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ABSTRAKT  
Diplomová práce se zabývá výpočtovým porovnáním energetické náročnosti staveb 
z různých stavebních materiálů. Práce je zaměřena na posouzení budovy jako 
tepelného systému. V práci je vyčíslena spotřeba tepla u různých izolačních systémů 
aplikovaných na konkrétní stavební objekty z hlediska tepelné stability oproti 
výsledkům vypočteným v souladu s platnými technickými normami.  
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prostupu tepla, energetická náročnost vytápění, Průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB), Energetický štítek obálky budovy 
(EŠOB)  

ABSTRACT  
This thesis deals with the computational comparison of the energy performance 
of buildings of various construction materials. The work aims at assessing the building 
as a thermal system. The theoretical part describes the methods for calculating the 
energy performance of buildings. The experimental part of the work focuses 
on quantifying the heat consumption of specific buildings in terms of thermal stability 
and it is later compared with the results calculated in accordance with the applicable 
technical standards.  

KEYWORDS  
Building materials, energy consumption, heat isolation, heat accumulation, heat 
transfer coefficient, energy consumption for heating, building energy performance 
certificate (PENB), energy label of building (EŠOB). 
  



 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP  
Bc. Václav Kaplan Výpočtové hodnocení konstrukčních staviv z hlediska energetické 
náročnosti budovy. Brno, 2017. 91 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce prof. 
RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc.  
  



 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 
použité informační zdroje.  

V Brně dne 8. 1. 2017  

   Bc. Václav Kaplan 
autor práce  



 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat hlavně své rodině, která mě v průběhu studia 

vždy podporovala. Dále bych poděkovat vedoucímu mé diplomové práce prof. RNDr. 

Ing. Stanislavovi Šťastníkovi, CSc. za pomoc, cenné rady, připomínky a přínosné 

konzultace, které mi poskytl při zpracování této práce. 



 

 

1 

 

 

Obsah: 

 

Obsah: ...................................................................................................................... 1 

1 Úvod ..................................................................................................................... 4 

2 Způsoby šíření tepla .............................................................................................. 5 

2.1 Šíření tepla vedením (kondukcí) ..................................................................... 5 

2.2 Šíření tepla prouděním (konvekcí) ................................................................. 6 

2.3 Šíření tepla sáláním (radiací) ......................................................................... 7 

3 Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí ............................ 9 

3.1 Součinitel tepelné vodivosti ............................................................................ 9 

3.2 Měrná tepelná kapacita materiálu .................................................................. 9 

3.3 Součinitel teplotní vodivosti ...........................................................................10 

3.4 Množství tepla ...............................................................................................10 

3.5 Tepelný odpor konstrukce .............................................................................11 

3.6 Teplotní útlum konstrukce .............................................................................11 

3.7 Fázový posun ................................................................................................11 

3.8 Lineární činitel prostupu tepla........................................................................12 

4 Posouzení stavebního objektu z hlediska spotřeby energie a ochrany tepla ........13 

4.1 Normativní požadavky ...................................................................................13 

4.2 Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí .....................................15 

4.2.1 Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce .........................................15 

4.3 Součinitel prostupu tepla ...............................................................................15 

4.4 Pokles dotykové teploty podlahy ...................................................................17 

4.5 Zkondenzované množství vodní páry uvnitř konstrukce a celoroční bilance 
kondenzace a vypařování ........................................................................................18 

4.6 Šíření vzduchu konstrukcí a budovou ............................................................19 

4.7 Tepelná stabilita místností v zimním období ..................................................19 

4.8 Tepelná stabilita místností v letním období ....................................................20 

4.9 Průměrný součinitel prostupu tepla ...............................................................21 

5 Šíření tepla obálkou budovy .................................................................................23 

5.1 Prostup tepla obálkou budovy .......................................................................23 

5.1.1 Prostup plošnými základy .......................................................................23 

5.1.2 Prostup tepla stěnou ..............................................................................24 

5.1.3 Prostup tepla výplněmi otvorů ................................................................24 

5.1.4 Prostup tepla střechou ...........................................................................26 

5.1.5 Prostupy tepla konstrukčními vazbami ...................................................26 

6 Výpočet pro klasifikaci budov dle PENB ...............................................................27 

6.1.1 Určení obvodových konstrukcí ...............................................................27 



 

 

2 

 

 

6.1.2 Určení vnitřních a vnějších teplot ...........................................................27 

6.1.3 Určení součinitele prostupu tepla ...........................................................27 

6.1.4 Určení měrné tepelné ztráty prostupem tepla .........................................28 

6.1.5 Klasifikace do tříd dle ČSN 73 0540-2 ....................................................29 

7 Hodnocení budov z hlediska tepelné stability .......................................................31 

7.1 Metoda tepelné stabulity jednotlivých místností budovy ................................31 

7.2 Použitá metodika pro porovnání energetické náročnosti budov .....................31 

7.3 Výpočtová metoda pro posouzení energetické náročnosti budov ..................31 

7.3.1 Postup výpočtu ......................................................................................32 

7.3.2 Okrajové podmínky a data použitá při výpočtu .......................................33 

8 Porovnávané objekty ............................................................................................34 

8.1 RD Vratimov ..................................................................................................34 

8.1.1 Základní údaje .......................................................................................34 

8.1.2 Materiálové složení ................................................................................34 

8.1.3 Vstupní hodnoty pro výpočet ..................................................................35 

8.1.4 Přehled místností hodnocené stavby......................................................35 

8.1.5 Výkresová dokumentace objektu ............................................................36 

8.1.6 Průkaz energetické náročnosti budovy ...................................................39 

8.1.7 Výsledky výpočtu dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 .............41 

8.1.8 Průkaz energetické náročnosti budovy pro variantu obvodové konstrukce 
z  betonu ..............................................................................................................43 

8.1.9 Výsledky výpočtu dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 pro variantu 
obvodové konstrukce z monolitického betonu ......................................................45 

8.1.10 Průkaz energetické náročnosti budovy pro variantu obvodové konstrukce 
z pórobetonu ........................................................................................................47 

8.1.11 Výsledky výpočtu dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 pro variantu 
obvodové konstrukce z pórobetonu ......................................................................49 

8.2 RD Brno Soběšice .........................................................................................60 

8.2.1 Základní údaje .......................................................................................60 

8.2.2 Materiálové složení ................................................................................60 

8.2.3 Vstupní hodnoty pro výpočet ..................................................................60 

8.2.4 Přehled místností hodnocené stavby......................................................61 

8.2.5 Výkresová dokumentace objektu ............................................................62 

8.2.6 Průkaz energetické náročnosti budovy ...................................................65 

8.2.7 Výsledky výpočtu dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 .............67 

8.3 RD Jemnice ..................................................................................................72 

8.3.1 Základní údaje .......................................................................................72 



 

 

3 

 

 

8.3.2 Materiálové složení ................................................................................72 

8.3.3 Vstupní hodnoty pro výpočet ..................................................................72 

8.3.4 Přehled místností hodnocené budovy ....................................................73 

8.3.5 Výkresová dokumentace objektu ............................................................74 

8.3.6 Průkaz energetické náročnosti budovy ...................................................77 

8.3.7 Výsledky výpočtu dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 .............79 

8.4 Shrnutí výsledků............................................................................................84 

9 Závěr ....................................................................................................................85 

10 Seznam použité literatury .....................................................................................87 

11 Seznam použitých zkratek a symbolů ..................................................................89 

12 Seznam tabulek ...................................................................................................91 

13 Seznam obrázků ..................................................................................................92 

 
  



 

 

4 

 

 

1 ÚVOD 

 

Ve vyspělých zemích je v současné době až 40 % z celkové spotřeby energie 

využito k provozu budov, což s sebou nese důsledky ve formě příslušného množství 

produkovaného CO2 do ovzduší. Zásadní vliv na spotřebovanou energii pro provoz 

stavebních objektů má energie využitá k vytápění, a to z přibližně ze 75 %. Nyní, když 

ceny energií stoupají, je třeba přikládat větší význam spotřebě energie, a to už ve fázi 

projektu budovy, při jeho posuzování či rozhodování o provozu budovy. Z tohoto vyplývá, 

že je třeba se velmi důkladně zaměřit na co nejpřesnější výpočet celkové spotřebované 

energie k vytápění stavebních objektů, ze kterých je možné následně vycházet při 

návrhu budov.  

Z hlediska užívání budovy je zásadním parametrem tepelná stabilita objektu, která 

úzce souvisí s celkovou spotřebou energií. Uživatel vyžaduje, aby se v létě vnitřní 

prostor nepřehříval, a naopak v zimě je žádoucí, aby rychle nevychládal. Proto je nutné 

do interiéru dodávat energii, kterou lze danou budovu vytápět. V rámci výpočtu spotřeby 

energie je třeba zohlednit zařízení, které jsou ve stavebních objektech instalovány 

a mohou tepelnou rovnováhu narušovat. 

V České republice se výpočet spotřeby energie řídí dle vyhlášky č. 148/2007 

o energetické náročnosti budov ze zákona č. 406/2000 Sb., tato vyhláška definuje 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který počítá se spotřebou veškeré 

energie (vytápění, příprava teplé vody, chlazení, klimatizování, osvětlení, …). 

Energetická náročnost je zde vyjádřena potřebným množstvím dodané energie 

a zařazena do energetických tříd z hlediska roční spotřeby energie. Tento výpočet však 

zanedbává fázový posun tepelné vlny, která prochází konstrukcí, a také akumulační 

schopnosti materiálů. Pro materiály s vyšší objemovou hmotností je tento způsob 

výpočtu velkým handicapem. Výpočet dále pracuje s normovými hodnotami pro extrémní 

okrajové podmínky, které však za dobu užívání stavebného objektu nastávají výjimečně. 

Práce se zabývá výpočtem celkové energetické náročnosti reálných budov 

z různých stavebních materiálů při posouzení za klimatických teplot podle skutečných 

meteorologických měření a jejich srovnáním s výpočtem dle platné legislativy v České 

republice. 
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2 ZPŮSOBY ŠÍŘENÍ TEPLA 

Teplo se může šířit v jakémkoli prostředí, pokud jsou na různých místech tohoto 

prostředí rozdílné teploty, přičemž z míst s vyšší teplotou přechází teplo do míst s nižší 

teplotou. Přenos tepla zahrnuje jevy, při kterých systém teplo přijímá nebo vydává. Podle 

toho, v jakém prostředí tento pohyb tepelné energie probíhá, rozeznáváme šíření tepla  

- vedením (kondukcí), 

- prouděním (konvekcí), 

- sáláním (radiací). 

Ve skutečnosti se šíření tepla nerealizuje jen jedním z těchto způsobů, ale často 

jejich kombinací. Navenek se šíření tepla jeví jako jediný proces a v praxi se takto 

i početně vyjadřuje. [1] 

 

2.1 Šíření tepla vedením (kondukcí) 

Vedením se teplo šíří v tuhých látkách, kapalinách i plynech. Vedení tepla je 

postupné odevzdávání kinetické energie molekulám tělesa při jejich styku. 

Předpokladem kondukce jsou homogenní a izotropní vlastnosti těles. Šíření tepla 

vedením se realizuje, pokud jsou v různých místech tělesa teplotní pole, tedy určitá 

rozdělení teplot. Teplotní pole může být buď stacionární, nebo nestacionární. 

Stacionární (ustálené) teplotní pole je takové, ve kterém se teplota s časem nemění, a je 

pouze funkcí polohy. Nestacionární teplotní pole (neustálené) je naopak nejen funkcí 

polohy, ale také funkcí času, a teplota se tedy mění i s časem. Pro výpočty související 

s energetickou náročností budov se využívá jednorozměrné stacionární pole, kde je 

teplota pouze funkcí jednoho směru (tloušťky konstrukce). [2] Způsob šíření tepla 

vícevrstvou konstrukcí je schematicky naznačen v Obrázku 1. 

 

Obrázek 1. Schéma rozdělení teplot při vedení tepla tříplášťovou konstrukcí [3] 
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Experimentálně bylo zjištěno, že tepelný tok je přímo úměrný teplotnímu spádu. 

Fyzikálně lze tato závislost vyjádřit pomocí prvního Fourierova zákona: 

� = −� ∙ ��	
 �            [2] 

kde: 

q…hustota tepelného toku [W·m-2], 

λ… součinitel tepelné vodivosti [W·m-1·K-1], 

grad t…teplotní gradient [K·m-1]. 

 

2.2 Šíření tepla prouděním (konvekcí) 

Prouděním se teplo šíří pouze v tekutinách (tedy v kapalinách a plynech) tak, že 

se částice látek pohybují a při tom přenáší teplo. Principiálně nastávají dva jevy [2]: 

- teplo se odvádí vedením z částice na částici, 

- pohybující se částice přenáší svou vnitřní energii z místa na místo 

prouděním (konvekcí). 

Rychlost šíření tepla konvekcí bývá větší než rychlost šíření tepla kondukcí. Při 

vedení tepla konvekcí se rovněž mění hustota tekutiny tak, že s rostoucí teplotou obvykle 

klesá její hustota. Důsledkem tohoto jevu teplý vzduch stoupá vzhůru. 

Šíření tepla prouděním můžeme rozdělit na volné (přirozené) proudění a umělé 

(nucené) proudění. Volné proudění tepla je vyvolané pouze rozdílnými teplotami. Naproti 

tomu u umělého proudění tepla je pohyb částic vyvolán vnějšími vlivy (např. ventilátorem 

nebo čerpadlem). U tohoto typu proudění dochází k mnohokrát větší intenzitě výměny 

tepla, což má za důsledek to, že při silném umělém proudění zaniká vliv přirozeného 

proudění. 

