koupelna 1 0,02 10 1,5 20,60 24 -15 

Záchod 1 0,02 10 1,5 4,78 20 -15 

Chodba 1 0,02 10 0,5 28,54 23 -15 

Sklep 1 0,03 10 0,5 214,92 12 -15 

        

Místnost 
𝑉𝑖𝑛𝑓,𝑖 

[𝑚3 ∗ ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑖 

[𝑚3 ∗ ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑉𝑖 
[𝑚3 ∗ ℎ𝑜𝑑−1] 

𝐻𝑉,𝑖 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑉,𝑖 

 [W] 

Podkroví 0,00 33,08 33,08 11,25 112,46 

Půda 134,33 111,94 134,33 45,67 1370,12 

Vchod 3,82 4,78 4,78 1,62 48,75 

Ložnice 1,49 18,62 18,62 6,33 221,62 

Pokoj 23,09 19,24 23,09 7,85 259,01 

Obývací pokoj 36,40 30,33 36,40 12,38 470,31 

Kuchyně 25,15 62,88 62,88 21,38 812,36 

Koupelna 8,24 30,90 30,90 10,51 409,75 

Záchod 1,91 7,17 7,17 2,44 85,31 

Chodba 11,42 14,27 14,27 4,85 184,36 

Sklep 128,95 107,46 128,95 43,84 1183,78 

Suma - 5157,81 
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Tabulka výpočtu zátopového výkonu 

𝐴𝑖  
[𝑚2] 

𝑓𝑅𝐻 
[𝑘𝑔 ∗ 𝑠−3] 

𝛷𝑉,𝑖 

[W] 

𝛷𝑇,𝑖 

[W] 

𝐻𝑉,𝑖 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑉,𝑖 

[W] 

89,55 11 5157,814 6401,68 985,05 12544,55 

 

Tabulka výpočtu celkových tepelných ztrát objektu 

𝛷𝑇,𝑖𝑒 &  
𝛷𝑇,𝑖𝑢𝑒 

 [W] 

𝛷𝑇,𝑖𝑔 

 [W] 

𝛷𝑇,𝑖𝑗 

[W] 

𝛷𝑇,𝑖 

[W] 

𝛷𝑉,𝑖 

[W] 
𝛷𝑖 
[W] 

𝛷𝑅𝐻,𝑖 

 [W] 

𝛷𝐻𝐿,𝑖 

 [W] 

5761,72 639,96 0,00 6401,68 5157,81 11559,50 985,05 12544,55 
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Příloha 4. Výpočet tepelných ztrát objektu po výměně oken a dveří 

 

Tabulky výpočtu Uk pro jednotlivé bariéry 

Venkovní stěna 

- d λ 
 

cihla dutá 0,45 0,21 

- 

vnější omítka vápencoce-
mentová 

0,005 0,99 

vnitřní omítka vápenco-
cementová 

0,005 0,99 

celkem 0,46 - 0,464477 
    

nosná zeď vnitřní 

 - d λ 
 

cihla dutá 0,3 0,21 

- 

vnější omítka vápencoce-
mentová 

0,005 0,99 

vnitřní omítka vápenco-
cementová 

0,005 0,99 

celkem 0,31 - 0,695085 
    

vnitřní stěny 

 - d λ 
 

cihla dutá 0,1 0,21 

- vnější omítka 0,005 0,99 

vnitřní omítka 0,005 0,99 

celkem 0,11 - 2,05638 
    

podlaha koupelna, záchod, předsíň 

 - d λ 
 

beton 0,062 1,3 

- 

lepenka nepískovaná 0,002 0,21 

polystyren 0,1 0,051 

dlažba 0,008 1,01 

škvára 0,076 0,27 

cementový potěr 0,002 1,16 

celkem 0,25 - 0,433064 
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podlaha obývák kuchyň 

 - d λ 
 

beton 0,062 1,3 

- 

lepenka nepískovaná 0,002 0,21 

polystyren 0,1 0,051 

plovoucí podlaha 0,005 0,13 

škvára 0,076 0,27 

cementový potěr 0,002 1,16 

celkem 0,247   0,427411 
    

podlaha ložnice, pokoj, chodba 

 - d λ 
 

beton 0,062 1,3 

- 

lepenka nepískovaná 0,002 0,21 

polystyren 0,1 0,051 

koberec 0,005 0,065 

škvára 0,076 0,27 

cementový potěr 0,002 1,16 

celkem 0,247 - 0,420499 
    

podlaha sklep 

 - d λ 
 

keramická dlažba 0,008 1,01 

- 
železobeton 0,092 1,58 

ipa 0,05 0,21 

beton 0,1 1,3 

celkem 0,25 - 2,623522 
    

podlaha půda  

-  d λ 
 

beton 0,07 1,3 

- 

lepenka 0,002 0,21 

polystyren 0,1 0,051 

škvára 0,076 0,27 

cementový potěr 0,002 1,16 

celkem 0,25 - 0,433396 
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střecha 

