
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

MATEMATICKÁ SIMULACE PRŮBĚHU 
TEPLOT V PODZÁKLADÍ A VYTVOŘENÍ 
MODELU ODPOVÍDAJÍCÍHO REÁLNÉMU 
STAVU  
MATHEMATICAL SIMULATION OF TEMPERATURE PROFILE IN THE 
SUBSOIL AND CREATION OF A MODEL CORRESPONDING ITS REAL STATE  
TEZE DISERTAČNÍ PRÁCE  
SUMMARY OF DOCTORAL THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Ing. Pavlína Charvátová  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. KAREL ČUPR, CSc.  

BRNO 2020  



 

 

Klíčová slova  

Zemina, terén, základová půda, založení objektu, teplotní pole, teplota, izoterma, 

minimální povrchová teplota, teplotní faktor vnitřního povrchu, tepelný tok, potřeba 

tepla na vytápění.  

Keywords  

Soil, terrain, foundation soil, foundation of object, temperature field, temperature, 

isotherm, minimum surface temperature, internal surface temperature factor, heat 

flow, heat demand for heating.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rukopis disertační práce je uložen na Ústavu pozemního stavitelství, Fakultě sta-

vební, VUT v Brně. 

© Ing. Pavlína Charvátová, 2020 



 

 Obsah 

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

2 Současný stav řešené problematiky ....................................................................................... 5 

2.1 Možnosti modelování teplot pod objektem ...................................................................... 6 

2.1.1 Výpočet povrchových teplot .................................................................................... 6 

2.1.2 Výpočet tepelných toků ........................................................................................... 6 

3 Cíle disertační práce a metody zpracování ............................................................................. 7 

3.1 Vytyčení cílů .................................................................................................................. 7 

3.2 Metody zpracování ......................................................................................................... 7 

4 Popis a dílčí výsledky jednotlivých metod zpracování ........................................................... 8 

4.1 Výchozí data ................................................................................................................... 8 

4.2 Výpočtový model zeminy bez objektu ............................................................................ 9 

4.3 Osazení objektu do výpočtového modelu ...................................................................... 11 

4.3.1 Označení a popis výpočtů ...................................................................................... 12 

4.3.2 Vlastnosti materiálů ............................................................................................... 12 

4.3.3 Okrajové podmínky ............................................................................................... 13 

5 Vyhodnocení výpočtových modelů ..................................................................................... 14 

5.1 Průběh teploty ............................................................................................................... 14 

5.2 Teplotní faktor vnitřního povrchu ................................................................................. 18 

5.3 Ustálený měrný tepelný tok .......................................................................................... 20 

6 Závěry ................................................................................................................................. 24 

6.1 Doporučení pro technickou praxi .................................................................................. 25 

6.2 Možnost dalšího výzkumu ............................................................................................ 26 

7 Seznam použitých zdrojů .................................................................................................... 27 

8 Curriculum vitae ................................................................................................................. 28 

9 Abstract .............................................................................................................................. 30 

 



4 

1 Úvod 

Rozložení teplot v zemině je stále málo prozkoumanou oblastí. Počátkem minulého sto-

letí a v předchozí době se lidé teplotou v zemině příliš nezabývali, ta pro ně byla určují-

cí zejména pro možnost zmrznutí vody pod terénem. V českých zemích byla empiricky 

stanovena nezámrzná hloubka, tedy hloubka, ve které během zimního období nedojde 

ke zmrznutí kapalné fáze vody, na 100 cm pro teplotu exteriéru -20 °C. 

Teplota v zemině se využívá ve stavebnictví především pro stanovení tepelných ztrát 

budov. Kvantifikování tepelných ztrát budov však započalo až s instalacemi ústředního 

vytápění. 

Dimenzování vytápění v českých zemích počalo v první polovině minulého století 

a bylo upraveno normami, např. ČSN 10503 z roku 1949. 

Později se toto dimenzování řídilo novou normou ČSN 06 0210 – Výpočet tepelných 

ztrát budov při ústředním vytápění [1, 2]. Tato norma je původně z roku 1961. Postupně 

doznávala změn. Tato norma byla zrušena v listopadu 2008. Předpokládalo se, že teplo-

ta zeminy je pro výpočtovou vnější teplotu konstantní a teplo z budovy prochází kon-

strukcí do zeminy. 