Výměna tepla prouděním mezi povrchem tělesa a kapalným (plynným) prostředím 

se nazývá prostup tepla. Prostup tepla při proudění ze vzduchu do povrchu stavební 

konstrukce anebo opačně je podle Newtonova zákona dán vztahem [2]: 

�� = � ∙ (� − ��), [2] 

kde: 

qk…hustota tepelného toku při proudění [W·m-2], 

αk…součinitel prostupu tepla při proudění [W·m-2 K-1], 

t…teplota vzduchu [°C], 

tp…teplota povrchu konstrukce [°C]. 

Součinitel prostupu tepla při proudění není stálou veličinou, ale závisí na mnoha 

parametrech, mezi něž patří stav a pohyb vzduchu, tvar a umístění konstrukce. 
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2.3 Šíření tepla sáláním (radiací) 

Při šíření tepla sáláním se jedná o přenos elektromagnetických vln s vlnovou 

délkou asi 760 až 4 000 nm rychlostí světla přibližně 300 000 km·s-1. Pouze sáláním se 

šíří teplo skrz vakuum, díky čemuž dopadá energie ze Slunce na Zem. 

Elektromagnetické vlnění vysílané sálajícím tělesem se šíří přímočaře a při dopadu na 

jiné těleso se mění na teplo.  

Při stejné teplotě je sálavá schopnost jednotlivých povrchů stavebních materiálů 

rozdílná. Ideální těleso, které má při dané teplotě maximální sálavou schopnost, se 

nazývá absolutně (dokonale) černé těleso. Sálavá schopnost reálných konkrétních těles 

představuje jen určitou část energie sálání absolutně černého tělesa při stejné teplotě. 

Teplo sálají a absorbují zejména tuhá tělesa a kapaliny. Intenzita výměny tepla je různá 

v závislosti na tělesech, mezi nimiž tepelná výměna probíhá. Záleží zejména na jejich 

tvaru, rozměrech, teplotě, schopnosti sálat, pohlcovat a odrážet světlo a vzájemné 

poloze ozářených konstrukcí. Schéma tepelných toků při sálání skrz stavební konstrukci 

znázorňuje Obrázek 2 [2]. 

 

Celková zářivá energie dopadající na těleso je: 

�0 = �� + �� + ��, [2] 

kde: 

Q0…celková dopadající energie dopadající na těleso [J], 

QA…část energie pohlcená tělesem [J], 

QR…část energie odražená tělesem [J], 

QT…část energie procházející tělesem [J]. 

 

Obrázek 2. Schéma tepelných toků při sálání skrz stavební konstrukci [2] 
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Základem pro technické výpočty tepelných toků šířených sáláním je Stefan- 

Boltzmannův zákon, daný vztahem[2]: 

�č = �č ∙ � �
100�

�
 

kde: 

qč…hustota zářivého toku absolutně černého tělesa [W·m-2], 

Cč…Stefan-Boltzmannova konstanta, CČ = 5,67 W·m-2·K-4, 

T…termodynamická teplota [K]. 

 

Ve skutečnosti se absolutně černá tělesa v přírodě nevyskytují. Šedá tělesa 

vyzařují při stejné teplotě menší množství energie než absolutně černé těleso. Tato 

vlastnost je charakterizována emisivitou[2]: 

� = ��
�č

 

kde: 

ε…emisivita záření [-], 

qs…hustota zářivého toku šedého tělesa [W·m-2], 

qč…hustota zářivého toku absolutně černého tělesa [W·m-2]. 

 

Hustota tepelného toku šedých těles je tedy dána vztahem podle[2]: 

�� = � ∙ �č = � ∙  �č ∙ � �
100�

4
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3 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 

MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 

3.1 Součinitel tepelné vodivosti  

Součinitel tepelné vodivosti λ udává schopnost stejnorodého materiálu vést teplo. 

Izolační schopnosti obvodových konstrukcí tedy přímo závisí na této hodnotě. Čím je 

hodnota λ nižší, tím lépe materiál tepelně izoluje ztráty. 

Číselně je součinitel tepelné vodivosti roven množství tepla, které projde 

materiálem za jednotku času jednotkou plochy při jednotkovém teplotním gradientu. To 

je dáno vztahem [5]: 

� =   →
"#$%& '   ;  

kde  

q…vektor hustoty ustáleného tepelného toku sdíleného vedením, proudícího 

stejnorodým izotropním materiálem [W/m2], 

grad θ  …gradient teploty [K/m]. 

 

Látky dělíme dle součinitele tepelné vodivosti na dobré tepelné vodiče a tepelné 

izolanty. Jejich hodnoty se mohou lišit i řádově. Nejlepšími tepelnými vodiči jsou kovy 

a nejlepšími tepelnými izolanty jsou plyny. Hodnoty součinitele tepelné vodivosti staviv 

jsou závislé na obsahu vlhkosti a teplotě materiálu. 

Stavební materiály se za normálních podmínek vlivem vlhkosti okolního prostředí 

nevyskytují v suchém stavu. Vlhkost obsažená ve stavebních materiálech má negativní 

vliv na jejich výslednou tepelnou vodivost. Součinitel tepelné vodivosti je závislý na 

teplotě, tlaku a vlhkosti materiálu. Součinitel tepelné vodivosti vlhkých materiálů se 

zvyšuje v závislosti na tom, jak ekvivalentní tepelná vodivost difúzí vodních par převyšuje 

tepelnou vodivost vzduchu v pórech a dutinách, tzn. hodnota součinitele tepelné 

vodivosti λ stoupá se zvyšující se vlhkostí materiálu. 

Dalšími významnými faktory, které ovlivňují přenos tepla, jsou pórovitost 

a vlastnosti pórovitých látek, mezi něž patří i nasákavost a vzlínavost, na kterých je 

závislé šíření vlhkosti ve struktuře stavebního materiálu [2]. 

3.2 Měrná tepelná kapacita materiálu  

Měrná tepelná kapacita c je definována jako množství tepelné energie, kterou je 

třeba dodat při stálém tlaku vzorku materiálu o přesně definované vlhkosti a hmotnosti 

1 kg, aby se jeho teplota zvýšila o 1 K.  

Měrná tepelná kapacita je dána vztahem[5]:  
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( = )
* ∙  +, 

kde: 

E…tepelná energie (množství přivedeného tepla) [J], 

m…hmotnost materiálu [kg], 

Δθ…přírůstek teploty [K]. 

 

3.3 Součinitel teplotní vodivosti 

Součinitelem teplotní vodivosti α se rozumí schopnost stejnorodého materiálu 

o přesně definované vlhkosti vyrovnávat rozdílné teploty při neustáleném šíření tepla. 

Součinitel tepelné vodivosti je charakterizován rychlostí změny teploty v určitém místě 

způsobené změnou povrchové teploty. Čím je hodnota α menší, tím menší je rychlost 

změny teploty a materiál vykazuje větší stabilitu. 

Součinitel teplotní vodivosti α je dán vztahem[5]:  

	 = �
( ∙  - 

kde: 

λ…součinitel tepelné vodivosti [W/(m·K)], 

c…měrná tepelná kapacita [J/(kg·K)], 

ρ…objemová hmotnost ve stavu definované vlhkosti [kg/m3]. 

 

3.4 Množství tepla  

Tepelnou energii lze akumulovat v látkách všech skupenství. Množství tepla Q 

přijatého látkou je přímo úměrné jeho hmotnosti m, měrné tepelné kapacitě c a rozdílu 

počáteční a koncové teploty Δθ. 

Množství tepla je dávno vztahem [9, 10]: 

� = * ∙ ( ∙ +, 

kde: 

m…hmotnost [kg], 

c…měrná tepelná kapacita [J/(kg·K)], 

+,…rozdíl počáteční a koncové teploty [K]. 
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3.5 Tepelný odpor konstrukce 

Tepelný odpor konstrukce R je veličina vyjadřující schopnost konstrukce izolovat 

vnitřní prostředí vzhledem k venkovním teplotám. Tepelný odpor R závisí na tloušťkách 

jednotlivých materiálových vrstev dané konstrukce a jejich součiniteli tepelné vodivosti. 

Lze jej vyjádřit vztahem[11]:  

� =  . 
/
λ/

    

kde: 

dj…tloušťka vrstvy j-té konstrukce [m], 

λj…součinitel tepelné vodivosti j-té konstrukce [W/(m·K)]. 

 

3.6 Teplotní útlum konstrukce  

Teplotní útlum konstrukce vyjadřuje schopnost tlumit harmonické změny teploty 

vnějšího vzduchu v letním (zimním) období na vnitřním povrchu. Teplotní útlum je tedy 

vlastností, která těsně souvisí s tepelně akumulační schopností materiálu. Významně se 

projevuje v letním období, kdy stavební materiál tlumí účinek teplotní amplitudy 

z vnějšího prostředí, který proniká do interiéru. V zimním období vliv teplotního útlumu 

ustupuje do pozadí, neboť se uplatní zejména tepelný odpor obvodové konstrukce. 

Teplotní útlum je tedy podílem amplitudy venkovního vzduchu a teplotní amplitudy 

na vnitřním povrchu konstrukce a nejvíce se projeví[11]: 

• v letním období zejména u lehčích stavebních konstrukcí (střešní nadstavby 

apod.), kdy dochází vlivem nedostatečné tepelné akumulace k výraznému 

zvýšení teplot v místnostech přiléhajících k obvodové konstrukci. 

• v zimním období během topné sezóny, kdy dochází k ohřevu obvodových 

konstrukcí. Čím je tepelně akumulační schopnost stavební konstrukce vyšší, tím 

pomaleji nastává ochlazování konstrukce a vnitřního vzduchu vlivem nízkých 

venkovních teplot. 

 

3.7 Fázový posun 

S teplotním útlumem konstrukce úzce souvisí fázový posun teplotní vlny. Fázovým 

posunem se rozumí časový interval, za který dojde k průchodu teplotní vlny obvodovou 

konstrukcí, neboli s jakým časovým zpožděním se projeví maximální teplota venkovního 

vzduchu na vnitřním povrchu konstrukce[9]. 
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3.8 Lineární činitel prostupu tepla 

Lineární činitel prostupu tepla je vlastnost stavební konstrukce, která udává vliv 

liniového tepelného mostu na tepelný prostup. Lineární činitel tepla se stanovuje 

z vnějších a vnitřních rozměrů objektu, je zde tedy zásadní vliv geometrie zkoumaného 

objektu.  

Kladné číslo lineárního činitele prostupu tepla udává, o kolik je vyšší tepelný tok 

v místě lineárního mostu proti tepelnému toku v běžné ploše konstrukce. Jeho 

zanedbáním ve výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění by došlo ke zkreslení výsledku 

a tím k podcenění tepelných ztrát. Záporné číslo tohoto činitele naopak znamená, že 

detail dokonce snižuje tepelné ztráty a zlepšuje tím celkovou energetickou bilanci. 

Lineární činitel prostupu tepla tedy vyjadřuje množství tepla, které prochází při 

jednotkovém teplotním rozdílu jednotkovou délkou tepelného mostu. Požadavky na 

hodnoty lineárního činitele prostupu tepla uvádí ČSN 730540-2 v článku 5.2.5.  

Lineární činitel prostupu tepla je dán vztahem[8]: 

1 = 2 −  . 3/  ∙  4/ 

kde:  

L…vypočtená tepelná propustnost hodnoceným detailem [W/(m.K)], 

Uj…součinitel prostupu tepla j-té dílčí plošné konstrukce [W/(m2.K)], 

lj…délka j-té konstrukce [m]. 
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4 POSOUZENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU Z HLEDISKA 

SPOTŘEBY ENERGIE A OCHRANY TEPLA 

4.1 Normativní požadavky 

Za základní legislativní a normativní požadavky z hlediska hodnocení energetické 

náročnosti budov můžeme považovat následující dokumenty: 

- zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon[12], 

- zákon č. 406/2000 Sb. – O hospodaření s energií[13],  

- zákon č. 458/2000 Sb. – Energetický zákon[14], 

- vyhláška č. 78/2013 Sb. – O energetické náročnosti budov[15], 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na budovy[16], 

- vyhláška č. 337/2011 Sb. – O energetickém štítkování[17], 

- vyhláška č. 480/2012 Sb. – O energetickém auditu budov a energetickém 

posudku[18]. 

Rozsah požadavků je určen zákonem č. 406/2000 Sb. [13] ve znění prováděcí 

vyhlášky 499/2006 Sb., dle které musí být Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

součástí souhrnné technické zprávy. Vyhláška č. 268/2009 Sb. [16] o technických 

požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. [19]  v § 16 „Úspora energie a 

tepelná ochrana“ uvádí: 

• Budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich 

vytápění, větrání, umělé osvětlení, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. 

Míru energetické náročnosti lze ovlivňovat tvarem budovy, jejím 

dispozičním řešením, orientací a velikostí výplní otvorů, použitými materiály 

a výrobky a systémy technického zařízení budov. Při návrhu stavby se 

musí respektovat klimatické podmínky lokality. 

• Budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být navrženy 

a provedeny tak, aby byly dlouhodobě po dobu jejich užívání zaručeny 

požadavky na jejich tepelnou ochranu splňující tepelnou pohodu uživatelů, 

požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov, tepelně 

vlhkostní podmínky technologií podle různých účelů budov, nízkou 

energetickou náročnost budov. Požadavky na tepelně technické vlastnosti 

konstrukcí a budov jsou dány normovými hodnotami. 

