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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu provedení zateplení bytového domu na 

výdaje spojené s provozem této nemovitosti. V práci je nejprve rozebrána problematika 

současné panelové výstavby u nás, dále základní pojmy související s energetickou náročností 

budov a způsoby dodávání tepelné energie do objektu. Podrobněji je rozebrán způsob 

zateplení objektu pomocí zateplovacího systému ETICS. 

V rámci posouzení ekonomické návratnosti jsou navrženy dvě varianty úsporných 

opatření. Práce obsahuje Průkaz energetické náročnosti bytového domu, na jehož základě je 

vyhodnoceno množství uspořené energie pro dané varianty zateplení. Obě varianty jsou také 

pomocí rozpojovacího programu oceněny pro potřeby ekonomického vyhodnocení. Závěr 

práce zhodnocuje dobu návratnosti jednotlivých opatření. 

Abstract 

This thesis evaluates the influence of thermal insulation of residential building design 

for expenses associated with operating the property. The thesis first analyzes the current 

problems in our panel construction, basic concepts related to energy performance of buildings 

and methods of supplying heat to the building. Is discussed in more detail the way the 

building insulation using ETICS. 

In assessing the economic returns are two options proposed austerity measures. The 

work includes Energy Performance Certificate apartment house, on the basis of the assessed 

amount of energy saved for the variations of thermal insulation. Both variants are also 

measured by isolating the needs for economic evaluation. The conclusion assesses the 

turnaround time of each action. 

 

Klíčová slova 

Zateplení, návratnost, energetická náročnost, panelová výstavba, zateplovací systém. 

Keywords 

Insulation, return, energy consumption, panel construction, thermal insulation systems. 
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1  ÚVOD 

Téměř každý vlastník starší nemovitosti někdy zapřemýšlel o tom, zda by mohl ušetřit 

na výdajích spojených s provozem této nemovitosti. Vzhledem ke vzrůstající spotřebě 

energie, jejíž zdroje jsou značně omezené, můžeme téměř s jistotou prohlásit, že do budoucna 

nelze očekávat snížení cen energií. Je proto na snadě začít přemýšlet o tom, jak tuto energii co 

nejefektivněji využít. Největší podíl na energetické spotřebě bytového domu má bezesporu 

jeho vytápění. Na spotřebě této energie se podílí tepelný odpor budovy, který představuje 

schopnost bránění prostupu tepla. Stávající budovy ve většině případů nevyhovují současným 

požadavkům na energetickou náročnost.  

V dnešní době je běžné zateplovat budovy s cílem nejen snížení spotřeby energie, ale 

také zvýšení komfortu bydlení. Ne vždy je ale zateplení vhodným řešením. Investice do 

zateplení s sebou nese nejen nemalé náklady, ale i riziko budoucí ztrátovosti. Při nevhodně 

zvoleném návrhu zateplení sice něco málo ušetříme za energie, ale náklady na realizaci 

úsporného opatření budou vyšší, než výnosy, které nám úspora přinese. V takovém případě je 

třeba buď zvolit jiný návrh zateplení, nebo jej vůbec nerealizovat.   

K nejčastějším způsobům zateplení patří izolace obvodových stěn, střechy, podlahy a 

výměna otvorových výplní. Každý z těchto způsobů přináší rozdílný účinek zateplení. 

Chceme-li snížit spotřebu energie v panelovém domě, existuje mnoho způsobů. Ne všechny 

způsoby jsou však vhodné pro konkrétní nemovitost. Je tedy nezbytné nalézt to nejvhodnější 

řešení, které zohledňuje stávající stav objektu, cenu energií, výši investic a v neposlední řadě i 

finanční možnosti investora. 

Cílem mojí práce je posouzení vlivu provedení zateplení konkrétního 

železobetonového panelového bytového domu na výdaje spojené s provozem této 

nemovitosti. Jedná se o zhodnocení, zda má vůbec cenu tento panelový dům zateplovat a 

pokud ano, tak jakým způsobem a kdy se nám vložená investice vrátí. Podkladem 

k vypracování je projektová dokumentace objektu spolu s návrhem zateplení. K této variantě 

bude posuzována druhá varianta zateplení s lepšími tepelně izolačními parametry, ale i vyšší 

cenou. 
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2  PANELOVÁ VÝSTAVBA 

Panelové domy jsou spojovány s érou centrálně plánované a řízené ekonomiky, která 

vznikla po druhé světové válce v zemích pod vlivem Sovětského svazu. Panelové domy se 

však stavěly i v ostatních zemích (např. ve Francii). Tyto domy dodnes představují finančně 

dostupné řešení bytové politiky. 

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Panelová budova 

Jedná se o budovu, ve které převážnou část nosné konstrukce tvoří nosné stěny složené 

z prefabrikovaných dílců, jejichž výška je alespoň jednoho podlaží a vodorovné stropní a 

střešní desky z dílců. ([1], str. 9) 

Prefabrikované dílce 

Jedná se o dílce nosné či nenosné, vyrobené z prostého betonu nebo železobetonu. 

Tyto dílce jsou vyráběny průmyslově. Na stavbě se dílce sestavují do jednotlivých stavebních 

konstrukcí (strop, stěna apod.). U panelové výstavby rozlišujeme především betonové dílce 

stěnové nosné, stěnové výplňové, dále betonové stropní dílce a střešní dílce. ([1], str. 9) 

Typizace 

„Soubor navzájem koordinovaných činností, zaměřených k vytváření opakovaně 

použitelné projektové dokumentace, výkresů, výrobků, zařízení, mechanismů, pracovních nebo 

výrobních postupů. Ve výstavbě se rozumí typizací opakované použití osvědčených 

dispozičních a konstrukčních řešení staveb při hromadné výstavbě.“ ([1], str. 10) 

Technická (fyzická) životnost 

Doba, která začíná užíváním stavby a končí v okamžiku, kdy stavba technicky ztrácí 

schopnost plnit svou funkci. ([1], str. 9) 

Morální životnost 

„Doba, která uplyne od odevzdání objektu do užívání až do okamžiku, kdy při změně 

standardu požadovaného uživatelem není efektivní rekonstrukce, ale je ekonomicky účelná 

náhrada s lepšími technickými a ekonomickými parametry. Ú činky morálního zastarání 

objektu se odstraňují modernizací.“ ([1], str. 10) 
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Ekonomická životnost 

„Časový úsek, ve kterém budou ukazatele užitných vlastností stavby udržovány na 

úrovni slučitelné s plněním základních požadavků na stavby; v tomto časovém úseku je 

ekonomicky výhodné, se zřetelem k dosahované míře výnosu, udržovat stavbu 

v provozuschopném stavu. Ekonomicky přiměřená životnost předpokládá, že budou uvažována 

všechna příslušná hlediska, jako náklady na projektovou dokumentaci, stavbu a užívání, 

náklady vznikající z provozních překážek, rizik a následky poruch stavby, náklady na pojištění 

k pokrytí těchto rizik, plánovaná částečná obnova, náklady na kontrolní prohlídky, údržbu a 

opravy, provozní a správní náklady, odstranění stavby, hlediska životního prostředí. 

Ekonomická životnost končí okamžikem, kdy poměrné výdaje na stavební péči překročí 

celkové výnosy. “ ([1], str. 9, 10)  

Modernizace 

„Stavební zásahy, které odstraňují morální opotřebení objektů, při kterých se nemění 

hmotová a prostorová skladba a účel stavby. Při modernizaci se používají nová technická, 

technologická a materiálová řešení, odpovídající současnému stupni poznání a technického 

rozvoje.“ ([1], str. 195, 196)  

Revitalizace 

Revitalizace je proces, při němž se objekt uvádí do stavu, který přináší nějaký užitek 

nebo ve kterém může plnit původní funkci. Toto slovo pochází z latiny a dá se přeložit jako 

znovuoživení. ([1], str. 196) 

Rekonstrukce 

Rekonstrukcí se rozumí provedení stavebních pracích, jimiž dojde k obnovení 

funkčnosti alespoň v rozsahu, pro který byl objekt postaven. ([1], str. 196) 

2.2 VÝVOJ PANELOVÉ VÝSTAVBY 

Kořeny panelové výstavby sahají do období po první světové válce. V této době byly 

v Holandsku vystavěny první panelové domy. V polovině 20. století docházelo 

v Československé republice k vývoji stavebnictví v oblasti výstavby bytových domů. V roce 

1950 vznikly první typizační projekty pro bytovou výstavbu s montovanými stropy a 

železobetonovými prefabrikovanými schodišti. Poté došlo k typizaci prvků zdravotně 

technických zařízení a prvků přidružené stavební výroby. Od roku 1955 dochází k rozvoji 
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panelové výstavby. Obvodové konstrukce těchto objektů tvořily jednovrstvé železobetonové 

panely. Postupně se zvyšovaly požadavky na energetickou náročnost budov a jednovrstvé 

panely byly nahrazeny panely vrstvenými. Tento systém se začal využívat na počátku 70. let 

20. století. ([2], str. 27)  

V současnosti je u nás zhruba 200 000 panelových bytových domů, což představuje asi 

jednu třetinu trvale obydlených bytových domů. V těchto domech se nachází 1,2 milionů 

bytů. Tato hodnota představuje asi 55 % veškerých bytů v bytových domech a téměř 30 % 

bytů celého bytového fondu České republiky. Největší zastoupení bytových domů je na 

severní Moravě, nejméně jich připadá na oblast jižních Čech. [3] 

Graf č. 1 – Rozdělení bytového fondu podle celkové plochy [3] 

 

Po roce 1989 lidé předpokládali, že dojde k postupnému opouštění panelových domů a 

jejich nahrazení novou výstavbou, především rodinných domů. K tomuto jevu dochází 

v Německu, kde jsou staré panelové domy postupně bourány a nahrazovány novou výstavbou. 

V České republice mají byty v panelových domech stále své místo na realitním trhu. Zda 

zvolit novou bytovou výstavbu, či rekonstrukci starších panelových domů není jen otázkou 

priorit, ale především ceny. Cena celkové rekonstrukce, kdy dochází k výměně veškerých 

konstrukcí krom panelového skeletu, nepřesáhne 10 000 Kč/m2. Naproti tomu cena nové 

výstavby se pohybuje v rozmezí od 15 000 do 40 000 Kč/m2, přičemž kvalita provedení 

některých nově postavených bytových domů je dosti obdobná nebo jen o málo lepší. ([4], str. 

15, 16) 

Před rokem 1990 byly ceny energií státem regulovány takovým způsobem, že tepelné 

ztráty objektů nebyly pro jejich obyvatele příliš podstatné. Po roce 1990 dochází k růstu cen 

energií a tento trend motivuje obyvatele panelových domů k jejich modernizaci. Zateplování 

bylo dlouhou dobu považováno za sporné, především kvůli dlouhé době návratnosti a obav ze 

vzniku plísní v důsledku utěsnění budovy. Pravdou zůstává, že nekvalitně provedené zateplení 
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spolu s použitím oken s minimální infiltrací může opravdu vést ke vzniku již zmiňovaných 

plísní. ([4], str. 16, 17) 

Nevykazuje-li obvodový plášť statické poruchy, je zateplení obvodových stěn 

základním opatřením při modernizaci domu. Je nezbytné zaměřit se na kvalitní provedení 

problémových detailů (ostění oken, osazení balkonů apod.). Tloušťka tepelné izolace se 

navrhuje s ohledem na dodržení požadavků tepelné ochrany. Přitom nesmí docházet 

k prochladnutí podkladní konstrukce, což by mělo za následek srážení vody na ní nebo v ní. 

„Smyslem pečlivého odstranění tepelných mostů je tedy kromě úspory energie právě ochrana 

stavební konstrukce proti kondenzaci vlhkosti, předcházení vzniku plísní a prodloužení 

životnosti pláště budovy i celého zateplovacího systému.“ ([4], str. 17)  

Chceme-li panelovou výstavbu zachovat, ale zároveň umožnit jejím obyvatelům 

komfortní a ekonomicky přijatelné bydlení, musíme se zaměřit na problematiku energetické 

náročnosti těchto budov i na jejich špatný technický stav. V minulosti došlo už k mnoha 

rekonstrukcím panelových domů. Ne vždy tato opatření přinesla pozitivní výsledek. Špatné 

provedení zateplení má v mnoha případech za následek zhoršení klimatu budov a následný 

vznik plísní. [3] 

V rámci revitalizace panelových domů se měrná spotřeba tepla na vytápění snížila 

z hodnoty 90 – 210 kWh/m2rok (1999) na hodnotu 70 -170 kWh/m2rok (2007). Tudíž celková 

spotřeba klesla v průběhu těchto 8 let o cca 20 %. Nejde však jen o pozitivní dopad 

revitalizace. Nemalý podíl má i vzrůstající cena energií, která nutí spotřebitele k šetrnějšímu 

zacházení s nimi. V minulosti byly hodnoty požadovaných součinitelů prostupu tepla nižší 

než dnes. K výraznému zpřísnění normy došlo v roce 1979, kdy se projevila světová 

energetická krize. V důsledku této změny se obvodové konstrukce panelových domů začaly 

zateplovat vnitřní tepelnou izolací tl. 80 mm. V dnešní době jsou ale tato opatření 

nedostačující. V porovnání s panelovou výstavbou, která probíhala v letech 1979 – 1991, 

vykazují obytné domy postavené po roce 1992 úsporu energií cca 30 %. Nízkoenergetické, 

resp. pasivní budovy pak představují úsporu oproti panelové výstavbě cca 80 %, resp. 95 %. 

[3] 
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Graf č. 2 – Vývoj požadavků na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540 [3] 

 

2.3 SOUČASNÉ TRENDY V PANELOVÉ VÝSTAVBĚ 

Ačkoliv dnešním trendem je nová výstavba na okraji měst, do budoucna se např. 

v Praze s dalším rozrůstáním města nepočítá a nový územní plán bude zaměřen na návrat 

výstavby do středu města. V důsledku tohoto trendu dojde nepochybně k regeneraci starších 

bytových domů. Panelové domy, které jsou v mnoha případech na konci své předpokládané 

životnosti, mají svým obyvatelům stále co nabídnout. Někteří odborníci předpovídají 

stávajícím nosným konstrukcím dalších 50 let existence. Panelové domy dle předpokladů 

demografů bude obývat i nadále především střední vrstva obyvatelstva. Ačkoliv jsou panelové 

domy mladší generací dosti často zatracovány jako symbol minulých dob, je pravdou, že např. 

jejich dispoziční řešení bylo mnohdy nadčasové. Mezi další klady panelové výstavby patří 

např. minimální zábor půdy vzhledem k počtu obyvatel, dostupnost občanské vybavenosti i 

veřejné hromadné dopravy. Mezi negativa panelové výstavby patří bezpochyby umakartová 

bytová jádra a monotónní fasády. Nevýhodou panelových sídlišť bývá také nedostačující 

parkovací prostory, které se se zvyšujícím se počtem automobilů musí nějakým způsobem 

řešit. I přesto má bydlení v panelových domech své opodstatnění a pro velkou část obyvatel 

představuje jedinou možnost vlastního bydlení. [5] 
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3  ZÁKLADNÍ POJMY TEPELNÉ TECHNIKY   

V oblasti tepelné techniky se setkáváme s celou řadou pojmů. V následujícím přehledu 

jsou objasněny alespoň základní pojmy pro snadnější pochopení různých problémů v oblasti 

zateplování. 

Přenos tepla 

Přenos tepla je fyzikální jev. Dochází k šíření tepla z prostředí o vyšší teplotě do 

prostředí o teplotě nižší. Existují tři způsoby přenosu tepla a to vedením, prouděním či 

sáláním. K přenosu tepla vedením dochází v případě, že si sousedící částice vyměňují svou 

kinetickou energii. Může k němu dojít v pevných, kapalných i plynných látkách. Přenos tepla 

prouděním nastane, mění-li částice svou polohu v prostoru a přitom s sebou přenášejí svoji 

energii. K tomuto přenosu dochází v kapalných a plynných látkách. Proudění může být volné, 

ke kterému dochází v důsledku odlišných hustot kapalin či plynů, nebo nucené, při němž se 

využívají vnější síly jako např. čerpadla, ventilátory apod. Posledním typem přenosu tepla je 

přenos sáláním. V případě sálání je teplo přenášeno elektromagnetickým zářením. K přenosu 

tepla sáláním dochází především v plynech a ve vakuu. Tepelné sálání je přenos energie 

v rozsahu infračervené části spektra. [6]  

Infiltrace 

Je to druh tepelné ztráty, ke které dochází u otvorových výplní. Jedná se o průnik 

studeného vzduchu z exteriéru do interiéru vznikající netěsností oken a dveří. Jelikož teplý 

vzduch je lehčí než vzduch studený, dochází k průniku studeného vzduchu do místnosti 

v dolní části otvorové výplně a odvodu teplého vzduchu z místnosti v její horní části. [7] 

Solární zisky 

Za určitých okolností mohou být okenní konstrukce významným zdrojem tepelných 

zisků ze slunečního záření. Velikost solárních zisků závisí na klimatických podmínkách dané 

lokality, orientaci oken, jejich zastínění a propustnosti zasklení pro sluneční záření. [7] 

 

Součinitel prostupu tepla konstrukcí  

Jedná se o jednu z nejdůležitějších charakteristik konstrukce z hlediska tepelně 

technických vlastností. Vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory, oddělenými od sebe 



19 
 

stavební konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami. ([8], 

str. 12) 

Tab. č. 1 – Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla ([8], str. 13) 

Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla U [W/(m2K)] 
Požadované hodnoty Doporučené hodnoty 

Stěna vnější 0,30 těžká: 0,25 
lehká: 0,20 

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45°včetně 0,24 0,16 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému 
prostoru 

0,60 0,40 

Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše z 
vytápěného prostoru do venkovního prostředí, 
kromě dveří 

1,50 1,20 

Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí (včetně rámu) 

1,70 1,20 

Tepelný most 

Jedná se o místo v konstrukci, které je nějakým způsobem oslabené z hlediska 

prostupu tepla. V tomto místě dochází rychleji k úniku tepla a konstrukce prochladá. [7] 

Difuze vodní páry 

Difuze je stav, při kterém dochází k pronikání vodní páry skrz konstrukci. K tomuto 

jevu dochází, je-li konstrukce alespoň částečně propustná pro vzduch a vodní páru. Tato 

schopnost je dána hodnotou difuzního odporu konkrétního materiálu. Porézní materiály 

s otevřenými vzduchovými dutinami jako je např. minerální vata či pórobeton mají difuzní 

odpor malý, zatímco materiály jako je sklo, plast, kovy či pěnový polystyren mají hodnoty 

difuzního odporu vysoké. [7] 

Kondenzace vlhkosti 

 Teplota ve stavební konstrukci není konstantní. Její hodnota směrem k exteriéru klesá. 

Pokud teplota v konstrukci klesne na teplotu rosného bodu, tj. teplotu, při které dochází ke 

vzniku kapaliny ze vzdušné vlhkosti, dochází v konstrukci ke kondenzaci vodních par. Jedná 

se o negativní jev ovlivňující kvalitu a životnost stavebních konstrukcí. [7] 
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4  TEPELNÁ ENERGIE 

4.1 CENY TEPELNÉ ENERGIE 

Při návrhu rekonstrukce panelového domu je jedním z důležitých kritérií lokalita, v níž 

se objekt nachází. Jelikož ceny energií se v různých lokalitách liší, je možné, že v oblasti 

s nižší cenou energií nebudou některá řešení dostatečně efektivní na to, aby bylo dosaženo 

požadované návratnosti investice. Cena tepla může být jednosložková nebo dvousložková. 

Dvousložková cena sestává z fixní složky (stálé) a složky variabilní (spotřební). Fixní složka 

nezávisí na množství odebrané energie. Tato složka vyjadřuje podíl zákazníka na provozních 

nákladech dodavatele tepla. Variabilní složka zahrnuje náklady na výrobu tepla. Jedná se o 

cenu za odebrané teplo. [3] 

Cena tepla je závislá na typu primárního zdroje. U lokálních zdrojů je cena za GJ 

vyrobeného tepla závislá zejména na ceně paliva, která se na našem území výrazně nemění 

(cca 1,14 až 1,16 Kč/kWh = 315 až 320 Kč/GJ). Regionální cena tepla z centrálních výtopen a 

tepláren se však velmi liší. Tato odlišnost je dána nejen typem použitého paliva, ale i 

tepelnými ztrátami v rozvodech CZT. Oba tyto parametry mají vliv na cenu tepla za odebraný 

GJ u koncového zákazníka. Je tedy možné, že cena za GJ se může pohybovat v rozmezí od 

160 do 700 Kč/GJ. [3] 

 

Obr. č. 1 – Cenové relace dálkového tepla v jednotlivých krajích ČR [3] 

Jak je patrné z následujícího grafu, který zobrazuje průměrné ceny tepelné energie 

v jednotlivých krajích, nejnižší ceny tepelné energie je dosaženo v krajích využívajících pro 

výrobu tepelné energie převážně uhlí. Naopak v Jihomoravském a Libereckém kraji, kde je 

výrazná převaha ostatních paliv, především zemního plynu a topných olejů, je cena tepla 
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nejvyšší. Výjimkou je kraj Vysočina, kde se mezi ostatní paliva řadí i zvyšující se podíl 

biomasy. Na výši ceny tepelné energie má vliv i to, zda je v primárních rozvodech jako 

teplonosné médium využívána pára, která vykazuje vyšší tepelné ztráty. V roce 2010 byl mezi 

kraji s nejnižší a nejvyšší průměrnou cenou tepelné energie rozdíl 196,2 Kč/GJ. ([9], str. 9, 

10) 

Graf č. 3 – Průměrné ceny tepla pro konečného spotřebitele k 1.1.2011 ([9], str.11) 

 

4.2 VÝVOJ CENY TEPELNÉ ENERGIE 

Ceny tepelných energií každým rokem rostou. Průměrné ceny tepelné energie se 

stanoví váženým průměrem, kde váhami jsou množství tepelné energie z jednotlivých zdrojů 

(uhlí, ostatní paliva). Od roku 2001 do současnosti pozvolna roste cena tepelné energie 

vyrobené z uhlí. U tepelné energie vyrobené z ostatních paliv tyto meziroční změny nejsou 

rovnoměrné. Objevují se prudké výkyvy (v letech 2005, 2006 a 2008), stagnace (2009) i 

mírný pokles (po roce 2009). Tyto změny způsobují především aktuální ceny paliv, nárůst 

stálých nákladů a zisku, ale též pokles objemu dodávek tepelné energie. Také změna sazby 

daně se projeví na ceně tepelné energie, např. v roce 2008 došlo ke zvýšení DPH z 5 na 9 % a 

zavedení ekologické daně, v roce 2010 se sazba DPH opět zvýšila, tentokrát z 9 na 10 %. 

Důsledkem je, že za posledních 10 let vzrostla cena energie vyrobené z uhlí pro konečné 

spotřebitele o cca 59 %, u energie z ostatních paliv došlo ke zvýšení o cca 61 %. V roce 2010 
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byl meziroční nárůst ceny tepelné energie vyrobené z uhlí 3,07 %, u tepelné energie 

z ostatních paliv došlo k poklesu průměrné ceny o 3,80 %. ([9], str. 8, 9) 

Graf č. 4 – Průměrné ceny tepla pro konečného spotřebitele 2001 - 1.1.2011([9], str.9) 

 

Ačkoliv v posledních letech dochází jen k mírnému nárůstu cen tepelných energií či 

jejich stagnaci, lze očekávat, že v následujících letech bude růst cen pokračovat. Tento trend 

se dá předpokládat s ohledem na vzrůstající ceny vstupů, i nárůstu sazby DPH. V neposlední 

řadě i trvalý pokles odběrů tepelné energie, ke kterému bude v budoucnu stále více docházet 

v důsledku energetických úspor na straně odběratele, bude mít jistě nemalý vliv na růst její 

ceny. Je nezbytné, aby i dodavatelé optimalizovali své náklady a zvyšovali efektivitu výroby a 

rozvodu tepelné energie. ([9], str. 19) 
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5  ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 

Spotřeba energií k provozu budov má na celkové spotřebě primárních energií podíl 

více než třetinový. S tím souvisí i produkce skleníkových plynů. Při rekonstrukci stávajících 

bytových domů je třeba brát tyto aspekty v potaz a provádět opatření, která mají vliv nejen na 

prodloužení životnosti rekonstruovaného objektu, ale i na úsporu energií spojených s jeho 

provozem. Na základě těchto požadavků vznikla vyhláška 148/2007 Sb. o energetické 

náročnosti budov. Ve vyhlášce jsou stanoveny požadavky na spotřebu energií spojených 

s provozem budov a způsob jejich hodnocení. V souladu s touto vyhláškou musí být 

provedeny nejen nově budované objekty, ale i rekonstrukce objektů stávajících. U stávajících 

staveb je pro stanovení energetické náročnosti podstatné množství energie skutečně 

spotřebované, a to hlavně na vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, popřípadě klimatizaci či 

chlazení. ([10], str. 4) 

5.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Energetická náročnost budovy (ENB) 

Tato charakteristika představuje u existujících staveb množství spotřebované energie a 

to hlavně na vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, chlazení či klimatizaci. V případě nově 

budovaných staveb představuje energetická náročnost budov množství energie vypočítané na 

základě požadavků na standardizované užívání budovy. ([10], str. 5, 6) 

Měrná potřeba tepla na vytápění 

Tato veličina vyjadřuje množství tepla v kWh/rok vztažené na jednotku plochy 

vytápěné sekce budovy. Ve výpočtu jsou zahrnuty pouze tepelně technické vlastnosti budovy, 

není zahrnuta účinnost zdroje tepla a otopné soustavy. Výpočty se provádějí dle normy ČSN 

EN 13790. ([10], str. 5, 6)  

Potřeba tepla na vytápění 

Potřeba tepla pro vytápění se určuje na základě tepelné bilance. V této bilanci se 

projevují jak tepelné ztráty budovy, tak vnitřní a solární zisky. Pro stanovení potřeby tepla se 

využívají výpočetní metody s časovým krokem měsíc, den nebo hodina. ([10], str. 5, 6)  
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5.2 PŘEHLED SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY 

Stěžejním zákonem souvisejícím s problematikou energetické náročnosti je zákon č. 