-  d λ 
 

krytina bramac 0,01 1,3 

  
hydroizolační folie 0,001 0,16 

orsil tepelná izolace 0,15 0,054 

folie parotěsná zábrana 0,001 0,16 

celkem 0,162   0,357402 
    

střecha půda 

-  d λ 
 

krytina bramac 0,01 1,3 

  

hydroizolační folie 0,001 0,16 

orsil tepelná izolace 0,15 0,054 

skelná vata 0,2 0,054 

izolační folie 0,001 0,35 

folie parotěsná zábrana 0,001 0,16 

celkem 0,363   0,153739 

 

podlaha podkroví 

 - d λ 
 

dřevěné latě  0,01 0,18 

  skelná vata 0,2 0,054 

izolační folie 0,001 0,35 

celkem 0,211   0,265808 
    

- - - Uk 

okna 

- - 

0,8 

dveře 1,1 

dveře sklep 1,7 

dveře doma 3,5 

garážová vrata 1,7 

terasa 1,1 
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Tabulka výpočtu přestupu tepla z objektu do okolí 

Místnost 

𝐴𝑘 

[𝑚2] 

𝑈𝑘 
[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑒 
[𝐾] 

𝑒𝑘 
[−] 

𝐻𝑇,𝑖𝑒 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑇,𝑖𝑒 

 [W] 

Podkroví 96,32 0,36 344,27 344,27 344,27 344,27 344,27 

Půda stěna 59,72 0,46 832,16 832,16 832,16 832,16 832,16 

Půda střecha 57,04 0,15 263,08 263,08 263,08 263,08 263,08 

Půda okna 5,40 2,10 340,20 340,20 340,20 340,20 340,20 

Půda dveře 1,98 1,10 65,34 65,34 65,34 65,34 65,34 

Stěna vchod 14,22 0,36 152,47 152,47 152,47 152,47 152,47 

Stěna ložnice 8,06 0,36 100,76 100,76 100,76 100,76 100,76 

Stěna pokoj 17,46 0,36 205,93 205,93 205,93 205,93 205,93 

Stěna obývák 19,29 0,36 261,98 261,98 261,98 261,98 261,98 

Stěna kuchyně 14,22 0,36 193,13 193,13 193,13 193,13 193,13 

Stěna koupelna 4,73 0,36 65,86 65,86 65,86 65,86 65,86 

Stěna záchod 2,75 0,36 34,34 34,34 34,34 34,34 34,34 

Okno ložnice 1,80 0,80 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 

Okna pokoj 3,60 0,80 95,04 95,04 95,04 95,04 95,04 

Okna obývák 3,60 0,80 109,44 109,44 109,44 109,44 109,44 

Okna kuchyně 3,60 0,80 109,44 109,44 109,44 109,44 109,44 

Okno koupelna 0,81 0,80 24,62 24,62 24,62 24,62 24,62 

Okno záchod 0,36 0,80 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 

Vchodové dveře 1,98 1,10 65,34 65,34 65,34 65,34 65,34 

Terasové dveře 3,30 1,10 137,94 137,94 137,94 137,94 137,94 

Sklep stěna 37,08 0,36 357,82 357,82 357,82 357,82 357,82 

Sklep okna 2,52 2,40 163,30 163,30 163,30 163,30 163,30 

Sklep dveře 1,58 4,00 170,21 170,21 170,21 170,21 170,21 

Sklep garážová 
vrata 

5,63 1,70 258,19 258,19 258,19 258,19 258,19 

Suma - 4411,32 
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Tabulka výpočtu tepelných ztrát mezi místnostmi 

Místnost 

𝐴𝑘 

[𝑚2] 

𝑈𝑘 
[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑢 
[𝐾] 

𝜃𝑒 
[𝐾] 

𝑓𝑖,𝑗 

[−] 

𝐻𝑇,𝑖𝑗 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑇,𝑖𝑗 

 [W] 