K 1. 1. 2013 mají tuto povinnost stavebníci, vlastníci budov nebo společenství 

vlastníků bytových jednotek při: 

• výstavbě nových budov a větších změnách již dokončených budov, 
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• prodeji budovy nebo její ucelené části (bytu), 

• pronájmu celé budovy. 

Povinnost zpracování PENB neplatí pro 

• chaty, chalupy a další objekty určené k rekreaci, 

• budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, 

• budovy, které jsou kulturní památkou, 

• budovy pro náboženské účely, 

• průmyslové a výrobní provozy, dílny a zemědělské budovy s roční 

energetickou spotřebou do 700 GJ, 

• stávající rodinné domy, které jejich vlastníci nehodlají pronajímat, 

• nabyvatele v rámci dědického řízení. 

Větší změnou dokončené budovy se rozumí změna dokončené budovy na více 

než 25 % celkové plochy obálky budov. 

 

Energeticky vztažná plocha 

Celková energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha všech prostorů 

s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy 

konstrukcí obálky budovy. 

Obálkou budovy se přitom rozumí všechny části teplosměnných obvodových 

konstrukcí, kterými prochází tepelné toky. Nejde tedy jen o hranici mezi interiérem 

budovy a exteriérem, ale i konstrukce oddělující interiér od přilehlé zeminy nebo od sice 

vnitřního, ale nevytápěného prostoru. Povinnost nechat si zpracovat PENB se vztahuje 

také na budovy vlastněné státem a bytové domy[13]. 

Dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. [15]  o energetické náročnosti budov, patří mezi 

porovnávací ukazatele energetické náročnosti: 

• celková primární energie za rok; 

• neobnovitelná primární energie za rok; 

• celková dodaná energie za rok; 

• dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, 

úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok; 

• průměrný součinitel prostupu tepla; 

• součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici; 

• účinnost technických systémů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba respektovat funkční požadavky na tepelně 

technické vlastnosti konstrukcí a budov podle platné ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 [5; 

6; 7; 8].   
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4.2 Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí 

4.2.1 Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce 

Vnitřní povrchová teplota se hodnotí v poměrném tvaru jako hodnota teplotního 

faktoru vnitřního povrchu. Stavební konstrukce a styky konstrukcí s konstrukcemi 

v prostorech s návrhovou relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi ≤ 60 % musí v zimním 

období za normových podmínek vykazovat v každém místě takovou vnitřní povrchovou 

teplotu, aby odpovídající teplotní faktor vnitřního povrchu splňoval podmínku[6]: 

 5Rsi ≥ 5Rsi,N       

5Rsi,N = 5Rsi,cr 

kde: 

fRsi,N…požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-], 

fRsi,cr…kritický teplotní faktor vnitřního povrchu [-]. 

 

Parametr fRsi,N se v rámci tepelně technického posouzení posuzuje pouze z důvodu 

rizika kondenzace vlhkosti v konstrukci. Nemá však zásadnější vliv na energetickou 

náročnost budovy, a proto není v diplomové práci podrobněji popsán.  

 

4.3 Součinitel prostupu tepla 

Konstrukce vytápěných budov v prostorech musí mít v prostorech s návrhovou 

relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi ≤ 50 % součinitel prostupu tepla U takový, aby 

splňoval podmínku[6]: 

3 ≤ 38       

kde: 

UN…požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W·m–2·K–1]. 

 

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla se stanoví: 

• pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou v intervalu 18 °C až 

22 °C včetně a pro všechny návrhové venkovní teploty podle Tabulky 5. Za 

budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou v intervalu 18 °C až 22 °C 

včetně se považují všechny budovy obytné, občanské s převážně 

dlouhodobým pobytem lidí (např. budovy školské, administrativní, 

ubytovací, veřejně správní, stravovací, většina zdravotnických) a jiné 

budovy, pokud převažující návrhová vnitřní teplota je v uvedeném 

intervalu. 

• pro ostatní budovy ze vztahu: 
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38 = 3N,20 ⋅ :; 

kde:  

UN,20…součinitel prostupu tepla z Tabulky 1 [W·m–2·K–1], 

e1…součinitel typu budovy dle vztahu :; = 16

'im"� [-], 

θim…převažující návrhová vnitřní teplota [°C]. 

 
Tabulka 1. Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro budovy 

s převažující návrhovou vnitřní teplotou qim v intervalu 18 °C až 22 °C pro vybrané 

konstrukce[6] 

Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla [W·m–2·K–1] 

 Požadované 
hodnoty 

 
 

UN,20 

Doporučené 
hodnoty 

 
 

Urec,20 

Doporučené 
hodnoty pro 

pasivní 
budovy 
Upas,20 

Stěna vnější 0,30 
těžká: 0,25 

0,18 až 0,12 
lehká: 0,20 

Střecha strmá se sklonem nad 45° 0,30 0,20 0,18 až 0,12 
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 0,24 0,16 0,15 až 0,10 
Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 0,15 až 0,10 
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné 
izolace) 

0,30 0,20 0,15 až 0,10 

Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) 0,30 
těžká: 0,25 

0,18 až 0,12 
lehká: 0,20 

Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině   0,45 0,30 0,22 až 0,15 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 0,30 až 0,20 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému 
prostoru 

0,75 0,50 0,38 až 0,25 

Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru 
k venkovnímu prostředí 

0,75 0,50 0,38 až 0,25 

Podlaha a stěna částečně vytáp. prostoru přilehlá k zemině 0,85 0,60 0,45 až 0,30 
Stěna mezi sousedními budovami 1,05 0,70 0,5 
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,05 0,70  

Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,30 0,90  
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,2 1,45  
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,7 1,80  
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného 
prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří 

1,5   1,2 0,8 až 0,6 

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného 
prostoru do venkovního prostředí 

1,4   1,1 0,9 

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

1,7 1,2 0,9 

Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného 
prostoru 

3,5 2,3 1,7 

Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru 
do venkovního prostředí 

3,5 2,3 1,7 

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí 
z temperovaného prostoru do venkovního prostředí 

2,6 1,7 1,4 
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4.4 Pokles dotykové teploty podlahy 

Pro zařazení do odpovídající kategorie podlah musí být splněna podmínka poklesu 

dotykoví teploty podlahy Δθ10,N [6]: 

Δθ10 ≤ Δθ10,N 

 

kde  

Δθ10,N…požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy, která se stanoví 

z Tabulky 2 [°C]. 

 

Tabulka 2. Kategorie podlah z hlediska poklesu dotykové teploty podlahy ∆θ10,N [6] 

Kategorie podlahy Pokles dotykové teploty podlahy ∆θ10,N [°C] 

I. Velmi teplé do 3,8 včetně 

II. Teplé do 5,5 včetně 

III. Méně teplé do 6,9 včetně 

IV. Studené                           od 6,9 

 

 

Podlahy se zařazují z hlediska poklesu dotykové teploty podlahy Δθ10,N do 

kategorií podle Tabulky 3. Tento požadavek se nemusí ověřovat u podlah s trvalou 

nášlapnou celoplošnou vrstvou z textilní podlahoviny a u podlah s povrchovou teplotou 

trvale vyšší než 26 °C. Pro podlahy s podlahovým vytápěním se pokles dotykové teploty 

Δθ10 stanovuje a ověřuje pro vnitřní povrchovou teplotu podlahy θsi stanovenou bez vlivu 

vytápění při návrhové venkovní teplotě θe = 13°C. 
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Tabulka 3. Kategorie podlah – požadované a doporučené hodnoty [6] 

Druh 
budovy 

Účel místnosti 

Kategorie podlahy 

Požadovaná Doporučená 

Obytná 
budova 

dětský pokoj, ložnice I.  
obývací pokoj, pracovna, předsíň sousedící 
s pokoji, kuchyň 

II. I. 

koupelna, WC III. II. 
předsíň před vstupem do bytu IV. III. 

Občanská 
budova 

učebna, kabinet II.  
tělocvična II.  
dětská místnost jeslí a školky I.  
operační sál, předsálí, ordinace, přípravna, 
vyšetřovna, služební místnost 

II. 
 

chodba a předsíň nemocnice III. II. 
pokoj dospělých nemocných II. I. 
pokoj nemocných dětí I.  
pokoj intenzivní péče II. I. 
kancelář II.  
hotelový pokoj II.  
pokoj v ubytovně III. II. 
sál kina, divadla II.  
místa pro hosty v restauraci III. II. 
prodejna potravin III.  

Výrobní 
budova 

trvalé pracovní místo při sedavé práci II.  
trvalé pracovní místo bez podlážky nebo 
teplé obuvi 

III. II. 

sklad se stálou obsluhou IV. III. 
 

4.5 Zkondenzované množství vodní páry uvnitř konstrukce a celoroční bilance 

kondenzace a vypařování 

Ve stavební konstrukci, u které by zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce Mc 

[kg·m-2·a-1] mohla ohrozit její požadovanou funkci, nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry 

uvnitř konstrukce, tedy[6]: 

Mc = 0 

U stavební konstrukce, u které kondenzace vodní páry uvnitř neohrozí její 

požadovanou funkci, se požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry 

uvnitř konstrukce Mc,a [kg·m-2·a-1] tak, aby splňovalo podmínku[6]: 

Mc ≤ Mc, N 

Mc se v rámci tepelně technického posouzení posuzuje pouze z důvodu 

kondenzace vlhkosti v konstrukci. Nemá však zásadnější vliv na energetickou náročnost 

budovy, a proto není v diplomové práci podrobněji popsána. 
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4.6 Šíření vzduchu konstrukcí a budovou 

V obvodových konstrukcích se nepřipouští netěsnosti a neutěsněné spáry kromě 

funkčních spár výplní otvorů a lehkých obvodových plášťů. Všechna napojení konstrukcí 

mezi sebou musí být provedena trvale vzduchotěsně podle dosažitelného stavu 

techniky. Požadavek se vztahuje zejména na spáry v osazení výplní otvorů. 

U funkčních spár ve výplních otvorů u lehkého obvodového pláště je požadována 

hodnota třídy průvzdušnosti LP1 u budov s větráním přirozeným nebo kombinovaným, 

LP2 u budov s větráním výlučně nuceným. 

Celková průvzdušnost obálky budovy nebo její ucelené části se ověřuje pomocí 

celkové intenzity výměny vzduchu n50 [h-1] při tlakovém rozdílu 50 Pa, stanovené 

experimentálně dle ČSN EN 13829. Doporučuje se splnění podmínky[4]: 

<50 ≤ <50,N 

kde: 

n50,N...normová celková intenzita výměny vzduchu [h-1], jejíž hodnoty jsou uvedeny 

v Tabulce 4. 

 

Tabulka 4. Doporučené hodnoty celkové intenzity větrání n50,N [4] 

Větrání v budově 
n50,N [h–1] 

Úroveň I Úroveň II 

Přirozené nebo kombinované 4,5 3,0 

Nucené 1,5 1,2 

Nucené se zpětným získáváním tepla 1,0 0,8 

Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvláště 
nízkou potřebou tepla na vytápění (pasivní budovy) 

0,6 0,4 

 

4.7 Tepelná stabilita místností v zimním období 

Požaduje se, aby kritická místnost na konci doby chladnutí t vykazovala pokles 

výsledné teploty Δθv(t) [°C] v místnosti v zimním období podle vztahu[7]: 

Δθv (t ) ≤ Δθv,N (t) 

kde: 

Δθv,N(t)…požadovaná hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním 

období [°C] stanovená podle Tabulky 5, kde θi je návrhová vnitřní teplota podle 

ČSN 73 0540-3[7]. 
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Tabulka 5. Požadované hodnoty poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období [7] 

Druh místnosti (prostoru) Δθv,N (t) [°C] 

S pobytem lidí po přerušení vytápění: 
- při vytápění radiátory, sálavými panely a teplovzdušně 
- při vytápění kamny a podlahovém vytápění  

3 
4 

Bez pobytu lidí po přerušení vytápění: 
- při přerušení vytápění otopnou přestávkou 

o budova masivní 
o budova lehká 

- při předepsané nejnižší výsledné teplotě θv,min 
- při skladování potravin 
- při nebezpečí zamrznutí vody 

 
 

6 
8 

θi – θv,min 
θi – 8 
θi – 1 

Nádrže s vodou (teplota vody) θi – 1 
 

4.8 Tepelná stabilita místností v letním období 

Kritická místnost (vnitřní prostor) musí vykazovat nejvyšší denní teplotu vzduchu 

v místnosti v letním období θai,max [°C] podle vztahu[6]: 

θai,max < θai,max,N 

kde 

Δθai,max,N…požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti 

v letním období [°C], která je stanovená podle Tabulky 6.  

 

Tabulka 6. Požadované hodnoty nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním 

období[6] 

Druh budovy 
Nejvyšší denní teplota 

vzduchu v místnosti v letním 
období θai,max [°C] 

Nevýrobní 27,0 

Ostatní s vnitřním zdrojem tepla do 25 W·m-3 včetně 29,5 

Ostatní s vnitřním zdrojem tepla nad 25 W·m-3 31,5 

 
U obytných budov je možné připustit překročení požadované hodnoty nejvíce 

o 2 °C na souvislou dobu nejvíce 2 hodin během normového dne, pokud s tím investor 

(stavebník či uživatel) souhlasí. Navrhovat chlazení budov se doporučuje pouze 

v takových případech, kdy prokazatelně nelze stavebním řešením docílit splnění výše 

uvedeného požadavku. 