406/2000 Sb., o hospodaření energií. V tomto zákonu jsou zahrnuty příslušné předpisy 

Evropské unie. Zákon se zaměřuje na opatření pro zvyšování hospodárnosti při užívání 

energií. Byl doplněn vyhláškou č. 213/2001 Sb., o náležitostech energetického auditu. Tato 

vyhláška byla dále novelizována vyhláškou č. 425/2004 Sb. Tyto právní předpisy upravují 

především požadavky na strukturu a výstupy energetického auditu, dále jsou zde uvedeny 

postupy pro sestavení energetických bilancí a opatření na snížení spotřeby energií a 

v neposlední řadě obsahují požadavky na ekonomické a ekologické vyhodnocení. K dalším 

provádějícím předpisům souvisejícím se zákonem č. 406/2000 Sb. patří vyhláška č. 148/2007 

Sb., o energetické náročnosti budov. V této vyhlášce jsou zdůrazněny požadavky na 

energetickou náročnost budov. Obsahem je i výpočtová metoda stanovení energetické 

náročnosti budov a náležitosti průkazu energetické náročnosti budov. ([10], str. 7, 8) 

S problematikou energetické náročnosti budov souvisí i řada technických norem, které 

jsou mezi sebou vzájemně provázány. ([10], str. 8) 

5.3 ZPŮSOBY HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

5.3.1 Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) 

Základní informace 

EŠOB vyhodnocuje tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí. Dle normy 

ČSN 73 0540-2 se hodnotí prostup tepla obálkou budovy na základě průměrného součinitele 

prostupu tepla Uem. Budovy se zatřídí do příslušené třídy od velmi úsporné (A) až po 

mimořádně nehospodárné (G). EŠOB je součástí stavební dokumentace při výstavbě nových 

budov, provádění stavebních úprav nebo při změně dokončených budov. Povinnost zpracovat 

EŠOB se vztahuje na převážnou většinu budov. Z této povinnosti můžeme vyřadit například 

velkoplošně otevřené budovy, stájové objekty, chladírny, mrazírny apod. [10], str. 17)  

Způsob vyhodnocení  

Norma ČSN 73 0540-2 definuje požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla, 

který zohledňuje vliv stavebního řešení na potřebu energie k vytápění. Dle normy musí být 

hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem nižší nebo rovna hodnotě požadovaného 

průměrného součinitele prostupu tepla Uem,N. 
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   ≤    ,   [ /(  ∙  )] 
Pro budovy s vnitřní návrhovou teplotou v rozmezí od 18 do 22 °C se požadovaná 

hodnota Uem,N stanoví ze vztahu: 

   , = ∑  , ∙   ∙   ∑  + 0,02   [ /(  ∙  )] 
kde  UN,j … požadovaný součinitel prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce  [W/(m2K)],  

Aj … plocha j-té teplosměnné konstrukce stanovená z vnějších rozměrů  [m2], 

 bj … teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukci. 

Při stanovování požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla 

konstrukcí musí být splněna podmínka, týkající se maximální hodnoty Uem,N: 

• pro novostavby obytných budov:    , ≤ 0,5 

 

• pro ostatní budovy    , ≤ 0,30 + 0,15 /  

 

kde A … celková plocha konstrukcí ohraničujících vytápěný prostor v [m2], 

 V … objem vytápěného prostoru v [m3]. ([10], str. 16 – 18) 

Tab. č. 2 – Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy ([8], str. 52) 

Klasifikační 
třídy 

Průměrný součinitel prostupu tepla 
budovy Uem 

Slovní vyjádření 
klasifikační třídy 

Klasifikační 
ukazatel Cl 

A Uem ≤ 0,5 ∙ Uem,N Velmi úsporná ≤ 0,5 
B  0,5 ∙ Uem,N ≤ Uem ≤ 0,75 ∙ Uem,N Úsporná ≤ 0,75 
C  0,75 ∙ Uem,N ≤ Uem ≤ Uem,N Vyhovující ≤ 1,0 
D  Uem,N ≤ Uem ≤ 1,5 ∙ Uem,N Nevyhovující ≤ 1,5 
E 1,5 ∙ Uem,N ≤ Uem ≤ 2,0 ∙ Uem,N Nehospodárná ≤ 2,0 
F 2,0 ∙ Uem,N ≤ Uem ≤ 2,5 ∙ Uem,N Velmi nehospodárná ≤ 2,5 
G Uem > 2,5 ∙ Uem,N Mimořádně nehospodárná > 2,5 

Stavební konstrukce vyhovuje požadavkům, je-li na základě průměrného součinitele 

prostupu tepla zařazena do klasifikační třídy A až C. 
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Obr. č. 2 – Energetický štítek obálky budovy ([8], str. 53) 

EŠOB se skládá ze dvou částí, kterými jsou grafické vyjádření (viz obr. č. 2) a 

protokol k energetickému štítku budovy. Obsah energetického štítku budovy a jeho protokolu 

je podrobněji popsán v příloze C normy ČSN 73 0540-2. 

5.3.2 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

Základní informace 

PENB vyhodnocuje energetickou náročnost na základě vyhlášky 148/2007. Povinnost 

splnění požadavků na energetickou náročnost upravuje zákon 406/2006 Sb. o hospodaření 

energií. Výsledkem je zpracování průkazu. PENB zahrnuje všechny energie využívané pro 

provoz budovy, jako jsou energetické náročnosti vytápění, přípravy teplé vody, chlazení, 
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klimatizace, osvětlení, ale i využití obnovitelných zdrojů energie. Výsledkem hodnocení je 

množství dodané energie. Do spotřeby budovy se nezapočítává spotřeba energií na provoz 

elektrospotřebičů v domácnosti (chladnička, pračka, apod.). ([10], str. 9) 

Povinnost zpracování PENB vzniká při výstavbě nových objektů a při rekonstrukci 

objektů s podlahovou plochou nad 1000 m2, kdy v rámci rekonstrukce dojde k zásahu do více 

než 25 % obvodové konstrukce budovy nebo je provedena změna vytápění objektu. Z této 

povinnosti jsou vyňaty budovy samostatně stojící do podlahové plochy 50 m2, dále budovy 

užívané občasně (např. kostel), nevytápěné zemědělské stavby, výrobní haly apod. V případě 

prodeje nebo pronájmu budovy, u níž byl PENB vypracován, je majitel povinen jej 

kupujícímu či nájemci předložit. ([10], str. 10)  

Způsob vyhodnocení 

V rámci PENB se provádí posouzení obalových konstrukcí, stanovení bilance zisků, a 

určení způsobu vytápění a ohřevu teplé vody. Objekt se nejprve rozdělí na jednotlivé zóny dle 

požadavků na vnitřních prostor. Stanoví se objem jednotlivých zón. Dále je třeba určit plochy 

a skladby jednotlivých konstrukcí, které oddělují prostory s různými teplotami, a určit jejich 

součinitele prostupu tepla. Na základě druhu provozu v jednotlivých zónách se stanoví počty 

osob a délka jejich pobytu v zóně, produkce tepla ze spotřebičů, příkon osvětlení, doby jeho 

provozu a způsob ovládání a další vnitřní zisky objektu. Dále se určí druh, počet a účinnost 

zdrojů tepla. Stanoví se roční potřeba teplé vody, účinnost zdroje a distribuce TV, typ a 

příkon elektrických čerpadel. V případě, že je v objektu využívána vzduchotechnika, je třeba 

ji uvažovat i ve výpočtu energetické náročnosti budovy. Budova se nakonec začlení do jedné 

z osmi kategorií, uvedených ve vyhlášce 148/2007 Sb., na základě měrné spotřeby energie 

v kWh/(m2rok). ([10], str. 11)  
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Tab. č. 3 – Třídy energetické náročnosti ([10], str. 12) 

 

Budova splňuje požadavky energetické náročnosti, je-li zařazena do třídy A – C. 

 

 

Obr. č. 3 – Grafické znázornění PENB ([10], str. 14) 



29 
 

PENB se skládá ze dvou částí. V první části – protokolu, jsou v tabulkách uvedeny 

informace o objektu, vyhodnocení energetické náročnosti jednotlivých procesů a vyhodnocení 

energetické náročnosti budovy. V případě budov nad 1000 m2 obsahuje protokol i 

ekonomickou a ekologickou proveditelnost alternativních systémů. Druhou částí je grafické 

znázornění PENB. V této části se nachází informace o typu budovy, třída energetické 

náročnosti, roční spotřeba energie a celková vypočtená dodaná energie, podíly jednotlivých 

procesů na celkové dodané energii, doba platnosti průkazu a jeho autor. Platnost PENB je 

omezena na dobu 10 let. ([10], str. 12, 14)  

5.3.3 Energetický audit 

Základní informace 

Cílem energetického auditu je vyhodnotit účinnost využití energií v budovách a 

navrhnout opatření, díky nimž by bylo možné dosáhnout energetických úspor. Výsledkem 

energetického auditu je studie, v níž je zhodnocena současná úroveň energetického 

hospodaření objektu a zároveň návrh opatření k dosažení lepších energetických výsledků. 

V rámci energetického auditu se zpracují minimálně dvě varianty opatření vedoucích k úspoře 

energií. Tyto návrhy se dále hodnotí z hlediska energetických bilancí, vlivu na životní 

prostředí a samozřejmě i ekonomického hlediska. Na závěr je doporučena k realizaci varianta, 

která nejlépe vyhovuje veškerým požadavkům. Energetický audit poskytuje ucelený přehled 

úspor, kterých lze správnými opatřeními docílit. Zároveň dokáže zhodnotit efektivitu 

jednotlivých opatření. Zákon č. 406/2000 Sb. uvádí v §9 konkrétní výčet, ve kterém je 

uvedeno kdo a za jakých podmínek má povinnost podrobit budovu energetickému auditu. 

Konkrétní požadavky na zpracování energetického auditu a povinnost zpracování 

energetického auditu jsou uvedeny v zákoně 406/2000 Sb. o hospodaření energií a ve 

vyhlášce 213/2001 Sb., která byla novelizována vyhláškou 425/2004 Sb. Energetický audit je 

určen pro budovy již zrealizované, jelikož jde o porovnání spotřeby za předchozí období 

(minimálně 3 po sobě jdoucí roky). Na základě vyhodnocení stávajícího stavu se provede 

návrh a vyhodnocení nových opatření. ([10], str. 23, 24)  

Způsob vyhodnocení 

Obsahem energetického auditu je v prvé řadě popis výchozího stavu. V této části jsou 

shrnuty veškeré údaje o posuzované budově, popis stávajících zdrojů energie apod. 

Podstatnými náležitostmi jsou nejen základní charakteristika posuzovaného objektu, ale 
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především výčet veškerých energetických vstupů a výstupů a jejich průměrná roční výše. Tyto 

údaje se zpracovávají za minimálně 3 předchozí roky na základě vystavených faktur. Neméně 

důležitou informací jsou údaje o zdroji tepla (počet, typ, rok výroby, výkon, používané palivo 

atd.). K nemalým ztrátám dochází i při rozvodu energií. Je tedy nezbytné zajistit údaje o jejich 

délce, kapacitě, stáří, provedení, průměru a momentálním stavu. Z těchto údajů se sestaví 

energetická bilance, v níž budou obsaženy potřeby tepla na vytápění, k přípravě teplé vody, 

spotřeba energie pro osvětlení apod. V rámci vyhodnocení výchozího stavu objektu se 

posoudí tepelně technické vlastnosti jednotlivých stavebních konstrukcí. V dalším kroku se 

navrhnou opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie. Provede se analýza jednotlivých 

variant. U každé varianty se určí výše úspory energie, potřebné investiční náklady a doba 

návratnosti jednotlivých investic. Pro všechny varianty se vypracuje jejich energetická bilance 

a porovná se s bilancí stávajícího objektu. Varianta, která bude vyhovovat nejlépe veškerým 

požadavkům, se vyhodnotí jako vhodná k realizaci. Energetický audit je jen orientačním 

posouzením. Pro zadavatele auditu není jeho výsledek závazný. Výjimkou je případ, kdy se 

chce žadatel ucházet o dotace ať už z národních či evropských fondů, v tom případě je 

doporučená varianta variantou závaznou. ([10], str. 24, 25, 27)  

Samotná realizace navržené varianty však nezaručí předpokládané úspory. Je třeba 

zaměřit se v průběhu realizace na kvalitu veškerých prací a po zateplení objektu by mělo dojít 

k vyvážení a vyregulování otopné soustavy. ([10], str. 28)  

5.4 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ 

Pomocí termovizí se zjišťuje teplo, které uniká z budovy sáláním. To je lidskému oku 

neviditelné. Termokamery jej však umí zachytit a pomocí barevné škály zobrazit místa 

s odlišnými teplotami. Snímek, pořízený termokamerou zobrazuje spektrum barev, které 

odpovídá povrchovým teplotám snímaných konstrukcí. Na snímku je také stupnice, na které 

jsou k jednotlivým barvám přiřazeny odpovídající teploty konstrukce. Principem barevné 

škály je vyhodnocení nejchladnější a nejteplejší části snímané konstrukce, na jejichž základě 

se ostatní hodnoty rovnoměrně rozloží do celé škály barev. Tento způsob měření slouží 

především k odhalení úniků tepla konstrukcemi. ([10], str. 40)  

Termovizní kamery mají uplatnění především v místech, ke kterým se nemůžeme 

přiblížit. Jde tedy o nekontaktní metodu měření. Kamery se také využívají pro posouzení, zda 

je teplota povrchu objektu konstantní v ploše. Díky této technologii je možné zachytit úniky 

tepla konstrukcemi a provést potřebná opatření k jejich omezení. ([10], str. 41) 
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Měření teploty pomocí termovizní kamery může být ovlivněno tzv. emisivitou, což je 

schopnost materiálu vyzařovat teplo. Tato vlastnost závisí především na hladkosti povrchu 

materiálu a na jeho barvě. Díky tomuto faktoru může dojít při měření k určitému zkreslení 

výsledků, zejména v místech vícebarevných povrchů s různou emisivitou. ([10], str. 41) 

Aby byly výsledky měření co nejpřesnější, je třeba měření provádět v době, kdy je 

maximální rozdíl mezi teplotou exteriéru a interiéru, tedy v otopné sezóně. Ideální je provádět 

měření v ranních hodinách tzn. od 5. do 9. hodiny ranní. Před samotným měřením by neměla 

být konstrukce vystavena slunečnímu záření. Také rychlost větru je omezena, s rostoucí 

rychlostí větru ztrácí měření na přesnosti. Rychlost větru by neměla překročit hodnoty 3 m/s. 

Měření by nemělo být prováděno za nepříznivých vlivů jako je déšť, sníh či mlha. Snímky by 

měly být pořizovány kolmo k posuzované ploše. ([10], str. 41, 42) 

Na obr. č. 9 je zobrazen rozdíl mezi provedením zateplení obvodového pláště 

minerální vatou a polystyrenem. (spodní část polystyren, horní část vlevo bez zateplení, pravá 

horní část minerální vata) [11] 

 

 

Obr. č. 4 – Snímek BD provedený termokamerou [11] 
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Obr. č. 5 – Termografický snímek nezatepleného a nedostatečně zatepleného BD [12] 

5.5 TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBY TEPLA 

Tepelná ztráta je charakteristické číslo budovy, sloužící jako podklad k stanovení 

dostatečného výkonu zdroje tepla. Tepelná ztráta se skládá ze dvou částí – tepelné ztráty 

prostupem a tepelné ztráty infiltrací. Při určování potřeby tepla se vychází z energetické 

bilance. Součástí této bilance jsou nejen tepelné ztráty, ale i zisky. Pro přesný návrh zdroje 

tepla je třeba provést výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností. Výpočet ztráty 

obálkovou metodou, v níž se do výpočtu uvažují pouze konstrukce obálky budovy, není 

dostatečně přesný a slouží tedy spíše jen pro kontrolu. Další možností je výpočet ztrát 

jednotlivých zón, který je přesnější obdobou výpočtu ztrát obálkovou metodou. Na základě 

těchto výpočtů se navrhuje potřebný výkon zdroje tepla. Tepelný zdroj musí být dostatečně 

výkonný, aby dokázal pokrýt ztráty i v období nejnižších venkovních teplot. ([10], str. 38, 39) 

Největší podíl na tepelných ztrátách starších budov má ztráta prostupem. Každý objekt 

se musí posuzovat individuálně. Obecně lze však konstatovat, že největší rezervy pro zlepšení 

energetické bilance konstrukce mají výplně otvorů a stěny. Po provedení běžných úsporných 

opatření jako jsou např. výměna výplňových konstrukcí, zateplení obvodových stěn apod. se 

sníží podíl tepelných ztrát prostupem. Po zateplení se v rámci veškerých tepelných ztrát zvýší 

podíl ztrát infiltrací (větráním). Existuje tedy určitá hranice, při které je provedené zateplení 

účinné a zároveň ekonomické. ([10], str. 39)  
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Obr. č. 6 – Podíl jednotlivých konstrukcí na tepelné ztrátě prostupem [13]  

 

Obr. č. 7 – Podíl jednotlivých typů ztrát před a po zateplení obvodových stěn ([10], str. 39) 

Určení tepelné ztráty je jedním z kroků, který slouží k stanovení nákladů souvisejících 

s provozem objektu. Dalším podstatným bodem je potřeba tepla na vytápění. Jde o teoretickou 

hodnotu, u níž je dále třeba zohlednit účinnost zdroje tepla, rozvodů či regulace, způsob 

provozu objektu i efektivitu využití solárních zisků. Po zahrnutí těchto parametrů získáme 

předpokládanou spotřebu tepla na vytápění. Důležitou částí, která má vliv na náklady spojené 

s provozem objektu je samozřejmě volba zdroje tepla. ([10], str. 40) 
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6  TEPELNÁ SOUSTAVA 

6.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Tepelná soustava 

Tepelná soustava zahrnuje výrobu tepla a její dopravu k jednotlivým spotřebičům. 

Tato soustava se skládá ze zdrojů tepla, rozvodů tepla (tepelná síť, úpravny parametrů, 

tepelné přípojky) a odběrů tepla (odběrná síť, úpravna parametrů, spotřebiče tepla). Dále lze 

tepelnou soustavu členit dle jejího rozsahu na soustavu meziměstskou, městskou, okrskovou, 

objektovou, etážovou a bytovou. [14] 

Odběrné místo  

Odběrné místo je rozhraní na tepelné soustavě oddělující zařízení dodavatele a 

odběratele tepla. Toto místo musí být odděleno hlavními uzávěry. Za těmito uzávěry se na 

straně odběratele umisťují měřiče tepla. [14]  

Zdroj tepla   

Jedná se o zařízení sloužící k výrobě tepla pro tepelnou soustavu. Zdrojem tepla může 

být kotelna, teplárna, kogenerační zařízení (vše se spalováním paliv), výměníky tepla, tepelná 

čerpadla (vše druhotné teplo), tepelná čerpadla, sluneční kolektory (vše prvotní energie). [14]  

Vytápěcí soustava  

Jde o soubor koncových částí tepelné soustavy určený pouze pro vytápění. Zajišťuje 

požadovaný teplotní stav vnitřního prostředí prostřednictvím spotřebičů tepla v jednotlivých 

místnostech. Je-li zdroj tepla určen pouze k vytápění, je vytápěcí soustava shodná se 

soustavou tepelnou. Pokud slouží zdroj tepla i k jiným účelům, začíná vytápěcí soustava 

v místě soustavy tepelné, ve kterém jsou parametry teplonosné látky upraveny pouze pro 

potřeby vytápění. [14] 

6.2 ČLENĚNÍ ZDROJŮ TEPLA 

Zdrojem tepla je zařízení, které přeměňuje chemickou energii z paliva v tepelnou 

energii. Tato energie je pomocí teplonosné látky dopravována od zdroje k místu její spotřeby. 

Zdroje tepla se člení dle velikosti tepelného výkonu na: 



35 
 

• malé zdroje tepla, sloužící k zásobování teplem pro celé podlaží, bytovou jednotku 

apod., 

• střední zdroje tepla, které zásobují celý objekt nebo soubor objektů, 

• velké zdroje tepla, zásobující velké územní celky. ([15], str. 13)  

6.2.1 Malé zdroje tepla 

Mezi malé zdroje tepla se řadí zdroje o výkonu 50 až 70 kW. Tyto zdroje zásobují 

teplem menší spotřebitelské celky, jako jsou samostatné bytové jednotky, rodinný dům, jedno 

podlaží apod. ([15], str. 13)  

6.2.2 Střední zdroje tepla 

Střední zdroje dosahují tepelného výkonu 500 až 3500 kW. Tyto zdroje se dále člení 

na domovní zdroje tepla a blokové zdroje tepla. Domovní zdroje zásobují jeden nebo dva 

objekty tepelnou energií. Pokud zdroj zásobuje větší počet objektů, jedná se o zdroj blokový. 

Zdroj tepla se umisťuje přímo ve vytápěném objektu nebo v jeho blízkém okolí. ([15], str. 14)  

K ústřednímu vytápění obytných a občanských budov slouží nízkotlaké, domovní či 

blokové zdroje tepla. Zdroje tepla se člení dle druhu použitého paliva, výšce provozních tlaků, 

způsobu obsluhy či druhu teplonosné látky. V případě blokových zdrojů tepla je teplonosnou 

látkou horká voda nebo pára, tyto objekty bývají samostatně stojící a většinou se navrhují jako 

středotlaké. ([15], str. 14)  

6.2.3 Velké zdroje tepla 

Mezi velké zdroje tepla patří zdroje s výkonem nad 3500 kW. Jedná se o okrskové 

zdroje tepla, teplárny nebo výtopny. Okrskové zdroje tepla zásobují polyfunkční objekty a 

větší obytné celky. U těchto zdrojů jsou většinou požadovány jiné parametry teplonosné látky 

a různé podmínky pro provoz během pracovních dnů a dnů klidu. Teplárny a výtopny 

zásobují teplem větší územní celky, jako např. průmyslové závody, sídliště apod. Teplárny a 

výtopny dodávají teplo do podružných předávacích stanic tepla. Tepelný rozvod od teplárny 

či výtopny k výměníkové stanici tvoří tzv. primární okruh. Na předávací stanice se dále 

napojují jednotlivé otopné soustavy objektů, tvořící tzv. sekundární okruh. ([15], str. 15)  
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Obr. č. 8 – Schéma soustavy zásobování teplem [16] 

Zdroje tepla se dle požadovaného tepelného výkonu a druhu energie dělí na: 

• okrskové kotelny, jejichž tepelný výkon dosahuje hodnot od 2 do 20 MW,  

• výtopny, které mají součet jmenovitých výkonů kotlů od 20 do 35 MW, 

• teplárny, ve kterých se vyrábí jak tepelná, tak i elektrická energie, mající tepelný výkon 

od 20 do 60 MW. ([15], str. 15) 

Jednotlivé zdroje se dále dělí dle druhu použitého paliva, provozního tlaku, druhu 

teplonosné látky v primárním okruhu apod. V předávacích stanicích se upraví parametry 

teplonosné látky a teplo se dopraví do spotřebitelských soustav sekundárními tepelnými 

sítěmi. Předávací stanice přizpůsobuje parametry teplonosné látky spotřebitelské soustavě 

odběratelů. ([15], str. 16)  

Podle teplonosné látky v primárním a sekundárním okruhu rozlišuje soustavy pára – 

pára, pára – voda, voda – voda a voda – pára. Teplonosnou látkou v primárním okruhu může 

být horká voda s teplotou nad 110 °C nebo středotlaká pára s přetlakem páry nad 1,6 MPa. 

V sekundárním okruhu představuje teplonosnou látku teplá voda s teplotou do 90°C nebo 

nízkotlaká pára s přetlakem do 50 kPa. ([15], str. 16) 
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Zdroje tepla se navrhují dle celkové potřeby tepla potřebného k pokrytí provozních 

špiček, na základě odběrových diagramů a na základě klimatických podmínek v dané lokalitě. 