Podkroví pod-
laha 

70,00 0,27 -5 15 -15 -2,00 -37,21 -372,13 

Půda strop 70,00 0,27 15 -5 -15 0,67 12,40 372,13 

Půda podlaha 89,55 0,43 15 - -15 - -6,72 -250,40 

Vchod strop 3,54 0,43 15 15 -15 0,00 0,00 0,00 

Vchod podlaha 3,54 0,43 15 12 -15 0,10 0,15 4,60 

Vchod ložnice 7,29 2,06 15 20 -15 -0,17 -2,50 -74,96 

Vchod chodba 1,53 2,06 15 23 -15 -0,27 -0,84 -25,15 

Vchod chodba 
dveře 

1,58 3,50 15 23 -15 -0,27 -1,47 -44,13 

Vchod záchod 4,86 2,06 15 20 -15 -0,17 -1,67 -49,97 

Ložnice strop 13,80 0,43 20 15 -15 0,14 0,85 29,89 

Ložnice podlaha 13,80 0,42 20 12 -15 0,23 1,33 46,41 

Ložnice chodba 8,82 2,06 20 23 -15 -0,09 -1,55 -54,41 

Ložnice chodba 
dveře 

1,58 3,50 20 23 -15 -0,09 -0,47 -16,55 

Ložnice vchod 7,29 2,06 20 15 -15 0,14 2,14 74,96 

Ložnice pokoj 9,99 2,06 20 18 -15 0,06 1,17 41,09 

Pokoj strop 14,25 0,43 18 15 -15 0,09 0,56 18,53 

Pokoj podlaha 14,25 0,42 18 12 -15 0,18 1,09 35,95 

Pokoj ložnice 9,99 2,06 18 20 -15 -0,06 -1,25 -41,09 

Pokoj obývák 8,10 0,70 18 23 -15 -0,15 -0,85 -28,15 

Pokoj chodba 0,85 2,06 18 23 -15 -0,15 -0,27 -8,78 

Pokoj chodba 
dveře 

1,58 3,50 18 23 -15 -0,15 -0,84 -27,58 

Obývák strop 22,47 0,43 23 15 -15 0,21 2,05 77,91 

Obývák podlaha 22,47 0,43 23 12 -15 0,29 2,78 105,64 

Obývák pokoj 8,10 0,70 23 18 -15 0,13 0,74 28,15 

Kuchyně strop 15,53 0,43 23 15 -15 0,21 1,42 53,83 

Kuchyně pod-
laha 

15,53 0,43 23 12 -15 0,29 1,92 72,99 

Kuchyně kou-
pelna 

14,99 2,06 23 24 -15 -0,03 -0,81 -30,81 

Koupelna strop 7,63 0,43 24 15 -15 0,23 0,76 29,76 

Koupelna pod-
laha 

7,63 0,43 24 12 -15 0,31 1,02 39,65 

Koupelna ku-
chyně 

14,99 2,06 24 23 -15 0,03 0,79 30,81 

Koupelna 
chodba 

4,36 0,70 24 23 -15 0,03 0,08 3,03 

Koupelna 
chodba dveře 

1,58 3,50 24 23 -15 0,03 0,14 5,52 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Adam Ondrák  

Snížení energetické náročnosti rodinného domu 

 

59 

 

 
        

Místnost 

𝐴𝑘 

[𝑚2] 

𝑈𝑘 
[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑢 
[𝐾] 

𝜃𝑒 
[𝐾] 

𝑓𝑖,𝑗 

[−] 

𝐻𝑇,𝑖𝑗 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑇,𝑖𝑗 

 [W] 

Koupelna zá-
chod 

5,00 0,70 24 20 -15 0,10 0,36 13,89 

Záchod strop 1,77 0,43 20 15 -15 0,14 0,11 3,84 

Záchod podlaha 1,77 0,43 20 12 -15 0,23 0,18 6,13 

Záchod kou-
pelna 

5,00 0,70 20 24 -15 -0,11 -0,40 -13,89 

Záchod chodba 0,71 2,06 20 23 -15 -0,09 -0,12 -4,37 

Záchod chodba 
dveře 

1,18 3,50 20 23 -15 -0,09 -0,35 -12,41 

Záchod vchod 4,86 2,06 20 15 -15 0,14 1,43 49,97 

Chodba strop 10,57 0,43 23 15 -15 0,21 0,96 36,65 

Chodba podlaha 10,57 0,42 23 12 -15 0,29 1,29 48,89 

Chodba vchod 1,53 2,06 23 15 -15 0,21 0,66 25,15 

Chodba vchod 
dveře 

1,58 3,50 23 15 -15 0,21 1,16 44,13 

Chodba ložnice 8,82 2,06 23 20 -15 0,08 1,43 54,41 

Chodba ložnice 
dveře 

1,58 3,50 23 20 -15 0,08 0,44 16,55 

Chodba pokoj 0,85 2,06 23 18 -15 0,13 0,23 8,78 

Chodba pokoj 
dveře 

1,58 3,50 23 18 -15 0,13 0,73 27,58 

Chodba kou-
pelna 

4,36 0,70 23 24 -15 -0,03 -0,08 -3,03 

Chodba kou-
pelna dveře 

1,58 3,50 23 24 -15 -0,03 -0,15 -5,52 

Chodba záchod 0,71 2,06 23 20 -15 0,08 0,11 4,37 

Chodba záchod 
dveře 

1,18 3,50 23 20 -15 0,08 0,33 12,41 

Sklep strop 89,55 0,43 12 - -15 - -9,75 -360,27 

Suma - 0,00 
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Tabulka výpočtu ztrát do zeminy 