Budovy vybavené strojním chlazením musí splnit podmínku nejvyšší denní teploty 

vzduchu v místnosti v letním θai,max ≤ 32 °C, přičemž se do výpočtu nezahrnuje chladící 

výkon klimatizace ani tepelné zisky od technologických zařízení a kancelářského 
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vybavení. Nesplnění požadavku se připouští výjimečně, prokáže-li se, že jeho splnění 

není technicky možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její 

provoz. 

 

4.9 Průměrný součinitel prostupu tepla 

Průměrná hodnota součinitele prostupu tepla Uem [W·m-2·K-1] budovy nebo 

vytápěné zóny musí splňovat podmínku[6]: 

Uem ≤ Uem,N 

kde 

Uem,N… požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W·m-2·K-1]. 

 

Požadovaná hodnota Uem,N se stanoví: 

•   pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim v intervalu 18 °C až 

22 °C včetně a pro všechny návrhové venkovní teploty podle Tabulky 7. Převažující 

návrhová vnitřní teplota θim [°C] odpovídá návrhové vnitřní teplotě θi většiny prostorů 

v budově nebo zóně v budově. Za budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 

v intervalu 18 °C až 22 °C včetně se považují všechny budovy obytné, občanské 

s převážně dlouhodobým pobytem lidí (např. budovy školské, administrativní, ubytovací, 

veřejně správní, stravovací, většina zdravotnických) a jiné budovy, pokud převažující 

návrhová vnitřní teplota je v uvedeném intervalu. 

•   pro budovy s odlišnou převažující návrhovou vnitřní teplotou ze vztahu[6]: 

Uem.N = Uem N,20  e1 

kde  

Uem,N,20…průměrný součinitel prostupu tepla z Tabulky 7 [W·m-2·K-1], 

e1…součinitel typu budovy. 

Průměrný součinitel obálky budovy Uem [W·m-2·K-1] se stanovuje ze vztahu[6]: 

Uem = 
=>
?  

kde:  

HT…měrná ztráta prostupem tepla podle ČSN EN ISO 13789 [W·K-1] stanovená 

ze součinitelů prostupu tepla Uj všech teplosměnných konstrukcí tvořících obálku 

budovy na její systémové hranici dané vnějšími rozměry jejich ploch Aj určených 

z vnějších rozměrů, které odpovídají teplotním redukčním činitelů bj, lineárních 
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činitelů prostupu tepla Ψj včetně jejich délky a bodových činitelů prostupu tepla χj 

včetně jejich počtu podle ČSN 73 0540-4, 

 A…teplosměnná plocha obálky budovy [m2] stanovená součtem ploch Aj. 

 

Požadovaná hodnota Uem,N se stanoví výpočtem pro každý posuzovaný případ 

metodou referenční budovy, nejvýše však je rovna příslušné hodnotě podle Tabulky 7. 

Referenční budova je virtuální budova stejných rozměrů a stejného prostorového 

uspořádání jako budova hodnocená, shodného účelu a shodného umístění, na jejíchž 

všech plochách obálky budovy jsou použity konstrukce se součiniteli prostupu tepla 

právě odpovídajícími příslušné normové hodnotě. Pokud součet ploch výplní otvorů tvoří 

více než 50 % teplosměnné části obvodových stěn budovy, započte se pouze 50 % 

plochy teplosměnné části obvodových stěn budovy odpovídající požadovaná hodnota 

součinitele prostupu tepla výplní otvorů a ve zbytku se uvažuje normová hodnota 

součinitele prostupu tepla neprůsvitného obvodového pláště. 

Hodnota Uem,N,20  referenční budovy se stanoví jako vážený průměr normových hodnot 

součinitelů prostupu tepla všech teplosměnných ploch podle vztahu[8]: 

Uem,N,20 = Σ (UN,i·A i·bj)/  Σ Ai + 0,02 

kde: 

UN,j...odpovídající normová požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té 

teplosměnné konstrukce [W·m-2·K-1], 

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

bj…teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukci [-]. 

 

Tabulka 7. Požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla pro budovy 

s převažující návrhovou qim v intervalu 18°C až 22°C [8] 

Druh budovy 
Požadované hodnoty průměrného součinitele 

prostupu tepla období Uem N,20 [W·m-2·K-1] 

Nové obytné budovy Výsledek výpočtu, nejvýše však 0,50 

Ostatní budovy 

Výsledek výpočtu, nejvýše však hodnota: 

- Pro objemový faktor tvaru: 

A/V ≤ 0,2 Uem,N,20 = 1,05 

A/V > 1,0 Uem,N,20 = 0,45 

- Pro ostatní hodnoty A/V 

Uem,N,20 = 0,30 + 0,15/(A/V) 
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5 ŠÍŘENÍ TEPLA OBÁLKOU BUDOVY 

5.1 Prostup tepla obálkou budovy 

Úniky tepla z budovy nastávají její konstrukční obálkou, tedy pláštěm objektu. Za 

obálku se považuje veškerá obvodová plocha domu. Jde tedy styk budovy se 

základovou zeminou a s okolním prostředím, případně i kontakt se sousedními objekty. 

 

5.1.1 Prostup plošnými základy 

Prostupy plošnými základy lze rozdělit u staveb podsklepených 

a  nepodsklepených. 

U nepodsklepených zděných budov se izoluje tepelnou izolací také vnější líc 

základových pasů do úrovně ložné spáry základů, tedy do nezámrzné hloubky, 

maximálně však do -1,3 m. V takovém případě se využívá extrudovaný polystyren ve 

vrstvě přibližně 100–200 mm. Pro pasivní domy se využívá extrudovaný polystyren ve 

vrstvě 200–300 mm. Pokud se při návrhu základů pomocí základových pasů budova 

nezakládá až do úrovně nezámrzné hloubky, tak se zpravidla využívá tepelná izolace ve 

vrstvě 200–500 mm. Základová deska (případně základové pasy) se betonuje přímo na 

tepelnou izolaci. U dřevostaveb lze založit objekt na základových patkách, betonových 

opěrách, nebo na pilířích s provětrávanou mezerou. Tepelná izolace podlahy je řešena 

stejným způsobem jako izolace stěn. Zásadní jsou detaily provedení tepelné izolace 

technických přípojek a prostupů podlahovou konstrukcí.  

U podsklepené stavby je řešení významně komplikováno provedením tepelné 

izolace, a zároveň požadavky na provedení hydroizolace spodní stavby. Zde se využívá 

provedení spodní stavby technologií tzv. bílé vany. Bílou vanou se rozumí betonová 

konstrukce, která kromě nosné funkce plní i funkci těsnící proti prostupu vody. V tomto 

smyslu bílá vana není zvláštním druhem stavby, je to určité uspořádání spodní stavby, 

u něhož se využívá vodonepropustnost betonu. Obvodové zdi suterénu se zpravidla 

tepelně izolují extrudovaným polystyrenem v nejméně dvou vrstvách systémem PD. 

Tato tepelná izolace se obvykle chrání nopovou folií z polyetylenu s vysokou hustotou 

a vrstvou netkané textilie. Důležitým požadavkem je, aby tepelná izolace spodní stavby 

a obvodových stěn vzájemně navazovala. Na styku různých izolačních materiálů je třeba 

využít systémových dilatačních profilů, které musí krýt dilatační spáry. Při použití 

základových pasů, patek nebo pilot vzniká lineární tepelný most v místě napojení 

svislého nadzákladového zdiva na základy. Tepelný most je třeba přerušit použitím 

tepelné izolace, která bude přenášet napětí ze zatížení stavbou na základ. 
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5.1.2 Prostup tepla stěnou 

Prostupy tepla obvodovými konstrukcemi jsou zásadní částí úniku tepla tepelnou 

obálkou objektu do vnějšího prostředí, tedy prostupem mezi vnitřním prostředím budovy 

a exteriérem. 

Základními parametry pro prostup tepla obvodovými konstrukcemi jsou tepelný 

odpor, součinitel prostupu tepla, objemová hmotnost materiálu, tloušťka jednotlivých 

konstrukčních vrstev a v neposlední řadě také konstrukční řešení a správná provedení 

konstrukčních detailů[33]. 

Na základě konstrukčního řešení lze obvodové konstrukce rozdělit na: 

• Jednovrstvé 

o Vyzděné z izolujících tvarovek z různých materiálů využívají se pro 

provedení obvodové konstrukcí z pevného, kompaktního a stabilního 

materiálu při jedné pracovní operaci. Obvykle jde o materiál vyšších 

objemových hmotností využívající dobrých akumulačních vlastností. 

• Vícevrstvé 

o Jde o obvyklé konstrukční řešení, kdy každý jednotlivý materiál plní 

speciální funkci (nosnou, tepelně izolační, akumulační, hydroizolační, 

estetickou). 

• Sendvičové 

o Sendvičové zdivo je speciální variantou vícevrstvého obvodového 

systému. Rozumí se jím kombinace nosné a zateplovací vrstvy, kdy lze 

využít prakticky jakýkoliv mix stavebních a izolačních materiálů. Na rozdíl 

od vícevrstvého systému se však na stavbu dodává již jako komplet 

stavebních systémů (včetně např. rohových, překladových nebo 

věncových dílců). Výhodou je vyšší efektivita výstavby proti dodatečnému 

zateplování. 

 

Obvodové konstrukce lze také rozdělit dle užitých stavebních materiálů, např. na 

keramické, železobetonové monolitické, dřevěné či případně jiné přírodní materiály. 

 

5.1.3 Prostup tepla výplněmi otvorů 

Výplně otvorů mohou zajistit nejen dostatek denního osvětlení v konstrukci, ale 

také mohou umožnit využití solárních zisků.  

Prostupy tepla výplněmi otvorů lze rozdělit následovně: 

• konvekcí v mezeře, 

• sáláním mezi protilehlými povrchy skel, 
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• vedením přes plynnou výplň mezery, 

• vedením přes distanční profily. 

 

Správná poloha výplně otvorů je v rovině tepelné izolace obálky budovy. Při 

osazování výplně otvoru je třeba důsledně dodržovat technologický předpis a vhodně 

ošetřit spáru ve styku v osazení výrobku do otvoru. Připojovací spára musí být 

z exteriérové strany tepelně izolována a z interiérové strany zajištěna parotěsnou 

úpravou. Tyto úpravy mají za cíl zabránit kondenzaci vodních par ve spáře.  

Výrazným snížením emisivity ε [-], lze rapidně snížit ztráty způsobené sáláním 

mezi protilehlými povrchy zasklení. Nízké emisivity se dosáhne tak, že se povrch skel 

pokryje velmi tenkou vrstvou ze stříbra a oxidů kovů. To způsobí, že povrch skla odráží 

zpět dlouhovlnné tepelné záření, takže teplo zůstává v místnosti. Kvůli své nízké 

emisivitě (0,03) jsou tyto produkty nazývány jako "Low-E". Tloušťka kovové vrstvy činí 

od 0,01 do 0,10 µm, což způsobuje, že téměř všechno odražené záření je omezeno na 

dlouhovlnné infračervené spektrum. Pro většinu viditelného světla je tenká kovová vrstva 

průhledná, takže zasklení dosahuje velmi vysoké světelné propustnosti T [-]. Důležitým 

faktorem, který snižuje součinitel prostupu tepla zasklením, je druh plynu použitého 

k naplnění dutiny. Dnes jsou hlavně používány vzácné plyny – argon, krypton, xenon. 

Další možností, jak snížit energetické ztráty zasklení, je začlenit velmi tenkou fólii 

do dutiny mezi skly. 

Dle materiálu výrobku lze výplně otvorů rozdělit následovně: 

• Výplně otvorů dřevěné 

o Dřevo je nejstarším materiálem pro výrobu okenních konstrukcí. 

V současnosti se využívá technické řešení klasických dřevěných výplní 

z třívrstvého dřevěného hranolu, v případě oken opatřených izolačním 

sklem a celoobvodovým kováním. 

• Výplně otvorů plastové 

o Charakteristickým znakem plastových výplní otvorů jsou tvarované 

komory. Zásadní vliv na tepelně technické vlastnosti má minimální šířka 

komory. Aby se zabránilo sálání a prostupu tepla, musí být šířka komory 

nejméně 5 mm. Důležitější než počet komor v profilu je tloušťka plastu, 

na základě které lze výplně rozdělit do tří tříd (A-C). 

• Výplně otvorů kovové 

o Kovovými výplněmi se v současnosti rozumí zejména hliníková okna, 

která se vyznačují především dlouhou životnosti, vysokou pevností 

a odolností proti nešetrnému zacházení. Je nutné, aby se tento typ výplně 
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používal výhradně s kvalitní tepelnou izolací, neboť kovy se vyznačují 

dobrou tepelnou vodivostí. 

• Výplně otvorů kombinované 

 

5.1.4 Prostup tepla střechou 

Úniky tepla střechou lze považovat za nejvýznamnější z celkové energetické ztráty 

objektu. Vhodná jsou taková konstrukční řešení, kdy je ochlazovaná plocha 

minimalizována, tedy střechy ploché nebo pultové, které jsou z hlediska tepelné techniky 

nejvýhodnější. Není-li možné využít tento tvar střechy, je vhodným řešením střecha 

sedlová.  

Konstrukce střechy by měla být difúzně otevřená, vhodné je využitá víceplášťové 

konstrukce s větranou vzduchovou mezerou.  