([15], str. 16) 

6.3 PALIVA POUŽÍVANÁ PRO VÝROBU TEPELNÉ ENERGIE 

Paliva mohou být jak z přírodních tak i z umělých látek. Tyto látky po zahřátí na 

zápalnou teplotu při současném přístupu vzdušného kyslíku hoří. Podíl jednotlivých druhů 

paliv se mění v závislosti na jejich dostupnosti, ceně apod. Primární postavení na české 

energetické scéně mají tuhá a plynná paliva. Paliva se člení dle skupenství na paliva tuhá, 

kapalná a plynná, dle původu na přírodní a umělá a dle velikosti spalného tepla. ([15], str. 31) 

Mezi základní charakteristiky paliv patří výhřevnost a spalné teplo. „Výhřevnost je 

množství tepla, které vznikne dokonalým spálením jednotkového množství paliva (1 kg, nebo 1 

m3) při normálním tlaku 101 325 Pa v adiabatických podmínkách za předpokladu, že spaliny 

se ochladí na teplotu výchozích látek a vodní pára obsažená ve spalinách zůstane v plynném 

stavu.“Díky této vlastnosti rozlišujeme jednotlivé druhy paliv. „Spalné teplo je množství 

tepla, které vznikne dokonalým spálením jednotkového množství paliva (1 kg, nebo 1 m3) při 

normálním tlaku 101 325 Pa v adiabatických podmínkách za předpokladu, že se spaliny 

ochladí na teplotu výchozích látek a vodní pára obsažená ve spalinách je v kapalném stavu, 

tedy zkondenzuje.“ ([15], str. 40, 41)  

Tab. č. 4 – Základní charakteristiky paliv ([15], str. 41) 

Druh paliva 
Výhřevnost Hu  Spalné teplo Ho 

[MJ/kg] [MJ/kg] 
dřevo 17 19 - 20 
koks 26 - 28 30 - 34 
brikety 23 - 26 29 - 32 
hnědé uhlí 15 - 17 22 - 24 
černé uhlí 32 31 - 34 
lehký topný olej 38 - 41 39 - 43 
těžký topný olej 36 - 39 38 - 40 
propan1 92,8 100,08 
zemní plyn1 34 37,78 

 

 

                                                
1 Výhřevnost propanu a zemního plynu se udává v MJ/m3 
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Samostatnou kapitolu tvoří tzv. biopaliva. Teplárna zásobující řešený objekt využívá 

pro výrobu tepelné energie nejen tradiční zdroje v podobě zemního plynu, ale v čím dál větší 

míře i zdroje nové, přírodní, tzv. biomasu.  

Biomasa je hmota organického původu. Vzniká díky působení sluneční energie a je 

tedy, na rozdíl od fosilních paliv, zdrojem obnovitelným. V oblasti energetiky nachází 

uplatnění především cíleně pěstovaná rostlinná biomasa, ale také odpady zemědělské, lesní či 

potravinářské. Biomasa se dělí podle obsahu vody na suchou (dřevo, sláma, další odpady), 

mokrou (kejda) a speciální (olejniny). Suchou biomasu je možné spalovat přímo. Při 

vysokých teplotách se ze suché biomasy uvolňují hořlavé plyny, které se spalují jako jiná 

plynná paliva. Mokrá biomasa se uplatňuje v bioplynových technologiích. V systémech 

centrálního zásobování tepla se používají kotle o výkonu nad 100 kW, které spalují především 

dřevní štěpku nebo slámu. V některých případech je možné využívat kombinovanou výrobu 

tepla a elektřiny (kogenerace). Při používání biomasy k vytápění dosahuje účinnost výroby 

tepla hodnot vyšších než 90 %. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla nabízí dle použité 

technologie účinnost 50 – 90 %. Biomasa tedy nabízí vysokou účinnost a současný nízký 

obsah emisí. [17], [18], [19]  

6.4 TEPLÁRNA TŘEBÍČ - SEVER 

Primární okruh tvoří vedení tepla od jeho zdroje po výměníkovou stanici. V našem 

případě je zdrojem tepla vícepalivová teplárna Třebíč – sever. Tato teplárna aktuálně zásobuje 

4571 bytů, 4 školy, 6 školek, hotel a plavecký areál. Teplárna byla od roku 2000 postupně 

přebudována na vícepalivový tepelný zdroj, který je nyní vybaven kotli na spalování slámy, 

dřevní biomasy, zemního plynu a lehkých topných olejů. Součástí teplárny je i zařízení na 

výrobu elektrické energie. Poměr výroby energie z biomasy postupně rostl a v roce 2010 bylo 

v teplárně vyrobeno celkem 193 700 GJ tepelné energie, z níž 92 % (tj. 179 200 GJ), 

pocházelo ze spalování biopaliv. [20], [21]  

Na následujícím obrázku je schéma teplárny Třebíč – sever. Barevně jsou označeny 

jednotlivé zařízení sloužící k výrobě energie: 

• zelená – kotle, sloužící k výrobě tepelné energie z biopaliv, 

• žlutá – kotle plynové a kombinované, určené ke spalování zemního plynu a lehkých 

topných olejů, 

• fialová – zařízení pro výrobu elektřiny 
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• modrá – kogenerační jednotky (zařízení určená ke společné výrobě elektřiny a tepla). 

[20], [21] 

 

Obr. č. 9 – Schéma teplárny Třebíč – sever [21] 

Kraj Vysočina patří k průlomovým oblastem ve výrobě energií z biomasy. V tomto 

kraji došlo k rapidnímu poklesu výroby tepelné energie z uhlí. Tato skutečnost má pozitivní 

dopad na cenu tepelné energie, která není tolik závislá na cenových výkyvech jednotlivých 

druhů paliv. Další výhodou je značná nezávislost na dodávkách elektrické energie a zemního 

plynu. Z ekologického hlediska při spalování biomasy vzniká méně skleníkových plynů. 

Konkrétně ve městě Třebíč docházelo v CZT postupně k masovému přechodu od 

původních zdrojů, tj. zemního plynu ke zdrojům novým. Zatím co v roce 2001 se v Třebíči 

používal k vytápění v teplárnách jen zemní plyn, od roku 2002 dochází k zavedení nových 

technologií a postupnému přechodu na alternativní zdroje energie. K dnešnímu dni jsou 

teplárny v Třebíči prakticky nezávislé na dodávce zemního plynu. Podíl zemního plynu klesl 

z původních 100 % na mizivé 1 %. Převážnou většinu výroby tepelné energie převzaly kotle, 

spalující biomasu. 
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Graf č. 5 – Vývoj výroby tepla dle jednotlivých paliv v rámci CZT v Třebíči [21]2 

 
  

                                                
2 KVET – kombinovaná výroba elektřiny 
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7  VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS 

Mezi nejčastěji používané opatření v oblasti zateplování patří beze sporu zateplení 

obvodových konstrukcí. K tomuto účelu se používá tepelně izolační systém, který tvoří 

soustava tepelně izolačního materiálu a ostatních specifických součástí. Tento systém může 

být buď s provětrávanou vzduchovou mezerou, nebo bez ní, tzv. kontaktní zateplovací 

systémy. 

Mezi nejpoužívanější systémy patří vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací 

systémy (ETICS), které jsou vysoce efektivní a umožňují snazší provedení detailů. Součástí 

systému ETICS je lepící hmota, hmoždinky, tepelně izolační materiál, základní vrstva ze 

stěrkové hmoty, která obsahuje skleněnou síťovinu, dále skleněná síťovina a omítka nebo 

omítka s nátěrem včetně případné penetrační nátěrové hmoty pod omítku. ([22], str. 6) 

Díky zateplení budov kontaktním zateplovacím systémem dochází ke zvýšení tepelně 

izolačních vlastností konstrukcí. Tato úprava snižuje spotřebu energií na vytápění a také 

riziko kondenzace vodních par uvnitř konstrukcí a na jejich vnitřním povrchu. Kontaktní 

zateplovací systém tvoří nenosnou část konstrukce, která zabezpečuje ochranu proti 

nepříznivým atmosférickým vlivům. Nesmíme zapomínat ani na význam estetický, kdy při 

vhodném návrhu dochází ke zlepšení vzhledu zateplovaných budov. ([22], str. 6) 

7.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Vnější kontaktní zateplovací systém ETICS 

Jde o výrobek, který je dodáván jako ucelená sestava obsahující vrstvu tepelného 

izolantu, bez provětrávané vzduchové dutiny. K podkladu se připevňuje lepením a/nebo 

mechanickým kotvením. Používá se na vnější straně stavebních konstrukcí. Základem celého 

systému je tepelný izolant dodávaný v podobě desek o různé tloušťce. Izolant se připevní 

k podkladu pomocí lepící hmoty, k lepšímu zajištění stability se desky mechanicky kotví 

talířovými hmoždinkami. Následně se na izolant nanese vrstva stěrkové hmoty, vyztužené 

skleněnou síťovinou, zabraňující vzniku trhlin. Nakonec se nanese vrstva omítky. ([22], str. 5)  
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1 – lepící tmel 

2 – izolační desky 

3 – kotvení izolačních desek 

4 – stěrkový tmel 

5 – výztužná tkanina 

6 – penetrace 

7 – povrchová úprava 

 

Obr. č. 10 – Příklad skladby vnějšího kontaktního zateplovacího systému ([23], str. 6) 

ETAG 

ETAG je směrnice evropské unie, která obsahuje pokyny pro technické schválení 

výrobků. Po vstupu do EU se začala Česká republika řídit těmito pokyny. Chce-li výrobce 

uvést na trh kontaktní zateplovací systém ETICS, musí tento systém podrobit zkouškám, které 

se řídí směrnicí ETAG 004. [24] 

Národní certifikát ETICS (External thermal insulation composite systems) 

Pokud výrobce splní požadavky jednotné evropské směrnice ETAG 004, získá národní 

certifikát ETICS a stavebně technické osvědčení. Tento certifikát opravňuje výrobce uvést 

výrobek na trh v České republice. Specifikace systému ETICS spočívá v určení přesné 

skladby jednotlivých komponentů, počtu a rozmístění hmoždinek a řešení detailů. [24]  

ETA 

Chce-li výrobce uvést výrobek nejen na český trh, ale i na trh EU, musí získat 

evropské technické oprávnění. I k získání tohoto oprávnění musí výrobek splnit požadavky 

evropské směrnice ETAG 004. [24] 

7.2 SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU 

7.2.1 Podkladní vrstva 

Jedná se o stávající nebo novou stavební konstrukci, na jejíž vnější povrch se ETICS 

připevní. Podklad musí splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu. ([22], str. 5) 
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Aby byl kontaktní zateplovací systém funkční, je nezbytné zajistit jeho dokonalé 

spojení s podkladní vrstvou. Samotná příprava podkladu tedy nelze při návrhu ani realizaci 

zateplovacího systému opomenout. Při návrhu se zvolí vhodný kontaktní zateplovací systém 

určený pro daný typ podkladu. Před jeho realizací se musí podklad uvést do požadovaného 

stavu, který zajistí funkčnost celého systému. 

Soudržnost podkladu 

Při jejím zjišťování se vychází z ČSN EN 1542. V normě je však tato metoda užita 

v laboratorních podmínkách, které je třeba na stavbě přiměřeně upravit. ([25], str. 17) 

Dle normou předepsaných požadavků se doporučuje průměrná soudržnost podkladu 

200 kPa, přičemž minimální jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. V případě, 

že podklad těmto požadavkům nevyhovuje, doporučuje se mechanické odstranění 

nesoudržných vrstev, které se provádí převážně za vlhka. ([25], str. 21) 

Odchylka rovinnosti 

Tato odchylka se udává v mm/m a k jejímu stanovení se používá lať délky 1 m, která 

se přiloží na podkladní vrstvu ETICS. Požadovaná rovinnost podkladu závisí na způsobu 

spojení ETICS s podkladem. V případě, že pro jejich spojení bude použita pouze lepící hmota, 

je maximální hodnota odchylky rovinnosti stanovena na 10 mm/m. Bude-li ETICS 

k podkladu připevněn lepící hmotou a hmoždinkami, je nezbytné zajistit dodržení maximální 

odchylky rovinnosti 20 mm/m. ([25], str. 18, 22) 

Obsah vlhkosti 

Vlhkost v konstrukcích se udává v %. K jejímu určení se použije vzorek, který se 

vysuší do ustálené hmotnosti. Stavební konstrukce tvořící podklad ETICS nesmí vykazovat 

zvýšený ustálený podíl vlhkosti ani nesmí být trvale zvlhčována. Vykazuje-li konstrukce 

zvýšený podíl vlhkosti, je nezbytné před provedením zateplení tuto vlhkost snížit vhodným 

sanačním opatřením, které odstraní zvýšenou vlhkost nebo ji alespoň dostatečně omezí. ([25], 

str. 18, 22) 

Klimatické podmínky 

Realizace zateplovacího systému je možná jen za příznivých klimatických podmínek. 

Teplota prostředí by se měla pohybovat v rozmezích od + 5 °C do 30 °C. Při tom povrchová 

teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5°C. Montáž zateplovacího systému není možná za 
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deště nebo při silném větru. Systém musí být po dobu zrání zajištěn proti přímému působení 

slunečního záření nebo deště. ([23], str. 14) 

Ostatní vlastnosti 

Podklad pro upevnění ETIC musí být zbaven veškerých nečistot, prachu, mastnoty, 

zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, 

aktivních trhlin v ploše a průvzdušných neaktivních trhlin a spár. ([25], str. 23) 

Tab. č. 5 – Doporučená opatření pro zajištění vhodnosti podkladu ([25], str. 23) 

Výchozí stav podkladu Doporučené opatření 
Zaprášený podklad Ometení nebo omytí tlakovou vodou se zajištěním vyschnutí 

Mastnoty na podkladu Odstranění mastnot tlakovou vodou s přísadou vhodných čistících 
prostředků; omytí čistou tlakovou vodou; zajištění vyschnutí 

Výkvěty na vyschlém podkladu Mechanické odstranění; ometení 

Puchýře a odlupující se místa v 
podkladu 

Mechanické odstranění; ometení; v případě potřeby místní vyrovnání 
nebo reprofilace vhodnou hmotou zajišťující soudržnost 250 kPa, musí 
být zajištěno vyschnutí použitých hmot 

Biotické napadení Analýza příčin a odstranění spolu s příčinou; odstranění dle druhu a stavu 
napadení 

Aktivní trhliny v podkladu Analýza příčin, dle výsledků její odstranění nebo řešení dilatačními 
spárami 

Průvzdušné neaktivní trhliny a spáry Utěsnění 

 

Je také nezbytné zajistit požadovanou savost podkladu, aby nedošlo k negativnímu 

ovlivňování parametrů lepící hmoty. Tato úprava se provádí nanesením vhodné penetrační 

nátěrové hmoty. ([25], str. 23) 

V případě připevňování systému ETICS pomocí lepící hmoty bez užití hmoždinek, 

nesmí být povrchová úprava podkladu tvořena omítkou nebo nátěrovými hmotami. ([25], str. 

23) 

7.2.2 Založení systému 

K upevnění celého systému ke stavební konstrukci slouží zakládací profily. Tyto 

profily se umísťují do spodní části celého systému jako jeho podpěrná část. Šířka profilů musí 

odpovídat tloušťce izolantu. Montáž zakládacích profilů se provádí od rohů objektu. Mezi 

rohové profily se upevní rovné díly, které musí být delší než 30 cm. Profily se ke konstrukci 

upevní pomocí 3 ks zatloukacích hmoždinek na každý metr. Profily se osazují s mezerou 2 až 

3 mm. Profily se poté spojují pomocí plastových spojek. Spára mezi podkladní vrstvou a 

zakládacími profily se vyplní lepící hmotou. Zakládací profily patří mezi standardní součásti 
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zateplovacích systémů ETICS. Je možné založit zateplovací systém bez použití zakládacích 

profilů. V tom případě se k založení použije skleněná síťovina a zakládací lať. [26] 

           

Obr. č. 11 – Založení systému s pomocí zakládacího profilu nebo zakládací latě [26] 

7.2.3 Lepící hmota 

Lepící hmota tvoří nepostradatelnou součást kontaktního zateplovacího systému 

ETICS. Tato vrstva slouží ke spojení tepelně izolačního materiálu s podkladem. Dodavatel 

ETICS má k jednotlivým typům zateplovacích systému certifikovanou požadovanou lepící 

hmotu, která se liší dle druhu použitého tepelného izolantu a podkladní vrstvy. Desky se lepí 

vždy od spodu nahoru na vazbu. Příprava lepící hmoty spočívá v případě pastózních tmelů 

v jejich zamíchání, v případě použití suchých směsí se přidá čistá voda. Je třeba postupovat 

dle příslušných technických listů. Při lepení izolantu na rovný podklad nebo při užití 

tepelného izolantu z minerální vlny s kolmou orientací vláken se nanáší vrstva lepící hmoty 

zubovou stěrkou celoplošně. V ostatních případech lze nanést lepící hmotu po obvodu desky a 

středem desky min. ve třech bodech. V tomto případě musí plocha izolantu spojená 

s podkladem tvořit alespoň 40 % celkové plochy izolační desky. [26] 

    

Obr. č. 12 – Způsoby nanášení lepící hmoty na izolační desku [26] 
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Při nanášení lepící hmoty musíme zabránit jejímu vytlačení do spár mezi jednotlivými 

izolačními deskami. Lepící hmota se nanáší pouze na spodní část izolační desky, nikoliv na 

její boční hrany. [26] 

7.2.4 Tepelná izolace 

V systému ETICS se používají převážně desky z pěnového polystyrenu (EPS) nebo 

z minerální vlny (MW). Tato vrstva zajišťuje spolu s podkladem splnění požadavků na 

tepelný odpor konstrukce, čímž ovlivňuje spotřebu energie na vytápění. ([22], str. 5) 

Rozdíl mezi polystyrenem a minerální vlnou je především v ceně. V zásadě tvoří cena 

tepelného izolantu asi ¼ celkových nákladů na zateplení. Větší vliv na náklady spojené se 

zateplením má práce, doprava, omítka a jiný pomocný materiál. Tyto náklady jsou konstantní 

při různých tloušťkách izolantů. Z toho vyplývá, že tloušťka izolace má na celkovou cenu 

zateplovacího systému minimální vliv. Tento rozdíl se projeví i při volbě tepelného izolantu. 

Izolace z minerální vlny je asi o polovinu dražší než polystyrenová, připočteme-li však 

veškeré náklady na zhotovení tepelně izolačního systému, včetně práce, omítek a hmoždinek, 

je celkový reálný rozdíl v ceně jen 20 až 30 procent. [27]  

Pěnový polystyren 

Předností tohoto zateplovacího materiálu je především cena. Metr čtvereční fasády 

zateplené pěnovým polystyrenem vyjde včetně práce na tisíc korun. Tento materiál se lépe 

opracovává, snese větší zatížení a nezatěžuje podkladní konstrukci. Nevýhodou je špatná 

propustnost pro vodní páry, hořlavost a horší akustická izolace. [27] 

Existuje polystyren expandovaný (EPS) a extrudovaný (XPS). Expandovaný slouží 

k izolaci vnějších stěn, stropů, podlah a plochých střech. Má většinou bílou barvu. Tento 

materiál je nasákavý, je tedy nevhodný k izolaci spodní stavby. Z požárního hlediska je 

možné používat tuto teplenou izolaci do výšky max. 22,5 m nad úrovní prvního nadzemního 

podlaží. Extrudovaný polystyren je dražší, hořlavý a špatně prodyšný pro vlhkost. Vyrábí se 

v barevném provedení. Není nasákavý a má vysokou pevnost v tlaku, proto má široké 

uplatnění jako izolant spodní stavby, plochých střech apod. [27] 

Minerální vlna 

Tento materiál má oproti polystyrenu řadu výhod. Je nehořlavý, dobře prodyšný, 

vykazuje lepší akustické vlastnosti a tvarovou stálost. Vyrábí se kamenná a skelná vlna. 



47 
 

Kamenná vlna se vyrábí z čediče, je tvrdší a lze ji koupit v blocích šedozelené barvy. Tento 

materiál je požárně odolný a dobře propouští páru. Nevýhodou je špatná opracovatelnost. 

Nesmí přijít do styku s vodou, a proto se nehodí k izolaci soklové části. Oproti vatě kamenné 

je skelná vata stlačitelná, čímž lze ušetřit na dopravě a skladovacích plochách. Skelná vata má 

žlutou barvu a vyrábí se z recyklovaného skla. Tento materiál má dobré tepelné a akustické 

vlastnosti a je nehořlavý. Využívá se především na zateplení krovů, stropů, příček a podhledů. 

[27] 

Při návrhu tepelného izolantu a potažmo celého zateplovacího systému ETICS je třeba 

vycházet z jednotlivých vlastností dílčích komponentů a na jejich základě navrhnout 

nejefektivnější řešení. 

Tab. č. 6 – Technologické a konstrukční vlastnosti tepelných izolantů [28] 

Vlastnosti Pěnový polystyren Minerální vlna 
Vhodnost pro mechanické zpracování velmi dobrá dobrá 
Úprava povrchu broušením velmi dobrá komplikovaná 
Požární klasifikace nešíří oheň nehořlavá/nevznětlivá 
Odolnost proti stárnutí omezená dobrá 
Odolnost vůči mikroorganismům dobrá velmi dobrá 
Povolená výška pro aplikaci 22,5 m bez omezení 
Odolnost proti mechanickým 
rozpouštědlům není odolný zcela odolný 
Hmotnost 1 m2 ETICS (10 cm izolace) cca 15 kg cca 30 kg 

Systém konečné úpravy 
akrylátová, minerální, 
silikátová, silikonová, 

silikon-silikátová 
omítka 

minerální, silikátová, 
silikonová, silikon-
silikátová omítka 

 

Tepelně izolační desky se lepí odspodu nahoru na vazbu. U otvorů se desky nalepí 

s přesahem, který se po zatvrdnutí lepící hmoty odřízne nebo zabrousí. Při lepení izolantu 

nesmí vzniknout průběžná spára ve svislém ani vodorovném směru. Tepelně izolační desky se 

lepí na sraz. V případě vzniku spár větších než 2 mm, je nutné tyto spáry vyplnit izolačním 

materiálem. Vzniknou-li spáry mezi tepelnými izolanty z EPS nebo XPS do šířky 4 mm, lze je 

vyplnit montážní pěnou. V případě vzniku širších spár, je nutné na jejich utěsnění použít 

vhodný přířez izolantu. Montážní pěna k utěsnění spár se nesmí použít v případě izolantů 

z minerální vlny. Primárně se používají celé desky, v případě nutnosti lze použít i přířezy, 

pokud jejich šířka není menší než 150 mm. Tyto přířezy nelze použít na nárožích, v koutech a 

na ukončeních systému. [26] 
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7.2.5 Kotvící systém – hmoždinky 

K ukotvení tepelně izolačních desek se kromě lepící hmoty používají talířové 

hmoždinky. Ty se mohou osazovat až po zatvrdnutí lepící hmoty, tj. po 1 až 3 dnech. Typ 

použitých hmoždinek musí být v souladu s použitým zateplovacím systémem ETICS a 

s typem podkladní vrstvy. Správnou funkčnost kotevního systému zajišťuje dostatečná 

kotevní hloubka a správný typ použité hmoždinky. Kotevní hloubka se měří od nosného 

materiálu bez omítky. Talířové hmoždinky se vyrábí s plastovým nebo kovovým trnem. 

Hmoždinky s platovým trnem se používají pro kotvení polystyrenu do plných stavebních 

materiálů. Hmoždinky s kovovým trnem slouží k ukotvení izolace z minerální vlny do plných 

materiálů. Hmoždinky, které mají prodlouženou kotevní délku, se používají pro kotvení do 

dutých stavebních materiálů. Hmoždinky mohou být se zapuštěnou hlavou, při jejichž 

instalaci se nejprve vyvrtá otvor potřené délky, do nějž se hmoždinka osadí. Pomocí 

speciálního nářadí se hmoždinka zašroubuje a zároveň zapustí cca 2 cm pod povrch izolantu. 