Míst-
nost 

𝐴𝑘 

[𝑚2] 

𝑃 

[𝑚] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑚𝑒 
[𝐾] 

𝜃𝑒 
[𝐾] 

𝑓𝑔1 

[−] 

𝑓𝑔2 

[−] 

𝐵 

[𝑚] 

𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒,𝑘 

[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] 

𝐺𝑤 

[−] 

𝐻𝑇,𝑖𝑔 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑇,𝑖𝑔 

 [W] 

Sklep 
podlaha 

89,55 44 12 6,6 -15 1,45 0,20 4,07 0,64 1,00 16,62 448,75 

Sklep 
Stěna 

66 44 12 6,6 -15 1,45 0,20 3,00 0,37 1,00 7,08 191,21 

Suma - 639,96 

 

Tabulka výpočtu ztrát větráním 

Místnost 
𝜀𝑖 
[−] 

𝑒𝑖 
[−] 

𝑛50 
[ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑛𝑚𝑖𝑛 
[ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑉𝑖𝑜 
[𝑚3] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑒 

[𝐾] 

Podkroví 1 0 4 0,5 66,15 -5 -15 

Půda 1 0,03 4 0,5 223,88 15 -15 

Vchod 1 0,02 4 0,5 9,56 15 -15 

Ložnice 1 0,002 4 0,5 37,25 20 -15 

Pokoj 1 0,03 4 0,5 38,48 18 -15 

Obývací pokoj 1 0,03 4 0,5 60,67 23 -15 

Kuchyně 1 0,03 4 1,5 41,92 23 -15 

Koupelna 1 0,02 4 1,5 20,60 24 -15 

Záchod 1 0,02 4 1,5 4,78 20 -15 

Chodba 1 0,02 4 0,5 28,54 23 -15 

Sklep 1 0,03 4 0,5 214,92 12 -15 

        

Místnost 
𝑉𝑖𝑛𝑓,𝑖 

[𝑚3 ∗ ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑖 

[𝑚3 ∗ ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑉𝑖 
[𝑚3 ∗ ℎ𝑜𝑑−1] 

𝐻𝑉,𝑖 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑉,𝑖 

 [W] 

Podkroví 0,00 33,08 33,08 11,25 112,46 

Půda 53,73 111,94 111,94 38,06 1141,76 

Vchod 1,53 4,78 4,78 1,62 48,75 

Ložnice 0,60 18,62 18,62 6,33 221,62 

Pokoj 9,23 19,24 19,24 6,54 215,84 

Obývací pokoj 14,56 30,33 30,33 10,31 391,92 

Kuchyně 10,06 62,88 62,88 21,38 812,36 

Koupelna 3,30 30,90 30,90 10,51 409,75 

Záchod 0,76 7,17 7,17 2,44 85,31 

Chodba 4,57 14,27 14,27 4,85 184,36 

Sklep 51,58 107,46 107,46 36,54 986,48 

Suma - 4610,61 
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Tabulka výpočtu zátopového výkonu 

𝐴𝑖  
[𝑚2] 

𝑓𝑅𝐻 
[𝑘𝑔 ∗ 𝑠−3] 

𝛷𝑉,𝑖 

[W] 

𝛷𝑇,𝑖 

[W] 

𝐻𝑉,𝑖 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑉,𝑖 

[W] 

89,55 11 4610,611 5051,28 985,05 10646,94 

 

Tabulka výpočtu celkových tepelných ztrát objektu 

𝛷𝑇,𝑖𝑒 &  
𝛷𝑇,𝑖𝑢𝑒 

 [W] 

𝛷𝑇,𝑖𝑔 

 [W] 

𝛷𝑇,𝑖𝑗 

[W] 

𝛷𝑇,𝑖 

[W] 

𝛷𝑉,𝑖 

[W] 
𝛷𝑖 
[W] 

𝛷𝑅𝐻,𝑖 

 [W] 

𝛷𝐻𝐿,𝑖 

 [W] 

4411,32 639,96 0,00 5051,28 4610,61 9661,89 985,05 10646,94 
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Příloha 5. Výpočet tepelných ztrát objektu po zateplení fasády 

 