Tepelné mosty zpravidla mohou vznikat u prostupů střechou, při průniku nosných 

konstrukcí a v místech spojů svislé tepelné izolace obvodové konstrukce a tepelné 

izolace střechy[33]. 

 

5.1.5 Prostupy tepla konstrukčními vazbami 

Při současném trendu nízkoenergeticky náročných konstrukcí je třeba zohledňovat 

prostupy tepla také v konstrukčních detailech, tedy na styku jednotlivých konstrukcí. Jde 

nejenom o styk tepelných izolací svislých, vodorovných a střešních konstrukcí, ale také 

o tepelné vazby při napojení konstrukcí balkónů, teras, ale všeobecně takových 

konstrukcí, které jsou kotveny k nosným částím stavby přes tepelně izolační obálku.   

Styk jednotlivých konstrukcí musí být navržen tak aby se minimalizoval nebo 

přerušil tepelný tok mezi konstrukcemi. Obvyklým problémem jsou tepelné vazby 

vytvořené při kotvení dodatečné tepelné izolace na zdivo kovovými přípravky. Tyto 

přípravky musí být zapuštěny do izolantu a opatřeny zátkami tak, aby se minimalizoval 

související tepelný tok a následné ztráty[33]. 
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6 VÝPOČET PRO KLASIFIKACI BUDOV DLE PENB 

Pro klasifikaci budov dle PENB se používá výpočet pro stanovení celkových 

tepelných ztrát obálkou budovy. Jde o tzv. obálkovou metodu, na jejímž základě je 

možné stanovit Energetický štítek obálky budovy (EŠOB). 

 

6.1.1 Určení obvodových konstrukcí 

Na zkoumaném objektu je třeba nejdříve určit plochy obvodových konstrukcí, 

objem budovy a hranice mezi nevytápěným a vytápěným prostorem. Pro stanovení ploch 

a objemu budovy se u dvouplášťových konstrukcí užívají vnější rozměry konstrukcí, do 

výpočtu se nezapočítávají přečnívající konstrukce, jako jsou atiky, balkony, lodžie 

a přiléhající nevytápěné části budovy. 

Stanovení hranice mezi vytápěným a nevytápěným prostorem je přesně popsána 

v ČSN EN ISO 13790 [21]. Spodní hranice mezi vytápěným prostorem a zeminou je 

definována spodní hranou stropu suterénu, resp. pod podlahou na terénu dle ČSN EN 

ISO 13370 [22]. 

 

6.1.2 Určení vnitřních a vnějších teplot  

Druhým krokem při výpočtu je stanovení vnitřní teploty vytápěného prostoru ti 

a vnější teploty exteriéru te. Pro obytné budovy se počítá s vnitřní teplotou 18 °C až 

22 °C. 

Stanovení vnější návrhové teploty pro výpočet prostupu tepla obálkou budovy je 

složitější. Vnější návrhová teplota je závislá na klimatických podmínkách, v jakých se 

daná stavba nachází. Pro tyto účely jsou zavedeny tabulky návrhových teplot pro 

jednotlivá města (zpravidla se jedná o bývalá okresní města ČR). Vnější návrhové teploty 

pro vybrané lokality jsou uvedeny v tabulce v ČSN 73 0540-3[7].  

 

6.1.3 Určení součinitele prostupu tepla 

Při stanovení součinitele prostupu tepla obálkovou metodou se postupuje odlišně 

než u tepelně technického posouzení stavebních konstrukcí jak je popsáno v kapitole 

4.3.  

Součinitel prostupu tepla je stanoven dle vzorce[8]:  

3@ = ;
AB

 

kde: 

Ui…součinitel prostupu tepla i-té konstrukce [W·m-2·K-1], 

Ri…tepelný odpor i-té konstrukce [m2·K·W-1]. 
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Tepelný odpor konstrukce Ri se stanoví jako suma tepelných odporů 

Rk jednotlivých vrstev zkoumané konstrukce dle vzorce[8]: 

�i = Σk �k, 
kde: 

Ri…tepelný odpor i-té konstrukce [m2·K·W-1], 

Rk…tepelný odpor k-té vrstvy i-té konstrukce [m2·K·W-1]. 

 

Tepelný odpor jednotlivých vrstev je dán poměrem tloušťky dané vrstvy 

a součinitele tepelné vodivosti materiálu, kterým je tato konstrukce tvořena[8]: 

�F = 
F
�F

 

kde: 

Rk…tepelný odpor k-té vrstvy [m2·K·W-1], 

dk…tloušťka k-té vrstvy [m], 

λk…součinitel tepelné vodivosti materiálu tvořící k-tou vrstvu [W·m-1·K-1]. 

 

Při výpočtu součinitelů prostupu tepla složenou konstrukcí, která tvoří obálku 

budovy, je třeba stanovit teplotní redukční součinitel bj, který zahrnuje rozdíl teplot mezi 

nevytápěným prostorem a teplotou exteriéru. Pro konstrukce na rozhraní interiéru 

a exteriéru se uvádí hodnota redukčního teplotního součinitele 1,00. Pro konstrukce na 

rozhraní interiéru a nevytápěného prostoru bude redukční teplotní součinitel nabývat 

hodnot 0 až 1. 

 

6.1.4 Určení měrné tepelné ztráty prostupem tepla 

Dalším krokem při výpočtu šíření tepla obálkovou metodou je stanovení měrné 

tepelné ztráty prostupem tepla HTi  dle vzorce[8]: 

G�i = �i ∙ 3i∙ Hi 
 

kde: 

Hti…měrná tepelná ztráta i-té konstrukce [W·K-1], 

Ai…plocha i-té konstrukce [m2], 

Ui…součinitel prostupu tepla i-té konstrukce [W·m-2·K-1], 

bi…redukční teplotní součinitel [-]. 

 

V následujícím kroku se sečtou všechny jednotlivé měrné ztráty prostupu tepla 

a započítají se přirážky na vazby a tepelné mosty, ze kterých se vypočte celková tepelná 
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ztráta prostupu tepla. Hodnoty přirážky jsou závislé na provedení konstrukce, tyto 

hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 8. 

 

Tabulka 8. Hodnoty přirážky k součiniteli prostupu tepla ΔU dle ČSN 73 0540-2 [7] 

Charakter konstrukce Přirážka k součiniteli prostupu tepla 
ΔU [W·m-2·K-1] 

Konstrukce zcela bez tepelných mostů 0 

Konstrukce téměř bez tepelných mostů 0,02 

Konstrukce s mírnými tepelnými mosty 0,05 

Konstrukce s běžnými tepelnými mosty 0,10 

Konstrukce s výraznými tepelnými mosty 0,15 

 

Celková měrná tepelná ztráta se vypočte ze vztahu:  

GIJ . GI@ + � ∙ ∆3
@

 

kde: 

HT…celková měrná tepelná ztráta obálkou budovy [W·K-1], 

HTi…měrná tepelná ztráta i-té konstrukce [W·K-1], 

A…celková plocha obálky budovy [m2], 

ΔU…přirážka k součiniteli prostupu tepla U [W·m-2·K-1]. 

 

V následujícím kroku výpočtu se určí součinitel prostupu tepla Uem a porovná se 

s požadovaným normovým součinitelem prostupu tepla Uem,N. Součinitel prostupu tepla 

Uem se vypočte ze vztahu: 

3LM = GI
�  

kde: 

Uem…průměrný součinitel prostupu tepla [W·m-2·K-1], 

HT…celková měrná tepelná ztráta obálkou budovy [W·K-1], 

A…celková plocha obálky budovy [m2]. 

 

6.1.5 Klasifikace do tříd dle ČSN 73 0540-2 

Výsledkem výpočtu je tzv. klasifikační ukazatel CI, který je dán poměrem 

průměrného součinitele prostupu tepla a hodnoty součinitele prostupu tepla u referenční 

budovy[7]: 

�N = 3LM
3LM,8
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kde: 

CI…klasifikační ukazatel [W·m-2·K-1], 

Uem…průměrný součinitel prostupu tepla [W·m-2·K-1], 

Uem,N…požadovaný součinitel prostupu tepla referenční budovy [W·m-2·K-1]. 

 

Na základě hodnoty klasifikačního součinitele je dle ČSN 73 0540-2 konstrukce 

následně zařazena do jedné ze sedmi klasifikačních třid (Tabulka 9). 

 

Tabulka 9. Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540-2[6]: 

Klasifikační 
třídy 

Průměrný součinitel 
prostupu tepla budovy 

Uem [W·m-2·K-1] 

Slovní vyjádření třídy Klasifikační 
ukazatel CI 

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 
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7 HODNOCENÍ BUDOV Z HLEDISKA TEPELNÉ STABILITY 

7.1 Metoda tepelné stability jednotlivých místností budovy 

Při vyhodnocení tepelné stability objektu se využívá dvou význačných klimatických 

období roku, zimního a letního období. Při zimních podmínkách je zásadním kritériem 

pokles teploty v místnosti v daném časovém úseku, naopak v letním období jde 

o teplotní vzestup.  

Hodnocení celkové tepelné stability v daném časovém úseku je hodnoceno za 

podmínek neustáleného teplotního stavu za předpokladu, že v noci nadejde chladnutí 

konstrukce kvůli přerušenému vytápění.  

Veličiny definující okrajové podmínky: 

• počáteční teplota vnitřního prostředí na počátku výpočtu, 

• počáteční teplota vnitřního povrchu zdiva konstrukce, 

• teplota vnějšího prostředí, 

• teplota zeminy, přiléhající k obvodové konstrukci objektu, 

• doba vychládání vzduchu v jednotlivých místnostech, 

• míra výměny vnitřního vzduchu v místnosti, 

• tepelné zisky z vnitřních tepelných zdrojů, 

• poloha slunce na obloze, 

• tepelné zisky ze slunečního záření. 

 

Společně s tepelnou stabilitou se v daném objetu posuzuje také celková 

energetická bilance objektu. Posuzované vlastnosti se hodnotí dle kritické místnosti, ve 

které nesmí klesnout teplota pod úroveň definované tepelné pohody.  

 

7.2 Použitá metodika pro porovnání energetické náročnosti budov 

Při porovnání vybraných objektů byly využívány průkazy energetické náročnosti 

hodnocených budov (PENB) a výpočty prostupu tepla pro jednotlivé objekty. 

Porovnání zahrnuje také tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla a tepelné zisky 

z produkce obyvatel objektů.  

 

7.3 Výpočtová metoda pro posouzení energetické náročnosti budov 

V rámci diplomové práce bylo využito výpočtového programu Stabilita, který je 

k dispozici na ústavu ÚTHD. Program je sestaven v programovacím jazyce Pascal pro 

prostředí Delphi. Tento program pracuje na principu nestacionárního tepelného 
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uspořádání tepelného systému objektu, ve kterém lze volně nastavit klimatické údaje, 

které odpovídají reálným okrajovým podmínkám. 

Principem výpočtu nestacionárního vedení tepla objektem je sestavení modelu 

dané budovy, který sestává z jistého počtu zón, které jsou ohraničeny jistým počtem 

povrchů. Model objektu musí mít nejméně jednu tepelnou vazbu na okolí, zpravidla 

venkovním prostředí. Každá místnost zkoumaného objektu se považuje za samostatný 

systém, ve kterém se po předem definovaném čase vypočte jeho teplota. Pro 

zjednodušení se využívá předpokladu, že vzduch se v místnosti zcela mísí a má v celém 

svém objemu stejnou teplotu. 

Místnosti jsou propojeny tepelnými vazbami skrze stavební konstrukce, které jsou 

reprezentovány svislými, vodorovnými a šikmými konstrukcemi, u kterých se pracuje 

s předpokladem rovinnosti vrstev a homogenity materiálů. Tyto konstrukce jsou určeny 

použitými stavebními materiály dle projektové dokumentace. Díky tomuto řešení se 

výpočet rozdělí na soustavu jednorozměrných rovnic vedení tepla. Přenos tepla v rámci 

jednoho objektu je definován pomocí nestacionárního šíření tepla, jsou zde zahrnuty 

tepelné kapacity materiálů každé skladebné vrstvy konstrukce.  

 

7.3.1 Postup výpočtu 

Základním vstupem výpočtu je datový soubor obsahující textovou formulaci popisu 

modelu budovy, která je popsána po jednotlivých místnostech, a materiálech svislých 

a vodorovných konstrukcí. Dále se do vstupního souboru udávají vlastnosti tepelných 

vazeb mezi jednotlivými místnostmi. Vstupní soubor je doplněn o přesná meteorologická 

data jednotlivých oblastí (ve kterých se nacházejí posuzované objekty), konkrétně jde 

o průběh venkovní teploty, intenzity slunečného záření, polohu slunce na obloze 

a relativní vlhkost okolního vzduchu. 

Program Stabilita zpracovává následující vlivy na tepelnou stabilitu místnosti: 

• tepelné zisky z vytápění, 

• tepelné zisky/ztráty z okolních konstrukcí, 

• tepelné zisky/ztráty z toků výplněmi otvorů, 

• tepelné zisky/ztráty z toků způsobených výměnou vzduchu, 

• tepelné zisky/ztráty z toků způsobených energií slunečního záření 

procházející průsvitnými konstrukcemi otvorových výplní. 