Poté se hmoždinka zavíčkuje polystyrenovou zátkou. Jinou variantou je hmoždinka 

s teleskopickou hlavou, která se zasune do předem vyvrtaného otvoru a zatluče. Talířek se 

zastěrkuje. Při tomto způsobu kotvení může v zimním období docházet k prokreslování 

hmoždinek na fasádu. [29] 

Spotřeba hmoždinek k upevnění daného izolačního systému je dána výrobcem. Na 

množství hmoždinek má vliv výška budovy, její umístění, větrná oblast a kvalita podkladní 

vrstvy. Obecně lze říci, že na 1 m2 je třeba 6 až 8 hmoždinek. Izolační desky se kotví v T-

spojích a dále 2 až 3 hmoždinkami v ploše desky v místě nanesení lepidla. [29] 

 

Obr. č. 13 – Příklad rozmístění hmoždinek na izolačních deskách [26] 

 

 



49 
 

7.2.6 Stěrková hmota se skleněnou síťovinou 

Skleněná síťovina je tkanina z nepřerušované skleněné příze s konečnou úpravou 

odolávající alkáliím. Spolu se stěrkovou hmotou tvoří základní vrstvu celého systému. Podle 

druhu pojiva se rozlišuje stěrková hmota disperzní (pojivem jsou syntetické polymery 

dispergovatelné ve vodě), dále stěrková hmota minerální (pojivem je cement) a ostatní 

stěrkové hmoty. ([25], str. 11) 

Stěrková hmota se připraví postupným vmícháním suché směsi do daného množství 

čisté vody. Stěrková hmota se nanáší na očištěnou vrstvu tepelného izolantu. Do vrstvy 

stěrkové hmoty se zatlačí skleněná síťovina, která se odvíjí odshora dolů a při tom se 

zatlačuje hladítkem od středu k okrajům. Takto se celá síťovina překryje vrstvou stěrkové 

hmoty. Celková tloušťka stěrkové vrstvy se síťovinou je 3 až 6 mm, přičemž minimální krytí 

skleněné síťoviny stěrkovou vrstvou musí být 1 mm. Pásy skleněné síťoviny se ukládají 

s přesahem alespoň 100 mm. Místa, jako jsou hrany a rohy objektu by se měli vyztužit 

vhodnou lištou. Rovinnost této vrstvy je dána druhem použité omítky. Doporučená odchylka 

rovinnosti na 1 metr musí být menší než velikost maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 

mm. [26] 

 

Obr. č. 14 – Vyztužení rohů otvoru [26] 

7.2.7 Penetrační nátěrová hmota 

Základní vrstva se pro zvýšení přídržnosti povrchové úpravy a ke snížení savosti 

podkladu penetruje nátěrem daným pro konkrétní typ povrchové úpravy. Penetrační vrstva se 

nanáší po min. 5 dnech od provedení základní vrstvy válečkem nebo štětcem. Povrchová 

úprava se může provádět dle klimatických podmínek po alespoň 12ti hodinách. [26] 
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7.2.8 Povrchová vrstva  

Povrchová vrstva tvoří nedílnou součást zateplovacího systému ETICS. Tato vrstva 

má ve skladbě systému nejen funkci ochranou, ale i estetickou. Existují různé druhy 

omítkových směsí, lišící se použitými materiály. 

Akrylátové omítky 

Jsou to omítky na bázi akrylátových pryskyřic a minerálních plniv. Akrylátové omítky 

vynikají mechanickou odolností a odolností vůči znečištění a biologickým vlivům. 

Nevýhodou je nižší paropropustnost. Podkladem může být tepelná izolace z pěnového 

polystyrenu.  [30] 

Minerální omítky 

Jedná se o omítky na bázi cementu s minerálními plnivy a modifikátory. Předností 

těchto omítek je především dlouhá životnost, velmi dobrá propustnost vodních par a odolnost 

vůči UV záření a biologickým vlivům. Podkladem pro tento typ omítky může být tepelná 

izolace z minerální vlny nebo z pěnového polystyrenu. [30] 

Silikátové omítky 

Jde o omítky na bázi tekutého draselného skla, díky němuž velmi dobře propouští 

vodní páry. Omítka je také odolná vůči nepříznivým biologickým vlivům. Tato omítka lze 

aplikovat na tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu i minerální vlny. [30] 

Silikonové omítky 

Jsou omítky na bázi silikonových pryskyřic a minerálních plniv. Mezi výhody patří 

vysoká odolnost proti mechanickému poškození či znečištění, dobrá paropropustnost, 

odolnost vůči biologickým vlivům i vysoká odolnost vůči UV záření. Omítka lze aplikovat na 

izolant z minerální vlny či pěnového polystyrenu. [30] 

Silikon-silikátové omítky 

Spojuje výhody silikonových a silikátových omítek. Má dlouhodobou životnost, 

výbornou paropropustnost, odolnost vůči znečištění i biologickým vlivům a stálobarevnost. 

Omítku lze použít na podklad z pěnového polystyrenu nebo minerální vlny. [30] 
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7.3 ŽIVOTNOST ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU 

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) byl poprvé realizován 

v Berlíně v roce 1957. K jeho rozšíření došlo v západní Evropě po roce 1973, na našem území 

se začal uplatňovat na počátku 90. let. Dle provedených zkoušek a výsledků pozorování 

stávajících zateplovacích systémů realizovaných v 60. letech bylo zjištěno, že při pravidelné 

údržbě zůstává kvalita zateplovacích systémů stejná a v dlouhodobém časovém horizontu se 

dokonce zvyšuje. Při kontrole stavu zateplovacích systému realizovaných v 60. letech bylo 

v roce 1995 zjištěno, že 90 % sledovaných objektů bylo zcela v pořádku. Stejná prohlídka 

v roce 2005 dokonce ukázala, že sledované objekty jsou v mnohem lepším stavu, než kdy 

předtím. Většina z těchto objektů byla v průběhu renovována pouze nátěrem, jenž byl 

v průběhu let znečištěn. Vady, které se na konstrukcích vyskytují, bývají způsobeny špatným 

technologickým postupem nebo návrhem. Díky nim vznikají na konstrukcích poruchy, které 

se objevují v krátké době po realizaci zateplovacího systému. ([31], str. 14, 15) 

Životnost zateplovacího systému závisí především na kvalitě jeho provedení. V České 

republice se již vyskytují renovace zateplovacího systému, buď jako oprava vad brzy po 

dokončení prací, či kvůli zvyšujícím se nárokům na tepelně izolační vlastnosti konstrukcí. 

Zateplovací systémy musí odpovídat požadavkům ETAG 004, které zaručují minimální 

životnost zateplovacích systémů 25 let. Reálná životnost by však měla být mnohem vyšší. 

([31], str. 15) 
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8  VÝPLNĚ OTVORŮ 

Výplně otvorů z tepelně technického hlediska tvoří slabé místo obálky budovy. 

Ačkoliv mají podstatně menší plochu než ostatní obvodové konstrukce, vyznačují se 

významnějšími tepelnými ztrátami. [7] 

8.1 ČLENĚNÍ OKEN 

Z výplní otvorů se největší měrou na tepelně technických vlastnostech budovy podílí 

okna. U okenních konstrukcí v zásadě rozlišujeme 3 základní typy: 

Okna dvojitá 

Tyto okna mají dvě nezávislá křídla. Každé křídlo je osazeno jedním sklem. Tato okna 

se vyskytují převážně u budov postavených do poloviny 20. století. Hodnota součinitele 

prostupu tepla se pohybuje kolem hodnoty U = 2,80 W/(m2K). Tato hodnota nevyhovuje 

současným požadavkům. [7] 

Okna zdvojená 

 Jedná se o dvě křídla, která jsou sešroubovaná dohromady a otevírají se jako 

jednoduché okno. Používají se od poloviny 20. století, především v panelových bytových 

domech. V místech osazení těchto oken do obvodové stěny vznikají velké tepelné mosty a ani 

těsnost těchto oken není dostačující. Zdvojená okna vykazují součinitel prostupu tepla U = 

2,80 W/(m2K). Okna tedy nevyhovují požadavkům. Chceme-li zlepšit součinitel prostupu 

okna, lze okno utěsnit nalepovacím těsněním či vyměnit vnější sklo za sklo s lepšími 

vlastnostmi. Tyto změny však nepřinesou významnou úsporu. [7] 

Okna jednoduchá 

Jedná se o okna s jedním křídlem, které mají díky použití izolačních dvojskel či 

trojskel mnohem lepší tepelně izolační vlastnosti než předchozí typy oken. Nová okna 

vyhovují požadavkům současné normy, kde minimální hodnota součinitele prostupu tepla je 

U = 1,70 W/(m2K) a doporučená U= 1,20 W/(m2K). Jednoduchá okna mohou být vyráběna 

s plastovým, dřevěným nebo kovovým rámem. [7] 
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8.2 ZÁKLADNÍ ČÁSTI OKENNÍCH KŘÍDEL 

Okna sestávají ze dvou základních částí – z rámu okna, který je pevně zabudován do 

stavby a z okenních křídel, která jsou pohyblivě zavěšena na rámu okna. Okenní křídlo lze 

rozdělit na 3 základní části. Každé části je třeba věnovat náležitou pozornost, aby celek 

bezchybně plnil požadovanou funkci a dosahoval očekávaných vlastností. 

Rám okenního křídla 

Nejdůležitějšími vlastnostmi rámu jsou počet komor a tuhost. V případě nedostatečné 

tuhosti se rám může v budoucnu kroutit. Tuhost rámu je označována třídou tuhosti A a B. 

Třída A zaručuje silnější stěnu rámu, tudíž jeho vyšší tuhost. Hodnota součinitele prostupu 

tepla závisí na stavební hloubce rámu a počtu komor. Čím vyšší je počet komor a stavební 

hloubka, tím lepší parametry okno má. ([31], str. 28) 

Zasklení 

  Tato část oken má největší vliv na tepelnou pohodu v místnosti a také na útlum hluku 

z exteriéru. Při výběru oken je tudíž důležité věnovat způsobu zasklení velkou pozornost. 

([31], str. 28) 

Kování 

Kvalitní kování musí zaručit především bezproblémovou funkčnost, dlouhou životnost 

a bezpečnost. ([31], str. 29) 

Pouze kvalitním zpracování všech těchto částí oken lze docílit požadovaného 

výsledku. 
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9  POSOUZENÍ EKONOMICKÉ NÁVRATNOSTI 

ZATEPLENÍ 

9.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POSUZOVANÉHO OBJEKTU 

Předmět  

Adresa: Na svahu 918 – 922, Třebíč 

Předmět: Bytový panelový dům, stavební soustava T 06B – jihomoravská varianta  

Zadavatel  

Název:  Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Na Svahu 918 – 922 

IČO:  292 58 481 

Adresa: Na svahu 919, Třebíč – Nové Dvory 

 

9.2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A NOVĚ NAVRŽENÝCH 

OPATŘENÍ 

Objekt byl postaven v roce 1987. Bytový dům se nachází nedaleko centra města 

Třebíč, v městské části Nové Dvory. Lokalita spadá do větrové oblasti IV. Výška objektu nad 

terénem je 14,50 m. Ze severní strany je objekt chráněn okolní zástavbou, kterou tvoří vyšší 

panelové budovy. Objekt se nachází na svahu, není tudíž z jižní ani západní strany chráněn 

proti povětrnostním vlivům. 

Posuzovaný objekt tvoří pět sekcí spojených do dvou dilatačních celků. Objekt je 

realizován s jedním částečně zapuštěným technickým podlažím a se čtyřmi typovými 

nadzemními podlažími, do kterých jsou situovány bytové jednotky. Stavba je provedena 

v technologii T06-B (jihomoravská varianta) s  příčným nosným stěnovým systémem. Nosné 

stěny jsou železobetonové tl. 140 mm. Stropy jsou provedeny ze železobetonových plných 

panelů tl. 120 mm. Obvodový plášť je tvořen sendvičovými stěnovými panely tl. 260 mm. 

Schodišťové lodžie objektu jsou zapuštěné. Bytové jednotky jsou vybaveny balkóny 

(železobetonové konzolové desky, kovová zábradlí). Výplně otvorů tvoří zdvojená dřevěná 

okna. Střecha je plochá jednoplášťová s izolací z desek EPS uložených na násyp překrytých 

betonovou mazaninou a krytinou z asfaltových pásů.  
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Nově navržená opatření jsou zpracována ve dvou variantách. První varianta vychází 

z projektové dokumentace, která byla použita jako podklad k diplomové práci. Tato varianta 

nesplňuje požadavky energetické náročnosti dle vyhlášky MPO ČR 148/2007 Sb. Druhá 

varianta zahrnuje takové zateplení objektu, aby byly tyto požadavky splněny.  

9.2.1 Svislé konstrukce obvodového pláště 

Stávající stav 

Objekt je postaven v konstrukční soustavě T06-B (jihomoravská varianta). Obvodový 

plášť se skládá ze sendvičových panelů tl. 260 mm. Sendvičový panel je tvořen třemi 

vrstvami, a to 130 mm železobetonu, 60 mm tepelné izolace a 70 mm železobetonu. Průčelní, 

štítové i lodžiové panely představují stejné souvrství. Štítové stěny byly v předchozích letech 

zatepleny. Tyto stěny vyhovují požadavkům normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. 

Tepelně technické vlastnosti průčelních obvodových stěn jsou dle požadavků této normy 

nevyhovující. 

Nový stav – varianta I 

 Svislé konstrukce průčelního obvodového pláště v nadzemních podlažích budou 

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Tepelnou izolaci bude tvořit vrstva 

expandovaného polystyrenu o celkové tloušťce 140 mm. Nově navržený systém vyhovuje 

požadavkům ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. 

Nový stav – varianta II 

 Svislé konstrukce průčelního obvodového pláště v nadzemních podlažích budou 

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Tepelnou izolaci bude tvořit vrstva 

expandovaného polystyrenu o celkové tloušťce 180 mm. Nově navržený systém vyhovuje 

požadavkům ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. 

9.2.2 Zastřešení 

Stávající stav 

Střešní konstrukce je jednoplášťová. Střešní souvrství tvoří 120 mm vrstva 

železobetonu a na ní se nachází vrstva škváry o tloušťce 80 mm. Dále 100 mm vrstva tepelné 

izolace z expandovaného polystyrenu, která je chráněna 50 mm vrstvou betonové mazaniny a 



56 
 

asfaltovými pásy. Konstrukce střešního pláště nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2 

Tepelná ochrana budov.  

Nový stav – varianta I 

Střešní plášť byl v minulosti opravován. Došlo k rekonstrukci krytiny a oplechování. 

V současné době je technický stav střešní konstrukce vyhovující. V rámci rekonstrukce 

panelového domu se se zateplením střešního souvrství nepočítá.    

Nový stav – varianta II 

Střešní plášť byl v minulosti opravován. Došlo k rekonstrukci krytiny a oplechování. 

V současné době je technický stav střešní konstrukce vyhovující. V rámci rekonstrukce je 

však pro splnění tepelně technických požadavků provést zateplení střešní konstrukce vrstvou 

izolantu tl. 100 mm. 

9.2.3 Konstrukce vnitřní 

Stávající stav 

Svislé nosné konstrukce vnitřní tvoří železobetonové panely tloušťky 140 mm. Tyto 

stěny oddělují vytápěné prostory od prostor částečně vytápěných. Svislé vnitřní konstrukce 

nevyhovují požadavkům ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. 

Vodorovné stropní konstrukce nad sklepními prostory v 1PP tvoří 120 mm vrstva 

železobetonu, 30 mm tepelné izolace a 30 mm vrstva betonové mazaniny. Tato skladba 

nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. 

Nový stav – varianta I 

V rámci rekonstrukce proběhne zateplení stropní konstrukce oddělující nevytápěný 

suterénní prostor od vytápěného obytného podlaží. Izolační vlastnosti stávající konstrukce 

budou zvýšeny aplikací 80 mm tepelného izolantu. 

Nový stav – varianta II 

V rámci rekonstrukce proběhne zateplení stropní konstrukce oddělující nevytápěný 

suterénní prostor od vytápěného obytného podlaží. Izolační vlastnosti stávající konstrukce 

budou zvýšeny aplikací 120 mm tepelného izolantu. 
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9.2.4 Výplně otvorů 

Stávající stav 

Stávající okna jsou zdvojená dřevěná. Jejich tepelně technické vlastnosti nevyhovují 

požadavkům ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Vstupní dveře do objektu jsou dřevěné.  

Nový stav – varianta I 

Při rekonstrukci dojde k výměně vstupních dveří a veškerých oken. Nové výplňové 

otvory budou mít plastový rám a výplň z izolačního dvojskla s deklarovaným součinitelem 

prostupu tepla U = 1,2 W/(m2K). 

Nový stav – varianta II 

Při rekonstrukci dojde k výměně vstupních dveří a veškerých oken. Nové výplňové 

otvory budou mít plastový rám a výplň z izolačního trojskla s deklarovaným součinitelem 

prostupu tepla U = 0,7 W/(m2K). 

9.2.5 Vyhodnocení výchozího stavu 

V následující tabulce jsou hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí. 

Zeleně zvýrazněné hodnoty vyhovují požadavkům normy ČSN 73 0540-2, červeně označené 

položky požadavky této normy nesplňují. 

Tab. č. 7 –Hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 

Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla U [W/(m2K)] 
Stávající stav Varianta I Varianta II 

Stěna vnější 
Průčelní: 0,55 Průčelní: 0,19 Průčelní: 0,15 
Štítová: 0,23 Štítová: 0,23 Štítová: 0,23 

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45°včetně 0,30 0,30 0,17 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému 
prostoru 

0,80 0,31 0,24 

Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše z 
vytápěného prostoru do venkovního prostředí, 
kromě dveří 

2,00 1,20 0,70 

Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do 
venkovního prostředí (včetně rámu) 

2,30 1,50 1,00 

 



58 
 

9.3 TEPELNÉ POSOUZENÍ 

Bytový dům byl vyhodnocen pomocí programu ENERGIE3. Obě navržené varianty 

byly porovnány s původním stavem konstrukce. V rámci výpočtu byl objekt rozdělen do dvou 

zón. Zóna č. 1 reprezentovala obytné místnosti s návrhovou vnitřní teplotou 20 °C, zóna č. 2 

představuje prostor schodiště a chodby s návrhovou vnitřní teplotou 15 °C. Prostor 1PP byl 

zařazen jako nevytápěný. Výstup z programu se nachází v Příloze č. 2. 

9.3.1 Celková spotřeba energie 

V rámci revitalizace panelového domu bude provedeno zateplení objektu, čímž dojde 

ke snížení spotřeby energie k vytápění. Při výpočtu celkové spotřeby energie pro provoz 

panelového domu byla zahrnuta i spotřeba energie k přípravě teplé vody a osvětlení. V rámci 

revitalizace nedojde k úpravám vedoucím ke změně spotřeby energie k přípravě teplé vody 

nebo osvětlení. Tyto hodnoty tudíž zůstanou konstantní. 

Tab. č. 8 –Roční dodaná energie4 

  
Vytápění Příprava TV Osvětlení Celkem 

GJ GJ GJ GJ 
Stávající stav 1989 249 132 2370 
Nový stav - varianta I 1454 249 132 1835 
Nový stav - varianta II 1233 249 132 1614 

 

Po provedení navrhovaných opatření dojde k úspoře celkové energie oproti 

původnímu stavu až o 23 % ve variantě I, popřípadě o 32 % při realizaci zateplení dle 

varianty II.  

Tab. č. 9 –Výdaje na provoz BD domu před a po provedení zateplení4 

  

Vytápění Příprava TV Osvětlení Celkem 

Kč/GJ5 GJ Kč Kč/GJ GJ Kč Kč/MWh6 MWh Kč Kč 

Stávající stav 451 1989 897039 451 249 112299 2147,35 36,715 78840 817380 
Nový stav - varianta I 451 1454 655754 451 249 112299 2147,35 36,715 78840 640830 

Nový stav - varianta II 451 1233 556083 451 249 112299 2147,35 36,715 78840 567900 

 

                                                
3 Program ENERGIE je součástí programů Tepelné techniky, slouží k výpočtu průměrného součinitele 
prostupu tepla obálky budovy dle ČSN 73 0540 a energetické náročnosti budov dle ČSN EN ISO 13790 
4 Jednotlivé hodnoty vycházejí z výpočtů v programu ENERGIE, viz. příloha č. 2 
5 Jednotková cena energie pro teplárnu Třebíč – sever platná k 1. 1. 2012 podle TTS Energo 
6 Jednotková cena jednotarifové sazby dle E.ON platná k 1. 1. 2012 
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Graf č. 6 – Rozdělení celkové roční spotřeby energie7 

 

 

Graf č. 7 – Rozdělení výdajů na provoz BD7 

 

 

Zateplení BD dle varianty I přinese roční úsporu ve výši 241 285 Kč, varianta II může 

přinést roční úsporu až 340 956 Kč. Tato částka není samozřejmě konstantní. Při zvyšování 

cen energií se i roční úspora bude zvyšovat. 

                                                
7 Jednotlivé hodnoty vycházejí z výpočtů v programu ENERGIE, viz. příloha č. 2 
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9.3.2 Měrné ztráty 

Po provedení zateplení dojde ke změně poměru jednotlivých dílčích tepelných ztrát 

v objektu. V následující tabulce můžeme vidět velikost jednotlivých ztrát před a po provedení 

zateplení pro jednotlivé zóny. 

Tab. č. 10 –Měrné ztráty tepla jednotlivých zón8 

Měrné ztráty - zóna č. 1 

  

Větráním Tepelnými 
mosty 

Obvodová 
stěna Střecha  Podlaha Otvorová 

výplň 
W/K W/K W/K W/K W/K W/K 

Stávající stav 1309,2 363,6 607,3 259,2 318,0 1219,2 
Nový stav - variant I 1309,2 181,8 243,6 259,2 178,7 731,5 
Nový stav - varianta II 1309,2 181,8 214,0 142,6 148,3 426,7 

Měrné ztráty - zóna č. 2 

  

Větráním Tepelnými 
mosty 

Obvodová 
stěna Střecha  Podlaha Otvorová 

výplň 
W/K W/K W/K W/K W/K W/K 

Stávající stav 220,7 56,9 480,4 31,0 7,2 206,0 
Nový stav - variant I 220,7 28,5 389,5 31,0 7,2 120,6 
Nový stav - varianta II 220,7 28,5 384,4 17,0 7,2 70,4 

 

Po zateplení se sníží tepelné ztráty obvodových konstrukcí. Velikost tepelných ztrát 

větráním je však dána hygienickými požadavky a proto ji i po aplikaci zateplení nelze omezit.  

Jak vyplývá z následujících grafů, zateplení přinese výrazné úspory tepelné energie. 

V zóně č. 1 došlo k rapidnímu snížení ztrát především u výplňových konstrukcí, obvodových 

stěn a podlahy. Tyto tři konstrukce tvoří podstatnou část obálky budovy.  

V zóně č. 2 dojde k nejvýznamější úspoře výměnou výplňových konstrukcí. Obvodové 

stěny zóny č. 2 tvoří jak průčelní stěna, tak vnitřní železobetonová panelová stěna oddělující 

schodišťový prostor od sklepního prostoru. Na průčelní stěnu bude aplikováno zateplení, na 

vnitřní stěnu ne. Takže zatím co u zóny č. 1 dojde po zateplení obvodových stěn ke snížení 

měrných tepelných ztrát o téměř 65 %, zateplení obovodových stěn zóny č. 2 přinese úsporu 

jen 20 %. Je tedy na místě uvažovat i se zateplením vnitřních stěn, které oddělují vytápěné či 

částečně vytápěné prostory od prostor nevytápěných.  

 
                                                
8 Jednotlivé hodnoty vycházejí z výpočtů v programu ENERGIE, viz. příloha č. 2 
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Graf č. 8 – Rozložení měrných ztrát tepla v zóně č. 19 

 

 

Graf č. 9 – Rozložení měrných ztrát tepla v zóně č. 29 

 

                                                
9 Jednotlivé hodnoty vycházejí z výpočtů v programu ENERGIE, viz. příloha č. 2 
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9.3.3 Spotřeba energie v jednotlivých měsících 

Jelikož k úsporám energie dojde pouze při vytápění, je jasné, že k největším úsporám 

bude docházet v zimních měsících.  V letním režimu bude rozdíl mezi stávajícím stavem a 

nově navrženým minimální. 

Tab. č. 11 – Celková energie dodaná do budovy v jednotlivých měsících10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stávající stav 337,2 283,5 263,5 194,4 137,1 94,9 79,3 85,3 128,7 195,4 257,1 313,2
NS - varianta I 253,5 214,3 200,3 150,6 109,6 79,2 68,2 72,6 103,6 151,6 195,7 236,3
NS - varianta II 218,5 185,4 174,1 132,4 98,3 72,8 63,8 67,4 93,2 133,4 170,2 204,2  

Graf č. 10 – Celková spotřeba energie v jednotlivých měsících10 

 

9.4 NÁKLADY NA REVITALIZACI 

Celkové náklady na revitalizaci zahrnují nejen nákup nového materiálu, ale i práce 

spojené s instalací tohoto materiálu, dále pomocný materiál a v neposlední řadě i demontáž a 

likvidaci původních konstrukcí. Při rekonstrukcích se objevují různorodé a mnohdy stěží 

ocenitelné práce. 

V našem případě se náklady na revitalizaci panelového domu vyšplhaly na cenu 

necelých 7 milionů Kč, což činí cca 153 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Cena se liší dle 

použité varianty způsobu zateplení. Nabídkový rozpočet byl zpracován v programu KROS11 

pro obě varianty zateplení a je součástí Přílohy č. 4. Ceny jsou uváděny včetně DPH. 