Tabulky výpočtu Uk pro jednotlivé bariéry 

Venkovní stěna 

- d λ 
 

cihla dutá 0,45 0,21 

- 

vnější omítka vápencoce-
mentová 

0,005 0,99 

vnitřní omítka vápenco-
cementová 

0,005 0,99 

polystyrenová izolace 0,05 0,4 

celkem 0,46 - 0,43899 
    

nosná zeď vnitřní 

 - d λ 
 

cihla dutá 0,3 0,21 

- 

vnější omítka vápencoce-
mentová 

0,005 0,99 

vnitřní omítka vápenco-
cementová 

0,005 0,99 

celkem 0,31 - 0,695085 
    

vnitřní stěny 

 - d λ 
 

cihla dutá 0,1 0,21 

- vnější omítka 0,005 0,99 

vnitřní omítka 0,005 0,99 

celkem 0,11 - 2,05638 
    

podlaha koupelna, záchod, předsíň 

 - d λ 
 

beton 0,062 1,3 

- 

lepenka nepískovaná 0,002 0,21 

polystyren 0,1 0,051 

dlažba 0,008 1,01 

škvára 0,076 0,27 

cementový potěr 0,002 1,16 

celkem 0,25 - 0,433064 

  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Adam Ondrák  

Snížení energetické náročnosti rodinného domu 

 

63 

 

    

podlaha obývák kuchyň 

 - d λ 
 

beton 0,062 1,3 

- 

lepenka nepískovaná 0,002 0,21 

polystyren 0,1 0,051 

plovoucí podlaha 0,005 0,13 

škvára 0,076 0,27 

cementový potěr 0,002 1,16 

celkem 0,247   0,427411 
    

podlaha ložnice, pokoj, chodba 

 - d λ 
 

beton 0,062 1,3 

- 

lepenka nepískovaná 0,002 0,21 

polystyren 0,1 0,051 

koberec 0,005 0,065 

škvára 0,076 0,27 

cementový potěr 0,002 1,16 

celkem 0,247 - 0,420499 
    

podlaha sklep 

 - d λ 
 

keramická dlažba 0,008 1,01 

- 
železobeton 0,092 1,58 

ipa 0,05 0,21 

beton 0,1 1,3 

celkem 0,25 - 2,623522 
    

podlaha půda  

-  d λ 
 

beton 0,07 1,3 

- 

lepenka 0,002 0,21 

polystyren 0,1 0,051 

škvára 0,076 0,27 

cementový potěr 0,002 1,16 

celkem 0,25 - 0,433396 
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střecha 

-  d λ 
 

krytina bramac 0,01 1,3 

  
hydroizolační folie 0,001 0,16 

orsil tepelná izolace 0,15 0,054 

folie parotěsná zábrana 0,001 0,16 

celkem 0,162   0,357402 
    

střecha půda 

-  d λ 
 

krytina bramac 0,01 1,3 

  

hydroizolační folie 0,001 0,16 

orsil tepelná izolace 0,15 0,054 

skelná vata 0,2 0,054 

izolační folie 0,001 0,35 

folie parotěsná zábrana 0,001 0,16 

celkem 0,363   0,153739 

 

podlaha podkroví 

 - d λ 
 

dřevěné latě  0,01 0,18 

  skelná vata 0,2 0,054 

izolační folie 0,001 0,35 

celkem 0,211   0,265808 
    

- - - Uk 

okna 

- - 

2,4 

dveře 2,4 

dveře sklep 4 

dveře doma 3,5 

garážová vrata 4 

terasa 1,1 
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Tabulka výpočtu přestupu tepla z objektu do okolí 

Místnost 

𝐴𝑘 

[𝑚2] 

𝑈𝑘 
[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑒 
[𝐾] 

𝑒𝑘 
[−] 

𝐻𝑇,𝑖𝑒 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑇,𝑖𝑒 

 [W] 