 

Celková tepelná rovnováha jednotlivých místností (a následně také celého objektu) 

je součtem všech popsaných tepelných vlivů. Pro výpočet potřeby tepla pro jednotlivé 

místnosti jsou stanovené návrhové teploty vzduchu místností a vypočítává se tepelný 
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zisk z vytápění. Vytápění je řízené a upravované ve všech časových intervalech tak, aby 

bylo dodáno přesně tolik energie, která je třeba pro udržení potřebné návrhové teploty 

místnosti. Výslednou celkovou spotřebou tepla místnosti se rozumí součet všech energií 

z časových intervalů výpočtového období. V případě výpočtu celkové spotřeby tepla 

objektu se postupuje analogicky, sčítají se všechny celkové spotřeby energií ze 

všech místností objektu.  

Výstupem jsou průběhy teplot ve sledovaných místnostech, okamžitá spotřeba 

tepla a celková spotřeba tepla za sledované období. Pro potřeby diplomové práce byl za 

sledované období určen kalendářní rok a jednotlivé hodnoty se vyhodnocovaly 

v šestihodinových intervalech. Výstup by následně zakreslen do grafů, které jsou 

přiloženy k jednotlivým hodnoceným objektům. 

  

7.3.2 Okrajové podmínky a data použitá při výpočtu 

Aby bylo možné dostatečně porovnat data zpracovávaná v diplomové práci, je 

třeba jednoznačně specifikovat okrajové podmínky. Pro potřeby diplomové práce bylo 

využito meteorologických dat z  výzkumného projektu ASHRAE 1997 [20]  pro Českou 

republiku. V rámci tohoto projektu byl zpracován soubor návrhových klimatických 

podmínek pro energetické výpočty. Tento soubor údajů obsahuje hodnoty suchého 

a vlhkého teploměru, teploty rosného bodu, rychlosti a převažující směry větru se 

zohledněním proměnlivosti uváděným četností jejich výskytu. 

Teploty zemin pod podlahovými konstrukcemi ve výpočtech byly použity θg = 5 °C 

v zimním období a θg = 12 °C v letním období.  

Otopné období je definováno mezi 1. 1. až 30. 4. a mezi 15. 9. až 31. 12. 

sledovaného roku, celkem tedy jde o 137 dní.  

Hodnocené objekty mají mimo vnějších tepelných zisků také vnitřní zisky, které 

byly použity:  

• dospělá osoba  80 W, 

• dítě    50 W, 

• kotle jednotlivých objektů dle TZ projektové dokumentace. 
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8 POROVNÁVANÉ OBJEKTY 

V rámci diplomové práce byly porovnávány tři rodinné domy, které se navzájem 

liší dispozičním řešením a materiálem nosné konstrukce. V případě RD Vratimov byly 

upraveny materiály nosné konstrukce pro možnost porovnání konstrukcí se stejným 

dispozičním řešením při změně použitého stavebního materiálu.  

8.1 RD Vratimov 

8.1.1 Základní údaje 

Jde o samostatně stojící rodinný dům určený pro jednogenerační bydlení 

čtyřčlenné rodiny. Objekt se nachází v obci Vratimov v k.ú. Vratimov. Šířka objektu činí 

11,5 m, délka 11,5 m a výška 5,7 m. Objekt je navržen jako jednopodlažní 

nepodsklepený. Návrhová teplota vnitřního prostředí je navržena na θ i = +21 °C. 

Údaje o objektu:  

• zastavěná plocha    122,1 m2, 

• obestavěný prostor    288,5 m3, 

• užitná plocha     85,65 m2, 

• předpokládaný počet uživatelů  4 (2 dospělí, 2 děti). 

 

8.1.2 Materiálové složení 

Objekt je založen na monolitických základových pasech z betonu třídy C25/30. 

Podkladní betonová deska je zhotovena ze stejné třídy betonu jako základy a dále je 

vyztužena armovací sítí. Svislé konstrukce jsou vyzděny z keramických tvarovek 

systému Porotherm 24 profi dryfix pro nosnou obvodovou konstrukci. Obvodová zeď je 

izolována 160 mm tepelné izolace z minerální vlny. Vnitřní příčky jsou vyzděny 

z tvarovek Porotherm 14. Strop nad 1. NP je tvořen konstrukcí z dřevěných vazných 

trámů, které jsou izolovány 80 mm polystyrenu typu EPS 40 se sádrokartonovým 

podhledem. 

Střecha je navržena jako sedlová se sklonem 33°. Jako střešní krytina je použita 

betonová střešní taška.  

Tepelná izolace podlahy objektu na terénu je navržena z desek pěnového 

polystyrenu typu EPS 40, tl. 100 mm. Pozední věnce a prefabrikované překlady jsou 

tepelně izolovány pěnovým polystyrenem typu EPS 80, min. tl. 80 mm. 
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8.1.3 Vstupní hodnoty pro výpočet 

Tabulka 10. Vstupní hodnoty pro výpočet celkové spotřeby energie RD Vratimov 

Rozměry objektu [m] 11,05 x 11,05 

Podlažní plocha [m2] 85,65 

Zastavěná plocha [m2] 122,1 

Objem budovy [m3] 288,5 

Povrch domu [m2] 451,3 

Třída energetické náročnosti C – vyhovující 

 

8.1.4 Přehled místností hodnocené stavby 

Tabulka 11. Přehled místností RD Vratimov 

Popis 

místnosti 

Číslo 

místnosti 

dle PD 

Číslo 

místnosti ve 

výpočtu 

Objem 

místnosti 

[m3] 

Návrhová 

teplota 

[°C] 

Vytápění 

místnosti 

Zádveří 101 1 10,4 15 ne 

WC 102 2 5,4 18 ne  

Ložnice 103 3 32,2 21 ano 

Kuchyně 104 4*  23,8 21 ano 

Jídelna 105 4* 23,0 21 ano 

Obývací pokoj 106 4* 41,5 21 ano 

Koupelna 107 5 14,0 24 ano 

Dětský pokoj 108 6 34,1 21 ano 

Kotelna 109 7 10,5 21 ne  

Technická 

místnost 
110 8 8,2 21 ano 

Chodba 111 9 24,2 18 ano 

Podstřešní 

prostor 
201 10 95,7 0 ne 

* V rámci výpočtu byly nepřepažené místnosti uvažovány jako jediná tepelná zóna 

s celkovým objemem 88,3 m3.
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8.1.5 Výkresová dokumentace objektu 

 

 

Obrázek 3. RD Vratimov Půdorys 1.NP 
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Obrázek 4. RD Vratimov řez 
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Obrázek 5. RD Vratimov Pohledy 
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8.1.6 Průkaz energetické náročnosti budovy 
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8.1.7 Výsledky výpočtu dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540  

 Rozložení měrných tepelných toků 
  

 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový měrný tok H:  260,938  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  39,236  15,0 % 

  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  29,363  11,3 % 

  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 

  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  59,930  23,0 % 

  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  132,408  50,7 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  24,546  9,4 % 

  Střecha:  33,561  12,9 % 

  Podlaha:  76,289  29,2 % 

  Otvorová výplň:  27,376  10,5 % 

  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 

 

 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  

 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  260,938 W/K 

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   288,5 m3 

 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,90 W/m3K 

 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Změna 5 (1997):  66,5 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:  221,7 W/K 

 Plocha obalových konstrukcí budovy:  599,3 m2 
  

 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,45 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,37 W/m2K 

 
  

 Celková a měrná potřeba tepla na vytápění 
  

 Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy:  61,987 GJ  17,219 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  288,5 m3 

 Celková podlahová plocha budovy:  148,5 m2 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  59,7 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  116 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   4149. 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 

 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  101 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  16,030  ---  ---  1,098  0,546  ---  17,674 

 2  12,476  ---  ---  1,098  0,444  ---  14,018 

 3  9,995  ---  ---  1,098  0,449  ---  11,543 

 4  5,444  ---  ---  1,098  0,398  ---  6,940 

 5  1,936  ---  ---  1,098  0,380  ---  3,414 

 6  0,526  ---  ---  1,098  0,358  ---  1,982 

 7  ---  ---  ---  1,098  0,370  ---  1,468 

 8  ---  ---  ---  1,098  0,380  ---  1,479 

 9  2,052  ---  ---  1,098  0,401  ---  3,552 

 10  5,685  ---  ---  1,098  0,447  ---  7,231 

 11  10,401  ---  ---  1,098  0,474  ---  11,973 

 12  14,669  ---  ---  1,098  0,542  ---  16,309 
  

 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:  79,213 GJ  22,004 MWh  148 kWh/m2 

 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  ---  ---  --- 

 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  79,213 GJ  22,004 MWh  148 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:  13,178 GJ  3,661 MWh  25 kWh/m2 

 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 

 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  13,178 GJ  3,661 MWh  25 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  5,192 GJ  1,442 MWh  10 kWh/m2 

 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  5,192 GJ  1,442 MWh  10 kWh/m2 
     

 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:  97,583 GJ  27,106 MWh  183 kWh/m2 

   

 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 
  

 Celková roční dodaná energie:  27106 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  288,5 m3 

 Celková podlahová plocha budovy:  148,5 m2 
  

 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  94,0 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  183 kWh/(m2,a) 
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8.1.8 Průkaz energetické náročnosti budovy pro variantu obvodové konstrukce 

z  betonu 
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8.1.9 Výsledky výpočtu dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 pro variantu 

obvodové konstrukce z monolitického betonu 

 Rozložení měrných tepelných toků 
  

 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový měrný tok H:  283,082  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  39,236  13,9 % 

  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  29,363  10,4 % 

  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 

  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  59,930  21,2 % 

  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  154,553  54,6 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  46,690  16,5 % 

  Střecha:  33,561  11,9 % 

  Podlaha:  76,289  26,9 % 

  Otvorová výplň:  27,376  9,7 % 

  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 

 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  

 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  283,082 W/K 

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   288,5 m3 

 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,98 W/m3K 

 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  72,1 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:  243,8 W/K 

 Plocha obalových konstrukcí budovy:  599,3 m2 
  

 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,45 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,41 W/m2K 

  
  

 Celková a měrná potřeba tepla na vytápění 
  

 Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy:  66,522 GJ  18,478 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  288,5 m3 

 Celková podlahová plocha budovy:  148,5 m2 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  64,0 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  124 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   4107. 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 

 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  111 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  17,424  ---  ---  1,098  0,546  ---  19,069 

 2  13,499  ---  ---  1,098  0,444  ---  15,041 

 3  10,798  ---  ---  1,098  0,449  ---  12,345 

 4  5,788  ---  ---  1,098  0,398  ---  7,284 

 5  1,731  ---  ---  1,098  0,380  ---  3,209 

 6  0,373  ---  ---  1,098  0,358  ---  1,830 

 7  ---  ---  ---  1,098  0,370  ---  1,468 

 8  ---  ---  ---  1,098  0,380  ---  1,479 

 9  1,883  ---  ---  1,098  0,401  ---  3,383 

 10  6,005  ---  ---  1,098  0,447  ---  7,550 

 11  11,540  ---  ---  1,098  0,474  ---  13,112 

 12  15,967  ---  ---  1,098  0,542  ---  17,608 
  

 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:  85,008 GJ  23,613 MWh  159 kWh/m2 

 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  ---  ---  --- 

 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  85,008 GJ  23,613 MWh  159 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:  13,178 GJ  3,661 MWh  25 kWh/m2 

 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 

 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  13,178 GJ  3,661 MWh  25 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  5,192 GJ  1,442 MWh  10 kWh/m2 

 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  5,192 GJ  1,442 MWh  10 kWh/m2 
     

 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:  103,378 GJ  28,716 MWh  193 kWh/m2 

 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 
  

 Celková roční dodaná energie:  28716 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  288,5 m3 

 Celková podlahová plocha budovy:  148,5 m2 
  

 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  99,5 kWh/(m3.a) 

 Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  193 kWh/(m2,a) 
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8.1.10 Průkaz energetické náročnosti budovy pro variantu obvodové konstrukce 

z pórobetonu 
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8.1.11 Výsledky výpočtu dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 pro variantu 

obvodové konstrukce z pórobetonu  

Rozložení měrných tepelných toků 
  

 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový měrný tok H:  252,667  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  39,236  15,5 % 

  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  29,363  11,6 % 

  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 

  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  59,930  23,7 % 

  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  124,138  49,1 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  16,275  6,4 % 

  Střecha:  33,561  13,3 % 

  Podlaha:  76,289  30,2 % 

  Otvorová výplň:  27,376  10,8 % 

  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,000  0,0 % 

 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  

 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  252,667 W/K 

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   288,5 m3 

 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,88 W/m3K 

 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  64,4 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:  213,4 W/K 

 Plocha obalových konstrukcí budovy:  599,3 m2 
  

 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,45 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,36 W/m2K 
   

 Celková a měrná potřeba tepla na vytápění 
  

 Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy:  69,600 GJ  19,333 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  288,5 m3 

 Celková podlahová plocha budovy:  148,5 m2 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  67,0 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  130 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   4886. 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 

 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  96 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  16,391  ---  ---  1,098  0,546  ---  18,036 

 2  12,935  ---  ---  1,098  0,444  ---  14,478 

 3  10,930  ---  ---  1,098  0,449  ---  12,477 

 4  6,567  ---  ---  1,098  0,398  ---  8,063 

 5  2,934  ---  ---  1,098  0,380  ---  4,413 

 6  1,334  ---  ---  1,098  0,358  ---  2,791 

 7  0,765  ---  ---  1,098  0,370  ---  2,233 

 8  0,956  ---  ---  1,098  0,380  ---  2,434 

 9  2,920  ---  ---  1,098  0,401  ---  4,420 

 10  6,498  ---  ---  1,098  0,447  ---  8,043 

 11  11,422  ---  ---  1,098  0,474  ---  12,994 

 12  15,289  ---  ---  1,098  0,542  ---  16,929 
  

 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:  88,942 GJ  24,706 MWh  166 kWh/m2 