                                                
10 Jednotlivé hodnoty vycházejí z výpočtů v programu ENERGIE, viz. příloha č. 2 
 
11 Pro sestavení nabídkového rozpočtu byl použit program KROS plus od společnosti ÚRS Praha 
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9.5 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 

Zateplení objektu patří k jednomu z nejdražších opatření. Do budoucna však může 

přinést výrazné úspory, zvýšení životnosti budovy a lepší komfort bydlení. [31], str. 16) 

9.5.1 Prostá návratnost 

Jde o parametr, který umožňuje jednoduchý a rychlý předběžný výpočet návratnosti 

investice do zateplení. Pokud prostá návratnost převyšuje dobu životnosti konstrukcí, nemá 

cenu do takovéhoto opatření investovat. Např. životnost zateplení stěn či střechy je 30 – 40 

let. Odhadovaná životnost plastových oken je kolem 30 let, avšak dle odhadů by měly vydržet 

i déle. [32] 

Při výpočtu prosté návratnosti vycházíme především z nákladů, které jsou spojeny 

s úsporným opatřením, výší budoucích úspor energie a ceny ušetřené energie. [32] 

Náklady spojené s úsporným opatřením 

 Tyto náklady mají dvě složky. První je tzv. fixní složka, která nezávisí na typu 

provedeného opatření. Mezi fixní složky patří např. náklady spojené s pronájmem lešení, 

fasádní hmoty apod. Druhá složka, variabilní, závisí na typu použitého opatření, např. různá 

tloušťka izolantu apod. [32] 

Výše budoucích úspor energie 

Výše úspor energie vychází z množství energie spotřebované při provozu stávajícího 

objektu a spotřebě vypočtené na základě navrženého opatření. Rozdíl množství spotřebované 

energie před a po provedení úsporných opatření vyjadřuje výši budoucích úspor energie. [32] 

Cena ušetřené energie 

Cena ušetřené energie je dána množstvím úspor energie vynásobeným jednotkovou 

cenou za energii. Při výpočtu prosté návratnosti cena energie nezahrnuje případný růst cen 

v budoucnosti. [32] 

     á  á        =  á         ú     é     ř  íÚ              ∙              
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Tab. č. 12– Prostá návratnost investice – varianta I 

Rok Výnosy  Investice  Kumulovaný CF 
tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

0   5381 -5381 
1 241 0 -5140 
2 241 0 -4898 
3 241 0 -4657 
4 241 0 -4416 
5 241 0 -4175 
6 241 0 -3933 
7 241 0 -3692 
8 241 0 -3451 
9 241 0 -3209 

10 241 0 -2968 
11 241 0 -2727 
12 241 0 -2486 
13 241 0 -2244 
14 241 0 -2003 
15 241 0 -1762 
16 241 0 -1520 
17 241 0 -1279 
18 241 0 -1038 
19 241 0 -797 
20 241 0 -555 
21 241 0 -314 
22 241 0 -73 
23 241 0 169 
24 241 0 410 
25 241 0 651 
26 241 0 892 
27 241 0 1134 
28 241 0 1375 
29 241 0 1616 
30 241 0 1858 
31 241 0 2099 
32 241 0 2340 
33 241 0 2581 
34 241 0 2823 
35 241 0 3064 
36 241 0 3305 
37 241 0 3547 
38 241 0 3788 
39 241 0 4029 
40 241 0 4270 
41 241 0 4512 
42 241 0 4753 
43 241 0 4994 
44 241 0 5236 
45 241 0 5477 
46 241 0 5718 
47 241 0 5959 
48 241 0 6201 
49 241 0 6442 
50 241 0 6683 
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Tab. č. 13 – Prostá návratnost investice – varianta II 

Rok Výnosy  Investice  Kumulovaný CF 
tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

0   6725 -6725 
1 341 0 -6384 
2 341 0 -6043 
3 341 0 -5702 
4 341 0 -5361 
5 341 0 -5020 
6 341 0 -4679 
7 341 0 -4338 
8 341 0 -3997 
9 341 0 -3656 

10 341 0 -3315 
11 341 0 -2974 
12 341 0 -2633 
13 341 0 -2292 
14 341 0 -1951 
15 341 0 -1611 
16 341 0 -1270 
17 341 0 -929 
18 341 0 -588 
19 341 0 -247 
20 341 0 94 
21 341 0 435 
22 341 0 776 
23 341 0 1117 
24 341 0 1458 
25 341 0 1799 
26 341 0 2140 
27 341 0 2481 
28 341 0 2822 
29 341 0 3163 
30 341 0 3504 
31 341 0 3845 
32 341 0 4186 
33 341 0 4527 
34 341 0 4868 
35 341 0 5209 
36 341 0 5550 
37 341 0 5890 
38 341 0 6231 
39 341 0 6572 
40 341 0 6913 
41 341 0 7254 
42 341 0 7595 
43 341 0 7936 
44 341 0 8277 
45 341 0 8618 
46 341 0 8959 
47 341 0 9300 
48 341 0 9641 
49 341 0 9982 
50 341 0 10323 
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Ve výpočtu byla uvažována výše investice do úsporných opatření včetně DPH. 

Jednotková cena za energii byla pro účely výpočtu uvažována 451 Kč/GJ. Prostá doba 

návratnosti v případě zateplení objektu dle varianty I je 22,3 let, při využití varianty II je to 

téměř 19,7 let.  

9.5.2 Podrobné vyhodnocení investice 

Toto vyhodnocení slouží k přesnějšímu určení doby návratnosti investice. Je přesnější 

než metoda prosté návratnosti, protože do výpočtu zahrnuje nejen růst (pokles) cen energií, 

ale i inflaci či úrok při financování investice půjčkou. [32] 

Růst  (pokles) cen energií 

Tato veličina se jeví jako velká neznámá. Odhad ceny energií v následujících letech je 

velice obtížný úkol. V případě, že zvolíme příliš vysoký růst, který nebude odpovídat reálné 

situaci, bude vypočtená bilance příznivá, avšak reálná návratnost bude mnohem nižší než 

vypočtená a je otázkou, zda se nám v takovém případě investice vůbec vrátí. Je tedy lepší při 

výpočtu uvažovat s nižšími hodnotami růstu cen energií. [32] 

Inflace 

 Inflace vyjadřuje růst cenové hladiny v čase, v jejímž důsledku dochází ke snížení 

kupní síly peněz. 

„Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí 

indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše 

reprezentativních výrobků a služeb ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. 

význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, 

odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě 

domácností.“[33]  

Průměrná meziroční míra inflace se dle Českého statistického úřadu v posledních 10 

letech pohybuje v rozmezí od 6,3 do 0,1 %. Je proto velice obtížné tuto hodnotu do budoucna 

předpovídat. [32] 
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Graf č. 11 – Průběh míry inflace v jednotlivých letech za posledních 10 let12 

 

Růst popřípadě pokles cen energií i inflace se v průběhu zkoumaného období mění. 

Pro účely výpočtu se však tyto parametry uvažují jako konstantní. [32] 

Způsob financování 

Způsob financování může výslednou návratnost investice výrazně ovlivnit. Při využití 

úvěru musíme počítat s úroky, které je třeba spolu s půjčenými penězi vrátit. I v tomto případě 

může nastat situace, kdy návratnost bude vycházet pozitivně, avšak při zahrnutí splácení 

úvěru nebude výnos z investice stačit na pokrytí úroků z půjčky. V tomto případě musíme 

buď zvolit jiný způsob financování investice, nebo úsporná opatření vůbec neprovádět. [32] 

Anuitní splácení úvěru 

Při splácení úvěru tzv. anuitní splátkou je výše splátky po celé období neměnná. Tato 

částka se skládá z jistiny a úroku. V průběhu období se mění poměr mezi splátkou jistiny a 

úroku.  ýš        í    á   =  ýš  ú ě   ∙    ř       
   ř      = (1 +  ) ∙  (1 +  ) − 1 

kde   i … roční úroková sazba 

n … počet let splácení úvěru [34] 

                                                
12 Použity jednotlivé hodnoty míry inflace za posledních 10 let dle Českého statistického úřadu 
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Skutečná doba návratnosti 

  Při výpočtu je brán ohled na hodnotu peněz v budoucnosti. Skutečná návratnost je 

vždy delší než návratnost prostá. [32] 

Cash Flow (tok hotovosti) 

Vyjadřuje tok peněz na účtu. Jde o množství peněz, které získáme realizací úsporných 

opatření. [32] 

Kumulovaný tok hotovosti 

Vyjadřuje sumu toků hotovosti v jednotlivých letech. Záporné hodnoty znamenají 

ztrátu. Na počátku budou na účtu záporné hodnoty vyjadřující investici do úsporných 

opatření. Ty by měly být postupně navyšovány o úspory v jednotlivých letech. V momentě, 

kdy přejdou čísla do kladných hodnot, splatili jsme investici a investice se stává ziskovou. 

[32] 

 

Při výpočtu bylo uvažováno s meziročním růstem cen energií 2 %. Míra inflace byla 

navržena jako průměr jednotlivých inflací za posledních 10 let, tudíž 3 %. Dále bylo ve 

výpočtu uvažováno se zhodnocením výnosů 2 % a s úrokovou sazbou úvěru 6 %. Tyto 

hodnoty závisí na konkrétní nabídce bank.  

Životnost obměňovaných či nově budovaných prvků vychází v případě zateplení spíše 

ze zkušeností ze zahraničí. V České republice nemáme se zateplovacími systémy 

dlouhodobější zkušenosti. Dle požadavků certifikačních orgánů systému ETICS je minimální 

životnost zateplovacího systému 25 let. Ve výpočtu bylo uvažováno s životností 50 let, která 

vychází ze zkušeností se zateplovacími systémy v zahraničí. Okna a střešní krytina mají 

uvažovanou životnost také 50 let13. Všechny nově navržené prvky by tedy měly sloužit až do 

konce životnosti budovy. 

Na základě těchto vstupních hodnot se bez zahrnutí půjčky ve variantě I dostaneme 

k době návratnosti 23,7 let, v případě využití splácení úvěru bude návratnost o téměř 10 let 

vyšší, tj. 33 let. 

Varianta II nabízí dobu návratnosti 21,4 let bez zahrnutí splácení půjček, s anuitním 

splácením půjček bude návratnost 30,1 let. Tato varianta je tedy pro realizaci vhodnější. 

                                                
13 Životnost oken a střešní krytiny vychází z předpokládané životnosti dle oceňovací vyhl. 3/2008 Sb. 



Výnosy (bez 
zahrnutí růstu 
cen energií)

Růst cen 
energie

Růst cen 
energie Výnosy

Plánované investice 
(bez zahrnutí 

inflace)
Inflace Inflace Plánované 

investicenvestice

Úroková 
míra pro 
vklady

Splácení z 
půjček

Výnosy z 
úroků

Zůstatek 
dluhu

Kumulovaný 
CF

Výnosy z 
úroků

Kumulovaný 
CF

tis. Kč % - tis. Kč tis. Kč % - tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
0 - 1,000 0 5381 - 1,000 5381 - 5381 0 -5381
1 241 2% 1,020 246 0 3% 1,030 0 2% 554 0 5022 -308 0 -5135
2 241 2% 1,040 251 0 3% 1,061 0 2% 554 0 4664 -611 0 -4884
3 241 2% 1,061 256 0 3% 1,093 0 2% 554 0 4305 -909 0 -4628
4 241 2% 1,082 261 0 3% 1,126 0 2% 554 0 3946 -1202 0 -4367
5 241 2% 1,104 266 0 3% 1,159 0 2% 554 0 3587 -1489 0 -4100
6 241 2% 1,126 272 0 3% 1,194 0 2% 554 0 3229 -1772 0 -3829
7 241 2% 1,149 277 0 3% 1,230 0 2% 554 0 2870 -2049 0 -3551
8 241 2% 1,172 283 0 3% 1,267 0 2% 554 0 2511 -2320 0 -3269
9 241 2% 1,195 288 0 3% 1,305 0 2% 554 0 2152 -2586 0 -2980

10 241 2% 1,219 294 0 3% 1,344 0 2% 554 0 1794 -2846 0 -2686
11 241 2% 1,243 300 0 3% 1,384 0 2% 554 0 1435 -3100 0 -2386
12 241 2% 1,268 306 0 3% 1,426 0 2% 554 0 1076 -3348 0 -2080
13 241 2% 1,294 312 0 3% 1,469 0 2% 554 0 717 -3590 0 -1768
14 241 2% 1,319 318 0 3% 1,513 0 2% 554 0 359 -3825 0 -1450
15 241 2% 1,346 325 0 3% 1,558 0 2% 554 0 0 -4055 0 -1125
16 241 2% 1,373 331 0 3% 1,605 0 2% 0 -3723 0 -794
17 241 2% 1,400 338 0 3% 1,653 0 2% 0 -3385 0 -456
18 241 2% 1,428 345 0 3% 1,702 0 2% 0 -3041 0 -111
19 241 2% 1,457 352 0 3% 1,754 0 2% 0 -2689 0 240
20 241 2% 1,486 359 0 3% 1,806 0 2% 0 -2331 5 599
21 241 2% 1,516 366 0 3% 1,860 0 2% 0 -1965 12 965
22 241 2% 1,546 373 0 3% 1,916 0 2% 0 -1592 19 1338
23 241 2% 1,577 380 0 3% 1,974 0 2% 0 -1212 27 1718
24 241 2% 1,608 388 0 3% 2,033 0 2% 0 -824 34 2140
25 241 2% 1,641 396 0 3% 2,094 0 2% 0 -428 43 2579
26 241 2% 1,673 404 0 3% 2,157 0 2% 0 -24 52 3034
27 241 2% 1,707 412 0 3% 2,221 0 2% 0 388 61 3507
28 241 2% 1,741 420 0 3% 2,288 0 2% 8 816 70 3997
29 241 2% 1,776 428 0 3% 2,357 0 2% 16 1261 80 4506
30 241 2% 1,811 437 0 3% 2,427 0 2% 25 1723 90 5033
31 241 2% 1,848 446 0 3% 2,500 0 2% 34 2203 101 5579
32 241 2% 1,885 455 0 3% 2,575 0 2% 44 2702 112 6146
33 241 2% 1,922 464 0 3% 2,652 0 2% 54 3220 123 6732
34 241 2% 1,961 473 0 3% 2,732 0 2% 64 3757 135 7340
35 241 2% 2,000 483 0 3% 2,814 0 2% 75 4315 147 7969
36 241 2% 2,040 492 0 3% 2,898 0 2% 86 4893 159 8621
37 241 2% 2,081 502 0 3% 2,985 0 2% 98 5493 172 9295
38 241 2% 2,122 512 0 3% 3,075 0 2% 110 6115 186 9993
39 241 2% 2,165 522 0 3% 3,167 0 2% 122 6760 200 10716
40 241 2% 2,208 533 0 3% 3,262 0 2% 135 7428 214 11463
41 241 2% 2,252 543 0 3% 3,360 0 2% 149 8120 229 12235
42 241 2% 2,297 554 0 3% 3,461 0 2% 162 8836 245 13034
43 241 2% 2,343 565 0 3% 3,565 0 2% 177 9579 261 13860
44 241 2% 2,390 577 0 3% 3,671 0 2% 192 10347 277 14714
45 241 2% 2,438 588 0 3% 3,782 0 2% 207 11142 294 15597
46 241 2% 2,487 600 0 3% 3,895 0 2% 223 11965 312 16509
47 241 2% 2,536 612 0 3% 4,012 0 2% 239 12816 330 17451
48 241 2% 2,587 624 0 3% 4,132 0 2% 256 13697 349 18424
49 241 2% 2,639 637 0 3% 4,256 0 2% 274 14607 368 19429
50 241 2% 2,692 649 5381 3% 4,384 23590 2% 292 15549 389 20467

Rok

bez zahrnutí půjčekse zahrnutím půjčky (anuitní splácení)

Tab. č. 14 - Podrobné vyhodnocení investice - varianta I

Plánovaná investice



Výnosy (bez 
zahrnutí růstu 
cen energií)

Růst cen 
energie

Růst cen 
energie Výnosy

Plánované investice 
(bez zahrnutí 

inflace)
Inflace Inflace Plánované 

investicenvestice

Úroková 
míra pro 
vklady

Splácení z 
půjček

Výnosy z 
úroků

Zůstatek 
dluhu

Kumulovaný 
CF

Výnosy z 
úroků

Kumulovaný 
CF

tis. Kč % - tis. Kč tis. Kč % - tis. Kč % tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
0 - 1,000 0 6725 - 1,000 6725 - 6725 0 -6725
1 341 2% 1,020 348 0 3% 1,030 0 2% 692 0 6277 -345 0 -6377
2 341 2% 1,040 355 0 3% 1,061 0 2% 692 0 5828 -682 0 -6022
3 341 2% 1,061 362 0 3% 1,093 0 2% 692 0 5380 -1013 0 -5661
4 341 2% 1,082 369 0 3% 1,126 0 2% 692 0 4932 -1336 0 -5291
5 341 2% 1,104 376 0 3% 1,159 0 2% 692 0 4483 -1652 0 -4915
6 341 2% 1,126 384 0 3% 1,194 0 2% 692 0 4035 -1961 0 -4531
7 341 2% 1,149 392 0 3% 1,230 0 2% 692 0 3587 -2261 0 -4139
8 341 2% 1,172 399 0 3% 1,267 0 2% 692 0 3138 -2554 0 -3740
9 341 2% 1,195 407 0 3% 1,305 0 2% 692 0 2690 -2839 0 -3332

10 341 2% 1,219 416 0 3% 1,344 0 2% 692 0 2242 -3116 0 -2917
11 341 2% 1,243 424 0 3% 1,384 0 2% 692 0 1793 -3385 0 -2493
12 341 2% 1,268 432 0 3% 1,426 0 2% 692 0 1345 -3645 0 -2060
13 341 2% 1,294 441 0 3% 1,469 0 2% 692 0 897 -3896 0 -1619
14 341 2% 1,319 450 0 3% 1,513 0 2% 692 0 448 -4138 0 -1170
15 341 2% 1,346 459 0 3% 1,558 0 2% 692 0 0 -4372 0 -711
16 341 2% 1,373 468 0 3% 1,605 0 2% 0 -3904 0 -243
17 341 2% 1,400 477 0 3% 1,653 0 2% 0 -3426 0 235
18 341 2% 1,428 487 0 3% 1,702 0 2% 0 -2940 5 722
19 341 2% 1,457 497 0 3% 1,754 0 2% 0 -2443 14 1219
20 341 2% 1,486 507 0 3% 1,806 0 2% 0 -1936 24 1725
21 341 2% 1,516 517 0 3% 1,860 0 2% 0 -1419 35 2242
22 341 2% 1,546 527 0 3% 1,916 0 2% 0 -892 45 2769
23 341 2% 1,577 538 0 3% 1,974 0 2% 0 -355 55 3307
24 341 2% 1,608 548 0 3% 2,033 0 2% 0 194 66 3921
25 341 2% 1,641 559 0 3% 2,094 0 2% 4 757 78 4559
26 341 2% 1,673 571 0 3% 2,157 0 2% 15 1343 91 5221
27 341 2% 1,707 582 0 3% 2,221 0 2% 27 1952 104 5907
28 341 2% 1,741 594 0 3% 2,288 0 2% 39 2584 118 6619
29 341 2% 1,776 605 0 3% 2,357 0 2% 52 3241 132 7357
30 341 2% 1,811 618 0 3% 2,427 0 2% 65 3924 147 8122
31 341 2% 1,848 630 0 3% 2,500 0 2% 78 4632 162 8914
32 341 2% 1,885 643 0 3% 2,575 0 2% 93 5367 178 9735
33 341 2% 1,922 655 0 3% 2,652 0 2% 107 6130 195 10585
34 341 2% 1,961 669 0 3% 2,732 0 2% 123 6921 212 11465
35 341 2% 2,000 682 0 3% 2,814 0 2% 138 7742 229 12376
36 341 2% 2,040 696 0 3% 2,898 0 2% 155 8592 248 13319
37 341 2% 2,081 709 0 3% 2,985 0 2% 172 9473 266 14295
38 341 2% 2,122 724 0 3% 3,075 0 2% 189 10386 286 15305
39 341 2% 2,165 738 0 3% 3,167 0 2% 208 11332 306 16349
40 341 2% 2,208 753 0 3% 3,262 0 2% 227 12312 327 17429
41 341 2% 2,252 768 0 3% 3,360 0 2% 246 13326 349 18545
42 341 2% 2,297 783 0 3% 3,461 0 2% 267 14375 371 19699
43 341 2% 2,343 799 0 3% 3,565 0 2% 288 15462 394 20892
44 341 2% 2,390 815 0 3% 3,671 0 2% 309 16586 418 22125
45 341 2% 2,438 831 0 3% 3,782 0 2% 332 17749 442 23398
46 341 2% 2,487 848 0 3% 3,895 0 2% 355 18952 468 24714
47 341 2% 2,536 865 0 3% 4,012 0 2% 379 20196 494 26073
48 341 2% 2,587 882 0 3% 4,132 0 2% 404 21482 521 27477
49 341 2% 2,639 900 0 3% 4,256 0 2% 430 22811 550 28926
50 341 2% 2,692 918 6725 3% 4,384 29481 2% 456 24185 579 30422

Rok

bez zahrnutí půjčekse zahrnutím půjčky (anuitní splácení)

Tab. č. 15 - Podrobné vyhodnocení investice - varianta II

Plánovaná investice
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Tab. č. 16 – Doba návratnosti jednotlivých variant 

  

Prostá doba 
návratnosti 

Podrobné vyhodnocení investice 
se zahrnutím 

půjčky 
bez zahrnutí 

půjčky 
Varianta I 22,3 26,1 18,3 
Varianta II 19,7 23,6 16,5 

 

Graf č. 11 – Průběh finančních prostředků – varianta I 

 

 

Graf č. 12 – Průběh finančních prostředků – varianta II 
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9.5.3 Vhodná doba pro řešení zateplení 

Chceme-li objekt zateplit, je vhodné s touto realizací dlouho neotálet. Jak je patrné 

z následujících grafů, při odložení revitalizace bytového domu rostou výdaje spojené 

s pozdější revitalizací exponenciálně. Na tento růst mají vliv nejen výdaje spojené se zbytečně 

spotřebovanou energií, ale i její rostoucí cena a v neposlední řadě i růst cen stavebních prací a 

materiálu v důsledku inflace a zvyšující se DPH. 

Tab. č. 17 – Finanční dopad odložené revitalizace – varianta I 

Rok 
Investiční 
náklady 

Zbytečně 
protopené 

peníze 

Zvýšení ceny 
stavby vlivem 

inflace 
Celková 

cena 

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 
1 5381 241  5622 
2 5381 487 161 6030 
3 5381 738 328 6447 
4 5381 994 499 6874 
5 5381 1256 675 7312 
6 5381 1522 857 7760 
7 5381 1794 1044 8219 
8 5381 2071 1237 8689 
9 5381 2354 1435 9170 

10 5381 2642 1640 9663 

 

Graf č. 13 – Finanční dopad odložení revitalizace – varianta I 
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Tab. č. 18 – Finanční dopad odložené revitalizace – varianta II 

Rok 
Investiční 
náklady 

Zbytečně 
protopené 

peníze 

Zvýšení ceny 
stavby vlivem 

inflace 
Celková 

cena 

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 
1 6725 341  7066 
2 6725 689 202 7615 
3 6725 1043 410 8178 
4 6725 1405 624 8754 
5 6725 1774 844 9343 
6 6725 2151 1071 9947 
7 6725 2535 1305 10565 
8 6725 2926 1546 11197 
9 6725 3326 1794 11845 

10 6725 3733 2050 12508 

 

Graf č. 14 – Finanční dopad odložení revitalizace – varianta II 
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9.5.4 Financování úsporných opatření 

Při zvažování investic do zateplení existují v zásadě dvě varianty provedení 

revitalizace. V prvním případě lze spořit do fondu oprav a zateplovat konstrukce postupně. 

Tato varianta je zdlouhavá a mnohdy nepřinese očekávaný výsledek. Druhou variantou je 

čerpání úvěru a provedení kompletní revitalizace. ([31], str. 20) 

V případě využití druhé varianty je vhodné nechat si od banky vypracovat tzv. 

indikativní nabídku, ve které nám banka poskytne různé možnosti výše úvěru i doby 

splatnosti a nabídne konkrétní výši úrokové sazby. Tato nabídka je pouze informativní. Slouží 

především k porovnání, zda peníze, které přispívají majitelé bytů do fondu oprav, postačí na 

splácení úvěru či bude nutné fond navýšit nebo zvolit jen částečnou revitalizaci. ([31], str. 20) 

Indikativní nabídka úvěrování 

Indikativní nabídka úvěrování by měla obsahovat maximální splatnost úvěru, 

úrokovou sazbu, poplatky spojené s úvěrem, formu splácení a požadované zajištění úvěru. 