Podkroví 96,32 0,36 -5 -15 1 34,43 344,27 

Půda stěna 59,72 0,44 15 -15 1 26,22 786,49 

Půda střecha 57,04 0,15 15 -15 1 8,77 263,08 

Půda okna 5,40 2,40 15 -15 1 12,96 388,80 

Půda dveře 1,98 2,40 15 -15 1 4,75 142,56 

Stěna vchod 14,22 0,36 15 -15 1 5,08 152,47 

Stěna ložnice 8,06 0,36 20 -15 1 2,88 100,76 

Stěna pokoj 17,46 0,36 18 -15 1 6,24 205,93 

Stěna obývák 19,29 0,36 23 -15 1 6,89 261,98 

Stěna kuchyně 14,22 0,36 23 -15 1 5,08 193,13 

Stěna koupelna 4,73 0,36 24 -15 1 1,69 65,86 

Stěna záchod 2,75 0,36 20 -15 1 0,98 34,34 

Okno ložnice 1,80 2,40 20 -15 1 4,32 151,20 

Okna pokoj 3,60 2,40 18 -15 1 8,64 285,12 

Okna obývák 3,60 2,40 23 -15 1 8,64 328,32 

Okna kuchyně 3,60 2,40 23 -15 1 8,64 328,32 

Okno koupelna 0,81 2,40 23 -15 1 1,94 73,87 

Okno záchod 0,36 2,40 20 -15 1 0,86 30,24 

Vchodové dveře 1,98 2,40 15 -15 1 4,75 142,56 

Terasové dveře 3,30 1,10 23 -15 1 3,63 137,94 

Sklep stěna 37,08 0,36 12 -15 1 13,25 357,82 

Sklep okna 2,52 2,40 12 -15 1 6,05 163,30 

Sklep dveře 1,58 4,00 12 -15 1 6,30 170,21 

Sklep garážová 
vrata 

5,63 4,00 12 -15 1 22,50 607,50 

Suma - 5716,06 
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Tabulka výpočtu tepelných ztrát mezi místnostmi 

Místnost 

𝐴𝑘 

[𝑚2] 

𝑈𝑘 
[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑢 
[𝐾] 

𝜃𝑒 
[𝐾] 

𝑓𝑖,𝑗 

[−] 

𝐻𝑇,𝑖𝑗 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑇,𝑖𝑗 

 [W] 

Podkroví pod-
laha 

70,00 0,27 -5 15 -15 -2,00 -37,21 -372,13 

Půda strop 70,00 0,27 15 -5 -15 0,67 12,40 372,13 

Půda podlaha 89,55 0,43 15 - -15 - -6,72 -250,40 

Vchod strop 3,54 0,43 15 15 -15 0,00 0,00 0,00 

Vchod podlaha 3,54 0,43 15 12 -15 0,10 0,15 4,60 

Vchod ložnice 7,29 2,06 15 20 -15 -0,17 -2,50 -74,96 

Vchod chodba 1,53 2,06 15 23 -15 -0,27 -0,84 -25,15 

Vchod chodba 
dveře 

1,58 3,50 15 23 -15 -0,27 -1,47 -44,13 

Vchod záchod 4,86 2,06 15 20 -15 -0,17 -1,67 -49,97 

Ložnice strop 13,80 0,43 20 15 -15 0,14 0,85 29,89 

Ložnice podlaha 13,80 0,42 20 12 -15 0,23 1,33 46,41 

Ložnice chodba 8,82 2,06 20 23 -15 -0,09 -1,55 -54,41 

Ložnice chodba 
dveře 

1,58 3,50 20 23 -15 -0,09 -0,47 -16,55 

Ložnice vchod 7,29 2,06 20 15 -15 0,14 2,14 74,96 

Ložnice pokoj 9,99 2,06 20 18 -15 0,06 1,17 41,09 

Pokoj strop 14,25 0,43 18 15 -15 0,09 0,56 18,53 

Pokoj podlaha 14,25 0,42 18 12 -15 0,18 1,09 35,95 

Pokoj ložnice 9,99 2,06 18 20 -15 -0,06 -1,25 -41,09 

Pokoj obývák 8,10 0,70 18 23 -15 -0,15 -0,85 -28,15 

Pokoj chodba 0,85 2,06 18 23 -15 -0,15 -0,27 -8,78 

Pokoj chodba 
dveře 

1,58 3,50 18 23 -15 -0,15 -0,84 -27,58 

Obývák strop 22,47 0,43 23 15 -15 0,21 2,05 77,91 

Obývák podlaha 22,47 0,43 23 12 -15 0,29 2,78 105,64 

Obývák pokoj 8,10 0,70 23 18 -15 0,13 0,74 28,15 

Kuchyně strop 15,53 0,43 23 15 -15 0,21 1,42 53,83 

Kuchyně pod-
laha 

15,53 0,43 23 12 -15 0,29 1,92 72,99 

Kuchyně kou-
pelna 

14,99 2,06 23 24 -15 -0,03 -0,81 -30,81 

Koupelna strop 7,63 0,43 24 15 -15 0,23 0,76 29,76 

Koupelna pod-
laha 

7,63 0,43 24 12 -15 0,31 1,02 39,65 

Koupelna ku-
chyně 

14,99 2,06 24 23 -15 0,03 0,79 30,81 

Koupelna 
chodba 

4,36 0,70 24 23 -15 0,03 0,08 3,03 

Koupelna 
chodba dveře 

1,58 3,50 24 23 -15 0,03 0,14 5,52 
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Místnost 

𝐴𝑘 

[𝑚2] 

𝑈𝑘 
[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑢 
[𝐾] 