 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  ---  ---  --- 

 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  88,942 GJ  24,706 MWh  166 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:  13,178 GJ  3,661 MWh  25 kWh/m2 

 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 

 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  13,178 GJ  3,661 MWh  25 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  5,192 GJ  1,442 MWh  10 kWh/m2 

 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  5,192 GJ  1,442 MWh  10 kWh/m2 
    

 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:  107,312 GJ  29,809 MWh  201 kWh/m2 

 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 
  

 Celková roční dodaná energie:  29809 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  288,5 m3 

 Celková podlahová plocha budovy:  148,5 m2 
  

 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  103,3 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  201 kWh/(m2,a) 
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Obrázek 6. Grafické znázornění průběhu teplot, tepelných výkonů a spotřeb energií pro RD Vratimov při průvzdušnosti 0 %  
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 Obrázek 7. Grafické znázornění průběhu teplot, tepelných výkonů a spotřeb energií pro RD Vratimov při průvzdušnosti 30 % 
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Obrázek 8. Grafické znázornění průběhu teplot, tepelných výkonů a spotřeb energií pro RD Vratimov při průvzdušnosti 50 % 
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Obrázek 9. Grafické znázornění průběhu teplot, tepelných výkonů a spotřeb energií pro RD Vratimov (beton) při průvzdušnosti 0 % 
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Obrázek 10. Grafické znázornění průběhu teplot, tepelných výkonů a spotřeb energií pro RD Vratimov (beton) při průvzdušnosti 30 % 
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Obrázek 11. Grafické znázornění průběhu teplot, tepelných výkonů a spotřeb energií pro RD Vratimov (beton) při průvzdušnosti 50 % 
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Obrázek 12. Grafické znázornění průběhu teplot, tepelných výkonů a spotřeb energií pro RD Vratimov (lehká) při průvzdušnosti 0 % 
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Obrázek 13. Grafické znázornění průběhu teplot, tepelných výkonů a spotřeb energií pro RD Vratimov (lehká) při průvzdušnosti 30 % 
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Obrázek 14. Grafické znázornění průběhu teplot, tepelných výkonů a spotřeb energií pro RD Vratimov (lehká) při průvzdušnosti 50 %
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8.2  RD Brno Soběšice 

8.2.1 Základní údaje 

Jedná se samostatně stojící rodinný dům. Objekt je určen pro jednogenerační 

bydlení tříčlenné rodiny. Objekt se nachází v obci Brno v části Soběšice k.ú. Brno-

Soběšice. Šířka objektu činí 8,3 m, délka 12,2 m a výška 6,58 m. Objekt je navržen jako 

jednopodlažní nepodsklepený. Návrhová teplota vnitřního prostředí je navržena na 

θi = +21 °C. 

Údaje o objektu:  

• zastavěná plocha    101,25 m2, 

• obestavěný prostor    314,00 m3, 

• užitná plocha     81,02 m2, 

• předpokládaný počet uživatelů  3 (2 dospělí, 1 dítě). 

 

8.2.2 Materiálové složení 

Objekt je založen na monolitických základových pilotech z betonu třídy C25/30. 

Podkladní betonová deska bude zhotovena ze stejné třídy betonu jako základy, která je 

dála vyztužena armovací sítí. Svislé konstrukce jsou vyzděny z keramických tvarovek 

systému Porotherm 44 EKO+ pro nosnou obvodovou konstrukci. Vnitřní příčky jsou 

vyzděny z tvarovek Porotherm 14 a Porotherm 30. Strop nad 1. NP je tvořen konstrukcí 

z dřevěných vazníků, které jsou izolovány 40 mm polystyrenu typu EPS 40 se 

sádrokartonovým podhledem. 

Střecha je navržena jako sedlová se sklonem 30°. Jako střešní krytina je použita 

plechová střešní tašková tabule.  

Tepelná izolace podlahy objektu na terénu je navržena z desek pěnového 

polystyrenu typu „EPS 40“; tl. 80 mm. Pozední věnce a prefabrikované překlady jsou 

tepelně izolovány pěnovým polystyrenem typu „EPS 80“; min. tl. 80 mm.  

 

8.2.3 Vstupní hodnoty pro výpočet 

Tabulka 12. Vstupní hodnoty pro výpočet celkové spotřeby energie RD Soběšice 

Rozměry objektu [m] 12,20 x 8,30 

Podlažní plocha [m2] 81,02 

Zastavěná plocha [m2] 101,25 

Objem budovy [m3] 314,00 

Povrch domu [m2] 428,80 

Třída energetické náročnosti C – vyhovující 
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8.2.4 Přehled místností hodnocené stavby 

Tabulka 13. Přehled místností RD Soběšice 

Popis místnosti 
Číslo 

místnosti 

Objem místnosti 

[m3] 

Návrhová 

teplota [°C] 

Vytápění 

místnosti 

Zádveří 101 10,6 21 ne  

Dětský pokoj 102 29,8 18 ano 

Ložnice 103 40,3 21 ano 

Koupelna 104 20,9 21 ano 

WC 105 3,4 18 ne 

Technická 

místnost 
106 13,2 21 ne  

Kuchyň/ Obývací 

pokoj 
107 97,0 21 ano 

Podstřešní prostor 201 167,6 0 ne 
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8.2.5 Výkresová dokumentace objektu 

 

 

 

 

 

Obrázek 15. RD Soběšice půdorys 
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Obrázek 16. RD Soběšice řez objektem 
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Obrázek 17. RD 

Soběšice Pohledy
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8.2.6 Průkaz energetické náročnosti budovy 
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67 

 

 

8.2.7 Výsledky výpočtu dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540  
  

 Rozložení měrných tepelných toků 
  

 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový měrný tok H:  249,160  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  42,700  17,1 % 

  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  25,533  10,2 % 

  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 

  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  42,877  17,2 % 

  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  138,050  55,4 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  20,386  8,2 % 

  Střecha:  56,616  22,7 % 

  Podlaha:  53,340  21,4 % 

  Otvorová výplň:  33,241  13,3 % 

  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 

 

 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  

 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  249,160 W/K 

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   314,0 m3 

 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,79 W/m3K 

 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  58,3 kWh/m3,a 
 

 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 
  

 Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht:  206,5 W/K 

 Plocha obalových konstrukcí budovy:  428,8 m2 
  

 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,45 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,48 W/m2K 
   

 Celková a měrná potřeba tepla na vytápění 
  

 Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy:  59,852 GJ  16,626 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  314,0 m3 

 Celková podlahová plocha budovy:  81,0 m2 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  53,0 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  205 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   4393. 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 

 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  194 kWh/(m2.a) 
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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  7,287  ---  ---  0,823  0,130  ---  8,240 

 2  5,814  ---  ---  0,823  0,118  ---  6,755 

 3  5,910  ---  ---  0,823  0,130  ---  6,864 

 4  5,379  ---  ---  0,823  0,126  ---  6,328 

 5  5,214  ---  ---  0,823  0,130  ---  6,168 

 6  5,055  ---  ---  0,823  0,126  ---  6,004 

 7  5,101  ---  ---  0,823  0,130  ---  6,055 

 8  5,264  ---  ---  0,823  0,130  ---  6,217 

 9  5,548  ---  ---  0,823  0,126  ---  6,497 

 10  6,192  ---  ---  0,823  0,130  ---  7,145 

 11  7,079  ---  ---  0,823  0,126  ---  8,028 

 12  7,544  ---  ---  0,823  0,130  ---  8,497 
  

 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:  71,386 GJ  19,830 MWh  245 kWh/m2 

 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  ---  ---  --- 

 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  71,386 GJ  19,830 MWh  245 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:  9,878 GJ  2,744 MWh  34 kWh/m2 

 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 

 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  9,878 GJ  2,744 MWh  34 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  1,533 GJ  0,426 MWh  5 kWh/m2 

 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  1,533 GJ  0,426 MWh  5 kWh/m2 
  

 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:  82,797 GJ  22,999 MWh  284 kWh/m2 

   

 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 
  

 Celková roční dodaná energie:  22999 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  314,0 m3 

 Celková podlahová plocha budovy:  81,0 m2 
  

 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  73,3 kWh/(m3.a) 
  

Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  284 kWh/(m2,a) 
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Obrázek 18. Grafické znázornění průběhu teplot, tepelných výkonů a spotřeb energií pro RD Soběšice při průvzdušnosti 0 %  
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Obrázek 19. Grafické znázornění průběhu teplot, tepelných výkonů a spotřeb energií pro RD Soběšice při průvzdušnosti 30 % 
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Obrázek 20. Grafické znázornění průběhu teplot, tepelných výkonů a spotřeb energií pro RD Soběšice při průvzdušnosti 50 %
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8.3 RD Jemnice 

8.3.1 Základní údaje 

Jedná se samostatně stojící rodinný dům. Objekt je určen pro jednogenerační 

bydlení čtyřčlenné rodiny. Objekt se nachází v obci Jemnice, p. č. st. 1152/5 

k.ú. Jemnice. Šířka objektu činí 13,85 m, délka 17,9 m a výška 5,515 m. Objekt je 

navržen jako jednopodlažní částečně podsklepený s jedním vnitřním schodištěm. 

Návrhová teplota vnitřního prostředí je navržena na θi = +23 °C. 

Údaje o objektu:  

• zastavěná plocha    219,7 m2, 

• obestavěný prostor    841,1 m3, 

• užitná plocha     275,8 m2, 

• předpokládaný počet uživatelů  4 (2 dospělí, 2 děti). 

 

8.3.2 Materiálové složení 

Objekt je založen na monolitických základových pasech z betonu třídy C20/25. 

Podkladní betonová deska je zhotovena ze stejné třídy betonu jako základy a navíc je 

vyztužena armovací sítí s oky 80/80/6 mm. Svislé konstrukce jsou vyzděny 

z keramických tvarovek systému Porotherm. Stropní konstrukci nad 1. S i 1. NP tvoří 

keramický strop systému Porotherm skládající se ze stropních nosníků, stropních vložek 

Miako a betonové zálivky tl. 60 mm. Střecha je navržena jako valbová. Jako střešní 

krytina bude použita betonová skládaná taška Bramac. 

Tepelná izolace podlahy 1. NP a 1. S v objektu na terénu je navržena z desek 

pěnového polystyrenu typu „EPS 40“; tl. 80 mm. Strop pod střechou je izolován deskami 

z expandovaného polystyrenu „EPS 80“, tl. 160 mm. Stropní deska, pozední věnce 

a prefabrikované překlady jsou tepelně izolovány pěnovým polystyrenem typu „EPS 70“; 

min. tl. 70 mm. Jako tepelná izolace soklu jsou navrženy desky typu „XPS 80“; tl. 80 mm. 

 

8.3.3 Vstupní hodnoty pro výpočet  

Tabulka 14. Vstupní hodnoty pro výpočet celkové spotřeby energie RD Jemnice 

Rozměry objektu [m] 13,85 x 17,90 

Podlažní plocha [m2] 275,81 

Zastavěná plocha [m2] 291,73 

Objem budovy [m3] 841,10 

Povrch domu [m2] 702,80 

Třída energetické náročnosti C – vyhovující 
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8.3.4 Přehled místností hodnocené budovy 

Tabulka 15. Přehled místností RD Jemnice 

Popis místnosti 
Číslo 

místnosti 

Objem místnosti 

[m3] 

Návrhová 

teplota [°C] 

Vytápění 

místnosti 

Obývací pokoj 101 145,56 21 ano 

Předsíň + 

schodiště 
102 45,34 18 ano 

Chodba 103 56,78 21 ano 

WC 104 5,20 21 ne 

Spíš 105 6,66 18 ne 

Dětský pokoj 1 106 30,03 21 ano 

Dětský pokoj 2 107 30,03 21 ano 

Ložnice 108 44,85 21 ano 

Šatna 109 9,43 18 ano 

Koupelna 1 110 13,00 24 ano 

Koupelna 2 111 19,50 24 ano 

Technická 

místnost 
112 14,30 18 ano 

Sklep 001 102,33 15 ano 

Podstřešní prostor 201 223,67 0 ne 
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8.3.5 Výkresová dokumentace objektu 

 

 

 

 

Obrázek 21. RD Jemnice Půdorys 1NP 
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Obrázek 22. RD Jemnice pohledy 
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Obrázek 23. RD Jemnice řez
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8.3.6 Průkaz energetické náročnosti budovy 
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8.3.7 Výsledky výpočtu dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 

Rozložení měrných tepelných toků – opis protokolu 
  

 Zóna  Položka  Měrný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový měrný tok H:  419,834  100,0 % 
  

 z toho:  Měrný tok výměnou vzduchu Hv:  114,376  27,2 % 

  Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:  38,043  9,1 % 

  Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:  ---  0,0 % 

  Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:  90,487  21,6 % 

  Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:  176,928  42,1 % 
  

 rozložení měrných toků po konstrukcích: 
  

  Obvodová stěna:  53,363  12,7 % 

  Střecha:  34,693  8,3 % 

  Podlaha:  78,014  18,6 % 

  Otvorová výplň:  48,900  11,6 % 

  Zbylé méně významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 

 

 Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů 
  

 Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  419,834 W/K 

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:   841,0 m3 

 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):  0,50 W/m3K 

 Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  36,7 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:  305,5 W/K 

 Plocha obalových konstrukcí budovy:  904,9 m2 
  

 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:  0,42 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,34 W/m2K 

 
  

 Celková a měrná potřeba tepla na vytápění 
  

 Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy:  106,452 GJ  29,570 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  841,0 m3 

 Celková podlahová plocha budovy:  275,8 m2 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):  35,2 kWh/(m3.a) 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:  107 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   4379. 
  

 Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů 

 při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích:  89 kWh/(m2.a) 
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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  26,961  ---  ---  1,242  0,443  ---  28,646 

 2  20,703  ---  ---  1,242  0,400  ---  22,346 

 3  16,924  ---  ---  1,242  0,443  ---  18,609 

 4  9,464  ---  ---  1,242  0,429  ---  11,135 

 5  3,492  ---  ---  1,242  0,443  ---  5,177 

 6  0,935  ---  ---  1,242  0,429  ---  2,606 

 7  ---  ---  ---  1,242  0,443  ---  1,685 

 8  0,512  ---  ---  1,242  0,443  ---  2,198 

 9  3,479  ---  ---  1,242  0,429  ---  5,150 

 10  10,200  ---  ---  1,242  0,443  ---  11,885 

 11  18,622  ---  ---  1,242  0,429  ---  20,293 

 12  24,743  ---  ---  1,242  0,443  ---  26,429 
  

 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:  136,035 GJ  37,787 MWh  137 kWh/m2 

 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:  ---  ---  --- 

 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:  136,035 GJ  37,787 MWh  137 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:  14,904 GJ  4,140 MWh  15 kWh/m2 

 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 

 Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:  14,904 GJ  4,140 MWh  15 kWh/m2 
  

 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:  5,219 GJ  1,450 MWh  5 kWh/m2 

 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:  5,219 GJ  1,450 MWh  5 kWh/m2 
  

  

 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:  156,157 GJ  43,377 MWh  157 kWh/m2 

  

 Měrná spotřeba energie dodané do budovy 
  

 Celková roční dodaná energie:  43377 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:  841,0 m3 

 Celková podlahová plocha budovy:  275,8 m2 
  

 Měrná spotřeba dodané energie EP,V:  51,6 kWh/(m3.a) 
  

Měrná spotřeba energie budovy EP,A:  157 kWh/(m2,a)
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Obrázek 24. Grafické znázornění průběhu teplot, tepelných výkonů a spotřeb energií pro RD Jemnice při průvzdušnosti 0 % 



 

 

82 

 

 

Obrázek 25. Grafické znázornění průběhu teplot, tepelných výkonů a spotřeb energií pro RD Jemnice při průvzdušnosti 30 % 
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Obrázek 26. Grafické znázornění průběhu teplot, tepelných výkonů a spotřeb energií pro RD Jemnice při průvzdušnosti 50 %
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8.4 Shrnutí výsledků 

V rámci diplomové práce byly porovnány 3 rodinné domy (RD Vratimov, 

RD Soběšice, RD Jemnice). U RD Vratimov ve třech variantách materiálového složení 

obvodových a nosných konstrukcí. Všechny konstrukce jsou dle PENB zařazeny do 

klasifikace C – vyhovující. Ve všech případech vychází výpočet dle normových metod 

s výrazně nepříznivou celkovou spotřebou energií. Porovnání bylo prováděno 

s výpočtovou intenzitou výměny vzduchu nh = 0,5 hod-1 (Tabulka 16). 

 

Tabulka 16. Porovnání celkových spotřeb energií mezi experimentální a normovou 

metodou výpočtu 

Popisovaný objekt 
Celková spotřeba energie 

vypočtená normovou 
metodou 

Celková spotřeba energie 
vypočtená nestacionární 

metodou 
RD Vratimov keramika 27 106 kWh/rok 5 816,0 kWh/rok 

RD Vratimov beton 28 716 kWh/rok 6 837,9 kWh/rok 

RD Vratimov lehká 29 809 kWh/rok 5 655,0 kWh/rok 

RD Soběšice 22 999 kWh/rok 12 802,3 kWh/rok 

RD Jemnice 43 377 kWh/rok 21 581,9 kWh/rok 

 

V rámci diplomové práce bylo provedeno porovnání průběhů teplot v obytných 

místnostech, tepelných výkonů a celkové spotřeby energie v jednotlivých místnostech 

ve výše uvedených stavebních objektech při různých mírách výměny vnitřního vzduchu. 

Rozdíly mezi celkovými spotřebami energií jsou popsány v Tabulce 17. S ohledem na 

grafické znázornění lze obecně tvrdit, že se zvyšující se mírou výměny vnitřního vzduchu 

v místnostech se v letním období snižují nejvyšší teploty v místnostech, v zimním období 

se zvyšují tepelné výkony i celková spotřeba energií v daných stavebních objektech. 

 
Tabulka 17. Porovnání celkových spotřeb energií při změně celkové intenzity výměny 
vzduchu  

Popisovaný objekt 
normová intenzita výměny vzduchu nh [hod-1] 

0,0 0,3 0,5 

RD Vratimov keramika 3 095,5 kWh/rok 4 718,5 kWh/rok 5 816,0 kWh/rok 

RD Vratimov beton 4 161,4 kWh/rok 5 765,8 kWh/rok 6 837,9 kWh/rok 

RD Vratimov lehká 2 986,9 kWh/rok 4 582,7 kWh/rok 5 655,0 kWh/rok 

RD Soběšice 9 771,9 kWh/rok 11 590,1 kWh/rok 12 802,3 kWh/rok 

RD Jemnice 15 415,5 kWh/rok 19 155,1 kWh/rok 21 581,9 kWh/rok 
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9 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo shrnutí poznatků ohledně fyzikálních pochodů 

tepelného šíření budovou, popis fyzikálních procesů souvisejících s tepelným šířením 

obálkou budovy a popis fyzikálních jevů tepelného šíření stavebními materiály. 

V teoretické části jsou popsány postupy hodnocení tepelně izolačních vlastností obálky 

budovy a jejich vliv na energetickou náročnost budov. 

V praktické části je provedeno porovnání normové výpočtové metody a výsledků 

dynamické simulace v programu Stabilita, přitom byly zadány totožné okrajové 

podmínky včetně vnitřních tepelných zdrojů. Ve všech případech bylo prokázáno, že při 

přesnějším výpočtu pomocí programu Stabilita vychází celková spotřeba energie nižší 

než u normové metody. Tyto rozdíly lze vysvětlit započtením tepelně-akumulačních 

vlastností použitých stavebních materiálů, neboť program Stabilita využívá nestacionární 

výpočetní postup s meteorologickými daty po 15 minutách a normová metoda 

quasistacionární postup s výpočetním krokem jednoho měsíce. Normový postup také 

využívá výrazně méně příznivé okrajové podmínky než použitá skutečně pozorovaná 

meteorologická data. 

Při porovnání chování stavebního objektu (RD Vratimov) stejného geometrického 

řešení pro různé stavební materiály byly využity tři varianty: varianta dle projektu, tedy 

z keramického zdiva Porotherm; varianta „betonová“ z dodatečně izolovaného 

monolitického betonu a „lehká“ varianta z pórobetonových tvárnic. Největší rozdíly mezi 

variantami jsou patrné hlavně v letním období, kdy se zvyšující se objemovou hmotností 

konstrukčního materiálu budovy se zlepšuje tepelná stabilita budovy, která je 

v grafickém znázornění nejlépe patrná na nejvyšších letních teplotách v místnostech. 

Tyto, pro uživatele domu, pozitivní projevy jsou přirozeným odrazem materiálových 

vlastností dané konstrukce, jako jsou tepelný odpor konstrukce, teplotní útlum 

konstrukce a fázový posun. Praktické zkušenosti pak ukazují, že návrh skladeb 

obvodových konstrukcí by měl splňovat požadavek, aby se fázový posun nacházel v 

intervalu 8 až 10 hodin za předpokladu harmonického kolísání vnějších teplot. 

V souvislosti vyvíjejících se požadavků na stavební konstrukce se stále se 

zpřísňujícími požadavky na energetickou náročnost budov, rostou i nároky na tepelně 

izolační vlastnosti materiálů tvořící obálku budovy. Jedná se zejména o tepelnou 

vodivost, jejíž hodnoty je nutno sledovat nejen u tepelně izolačních materiálů, ale také 

u materiálů tvořících nosnou část konstrukce. Lze tedy do budoucna očekávat, že 

trendem v konstrukčních systémech obálek budov bude výstavba z materiálů s vyšší 

akumulační schopností tak, aby nebylo třeba dodávat takové množství energie do 

stavebních objektů. Pro vyšší akumulaci tepla je třeba navrhovat budovy z materiálů 
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s vyšší objemovou hmotností vhodně doplněné o progresivní tepelné izolace. Další 

možnou cestou jsou budovy z lehkých stavebních materiálů, které se doplní 

u pobytových místností, ve kterých se očekává vyšší požadované teploty (typicky 

koupelny), o akumulační obálky s vyšší tepelnou kapacitou. 

I nadále však bude platit, že mimo pozornost stavebním materiálům bude mít 

zásadní vliv na energetickou úsporu uspořádání stavebních objektů, zejména 

geometrické řešení a orientace budovy vzhledem ke světovým stranám. Zároveň je 

nutné uvážit zastínění budovy okolní zástavbou nebo okolní vegetací. 
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

q…hustota tepelného toku [W·m-2]  

λ…součinitel tepelné vodivosti [W·m-1·K-1]  

grad t…teplotní gradient [K·m-1]  

qk…hustota tepelného toku při proudění [W·m-2]  

k…součinitel prostupu tepla při proudění [W·m-2 K-1]  

t…teplota vzduchu [°C]  

tp…teplota povrchu konstrukce [°C]  

Q0…celková dopadající energie dopadající na těleso [J]  

QA…část energie pohlcená tělesem [J]  

QR…část energie odražená tělesem [J]  

QT…část energie procházející tělesem [J]  

qč…hustota zářivého toku absolutně černého tělesa [W·m-2]  

Cč…Stefan-Boltzmannova konstanta CČ = 5,67 W·m-2·K-4 

T…termodynamická teplota [K]  

ε…emisivita záření [-]  

qs…hustota zářivého toku šedého tělesa [W·m-2]  

q…vektor hustoty ustáleného tepelného toku sdíleného vedením proudícího 

stejnorodým izotropním materiálem [W·m-2] 

E…tepelná energie (množství přivedeného tepla) [J] 

m…hmotnost materiálu [kg] 

Δθ…přírůstek teploty [K] 

λ…součinitel tepelné vodivosti [W·m-1 K-1] 

c…měrná tepelná kapacita [J·kg-1·K-1] 

ρ…objemová hmotnost ve stavu definované vlhkosti [kg·m-3] 

dj…tloušťka vrstvy j-té konstrukce [m] 

λj…součinitel tepelné vodivosti j-té konstrukce [W·m-1 K-1] 

L…vypočtená tepelná propustnost hodnoceným detailem [W·m-1 K-1] 

Uj…součinitel prostupu tepla j-té dílčí plošné konstrukce [W·m-2 K-1] 

lj…délka j-té konstrukce [m] 

δA…součinitel difúzní vodivosti vzduchu [kg·m-1·s-1·Pa-1] 

δ…součinitel difúzní vodivosti materiálu [kg·m-1·s-1·Pa-1] 

fRsi N…požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-]  

fRsi cr…kritický teplotní faktor vnitřního povrchu [-]  

θai …návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C]  
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θex…návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně konstrukce v zimním 

období [°C]  

ϕ i … relativní vlhkost vnitřního vzduchu pro stanovení požadavku na nejnižší vnitřní 

povrchovou teplotu konstrukce [%]  

φi…návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období [%] 

Δφi…bezpečnostní vlhkostní přirážka podle ČSN EN ISO 13788 [%] 

φi…návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období [%] 

Δφr…změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty venkovního vzduchu [K-1]  

θae…návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období podle ČSN 73 0540-3 [°C]  

Δφi…bezpečnostní vlhkostní přirážka podle ČSN EN ISO 13788 [%] 

ϕsi cr…kritická vnitřní povrchová vlhkost  [%] 

e1…součinitel typu budovy [-]   

θim…převažující návrhová vnitřní teplota [°C]   

Δθ10 N…požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C]   

n50…celkové intenzity výměny vzduchu [h-1] 

Ri…tepelný odpor i-té konstrukce [m2·K·W-1]  

Rk…tepelný odpor k-té vrstvy i-té konstrukce [m2·K·W-1]  

dk…tloušťka k-té vrstvy [m]  

λk…součinitel tepelné vodivosti materiálu tvořící k-tou vrstvu [W·m-1·K-1]  

Hti…měrná tepelná ztráta i-té konstrukce [W·K-1]  

Ai…plocha i-té konstrukce [m2]  

Ui…součinitel prostupu tepla i-té konstrukce [W·m-2·K-1]  

bi…redukční teplotní součinitel [-]  

A…celková plocha obálky budovy [m2]  

ΔU…přirážka k součiniteli prostupu tepla U [W·m-2·K-1]  

CI…klasifikační ukazatel [W·m-2·K-1]  

Uem…průměrný součinitel prostupu tepla [W·m-2·K-1]  

Uem N…požadovaný součinitel prostupu tepla referenční budovy [W·m-2·K-1]  

 

PENB Průkaz energetické náročnosti 

EŠOB Energetický štítek obálky budovy  
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