Úvěr lze splácet lineárně nebo progresivně. Při lineárním způsobu splácení úvěru se platí 

stejná měsíční splátka jistiny a úroku. Progresivní splácení úvěru zahrnuje nižší splátky jistiny 

na počátku a jejich postupné zvyšování, přičemž úroky jsou na počátku splácení nejvyšší a 

postupně se snižují. V případě bytových družstev a SVJ se využívá anuitní splácení, tzn. že 

splátky, zahrnující splácení jistiny i úroku, jsou po celou dobu stejné. Díky tomu lze splátky 

snadněji rozdělit mezi jednotlivé družstevníky nebo majitele. ([31], str. 20, 21) 

Zajištění úvěru může být také různé. Jestliže u SVJ zadluženost na jeden byt 

nepřesahuje částku 300 000 Kč, v některých případech banka nevyžaduje zajištění žádné. Ve 

většině případů je však zajištění úvěru vyžadováno a to např. zástavou nemovitosti, kdy u 

bytových družstev se zastavuje nemovitost celá, u SVJ jednotlivé byty. Další formou ručení 

může být ručitelské prohlášení či biankosměnka. Konkrétní způsob ručení závisí na domluvě 

s bankou. ([31], str. 21) 

Schválení úvěru 

Schválit úvěr musí nejen banka, ale i nejvyšší orgány bytového družstva (členská 

schůze nebo shromáždění delegátů), nebo SVJ (shromáždění vlastníků). Tato podmínka je 

dána zákonem. V případě bytových družstev je stěžejní Obchodní zákoník a u SVJ Zákon o 

vlastnictví bytů. ([31], str. 22) 
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V případě bytového družstva musí s přijetím úvěru a formou jeho zajištění souhlasit 

nadpoloviční většina družstevníků, poté musí souhlas vyslovit i členská schůze družstva. U 

SVJ musí na shromáždění vlastníků souhlasit s investicí min. ¾ všech vlastníků. Poté 

shromáždění vlastníků odsouhlasí formu úvěru a jeho jištění dle svých platných stanov a 

v případě zajištění úvěru formou ručitelských prohlášení nebo zástavy bytů by toto měli 

odsouhlasit všichni vlastníci, kterých se úvěr bezprostředně týká. ([31], str. 22) 

Pokud nedojde ke schválení přijetí úvěru ze strany družstevníků popřípadě vlastníků 

bytových jednotek, nelze úvěr poskytnout.  
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10  ZÁVĚR 

Zateplení bytového domu s sebou přináší nemalé investice s mnohdy nejistým 

výsledkem. Aby bylo provedené úsporné opatření opravdu účinné, je nezbytné zvážit hned na 

počátku, jakou formu zvolit a klást důraz na kvalitu provedených prací. V případě 

zateplovacího systému i oken je vhodné zvolit raději o něco dražší, ale ověřené firmy, 

dodávající certifikovaný materiál a dobrou práci. Kvalitně provedený zateplovací systém totiž 

může sloužit až do konce životnosti zateplovaného objektu. 

Investice do zateplení objektu nepatří k malým položkám. Otázkou zůstává, zda 

provést zateplení po částech, využít úvěr od banky a zateplit objekt naráz nebo zda s investicí 

ještě počkat. Nesmíme zapomínat, že při provedení částečného zateplení budou i úspory 

pouze částečné a v budoucnu přinese realizace zbytku zateplení vyšší náklady, než se kterými 

se počítalo v návrhu. 

Při volbě, zda objekt zateplit či ne vycházíme nejprve z doby prosté návratnosti. 

V našem případě se pohybujeme u varianty I v období 22,3 let, u varianty II je návratnost 19,7 

let. Tyto hodnoty se jeví jako optimistické. Z pohledu investora je třeba zvážit, jakou 

životnost bude panelový dům ještě mít. V případě, že počítáme s životností nemovitosti ještě 

50 let, vychází doba návratnosti příznivě. 

V případě čerpání úvěru na revitalizaci panelového domu, což je nejčastější způsob 

financování zateplení, je doba návratnosti 26,1 let u varianty I a 23,6 let u varianty II. Při 

volbě, zda objekt zateplit či ne, musíme vzít v potaz i fakt, že současný stav konstrukcí je 

nevyhovující a např. výměna otvorových výplní by byla i tak nezbytná. A jak již bylo 

popsáno výše, vyčkávat se zateplením se také nevyplatí. Ceny energií, prací i materiálů rostou 

a tento trend bude v budoucnu pokračovat, takže v případě investice do provedení zateplení 

dle varianty II ve výši necelých 7 mil. Kč by se odložení investice o 10 let prodražilo téměř o 

5,8 mil. Kč.  

Na základě výsledků této práce bych doporučila realizovat zateplení, a to v podobě 

navržené ve variantě II. Ačkoliv je počáteční investice vyšší, doba návratnosti je příznivější. 

Samozřejmě, že vypočtená doba návratnosti nemusí odpovídat reálné skutečnosti, jelikož 

závisí na mnoha proměnných faktorech, jako je výše úrokových sazeb a vývoj cen na trhu. 

S ohledem do minulosti lze však téměř s jistotou říct, že ceny se snižovat nebudou. V rámci 

výpočtu bylo uvažováno spíše s pesimistickými hodnotami, které mohou dobu návratnosti 

v reálu spíše zkrátit.  
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16  PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. 1 – SKLADBA JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ 

Stěna obvodová průčelní 

 Původní stav NS – varianta I NS – varianta II 

Omítka vápenná 10 mm 10 mm 10 mm 

Železobeton 130 mm 130 mm 130 mm 

Desky EPS 60 mm 60 mm 60 mm 

Železobeton 70 mm 70 mm 70 mm 

Lepící stěrka  5 mm 5 mm 

Deska EPS 70 F  140 mm 180 mm 

Výztužná stěrka  3 mm 3 mm 

Silikonová omítka  2 mm 2 mm 

 

Stěna obvodová štítová 

 Původní stav NS – varianta I NS – varianta II 

Omítka vápenná 10 mm 10 mm 10 mm 

Železobeton 130 mm 130 mm 130 mm 

Desky EPS 60 mm 60 mm 60 mm 

Železobeton 70 mm 70 mm 70 mm 

Lepící stěrka 5 mm 5 mm 5 mm 

Deska EPS  100 mm 100 mm 100 mm 

Výztužná stěrka 3 mm 3 mm 3 mm 

Silikonová omítka 2 mm 2 mm 2 mm 
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Střecha plochá jednoplášťová 

 Původní stav NS – varianta I NS – varianta II 

Omítka vápenná 10 mm 10 mm 10 mm 

Železobeton 120 mm 120 mm 120 mm 

Násyp škvára 80 mm 80 mm 80 mm 

Desky EPS 100 mm 100 mm 100 mm 

Bitagit S 5 mm 5 mm 5 mm 

Betonová mazanina  50 mm 50 mm 50 mm 

Asfaltové pásy 10 mm 10 mm 10 mm 

Desky EPS   100 mm 

Asfaltový pás   5 mm 

 

Strop nad sklepními prostory 

 Původní stav NS – varianta I NS – varianta II 

Podlahovina z PVC 5 mm 5 mm 5 mm 

Betonová mazanina 30 mm 30 mm 30 mm 

Desky EPS 30 mm 30 mm 30 mm 

Železobeton 120 mm 120 mm 120 mm 

Vápenná omítka 10 mm 10 mm 10 mm 

Lepící stěrka   5 mm 5 mm 

Desky EPS  80 mm 100 mm 

Výztužná stěrka  3 mm 3 mm 

Omítka  2 mm 2 mm 
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PŘÍLOHA Č. 2 – VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

Stávající stav 

 
 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
 A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 
 
 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 
 
 
 Název úlohy:  BD Třebíč - stávající stav                                                                                                                         
 Zpracovatel:  Kostíková Veronika                                                                                                                                     
 Zakázka:                                                                                                                                                         
 Datum:  5.4.2012   
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT: 
 
 Počet zón v objektu:  2 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  137,0  72,0  72,0  90,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  205,0  119,0  119,0  158,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  281,0  187,0  187,0  299,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  295,0  241,0  241,0  418,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  212,0  328,0  313,0  313,0  569,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  223,0  306,0  313,0  313,0  576,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  227,0  335,0  338,0  338,0  619,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  187,0  335,0  292,0  292,0  518,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  288,0  205,0  205,0  346,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  263,0  144,0  144,0  234,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  130,0  68,0  68,0  104,0 
 12. měsíc  31  -1,1 C  43,0  112,0  54,0  54,0  72,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  54,0  112,0  112,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  86,0  173,0  173,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  126,0  245,0  245,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  158,0  281,0  281,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  202,0  202,0  338,0  338,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  209,0  209,0  320,0  320,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  212,0  212,0  353,0  353,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  184,0  184,0  331,0  331,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  133,0  259,0  259,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  90,0  220,0  220,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  50,0  108,0  108,0 
 12. měsíc  31  -1,1 C  43,0  43,0  90,0  90,0 
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 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU: 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  Obytné místnosti                                                                                                                                      
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  9626,55 m3 / 3283,49 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  13325 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 3,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 100+20 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 
   · spotřebu energie na osvětlení: 4,5 kWh/(m2.a) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  236411,3 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spotřebu energie na přípravu TV: 20,0 kWh/(m2.a) 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  Předávací stanice (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  30,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  10,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 
 
 

 Název zdroje tepla:  Výměníková stanice (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  95,0 % 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  7701,24 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,4 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1309,211 W/K 
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 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 Obvodová stěna čelní            985,59  0,553  1,00  0,300 
 Obvodová stěna štítová          272,94  0,228  1,00  0,300 
 Střecha plochá jednoplášťová    864,14  0,300  1,00  0,240 
 Okno zdvojené dřevěné           255,36  2,000  1,00  1,700 
 Okno zdvojené dřevěné           174,72  2,000  1,00  1,700 
 Okno zdvojené dřevěné           84,48  2,000  1,00  1,700 
 Balkonové dveře zdvojené dřevě  95,04  2,000  1,00  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  2085,704 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 1: 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  Podlaha nad suterénem                                                                                                                                 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  903,43 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  190,24 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  nevytápěný nebo částečně vytápěný suterén 
 Tloušťka suterénní stěny:  0,26 m 
 Tepelný odpor podlahy nad suterénem:  0,958 m2K/W 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  0,316 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních stěn:  1,903 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  0,625 m 
 Výška horní hrany podlahy nad terénem:  2,175 m 
 Násobnost výměny vzduchu v suterénu:  0,0 1/h 
 Objem vzduchu v suterénu:  2366,98 m3 
 Plocha vytápěné části suterénu:  0,0 m2 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,352 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  318,005 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 260,733 do 796,67 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  367,172 / 195,375 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  318,005 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 260,733 do 796,67 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1: 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 Okno zdvojené dřevěné           255,36  0,0  0,7  1,0  1,0  SV 
 Okno zdvojené dřevěné           174,72  0,0  0,7  1,0  1,0  JZ 
 Okno zdvojené dřevěné           84,48  0,0  0,7  1,0  1,0  JZ 
 Balkonové dveře zdvojené dřevě  95,04  0,0  0,7  1,0  1,0  JZ 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 2: 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  Schodiště a chodba                                                                                                                                    
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  1622,72 m3 / 515,54 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ne 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  479 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 0+0 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 
   · spotřebu energie na osvětlení: 9,1 kWh/(m2.a) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spotřebu energie na přípravu TV: 0,0 kWh/(m2.a) 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  Výměníková stanice (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  30,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  10,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2: 
 
 Objem vzduchu v zóně:  1298,176 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,3 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  220,690 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem: 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 Obvodová stěna čelní            140,66  0,553  1,00  0,750 
 Dveře vstupní                   16,8  2,300  1,00  3,500 
 Střecha plochá jednoplášťová    103,19  0,300  1,00  0,240 
 Okno zdvojené dřevěné           83,7  2,000  1,00  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,10 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  314,782 W/K 
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 Měrný tok zeminou u zóny č. 2: 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  Podlaha na terénu                                                                                                                                     
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  20,64 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  3,46 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,26 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,316 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,349 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  7,208 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -24,661 do 18,91 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  11,614 / 3,349 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  7,208 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -24,661 do 18,91 W/K 
  

 
 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory u zóny č. 2: 
     1. nevytápěný prostor 
 Název nevytápěného prostoru:  Suterén 
 Objem vzduchu v prostoru:  2366,98 m3 
 Násobnost výměny do interiéru:  0,0 1/h 
 Násobnost výměny do exteriéru:  0,3 1/h 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  Umístění 
 Vnitřní stěna ŽB                180,62  3,867  do interiéru 
 Dveře dřevěné plné              23,64  2,000  do interiéru 
 Podlaha suterénu                903,43  0,380  do exteriéru 
 Obvodová stěna čelní            380,01  0,550  do exteriéru 
 Obvodová stěna štítová          68,6  0,230  do exteriéru 
 Okno plastové s izolačním dvoj  32,8  2,000  do exteriéru 
 
 Tepelná propustnost Hiu:  745,738 W/K 
 Tepelná propustnost Hue:  633,687 W/K 
 Měrný tok Hiu:  745,738 W/K 
 Měrný tok Hue:  875,119 W/K 
 Parametr b dle EN ISO 13789:  0,54 
  

 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  402,632 W/K 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2: 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 Okno zdvojené dřevěné           83,7  0,0  0,7  1,0  1,0  SV 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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 HODNOCENÍ ROZHRANÍ MEZI ZÓNAMI: 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  Souč.prostupu [W/m2K]  Rozhraní zón 
 Stěna vnitřní ŽB                799,19  3,867  1 - 2 
 Dveře vnitřní                   69,34  2,200  1 - 2 
 
 Objemový tok vzduchu mezi zónami 1 a 2:  0,0 m3/s 
 Propustnost zeminou mezi zónami 1 a 2:  0,0 W/K 
 
 Rozhraní  Ht [W/K]  Hv [W/K]  H [W/K] 
 1 a 2  3243,016  0,000  3243,016 
  

 Vysvětlivky:  Ht je měrný tok prostupem tepla mezi i-tou a j-tou zónou, 
  Hv je měrný tok výměnou vzduchu mezi i-tou a j-tou zónou, 
  H je výsledný měrný tok mezi i-tou a j-tou zónou. 
 
 
 
 HODNOCENÍ NEVYTÁPĚNÉHO PROSTORU Č. 1: 
 

 Základní popis prostoru 
 

 Název prostoru:  Suterén                                                                                                                                                
 Měrná spotřeba na osvětlení:  0,2 kWh/(m2.rok) 
 Celk. půdorysná plocha:  924,1 m2 
  

 Spotřeba elektřiny na osvětlení:  598,8 MJ/rok 
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PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY: 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1: 
 
 Název zóny:  Obytné místnosti                                                                                                                                      
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1309,211 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  2449,274 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  318,005 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  4076,490 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,12:  3243,016 W/K 
 
  
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  291,027  37,786  ---  37,786  0,999  100,0  253,268 
 2  243,733  33,146  ---  33,146  0,999  100,0  210,614 
 3  229,605  35,851  ---  35,851  0,999  100,0  193,801 
 4  170,956  33,954  ---  33,954  0,997  100,0  137,104 
 5  123,705  34,481  ---  34,481  0,991  100,0  89,544 
 6  86,919  33,174  ---  33,174  0,974  100,0  54,599 
 7  73,932  34,280  ---  34,280  0,952  100,0  41,285 
 8  79,227  34,481  ---  34,481  0,961  100,0  46,086 
 9  115,615  34,032  ---  34,032  0,989  100,0  81,959 
 10  172,419  35,811  ---  35,811  0,997  100,0  136,732 
 11  223,223  35,475  ---  35,475  0,999  100,0  187,798 
 12  270,906  37,705  ---  37,705  0,999  100,0  233,234 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  1666,024 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  302,074  ---  ---  20,738  12,083  0,107  335,002 
 2  251,200  ---  ---  20,738  9,821  0,097  281,856 
 3  231,148  ---  ---  20,738  9,933  0,107  261,926 
 4  163,525  ---  ---  20,738  8,790  0,104  193,156 
 5  106,800  ---  ---  20,738  8,411  0,107  136,056 
 6  65,121  ---  ---  20,738  7,923  0,104  93,885 
 7  49,241  ---  ---  20,738  8,187  0,107  78,273 
 8  54,968  ---  ---  20,738  8,411  0,107  84,224 
 9  97,753  ---  ---  20,738  8,876  0,104  127,471 
 10  163,081  ---  ---  20,738  9,889  0,107  193,815 
 11  223,988  ---  ---  20,738  10,480  0,104  255,309 
 12  278,180  ---  ---  20,738  11,993  0,107  311,018 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  2351,990 GJ 
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 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2: 
 
 Název zóny:  Schodiště a chodba                                                                                                                                    
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ne 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  220,690 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  371,707 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  7,208 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  402,632 W/K 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  1002,237 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,21:  3243,016 W/K 
 
  
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  4,778  1,951  ---  1,951  ---  0,0  --- 
 2  ---  1,450  ---  1,450  ---  0,0  --- 
 3  ---  1,335  ---  1,335  ---  0,0  --- 
 4  ---  1,056  ---  1,056  ---  0,0  --- 
 5  ---  0,899  ---  0,899  ---  0,0  --- 
 6  ---  0,808  ---  0,808  ---  0,0  --- 
 7  ---  0,835  ---  0,835  ---  0,0  --- 
 8  ---  0,899  ---  0,899  ---  0,0  --- 
 9  ---  1,081  ---  1,081  ---  0,0  --- 
 10  ---  1,322  ---  1,322  ---  0,0  --- 
 11  ---  1,541  ---  1,541  ---  0,0  --- 
 12  ---  1,926  ---  1,926  ---  0,0  --- 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  --- 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  ---  ---  ---  ---  2,168  0,027  2,195 
 2  ---  ---  ---  ---  1,611  0,024  1,635 
 3  ---  ---  ---  ---  1,484  0,027  1,510 
 4  ---  ---  ---  ---  1,173  0,026  1,199 
 5  ---  ---  ---  ---  0,999  0,027  1,025 
 6  ---  ---  ---  ---  0,897  0,026  0,923 
 7  ---  ---  ---  ---  0,927  0,027  0,954 
 8  ---  ---  ---  ---  0,999  0,027  1,025 
 9  ---  ---  ---  ---  1,201  0,026  1,227 
 10  ---  ---  ---  ---  1,469  0,027  1,496 
 11  ---  ---  ---  ---  1,712  0,026  1,738 
 12  ---  ---  ---  ---  2,140  0,027  2,167 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  17,095 GJ 
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 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR Č. 1: 
  

 Název prostoru:  Suterén                                                                                                                                                
  

 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 2  ---  ---  ---  ---  0,046  ---  0,046 
 3  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 4  ---  ---  ---  ---  0,049  ---  0,049 
 5  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 6  ---  ---  ---  ---  0,049  ---  0,049 
 7  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 8  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 9  ---  ---  ---  ---  0,049  ---  0,049 
 10  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 11  ---  ---  ---  ---  0,049  ---  0,049 
 12  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  0,599 GJ 
  
 
 
 
 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT: 
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,37 m2/m3 
  
 Rozložení měrných tepelných toků 
  

 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový měrný tok H:  4076,490  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  1309,211  32,1 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  318,005  7,8 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  363,570  8,9 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  2085,704  51,2 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  607,262  14,9 % 
  Střecha:  259,242  6,4 % 
  Podlaha:  318,005  7,8 % 
  Otvorová výplň:  1219,200  29,9 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
  

 2  Celkový měrný tok H:  1002,237  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  220,690  22,0 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  7,208  0,7 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  402,632  40,2 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  56,925  5,7 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  314,782  31,4 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  480,417  47,9 % 
  Střecha:  30,957  3,1 % 
  Podlaha:  7,208  0,7 % 
  Otvorová výplň:  206,040  20,6 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
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 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  

 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  5078,727 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   11249,3 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,45 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  33,2 kWh/m3,a 
 

 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
  

 Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht:  3548,8 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  4205,0 m2 
  

 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,60 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,84 W/m2K 
  
   
 
  

  
Potřeba tepla na vytápění budovy 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  295,805  39,737  ---  39,737  1,070  50,0  253,268 
 2  243,733  34,596  ---  34,596  0,957  50,0  210,614 
 3  229,605  37,186  ---  37,186  0,963  50,0  193,801 
 4  170,956  35,010  ---  35,010  0,967  50,0  137,104 
 5  123,705  35,380  ---  35,380  0,966  50,0  89,544 
 6  86,919  33,981  ---  33,981  0,951  50,0  54,599 
 7  73,932  35,114  ---  35,114  0,930  50,0  41,285 
 8  79,227  35,380  ---  35,380  0,937  50,0  46,086 
 9  115,615  35,113  ---  35,113  0,959  50,0  81,959 
 10  172,419  37,133  ---  37,133  0,961  50,0  136,732 
 11  223,223  37,015  ---  37,015  0,957  50,0  187,798 
 12  270,906  39,631  ---  39,631  0,951  50,0  233,234 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  1666,024 GJ  462,785 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  11249,3 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  3799,0 m2 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  41,1 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  122 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   4736. 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 
 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  90 kWh/(m2.a) 
  

 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
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 Celková energie dodaná do budovy 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  302,074  ---  ---  20,738  14,302  0,134  337,248 
 2  251,200  ---  ---  20,738  11,478  0,121  283,537 
 3  231,148  ---  ---  20,738  11,468  0,134  263,487 
 4  163,525  ---  ---  20,738  10,012  0,130  194,405 
 5  106,800  ---  ---  20,738  9,460  0,134  137,132 
 6  65,121  ---  ---  20,738  8,870  0,130  94,858 
 7  49,241  ---  ---  20,738  9,165  0,134  79,278 
 8  54,968  ---  ---  20,738  9,460  0,134  85,300 
 9  97,753  ---  ---  20,738  10,127  0,130  128,747 
 10  163,081  ---  ---  20,738  11,409  0,134  195,362 
 11  223,988  ---  ---  20,738  12,241  0,130  257,096 
 12  278,180  ---  ---  20,738  14,184  0,134  313,236 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  1987,078 GJ  551,966 MWh  145 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  1,577 GJ  0,438 MWh  0 kWh/m2 
 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  1988,655 GJ  552,404 MWh  145 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Energetická náročnost chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  

 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  

 Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  248,854 GJ  69,126 MWh  18 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  248,854 GJ  69,126 MWh  18 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  132,175 GJ  36,715 MWh  10 kWh/m2 
 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  132,175 GJ  36,715 MWh  10 kWh/m2 
  

 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e:  ---  ---  --- 
 z toho se v budově využije:  ---  ---  --- 
 (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) 
  

 Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 
 Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 
 Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  --- 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  2369,684 GJ  658,246 MWh  173 kWh/m2 
  
  
  
 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 
  

 Celková roční dodaná energie:  658245 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  11249,3 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  3799,0 m2 
  

 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  58,5 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  173 kWh/(m2,a) 
  

 Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. 
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Nový stav – varianta I 

 
VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

 A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 
 
 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 
 
 
 Název úlohy:  BD Třebíč - nový stav, varianta I                                                                                                                             
 Zpracovatel:  Kostíková Veronika                                                                                                                                     
 Zakázka:                                                                                                                                                         
 Datum:  5.4.2012   
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT: 
 
 Počet zón v objektu:  2 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  137,0  72,0  72,0  90,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  205,0  119,0  119,0  158,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  281,0  187,0  187,0  299,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  295,0  241,0  241,0  418,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  212,0  328,0  313,0  313,0  569,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  223,0  306,0  313,0  313,0  576,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  227,0  335,0  338,0  338,0  619,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  187,0  335,0  292,0  292,0  518,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  288,0  205,0  205,0  346,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  263,0  144,0  144,0  234,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  130,0  68,0  68,0  104,0 
 12. měsíc  31  -1,1 C  43,0  112,0  54,0  54,0  72,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  54,0  112,0  112,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  86,0  173,0  173,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  126,0  245,0  245,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  158,0  281,0  281,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  202,0  202,0  338,0  338,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  209,0  209,0  320,0  320,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  212,0  212,0  353,0  353,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  184,0  184,0  331,0  331,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  133,0  259,0  259,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  90,0  220,0  220,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  50,0  108,0  108,0 
 12. měsíc  31  -1,1 C  43,0  43,0  90,0  90,0 
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 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU: 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1: 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  Obytné místnosti                                                                                                                                      
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  9626,55 m3 / 3283,49 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  13158 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 3,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 100+20 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 
   · spotřebu energie na osvětlení: 4,5 kWh/(m2.a) 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  236411,3 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spotřebu energie na přípravu TV: 20,0 kWh/(m2.a) 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  Předávací stanice (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  30,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  10,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 
 
 

 Název zdroje tepla:  Výměníková stanice (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  95,0 % 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1: 
 
 Objem vzduchu v zóně:  7701,24 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,4 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1309,211 W/K 
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 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem: 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 Obvodová stěna čelní            985,59  0,184  1,00  0,300 
 Obvodová stěna štítová          272,94  0,228  1,00  0,300 
 Střecha plochá jednoplášťová    864,14  0,300  1,00  0,240 
 Okno plastové s izolačním dvoj  255,36  1,200  1,00  1,700 
 Okno plastové s izolačním dvoj  174,72  1,200  1,00  1,700 
 Okno plastové s izolačním dvoj  84,48  1,200  1,00  1,700 
 Balkonové dveře plastové s izo  95,04  1,200  1,00  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  1234,341 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 1: 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  Podlaha nad suterénem                                                                                                                                 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  903,43 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  190,24 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  nevytápěný nebo částečně vytápěný suterén 
 Tloušťka suterénní stěny:  0,26 m 
 Tepelný odpor podlahy nad suterénem:  3,172 m2K/W 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  0,316 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních stěn:  1,903 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  0,625 m 
 Výška horní hrany podlahy nad terénem:  2,175 m 
 Násobnost výměny vzduchu v suterénu:  0,0 1/h 
 Objem vzduchu v suterénu:  2366,98 m3 
 Plocha vytápěné části suterénu:  0,0 m2 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,198 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  178,723 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 143,283 do 474,921 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  193,267 / 102,839 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  178,723 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 143,283 do 474,921 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 Okno plastové s izolačním dvoj  255,36  0,0  0,7  1,0  1,0  SV 
 Okno plastové s izolačním dvoj  174,72  0,0  0,7  1,0  1,0  JZ 
 Okno plastové s izolačním dvoj  84,48  0,0  0,7  1,0  1,0  JZ 
 Balkonové dveře plastové s izo  95,04  0,0  0,7  1,0  1,0  JZ 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 2 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  Schodiště a chodba                                                                                                                                    
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  1622,72 m3 / 515,54 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ne 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  479 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 0+0 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 
   · spotřebu energie na osvětlení: 9,1 kWh/(m2.a) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spotřebu energie na přípravu TV: 0,0 kWh/(m2.a) 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  Výměníková stanice (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  30,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  10,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  1298,176 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,3 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  220,690 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem: 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 Obvodová stěna čelní            140,66  0,184  1,00  0,750 
 Dveře vstupní                   16,8  1,200  1,00  3,500 
 Střecha plochá jednoplášťová    103,19  0,300  1,00  0,240 
 Okno plastové s izolačním dvoj  83,7  1,200  1,00  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  177,438 W/K 
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 Měrný tok zeminou u zóny č. 2 : 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  Podlaha na terénu                                                                                                                                     
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  20,64 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  3,46 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,26 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,316 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,349 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  7,208 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -24,661 do 18,91 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  11,614 / 3,349 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  7,208 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -24,661 do 18,91 W/K 
  

 
 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory u zóny č. 2 : 
     1. nevytápěný prostor 
 Název nevytápěného prostoru:  Suterén 
 Objem vzduchu v prostoru:  2366,98 m3 
 Násobnost výměny do interiéru:  0,0 1/h 
 Násobnost výměny do exteriéru:  0,3 1/h 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  Umístění 
 Vnitřní stěna ŽB                180,62  3,867  do interiéru 
 Dveře dřevěné plné              23,64  2,000  do interiéru 
 Podlaha suterénu                903,43  0,380  do exteriéru 
 Obvodová stěna čelní            380,01  0,184  do exteriéru 
 Obvodová stěna štítová          68,6  0,230  do exteriéru 
 Okno plastové s izolačním dvoj  32,8  1,200  do exteriéru 
 
 Tepelná propustnost Hiu:  745,738 W/K 
 Tepelná propustnost Hue:  468,363 W/K 
 Měrný tok Hiu:  745,738 W/K 
 Měrný tok Hue:  709,795 W/K 
 Parametr b dle EN ISO 13789:  0,488 
  

 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  363,661 W/K 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 Okno plastové s izolačním dvoj  83,7  0,0  0,7  1,0  1,0  SV 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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 HODNOCENÍ ROZHRANÍ MEZI ZÓNAMI: 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  Souč.prostupu [W/m2K]  Rozhraní zón 
 Stěna vnitřní ŽB                799,19  3,867  1 - 2 
 Dveře vnitřní                   69,34  2,200  1 - 2 
 
 Objemový tok vzduchu mezi zónami 1 a 2:  0,0 m3/s 
 Propustnost zeminou mezi zónami 1 a 2:  0,0 W/K 
 
 Rozhraní  Ht [W/K]  Hv [W/K]  H [W/K] 
 1 a 2  3243,016  0,000  3243,016 
  

 Vysvětlivky:  Ht je měrný tok prostupem tepla mezi i-tou a j-tou zónou, 
  Hv je měrný tok výměnou vzduchu mezi i-tou a j-tou zónou, 
  H je výsledný měrný tok mezi i-tou a j-tou zónou. 
 