𝜃𝑒 
[𝐾] 

𝑓𝑖,𝑗 

[−] 

𝐻𝑇,𝑖𝑗 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑇,𝑖𝑗 

 [W] 

Koupelna zá-
chod 

5,00 0,70 24 20 -15 0,10 0,36 13,89 

Záchod strop 1,77 0,43 20 15 -15 0,14 0,11 3,84 

Záchod podlaha 1,77 0,43 20 12 -15 0,23 0,18 6,13 

Záchod kou-
pelna 

5,00 0,70 20 24 -15 -0,11 -0,40 -13,89 

Záchod chodba 0,71 2,06 20 23 -15 -0,09 -0,12 -4,37 

Záchod chodba 
dveře 

1,18 3,50 20 23 -15 -0,09 -0,35 -12,41 

Záchod vchod 4,86 2,06 20 15 -15 0,14 1,43 49,97 

Chodba strop 10,57 0,43 23 15 -15 0,21 0,96 36,65 

Chodba podlaha 10,57 0,42 23 12 -15 0,29 1,29 48,89 

Chodba vchod 1,53 2,06 23 15 -15 0,21 0,66 25,15 

Chodba vchod 
dveře 

1,58 3,50 23 15 -15 0,21 1,16 44,13 

Chodba ložnice 8,82 2,06 23 20 -15 0,08 1,43 54,41 

Chodba ložnice 
dveře 

1,58 3,50 23 20 -15 0,08 0,44 16,55 

Chodba pokoj 0,85 2,06 23 18 -15 0,13 0,23 8,78 

Chodba pokoj 
dveře 

1,58 3,50 23 18 -15 0,13 0,73 27,58 

Chodba kou-
pelna 

4,36 0,70 23 24 -15 -0,03 -0,08 -3,03 

Chodba kou-
pelna dveře 

1,58 3,50 23 24 -15 -0,03 -0,15 -5,52 

Chodba záchod 0,71 2,06 23 20 -15 0,08 0,11 4,37 

Chodba záchod 
dveře 

1,18 3,50 23 20 -15 0,08 0,33 12,41 

Sklep strop 89,55 0,43 12 - -15 - -9,75 -360,27 

Suma - 0,00 
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Tabulka výpočtu ztrát do zeminy 

Míst-
nost 

𝐴𝑘 

[𝑚2] 

𝑃 

[𝑚] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑚𝑒 
[𝐾] 

𝜃𝑒 
[𝐾] 

𝑓𝑔1 

[−] 

𝑓𝑔2 

[−] 

𝐵 

[𝑚] 

𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒,𝑘 

[𝑊 ∗ 𝑚−2 ∗ 𝐾−1] 

𝐺𝑤 

[−] 

𝐻𝑇,𝑖𝑔 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑇,𝑖𝑔 

 [W] 

Sklep 
podlaha 

89,55 44 12 6,6 -15 1,45 0,20 4,07 0,64 1,00 16,62 448,75 

Sklep 
Stěna 

66 44 12 6,6 -15 1,45 0,20 3,00 0,37 1,00 7,08 191,21 

Suma - 639,96 

 

Tabulka výpočtu ztrát větráním 

Místnost 
𝜀𝑖 
[−] 

𝑒𝑖 
[−] 

𝑛50 
[ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑛𝑚𝑖𝑛 
[ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑉𝑖𝑜 
[𝑚3] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 
[𝐾] 

𝜃𝑒 

[𝐾] 

Podkroví 1 0 10 0,5 66,15 -5 -15 

Půda 1 0,03 10 0,5 223,88 15 -15 

Vchod 1 0,02 10 0,5 9,56 15 -15 

Ložnice 1 0,002 10 0,5 37,25 20 -15 

Pokoj 1 0,03 10 0,5 38,48 18 -15 

Obývací pokoj 1 0,03 10 0,5 60,67 23 -15 

Kuchyně 1 0,03 10 1,5 41,92 23 -15 

Koupelna 1 0,02 10 1,5 20,60 24 -15 

Záchod 1 0,02 10 1,5 4,78 20 -15 

Chodba 1 0,02 10 0,5 28,54 23 -15 

Sklep 1 0,03 10 0,5 214,92 12 -15 

        

Místnost 
𝑉𝑖𝑛𝑓,𝑖 

[𝑚3 ∗ ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑖 

[𝑚3 ∗ ℎ𝑜𝑑−1] 

𝑉𝑖 
[𝑚3 ∗ ℎ𝑜𝑑−1] 

𝐻𝑉,𝑖 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑉,𝑖 

 [W] 

Podkroví 0,00 33,08 33,08 11,25 112,46 

Půda 134,33 111,94 134,33 45,67 1370,12 

Vchod 3,82 4,78 4,78 1,62 48,75 

Ložnice 1,49 18,62 18,62 6,33 221,62 

Pokoj 23,09 19,24 23,09 7,85 259,01 

Obývací pokoj 36,40 30,33 36,40 12,38 470,31 

Kuchyně 25,15 62,88 62,88 21,38 812,36 

Koupelna 8,24 30,90 30,90 10,51 409,75 

Záchod 1,91 7,17 7,17 2,44 85,31 

Chodba 11,42 14,27 14,27 4,85 184,36 

Sklep 128,95 107,46 128,95 43,84 1183,78 

Suma - 5157,81 
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Tabulka výpočtu zátopového výkonu 

𝐴𝑖  
[𝑚2] 

𝑓𝑅𝐻 
[𝑘𝑔 ∗ 𝑠−3] 

𝛷𝑉,𝑖 

[W] 

𝛷𝑇,𝑖 

[W] 

𝐻𝑉,𝑖 

[𝑊 ∗ 𝐾−1] 

𝛷𝑉,𝑖 

[W] 

89,55 11 5157,814 6356,02 985,05 12498,88 

 

Tabulka výpočtu celkových tepelných ztrát objektu 

𝛷𝑇,𝑖𝑒 &  
𝛷𝑇,𝑖𝑢𝑒 

 [W] 

𝛷𝑇,𝑖𝑔 

 [W] 

𝛷𝑇,𝑖𝑗 

[W] 

𝛷𝑇,𝑖 

[W] 

𝛷𝑉,𝑖 

[W] 
𝛷𝑖 
[W] 

𝛷𝑅𝐻,𝑖 

 [W] 

𝛷𝐻𝐿,𝑖 

 [W] 

5716,06 639,96 0,00 6356,02 5157,81 11513,83 985,05 12498,88 
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Příloha 6. Tabulky potřebné pro výpočet tepelných ztrát dle normy ČSN EN 12 831 

 

Tabulka pro určení n50 

Stavba 

n50 

Stupeň těsnosti obvodového 
pláště budovy (kvalita těsnění 

oken) 

Vysoká  Střední Nízká 

Rodinný dům s jedním bytem <4 4 až 10 <10 

Jiné bytové domy nebo bu-
dovy 

<2 2 až 5 <5 

 

Tabulka pro určení ε 

Výška vytápěného prostoru nad úrovní země ε 

0 až 10 1 

10 až 30  1,2 

30 a více 1,5 

 

Tabulka pro určení nmin 

Druh místnosti nmin 

Obytná místnost (základní) 0,5 

Kuchyně nebo koupelna s oknem 1,5 

Kancelář 1 

Zasedací místnost, školní třída 2 

 

Tabulka pro určení fRH 

Zátopový 
čas 

fRH 

Pokles teplot 

1K 2K 3K 

Hm. Vy-
soká 

Hm. Vy-
soká 

Hm. Vy-
soká 

1 11 22 45 

2 6 11 22 

3 4 9 16 

4 2 7 13 
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Tabulka pro určení Uequie,k 

B 

Uequie,k pro podlahu 1,5m pod terénem 

𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒,𝑘 

neizolo-
váno 

Upodl=2,0 Upodl=1,0 Upodl=0,5 Upodl=0,25 

2 0,86 0,58 0,44 0,28 0,16 

4 0,64 0,48 0,38 0,26 0,16 

6 0,52 0,4 0,33 0,25 0,15 

8 0,44 0,35 0,29 0,23 0,15 

10 0,38 0,31 0,26 0,21 0,14 

12 0,34 0,28 0,24 0,19 0,14 

14 0,3 0,25 0,22 0,18 0,13 

16 0,28 0,23 0,2 0,17 0,12 

18 0,25 0,22 0,19 0,16 0,12 

20 0,24 0,2 0,18 0,15 0,11 

 

Tabulka pro určení Uequie,k 

Uw 

Pro stěny v kontaktu se zeminou z metrů 
pod povrchem 

𝑈𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒,𝑘 

z=0m z=1m z=2m z=3m 

0 0 0 0 0 

0,5 0,44 0,39 0,35 0,32 

0,75 0,63 0,54 0,48 0,43 

1 0,81 0,68 0,59 0,53 

1,25 0,98 0,81 0,69 0,61 

1,5 1,14 0,92 0,78 0,68 

1,75 1,28 1,02 0,85 0,74 

2 1,42 1,11 0,92 0,79 

2,25 1,55 1,19 0,98 0,84 

2,5 1,67 1,27 1,04 0,88 

2,75 1,78 1,34 1,09 0,92 

3 1,89 1,41 1,13 0,96 

 