 
  
 
 HODNOCENÍ NEVYTÁPĚNÉHO PROSTORU Č. 1 : 
 

 Základní popis prostoru 
 

 Název prostoru:  Suterén                                                                                                                                                
 Měrná spotřeba na osvětlení:  0,2 kWh/(m2.rok) 
 Celk. půdorysná plocha:  924,1 m2 
  

 Spotřeba elektřiny na osvětlení:  598,8 MJ/rok 
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 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY: 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : 
 
 Název zóny:  Obytné místnosti                                                                                                                                      
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1309,211 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  1416,126 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  178,723 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  2904,059 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,12:  3243,016 W/K 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  220,147  37,105  ---  37,105  1,000  100,0  183,052 
 2  185,158  32,641  ---  32,641  1,000  100,0  152,529 
 3  176,212  35,386  ---  35,386  0,999  100,0  140,847 
 4  133,874  33,585  ---  33,585  0,998  100,0  100,342 
 5  100,462  34,168  ---  34,168  0,994  100,0  66,492 
 6  73,763  32,892  ---  32,892  0,982  100,0  41,455 
 7  64,859  33,989  ---  33,989  0,966  100,0  32,031 
 8  68,647  34,168  ---  34,168  0,972  100,0  35,422 
 9  94,289  33,655  ---  33,655  0,993  100,0  60,872 
 10  135,307  35,350  ---  35,350  0,998  100,0  100,024 
 11  171,261  34,937  ---  34,937  0,999  100,0  136,346 
 12  205,754  37,033  ---  37,033  1,000  100,0  168,735 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  1218,146 GJ 
 
  
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  218,327  ---  ---  20,738  12,083  0,107  251,255 
 2  181,922  ---  ---  20,738  9,821  0,097  212,578 
 3  167,990  ---  ---  20,738  9,933  0,107  198,768 
 4  119,679  ---  ---  20,738  8,790  0,104  149,310 
 5  79,306  ---  ---  20,738  8,411  0,107  108,562 
 6  49,444  ---  ---  20,738  7,923  0,104  78,208 
 7  38,203  ---  ---  20,738  8,187  0,107  67,236 
 8  42,248  ---  ---  20,738  8,411  0,107  71,504 
 9  72,602  ---  ---  20,738  8,876  0,104  102,320 
 10  119,299  ---  ---  20,738  9,889  0,107  150,032 
 11  162,620  ---  ---  20,738  10,480  0,104  193,941 
 12  201,251  ---  ---  20,738  11,993  0,107  234,089 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  1817,802 GJ 
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 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 : 
 
 Název zóny:  Schodiště a chodba                                                                                                                                    
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ne 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  220,690 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  205,901 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  7,208 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  363,661 W/K 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  797,460 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,21:  3243,016 W/K 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  ---  1,951  ---  1,951  ---  0,0  --- 
 2  ---  1,450  ---  1,450  ---  0,0  --- 
 3  ---  1,335  ---  1,335  ---  0,0  --- 
 4  ---  1,056  ---  1,056  ---  0,0  --- 
 5  ---  0,899  ---  0,899  ---  0,0  --- 
 6  ---  0,808  ---  0,808  ---  0,0  --- 
 7  ---  0,835  ---  0,835  ---  0,0  --- 
 8  ---  0,899  ---  0,899  ---  0,0  --- 
 9  ---  1,081  ---  1,081  ---  0,0  --- 
 10  ---  1,322  ---  1,322  ---  0,0  --- 
 11  ---  1,541  ---  1,541  ---  0,0  --- 
 12  ---  1,926  ---  1,926  ---  0,0  --- 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  --- 
 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  ---  ---  ---  ---  2,168  0,027  2,195 
 2  ---  ---  ---  ---  1,611  0,024  1,635 
 3  ---  ---  ---  ---  1,484  0,027  1,510 
 4  ---  ---  ---  ---  1,173  0,026  1,199 
 5  ---  ---  ---  ---  0,999  0,027  1,025 
 6  ---  ---  ---  ---  0,897  0,026  0,923 
 7  ---  ---  ---  ---  0,927  0,027  0,954 
 8  ---  ---  ---  ---  0,999  0,027  1,025 
 9  ---  ---  ---  ---  1,201  0,026  1,227 
 10  ---  ---  ---  ---  1,469  0,027  1,496 
 11  ---  ---  ---  ---  1,712  0,026  1,738 
 12  ---  ---  ---  ---  2,140  0,027  2,167 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  17,095 GJ 
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VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR Č. 1 : 
  

 Název prostoru:  Suterén                                                                                                                                                
  

 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 2  ---  ---  ---  ---  0,046  ---  0,046 
 3  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 4  ---  ---  ---  ---  0,049  ---  0,049 
 5  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 6  ---  ---  ---  ---  0,049  ---  0,049 
 7  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 8  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 9  ---  ---  ---  ---  0,049  ---  0,049 
 10  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 11  ---  ---  ---  ---  0,049  ---  0,049 
 12  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  0,599 GJ 
  
 
 
 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT: 
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,37 m2/m3 
  
 Rozložení měrných tepelných toků 
  

 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový měrný tok H:  2904,059  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  1309,211  45,1 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  178,723  6,2 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  181,785  6,3 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  1234,341  42,5 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  243,579  8,4 % 
  Střecha:  259,242  8,9 % 
  Podlaha:  178,723  6,2 % 
  Otvorová výplň:  731,520  25,2 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 
 
  

 2  Celkový měrný tok H:  797,460  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  220,690  27,7 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  7,208  0,9 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  363,661  45,6 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  28,463  3,6 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  177,438  22,3 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  389,543  48,8 % 
  Střecha:  30,957  3,9 % 
  Podlaha:  7,208  0,9 % 
  Otvorová výplň:  120,600  15,1 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 
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 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  

 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  3701,519 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   11249,3 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,33 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  24,2 kWh/m3,a 
 

 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
  

 Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht:  2171,6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  4205,0 m2 
  

 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,63 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,52 W/m2K 
  
   
 
 Potřeba tepla na vytápění budovy 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  220,147  39,056  ---  39,056  0,950  50,0  183,052 
 2  185,158  34,090  ---  34,090  0,957  50,0  152,529 
 3  176,212  36,721  ---  36,721  0,963  50,0  140,847 
 4  133,874  34,642  ---  34,642  0,968  50,0  100,342 
 5  100,462  35,066  ---  35,066  0,969  50,0  66,492 
 6  73,763  33,700  ---  33,700  0,959  50,0  41,455 
 7  64,859  34,823  ---  34,823  0,943  50,0  32,031 
 8  68,647  35,066  ---  35,066  0,947  50,0  35,422 
 9  94,289  34,736  ---  34,736  0,962  50,0  60,872 
 10  135,307  36,672  ---  36,672  0,962  50,0  100,024 
 11  171,261  36,478  ---  36,478  0,957  50,0  136,346 
 12  205,754  38,959  ---  38,959  0,950  50,0  168,735 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  1218,146 GJ  338,374 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  11249,3 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  3799,0 m2 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  30,1 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  89 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   5076. 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 
 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  61 kWh/(m2.a) 
  

 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
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 Celková energie dodaná do budovy 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  218,327  ---  ---  20,738  14,302  0,134  253,501 
 2  181,922  ---  ---  20,738  11,478  0,121  214,259 
 3  167,990  ---  ---  20,738  11,468  0,134  200,329 
 4  119,679  ---  ---  20,738  10,012  0,130  150,558 
 5  79,306  ---  ---  20,738  9,460  0,134  109,638 
 6  49,444  ---  ---  20,738  8,870  0,130  79,181 
 7  38,203  ---  ---  20,738  9,165  0,134  68,240 
 8  42,248  ---  ---  20,738  9,460  0,134  72,581 
 9  72,602  ---  ---  20,738  10,127  0,130  103,596 
 10  119,299  ---  ---  20,738  11,409  0,134  151,579 
 11  162,620  ---  ---  20,738  12,241  0,130  195,728 
 12  201,251  ---  ---  20,738  14,184  0,134  236,306 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  1452,890 GJ  403,581 MWh  106 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  1,577 GJ  0,438 MWh  0 kWh/m2 
 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  1454,467 GJ  404,019 MWh  106 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Energetická náročnost chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  

 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  

 Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  248,854 GJ  69,126 MWh  18 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  248,854 GJ  69,126 MWh  18 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  132,175 GJ  36,715 MWh  10 kWh/m2 
 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  132,175 GJ  36,715 MWh  10 kWh/m2 
  

 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e:  ---  ---  --- 
 z toho se v budově využije:  ---  ---  --- 
 (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) 
  

 Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 
 Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 
 Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  --- 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  1835,496 GJ  509,860 MWh  134 kWh/m2 
  
  
  
 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 
  

 Celková roční dodaná energie:  509860 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  11249,3 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  3799,0 m2 
  

 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  45,3 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  134 kWh/(m2,a) 
  

 Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. 
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Nový stav – varianta II 
 

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
 A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 
 
 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 
 
 
 Název úlohy:  BD Třebíč - nový stav, varianta II                                                                                                                                 
 Zpracovatel:  Kostíková Veronika                                                                                                                                     
 Zakázka:                                                                                                                                                         
 Datum:  5.4.2012   
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Počet zón v objektu:  2 
 Typ výpočtu potřeby energie:  měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  137,0  72,0  72,0  90,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  205,0  119,0  119,0  158,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  281,0  187,0  187,0  299,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  295,0  241,0  241,0  418,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  212,0  328,0  313,0  313,0  569,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  223,0  306,0  313,0  313,0  576,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  227,0  335,0  338,0  338,0  619,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  187,0  335,0  292,0  292,0  518,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  288,0  205,0  205,0  346,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  263,0  144,0  144,0  234,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  130,0  68,0  68,0  104,0 
 12. měsíc  31  -1,1 C  43,0  112,0  54,0  54,0  72,0 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záření  [MJ/m2] 
 období  dnů  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 1. měsíc  31  -3,0 C  54,0  54,0  112,0  112,0 
 2. měsíc  28  -1,0 C  86,0  86,0  173,0  173,0 
 3. měsíc  31  2,8 C  126,0  126,0  245,0  245,0 
 4. měsíc  30  7,8 C  158,0  158,0  281,0  281,0 
 5. měsíc  31  12,8 C  202,0  202,0  338,0  338,0 
 6. měsíc  30  16,0 C  209,0  209,0  320,0  320,0 
 7. měsíc  31  17,5 C  212,0  212,0  353,0  353,0 
 8. měsíc  31  17,0 C  184,0  184,0  331,0  331,0 
 9. měsíc  30  13,2 C  133,0  133,0  259,0  259,0 
 10. měsíc  31  8,2 C  90,0  90,0  220,0  220,0 
 11. měsíc  30  2,7 C  50,0  50,0  108,0  108,0 
 12. měsíc  31  -1,1 C  43,0  43,0  90,0  90,0 
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 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU: 
 
 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  Obytné místnosti                                                                                                                                      
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  9626,55 m3 / 3283,49 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  13158 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 3,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 100+20 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 
   · spotřebu energie na osvětlení: 4,5 kWh/(m2.a) 
   · prům. účinnost osvětlení: 20 % 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  236411,3 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spotřebu energie na přípravu TV: 20,0 kWh/(m2.a) 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  Předávací stanice (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  30,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  10,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na přípravu TV v zóně 
 
 

 Název zdroje tepla:  Výměníková stanice (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje přípravy TV:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost zdroje přípravy TV:  95,0 % 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : 
 
 Objem vzduchu v zóně:  7701,24 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,4 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1309,211 W/K 
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 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem: 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 Obvodová stěna čelní            985,59  0,154  1,00  0,300 
 Obvodová stěna štítová          272,94  0,228  1,00  0,300 
 Střecha plochá jednoplášťová    864,14  0,165  1,00  0,240 
 Okno plastové s izolačním troj  255,36  0,700  1,00  1,700 
 Okno plastové s izolačním troj  174,72  0,700  1,00  1,700 
 Okno plastové s izolačním troj  84,48  0,700  1,00  1,700 
 Balkonové dveře plastové s izo  95,04  0,700  1,00  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  783,314 W/K 
 
 
 Měrný tok zeminou u zóny č. 1: 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  Podlaha nad suterénem                                                                                                                                 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  903,43 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  190,24 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  nevytápěný nebo částečně vytápěný suterén 
 Tloušťka suterénní stěny:  0,26 m 
 Tepelný odpor podlahy nad suterénem:  4,209 m2K/W 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  0,316 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních stěn:  1,903 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  0,625 m 
 Výška horní hrany podlahy nad terénem:  2,175 m 
 Násobnost výměny vzduchu v suterénu:  0,0 1/h 
 Objem vzduchu v suterénu:  2366,98 m3 
 Plocha vytápěné části suterénu:  0,0 m2 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,164 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  148,3 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 118,348 do 398,628 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  158,177 / 84,167 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  148,300 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od 118,348 do 398,628 W/K 
  

 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1: 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 Okno plastové s izolačním troj  255,36  0,0  0,7  1,0  1,0  SV 
 Okno plastové s izolačním troj  174,72  0,0  0,7  1,0  1,0  JZ 
 Okno plastové s izolačním troj  84,48  0,0  0,7  1,0  1,0  JZ 
 Balkonové dveře plastové s izo  95,04  0,0  0,7  1,0  1,0  JZ 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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 HODNOCENÍ ZÓNY Č. 2: 
 

 Základní popis zóny 
 

 Název zóny:  Schodiště a chodba                                                                                                                                    
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  1622,72 m3 / 515,54 m2 
 Účinná vnitřní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ne 
 

 Průměrné vnitřní zisky:  479 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) 
   · časový podíl produkce: 0+0 % (osoby+spotřebiče) 
   · zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba 
   · spotřebu energie na osvětlení: 9,1 kWh/(m2.a) 
   · prům. účinnost osvětlení: 10 % 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na přípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spotřebu energie na přípravu TV: 0,0 kWh/(m2.a) 
 

 Zpětně získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytápění v zóně 
 

 Vytápění je zajištěno VZT:  ne 
 Účinnost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  Výměníková stanice (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (např. kotel) 
 Účinnost výroby/regulace:  90,0 % / 97,0 % 
 

 Příkon čerpadel vytápění:  30,0 W 
 Příkon regulace/emise tepla:  10,0 / 0,0 W 
 
 
 Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2: 
 
 Objem vzduchu v zóně:  1298,176 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ větrání zóny:   přirozené 
 Minimální násobnost výměny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výměny:  0,3 1/h 
  

 Měrný tepelný tok větráním Hv:  220,690 W/K 
 
 
 Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem: 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 Obvodová stěna čelní            140,66  0,154  1,00  0,750 
 Dveře vstupní                   16,8  0,700  1,00  3,500 
 Střecha plochá jednoplášťová    103,19  0,165  1,00  0,240 
 Okno plastové s izolačním troj  83,7  0,700  1,00  1,700 
 
 Vliv tepelných vazeb bude ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). 
 Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  109,038 W/K 
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 Měrný tok zeminou u zóny č. 2: 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  Podlaha na terénu                                                                                                                                     
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  20,64 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  3,46 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tloušťka obvodové stěny:  0,26 m 
 Tepelný odpor podlahy:  0,316 m2K/W 
 Přídavná okrajová izolace:  není 
  

 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,349 W/m2K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  7,208 W/K 
  

 Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -24,661 do 18,91 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  11,614 / 3,349 W/K 
  

  

 Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:  7,208 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:  od -24,661 do 18,91 W/K 
  

 
 
 Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory u zóny č. 2: 
     1. nevytápěný prostor 
 Název nevytápěného prostoru:  Suterén 
 Objem vzduchu v prostoru:  2366,98 m3 
 Násobnost výměny do interiéru:  0,0 1/h 
 Násobnost výměny do exteriéru:  0,3 1/h 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  Umístění 
 Vnitřní stěna ŽB                180,62  3,867  do interiéru 
 Dveře dřevěné plné              23,64  2,000  do interiéru 
 Podlaha suterénu                903,43  0,407  do exteriéru 
 Obvodová stěna čelní            380,01  0,154  do exteriéru 
 Obvodová stěna štítová          68,6  0,230  do exteriéru 
 Okno plastové s izolačním dvoj  32,8  0,700  do exteriéru 
 
 Tepelná propustnost Hiu:  745,738 W/K 
 Tepelná propustnost Hue:  464,956 W/K 
 Měrný tok Hiu:  745,738 W/K 
 Měrný tok Hue:  706,388 W/K 
 Parametr b dle EN ISO 13789:  0,486 
  

 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  362,765 W/K 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2: 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 Okno plastové s izolačním troj  83,7  0,0  0,7  1,0  1,0  SV 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 Měsíc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 

 Měsíc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytápění):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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 HODNOCENÍ ROZHRANÍ MEZI ZÓNAMI: 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  Souč.prostupu [W/m2K]  Rozhraní zón 
 Stěna vnitřní ŽB                799,19  3,867  1 - 2 
 Dveře vnitřní                   69,34  2,200  1 - 2 
 
 Objemový tok vzduchu mezi zónami 1 a 2:  0,0 m3/s 
 Propustnost zeminou mezi zónami 1 a 2:  0,0 W/K 
 
 Rozhraní  Ht [W/K]  Hv [W/K]  H [W/K] 
 1 a 2  3243,016  0,000  3243,016 
  

 Vysvětlivky:  Ht je měrný tok prostupem tepla mezi i-tou a j-tou zónou, 
  Hv je měrný tok výměnou vzduchu mezi i-tou a j-tou zónou, 
  H je výsledný měrný tok mezi i-tou a j-tou zónou. 
 
 
 HODNOCENÍ NEVYTÁPĚNÉHO PROSTORU Č. 1: 
 

 Základní popis prostoru 
 

 Název prostoru:  Suterén                                                                                                                                                
 Měrná spotřeba na osvětlení:  0,2 kWh/(m2.rok) 
 Celk. půdorysná plocha:  924,1 m2 
  

 Spotřeba elektřiny na osvětlení:  598,8 MJ/rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 

 

 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY: 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1: 
 
 Název zóny:  Obytné místnosti                                                                                                                                      
 Vnitřní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  1309,211 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  965,099 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  148,300 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  2422,609 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.2   H,12:  3243,016 W/K 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  190,826  37,105  ---  37,105  1,000  100,0  153,727 
 2  160,948  32,641  ---  32,641  1,000  100,0  128,314 
 3  154,188  35,386  ---  35,386  1,000  100,0  118,816 
 4  118,648  33,585  ---  33,585  0,999  100,0  85,099 
 5  91,018  34,168  ---  34,168  0,996  100,0  57,000 
 6  68,520  32,892  ---  32,892  0,986  100,0  36,094 
 7  61,328  33,989  ---  33,989  0,972  100,0  28,288 
 8  64,487  34,168  ---  34,168  0,978  100,0  31,086 
 9  85,637  33,655  ---  33,655  0,995  100,0  52,165 
 10  120,076  35,350  ---  35,350  0,999  100,0  84,773 
 11  149,825  34,937  ---  34,937  1,000  100,0  114,902 
 12  178,824  37,033  ---  37,033  1,000  100,0  141,799 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  1032,062 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  183,351  ---  ---  20,738  12,083  0,107  216,279 
 2  153,041  ---  ---  20,738  9,821  0,097  183,697 
 3  141,712  ---  ---  20,738  9,933  0,107  172,490 
 4  101,498  ---  ---  20,738  8,790  0,104  131,130 
 5  67,984  ---  ---  20,738  8,411  0,107  97,240 
 6  43,049  ---  ---  20,738  7,923  0,104  71,814 
 7  33,739  ---  ---  20,738  8,187  0,107  62,771 
 8  37,077  ---  ---  20,738  8,411  0,107  66,333 
 9  62,217  ---  ---  20,738  8,876  0,104  91,935 
 10  101,109  ---  ---  20,738  9,889  0,107  131,843 
 11  137,045  ---  ---  20,738  10,480  0,104  168,366 
 12  169,124  ---  ---  20,738  11,993  0,107  201,962 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  1595,859 GJ 
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 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2: 
 
 Název zóny:  Schodiště a chodba                                                                                                                                    
 Vnitřní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápěna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ne 
 
 Měrný tepelný tok větráním Hv:  220,690 W/K 
 Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:  137,501 W/K 
 Ustálený měrný tok zeminou Hg:  7,208 W/K 
 Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  362,765 W/K 
 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:  --- 
 Měrný tok větranými stěnami H,vw:  --- 
 Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:  --- 
 Výsledný měrný tok H:  728,163 W/K 
 
 Výsledný měrný tok do zóny č.1   H,21:  3243,016 W/K 
 
 Potřeba tepla na vytápění po měsících: 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  ---  1,951  ---  1,951  ---  0,0  --- 
 2  ---  1,450  ---  1,450  ---  0,0  --- 
 3  ---  1,335  ---  1,335  ---  0,0  --- 
 4  ---  1,056  ---  1,056  ---  0,0  --- 
 5  ---  0,899  ---  0,899  ---  0,0  --- 
 6  ---  0,808  ---  0,808  ---  0,0  --- 
 7  ---  0,835  ---  0,835  ---  0,0  --- 
 8  ---  0,899  ---  0,899  ---  0,0  --- 
 9  ---  1,081  ---  1,081  ---  0,0  --- 
 10  ---  1,322  ---  1,322  ---  0,0  --- 
 11  ---  1,541  ---  1,541  ---  0,0  --- 
 12  ---  1,926  ---  1,926  ---  0,0  --- 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  --- 
 
 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  ---  ---  ---  ---  2,168  0,027  2,195 
 2  ---  ---  ---  ---  1,611  0,024  1,635 
 3  ---  ---  ---  ---  1,484  0,027  1,510 
 4  ---  ---  ---  ---  1,173  0,026  1,199 
 5  ---  ---  ---  ---  0,999  0,027  1,025 
 6  ---  ---  ---  ---  0,897  0,026  0,923 
 7  ---  ---  ---  ---  0,927  0,027  0,954 
 8  ---  ---  ---  ---  0,999  0,027  1,025 
 9  ---  ---  ---  ---  1,201  0,026  1,227 
 10  ---  ---  ---  ---  1,469  0,027  1,496 
 11  ---  ---  ---  ---  1,712  0,026  1,738 
 12  ---  ---  ---  ---  2,140  0,027  2,167 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  17,095 GJ 
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 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR Č. 1: 
  

 Název prostoru:  Suterén                                                                                                                                                
  

 Energie dodaná do zóny po měsících: 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 2  ---  ---  ---  ---  0,046  ---  0,046 
 3  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 4  ---  ---  ---  ---  0,049  ---  0,049 
 5  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 6  ---  ---  ---  ---  0,049  ---  0,049 
 7  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 8  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 9  ---  ---  ---  ---  0,049  ---  0,049 
 10  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
 11  ---  ---  ---  ---  0,049  ---  0,049 
 12  ---  ---  ---  ---  0,051  ---  0,051 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel:  0,599 GJ 
  
 
 
 
 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT: 
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,37 m2/m3 
  
 Rozložení měrných tepelných toků 
  

 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový měrný tok H:  2422,609  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  1309,211  54,0 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  148,300  6,1 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  181,785  7,5 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  783,314  32,3 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  214,011  8,8 % 
  Střecha:  142,583  5,9 % 
  Podlaha:  148,300  6,1 % 
  Otvorová výplň:  426,720  17,6 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 
 
  

 2  Celkový měrný tok H:  728,163  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  220,690  30,3 % 
  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  7,208  1,0 % 
  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  362,765  49,8 % 
  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  28,463  3,9 % 
  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  109,038  15,0 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  384,426  52,8 % 
  Střecha:  17,026  2,3 % 
  Podlaha:  7,208  1,0 % 
  Otvorová výplň:  70,350  9,7 % 
  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 
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 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  

 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  3150,773 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   11249,3 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,28 W/m3K 
 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  20,6 kWh/m3,a 
 

 Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc 
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
  

 Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht:  1620,9 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  4205,0 m2 
  

 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,64 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,39 W/m2K 
  
   
 
  

 
 Potřeba tepla na vytápění budovy 
 

 Měsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  190,826  39,056  ---  39,056  0,950  50,0  153,727 
 2  160,948  34,090  ---  34,090  0,957  50,0  128,314 
 3  154,188  36,721  ---  36,721  0,963  50,0  118,816 
 4  118,648  34,642  ---  34,642  0,968  50,0  85,099 
 5  91,018  35,066  ---  35,066  0,970  50,0  57,000 
 6  68,520  33,700  ---  33,700  0,962  50,0  36,094 
 7  61,328  34,823  ---  34,823  0,949  50,0  28,288 
 8  64,487  35,066  ---  35,066  0,953  50,0  31,086 
 9  85,637  34,736  ---  34,736  0,964  50,0  52,165 
 10  120,076  36,672  ---  36,672  0,963  50,0  84,773 
 11  149,825  36,478  ---  36,478  0,957  50,0  114,902 
 12  178,824  38,959  ---  38,959  0,950  50,0  141,799 
  

 Vysvětlivky:  Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část 
  měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. 
  

 Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:  1032,062 GJ  286,684 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  11249,3 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  3799,0 m2 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  25,5 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  75 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   5283. 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 
 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  50 kWh/(m2.a) 
  

 Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. 
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 Celková energie dodaná do budovy 
 

 Měsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  183,351  ---  ---  20,738  14,302  0,134  218,525 
 2  153,041  ---  ---  20,738  11,478  0,121  185,377 
 3  141,712  ---  ---  20,738  11,468  0,134  174,052 
 4  101,498  ---  ---  20,738  10,012  0,130  132,378 
 5  67,984  ---  ---  20,738  9,460  0,134  98,317 
 6  43,049  ---  ---  20,738  8,870  0,130  72,786 
 7  33,739  ---  ---  20,738  9,165  0,134  63,776 
 8  37,077  ---  ---  20,738  9,460  0,134  67,409 
 9  62,217  ---  ---  20,738  10,127  0,130  93,211 
 10  101,109  ---  ---  20,738  11,409  0,134  133,390 
 11  137,045  ---  ---  20,738  12,241  0,130  170,153 
 12  169,124  ---  ---  20,738  14,184  0,134  204,180 
  

 Vysvětlivky:  Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie 
  na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:  1230,947 GJ  341,930 MWh  90 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  1,577 GJ  0,438 MWh  0 kWh/m2 
 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  1232,523 GJ  342,368 MWh  90 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Energetická náročnost chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  

 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  

 Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:  248,854 GJ  69,126 MWh  18 kWh/m2 
 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  248,854 GJ  69,126 MWh  18 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  132,175 GJ  36,715 MWh  10 kWh/m2 
 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  132,175 GJ  36,715 MWh  10 kWh/m2 
  

 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e:  ---  ---  --- 
 z toho se v budově využije:  ---  ---  --- 
 (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) 
  

 Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 
 Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 
 Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  --- 
  

 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  1613,553 GJ  448,209 MWh  118 kWh/m2 
  
  
  
 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 
  

 Celková roční dodaná energie:  448209 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  11249,3 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  3799,0 m2 
  

 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  39,8 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  118 kWh/(m2,a) 
  

 Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. 

 



119 
 

PŘÍLOHA Č. 3 – PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 

PENB v původním stavu s navrhovanou úpravou dle varianty I 

 

 

 

 

  



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy 
 

(1) Protokol 

a) identifikační údaje budovy 

Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): 
STÁVAJÍCÍ STAV 
Na svahu 918 - 922 
Třebíč 

Účel budovy: BD Třebíč 
Kód obce: 590266 
Kód katastrálního území: Třebíč 
Parcelní číslo: 5518, 5519, 5520, 5521, 5522 

Vlastník nebo společenství vlastníků, 
popř. stavebník: 

Společenství vlastníků jednotek bytového domu 
Na svahu 918 - 922 
      

Adresa: 
      
Na svahu 919, Třebíč - Nové Dvory 
Třebíč 

IČ: 29258481 
Tel./e-mail:       

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: 
      
      

Adresa: 
      
      
      

IČ:       
Tel./e- mail:       

Nová budova  Změna stávající budovy  
Umístění na veřejném místě podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb.  

b) typ budovy 

Rodinný dům  Bytový dům  Hotel a restaurace  
Administrativní budova  Nemocnice  Budova pro vzdělávání  
Sportovní zařízení  Budova pro velkoobchod a maloobchod  
Jiný druh budovy - připojte jaký:        



c) užití energie v budově 

1. stručný popis energetického a technického zařízení budovy 

Bytový dům je napojen na teplárnu Třebíč - sever, která využívá k výrobě tepelné energie 
především biomasu. Ohřev teplé vody probíhá ve výměníkové stanici. Bytový dům je dále 
napojen na zdroj elektrické energie. 
      
      
      
      

2. druhy energie užívané v budově 

  Elektrická energie   Tepelná energie   Zemní plyn 
  Hnědé uhlí   Černé uhlí   Koks 
  TTO   LTO   Nafta 
  Jiné plyny   Druhotná energie   Biomasa 
  Ostatní obnovitelné zdroje – připojte jaké:       
  Jiná paliva – připojte jaká:       

3. hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP 

  Vytápění (EPH)   Příprava teplé vody (EPDHW) 
  Chlazení (EPC)   Osvětlení (EPLight) 
  Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EPAux;Fans) 

d) technické údaje budovy 

1. stručný popis budovy 

Jedná se o budovu s jedním částečně zapuštěným podzemním podlažím a čtyřmi 
nadzemními podlažími. Obvodové stěny jsou z ŽB panelů tl. 260 mm, na štítech zateplené. 
Střecha je plochá, jednoplášťová. 
      
      
      
      

2. geometrické charakteristiky budovy 

Objem budovy V – vnější objem vytápěné budovy [m3] 11 249,3 

Celková plocha obálky A – součet vnějších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohraničujících objem budovy [m2] 4 205,0 

Celková podlahová plocha budovy Ac [m2] 3 799,0 
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,37 

3. klimatické údaje a vnitřní návrhová teplota 

Klimatické místo Třebíč 



Venkovní návrhová teplota v otopném období θe [°C] -15 

Převažující vnitřní návrhová teplota v otopném období θi [°C] 20 

4. charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy 

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha  
 
 

A [m2] 

Součinitel 
prostupu tepla  

 
U [W/(m2K)] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
HT [W/K] 

bvodová stěna 1 603,5 0,89 1 087,7 
Střecha 967,3 0,30 290,2 
Podlaha 924,1 0,80 325,2 
Otvorová výplň 710,1 2,01 1 425,2 
                        
                        
                        
                        
                        
Tepelné vazby             420,5 
Celkem 4 205,0 --- 3 548,8 

5. tepelně technické vlastnosti budovy 

Požadavek podle § 6a Zákona  Veličina a jednotka Hodnocení 
1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve 
všech místech nejméně takový tepelný 
odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota 
nezpůsobí kondenzaci vodní páry. 

teplotní faktor vnitřního 
povrchu 
fRsi,N [-] 

      

2. Stavební konstrukce a jejich styky mají 
nejvýše požadovaný součinitel prostupu 
tepla a činitel prostupu tepla. 

souč. prostupu tepla 
UN [W/(m2K)], 

činitel prostupu tepla 
ψN [W/(m.K)] a χN [W/K] 

      

3. U stavebních konstrukcí nedochází k 
vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen 
v množství, které neohrožuje jejich funkční 
způsobilost po dobu předpokládané 
životnosti. 

roční množství 
kondenzátu a možnost 

odpaření 
Mc,N [kg/(m2.a)] a Mc<Mev 

      

4. Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají 
nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, 
ostatní konstrukce a spáry obvodového 
pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, 
s požadovaně nízkou celkovou 
průvzdušností obvodového pláště. 

součinitel spárové 
průvzdušnosti 

iLV,N [m3/(s.m.Pa0,67)], 
celková průvzdušnost 

obálky budovy 
n50 [h-1] 

      



5. Podlahové konstrukce mají požadovaný 
pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich 
jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. 

pokles dotykové teploty 
∆θ10,N [°C] 

      

6. Místnosti (budova) mají požadovanou 
tepelnou stabilitu v zimním i letním období, 
snižující riziko jejich přílišného chladnutí a 
přehřívání. 

pokles výsledné teploty  
∆θ v,N(t) [°C], 

nejvyšší vzestup teploty 
nebo teplota vzduchu 
∆θai,max,N / θai,max,N [°C] 

      

7. Budova má požadovaný nízký průměrný 
součinitel prostupu tepla obvodového pláště 
Uem. 

průměrný součinitel 
prostupu tepla obálky 

Uem,N [W/(m2K)] 
      

Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 převzaty z projektové dokumentace. 

6. vytápění 

Otopný systém budovy  
Typ zdroje (zdrojů) energie Výměníková stanice 
Použité palivo biomasa 
Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotlů) [kW]       
Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) 
energie [%]         

Výpočet 
  

Měření 
  

Odhad 
Roční doba využití zdroje (zdrojů) energie 
[hod./rok]         

Výpočet 
  

Měření 
  

Odhad 
Regulace zdroje (zdrojů) energie       

Údržba zdroje (zdrojů) energie  
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 
Převažující typ otopné soustavy        
Převažující regulace otopné soustavy       
Rozdělení otopných větví podle orientace 
budovy    Ano   Ne 

Stav tepelné izolace rozvodů otopné 
soustavy       

7. dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění 

Vytápění Bilanční 
Dodaná energie na vytápění Qfuel,H [GJ/rok] 1 987,08 
Spotřeba pomocné energie na vytápění QAux,H [GJ/rok] 1,58 
Energetická náročnost vytápění EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 1 988,66 
Měrná spotřeba energie na vytápění vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPH,A [kWh/(m2.rok)] 145 



8. větrání a klimatizace 

Mechanické větrání 
Typ větracího systému (systémů)       
Tepelný výkon [kW]       
Jmenovitý elektrický příkon systému (systémů) 
větrání [kW]       

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/hod]       
Převažující regulace větrání       

Údržba větracího systému (systémů) 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 
Zvlhčování vzduchu 
Typ zvlhčovací jednotky (jednotek)       
Jmenovitý příkon systému (systémů) zvlhčování 
[kW]       

Použité médium pro zvlhčování   Pára   Voda 
Regulace klimatizační jednotky       

Údržba klimatizace  
Pravidelná 

 
Pravidelná smluvní 

 
Není 

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů        
Chlazení 
Druh systému (systémů) chlazení       
Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje (zdrojů) 
chladu [kW]       

Jmenovitý chladící výkon [kW]       
Převažující regulace zdroje (zdrojů) chladu       
Převažující regulace chlazeného prostoru       

Údržba zdroje (zdrojů) chladu  
Pravidelná 

 
Pravidelná smluvní 

 
Není 

Stav tepelné izolace rozvodů chladu       

9. dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) 

Mechanické větrání a úprava vnitřní vlhkosti Bilanční 
Spotřeba pomocné energie na mech. větrání QAux;Fans [GJ/rok]       
Dodaná energie na zvlhčování Qfuel,Hum [GJ/rok]       
Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) 
EPFans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok]       

Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPFans,A [kWh/(m2.rok)]       



10. dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení 

Chlazení Bilanční 
Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok]       
Spotřeba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok]       
Energetická náročnost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C [GJ/rok]       
Měrná spotřeba energie na chlazení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPC,A [kWh/(m2.rok)]       

11. příprava teplé vody (TV) 

Příprava teplé vody 
Druh přípravy TV       

Systém přípravy TV v budově  
Centrální 

 
Lokální 

 
Kombinovaný 

Použitá energie       
Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW]       
Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) 
přípravy [%]       

 
Výpočet 

 
Měření 

 
Odhad 

Objem zásobníku TV [litry]       

Údržba zdroje přípravy TV 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 
Stav tepelné izolace rozvodů TV       

12. dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody 

Příprava teplé vody Bilanční 
Dodaná energie na přípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 248,85 
Spotřeba pomocné energie na přípravu TV QAux,DHW [GJ/rok]       
Energetická náročnost přípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 248,85 
Měrná spotřeba energie na přípravu teplé vody vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPDHW,A [kWh/(m2.rok)] 18 

13. osvětlení 

Osvětlení 
Typ osvětlovací soustavy       
Celkový elektrický příkon osvětlení budovy       
Způsob ovládání osvětlovací soustavy ruční 



14. dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení 

Osvětlení Bilanční 
Dodaná energie na osvětlení Qfuel,Light,E [GJ/rok] 132,18 
Energetická náročnost osvětlení EPLight = Qfuel,Light,E [GJ/rok] 132,18 
Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPLight,A [kWh/(m2.rok)] 10 

15. ukazatel celkové energetické náročnosti budovy 

Energetická náročnost budovy Bilanční 
Výroba energie v budově nezapočtená v dílčích 
energetických náročnostech (např. z kogenerace 
a fotovoltaických článků) QE [GJ/rok] 

      

Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 2 369,68 
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou 
plochu EPA [kWh/(m2.rok)] 173 

Měrná spotřeba energie referenční budovy Rrq,A 
[kWh/(m2.rok)], tj. energetická náročnost 
referenční budovy Rrq vztažená na celkovou 
podlahovou plochu A 

120 

Vyjádření ke splnění požadavků na energetickou 
náročnost budovy budova nesplňuje požadavky        

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy E - nehospodárná 
 

e) energetická bilance budovy pro standardní užívání 

1. dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním 
hodnocením 

Energonositel 
Vypočtené množství 

dodané energie  
Energie skutečně 
dodaná do budovy 

Jednotková 
cena 

GJ/rok GJ/rok Kč/GJ 
      0,00             
                        
                        
                        
                        
                        
Celkem 0,00             



2. energie vyrobená v budově 

Druh zdroje energie 
Vypočtené množství vyrobené energie  

GJ/rok 

            
            
            
            
            
Celkem       

 

f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace 
u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2 

  Místní obnovitelný zdroj energie   Kogenerace 
  Dálkové vytápění nebo chlazení   Blokové vytápění nebo chlazení 
  Tepelné čerpadlo   Jiné:       

1. postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky 
dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie 

(Výpočet, ekonomická analýza) 
      
      
      

g) doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické 
náročnosti budovy 

1. doporučená opatření 

 Popis opatření 
Úspora 
energie 

(GJ) 

Investiční 
náklady 
(tis. Kč) 

Prostá doba 
návratnosti 

Zateplení obvod. kcí, výměna otvor. výplní 535,00 5 020 28,4 
                        
                        
                        
Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů                   



2. hodnocení budovy po provedení doporučených opatření 

Budova po opatřeních Bilanční 
Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok) 1 835,50 
Třída energetické náročnosti D - nevyhovující 
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu 
(kWh/m2) 134 

h) další údaje 

1. doplňující údaje k hodnocené budově 

      
      
      

2. seznam podkladů použitých k hodnocení budovy 

Projektová dokumentace 
      
      

 

(2) Doba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele 

Platnost průkazu do       
Průkaz vypracoval       
 Osvědčení č.       Dne:       
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PENB v původním stavu s navrhovanou úpravou dle varianty II 
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PŘÍLOHA Č. 4 – NABÍDKOVÝ ROZPOČET ZATEPLENÍ BUDOVY 

Varianta I 

 

PČ Kód 
položky Popis MJ Množství 

celkem 
Cena 

jednotková Cena celkem 

 
HSV Práce a dodávky HSV 

  
2 306 373,15 

 
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

  
2 165 806,39 

1 611321311 
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 
stropů rovných nanášená strojně m2 903,430 149,00 134 611,07 

2 622211000 Lepící a stěrkovací hmota Profi Klebespachtel m2 3 043,580 38,20 116 264,76 

3 622211031 
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 
mm m2 1 521,790 569,00 865 898,51 

4 283759510 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm m2 1 552,226 271,30 421 118,91 

5 622252000 Výztužná tkanina VERTEX R 117 A, šířka role 1,1 m m2 1 521,790 25,10 38 196,93 

6 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 174,320 88,50 15 427,32 

7 590516340 lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm m 183,036 134,50 24 618,34 

8 622531000 Penetrační nátěr Putzgrund m2 1 521,790 19,20 29 218,37 

9 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn m2 1 521,790 342,00 520 452,18 

 
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

   
140 566,76 

10 941111122 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení 
do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 1 521,790 56,70 86 285,49 

11 941111222 
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 
1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 1 521,790 1,25 1 902,24 

12 941111812 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 1 521,790 31,10 47 327,67 

 
99 Přesun hmot 

   
5 051,36 

13 998014021 
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových 
dílců s nezděným pláštěm t 34,363 147,00 5 051,36 

 
PSV Práce a dodávky PSV 

  
3 074 655,61 

 
713 Izolace tepelné 

   
280 630,62 

14 713111124 
Montáž izolace tepelné spodem stropů nastřelením rohoží, pásů, 
dílců, desek m2 903,430 137,00 123 769,91 

15 283758710 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 80 mm m2 921,499 164,20 151 310,14 

16 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 2 750,801 2,02 5 550,57 
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PČ Kód 
položky Popis MJ Množství 

celkem 
Cena 

jednotková Cena celkem 

 
766 Konstrukce truhlářské 

  
2 794 024,99 

17 766343401 Dodávka a montáž parapetů vnějších Al a vnitřních PVC ks 568,000 253,00 143 704,00 

18 766621020 Montáž otvorových výplní dle cenové nabídky bm 1 991,540 84,00 167 289,36 

19 611400001 okno plastové jednodílné sklopné 80 x 47 cm ks 82,000 1 870,00 153 340,00 

20 611400002 
okno plastové trojkřídlé otvíravé vyklápěcí+otvíravé+otvíravé a 
vyklápěcí 310x177 cm ks 15,000 13 506,00 202 590,00 

21 611400003 
okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 210 x 
157 cm ks 128,000 8 260,00 1 057 280,00 

22 611432501 
sestava dveře plastové balkonové jednodílné 90x240 cm a okno 
plastové jednokřídlé 150x157 cm ks 15,000 11 026,00 165 390,00 

23 611432502 
sestava dveře plastové balkonové jednodílné 90x240 cm a okno 
plastové jednokřídlé 120x157 cm ks 44,000 10 361,00 455 884,00 

24 611432530 dvoudílné vchodové dveře ks 5,000 28 345,00 141 725,00 

25 766621900 Demontáž otvorových výplní bm 1 991,540 35,00 69 703,90 

26 766621901 Zednické začištění (panelový dům, dřevěná okna) bm 1 991,540 77,00 153 348,58 

27 766621902 Likvidace oken původních bm 1 991,540 25,00 49 788,50 

28 998766202 
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 
12 m % 27 600,433 1,23 33 981,65 

Celkem 5 381 028,76 Kč (včetně DPH) 
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Varianta II 

PČ Kód 
položky Popis MJ Množství 

celkem 
Cena 

jednotková Cena celkem 

 
HSV Práce a dodávky HSV 

  
2 516 421,08 

 
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

  
2 375 698,50 

1 611321311 
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 
stropů rovných nanášená strojně m2 903,430 149,00 134 611,07 

2 622211000 Lepící a stěrkovací hmota Profi Klebespachtel m2 3 043,580 38,20 116 264,76 

3 622211041 
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 
mm m2 1 521,790 579,00 881 116,41 

4 283759530 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 180 mm m2 1 552,226 395,60 614 060,61 

5 622252000 Výztužná tkanina VERTEX R 117 A, šířka role 1,1 m m2 1 521,790 25,10 38 196,93 

6 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 174,320 88,50 15 427,32 

7 590516380 lišta zakládací LO 18 cm tl.1,0mm m 177,806 148,20 26 350,85 

8 622531000 Penetrační nátěr Putzgrund m2 1 521,790 19,20 29 218,37 

9 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn m2 1 521,790 342,00 520 452,18 

 
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

   
140 722,58 

10 941111122 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení 
do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 1 521,790 56,70 86 285,49 

11 941111222 
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 
1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 1 521,790 1,25 1 902,24 

12 941111812 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 1 521,790 31,10 47 327,67 

 
99 Přesun hmot 

   
5 207,18 

13 998014021 
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových 
dílců s nezděným pláštěm t 35,423 147,00 5 207,18 

 
PSV Práce a dodávky PSV 

  
4 208 453,89 

 
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

   
177 247,29 

14 711441559 Provedení hydroizolace vodorovné přitavením pásu m2 980,550 83,20 81 581,76 

15 628322700 pás těžký asfaltovaný charbit V60 S40 m2 1 000,161 89,00 89 014,33 

16 998711203 
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 60 m % 1 705,961 3,90 6 651,20 

 
713 Izolace tepelné 

   
854 313,06 

17 713111124 
Montáž izolace tepelné spodem stropů nastřelením rohoží, pásů, 
dílců, desek m2 903,430 137,00 123 769,91 

18 283758740 
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 120 
mm m2 921,499 245,10 225 859,40 

19 713141111 
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 980,550 112,00 109 821,60 

20 283722040 deska EPS 100 Z kašírovaná V 13 3000x1000x100 mm m2 1 000,161 373,90 373 960,20 

21 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 8 334,111 2,51 20 901,95 
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PČ Kód 
položky Popis MJ Množství 

celkem 
Cena 

jednotková Cena celkem 

 
766 Konstrukce truhlářské 

  
3 176 893,54 

22 766343401 Dodávka a montáž parapetů vnějších Al a vnitřních PVC ks 568,000 253,00 143 704,00 

23 766621020 Montáž otvorových výplní dle cenové nabídky bm 1 991,540 84,00 167 289,36 

24 611400001 okno plastové jednodílné sklopné 80 x 47 cm ks 82,000 2 075,00 170 150,00 

25 611400002 
okno plastové trojkřídlé otvíravé vyklápěcí+otvíravé+otvíravé a 
vyklápěcí 310x177 cm ks 15,000 16 120,00 241 800,00 

26 611400003 
okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 210 x 
157 cm ks 128,000 9 824,00 1 257 472,00 

27 611432501 
sestava dveře plastové balkonové jednodílné 90x240 cm a okno 
plastové jednokřídlé 150x157 cm ks 15,000 13 166,00 197 490,00 

28 611432502 
sestava dveře plastové balkonové jednodílné 90x240 cm a okno 
plastové jednokřídlé 120x157 cm ks 44,000 12 236,00 538 384,00 

29 611432530 dvoudílné vchodové dveře ks 5,000 29 825,00 149 125,00 

30 766621900 Demontáž otvorových výplní bm 1 991,540 35,00 69 703,90 

31 766621901 Zednické začištění (panelový dům, dřevěná okna) bm 1 991,540 77,00 153 348,58 

32 766621902 Likvidace oken původních bm 1 991,540 25,00 49 788,50 

33 998766202 
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 
12 m % 31 382,553 1,23 38 638,20 

Celkem 6 724 874,97 Kč (včetně DPH) 
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PŘÍLOHA Č. 5 – VIZUALIZACE OBJEKTU 

Přední část 
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Zadní část 
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Rozdělení objektu na jednotlivé zóny pro účely výpočtu energetické náročnosti 

 

 

 

  Zóna č. 1 

   Zóna č. 2  

    Nevytápěný prostor 

 

 