V současné době se výpočet tepelných ztrát zeminou řídí podle ČSN EN ISO 13 370 

Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody z roku 2018 [3]. 

Norma platila od roku 2000 do roku 2008 souběžně s normou ČSN 06 0210. Výpočty se 

provádějí převážně pro stacionární teplotní pole, i když v této normě je uvedena mož-

nost využít i roční periodické tepelné toky. Tato norma postupuje jiným způsobem – 

předpokládá, že teplo uniká zeminou z budovy do okolního prostředí.  

Skutečnost tepelného toku z budovy zeminou je však zcela jiná, dosud není přesně ur-

čena. Lze předpokládat, že tepelný tok z budovy se bude skládat z tepelného toku do 

zeminy, kde dojde k jejímu dalšímu přenosu zeminou, popřípadě bude odvedena spodní 

vodou, a dále že půjde o přenos do okolí tak, jak předpokládá ČSN EN ISO 13 370. 

Tato teze zatím nebyla ověřena, avšak měřeními skutečných teplot v podzákladí různí 

autoři dospěli k tomu, že teplota neodpovídá teoretickému předpokladu.  
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2 Současný stav řešené problematiky 

Měření teploty zeminy pod objektem není snadno realizovatelné, je potřeba s ním již 

dopředu počítat při realizaci objektu. To nebývá samozřejmostí, převážně se tedy mu-

síme spokojit pouze s určitým odhadem, jak vysoké teploty v zemině pod objektem mo-

hou být.  

Nejjednodušší odhad teplot v zemině pod objektem v České republice, který byl nejvíce 

používán, předepisovala norma ČSN 06 0210. Tato norma již není platná. Podle tohoto 

odhadu se teplota v zemině pod podlahou uvažovala 5 °C, a to přes celé zimní období. 

O hloubce pod podlahou, v níž by měla teplota 5 °C být, se norma ČSN 06 0210 nezmi-

ňovala. Ze souvislostí a ze zavedeného postupu výpočtu tepelných ztrát však šlo odvo-

dit, že se předpokládala těsně pod podlahou (pod podkladním betonem) [4]. 

Variantní odhad teplot v zemině pod objektem přináší novější evropská norma ČSN EN 

ISO 10211 [5]. Podle této normy se předpokládá, že pod podlahou objektu má zemina v 

hloubce 3 m pod terénem teplotu rovnou průměrné roční teplotě vnějšího vzduchu. Pro 

různé lokality v České republice do nadmořské výšky 1000 m n. m. by byla teplota 

v rozmezí od cca 3,5 °C do 8,5 °C, a to po celý rok. Teploty ve zmíněné třímetrové 

vrstvě zeminy se musí dopočítat na základě numerického řešení rovnice jedno- či více-

rozměrného vedení tepla [4]. 

Ze srovnání obou přístupů je zřejmé, že postup ČSN 06 0210 předpokládal jako dosti 

velké zjednodušení stejnou teplotu pod podlahou v celé její ploše. Ve skutečnosti je 

ovšem teplota v zemině pod podlahou u okrajů objektu vždy nižší než ve středu objektu, 

a to často až o několik stupňů. Pokud nás zajímají pouze tepelné ztráty prostupem pod-

lahou, nemusí nás tato skutečnost příliš znepokojovat. Zajímají-li nás ale teploty na sta-

vebních konstrukcích v kontaktu se zeminou nebo co nejpřesnější výpočet potřeby tepla 

na vytápění, je nutné s efekty vícerozměrného vedení tepla v zemině pod objektem po-

čítat. V takovém případě je třeba použít pro výpočet minimálně dvourozměrný model 

podlahy a přilehlé zeminy a rozložení teplot stanovit numerickým řešením vícerozměr-

ného ustáleného teplotního pole metodou sítí nebo metodou konečných prvků [4]. 
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2.1 Možnosti modelování teplot pod objektem 

Možnosti modelování teplot pod objektem jsou popsány v normě ČSN EN ISO 10211 

[5]. Tato norma stanovuje podrobnosti pro geometrický model pro numerický výpočet 

tepelných toků ke zhodnocení celkové tepelné ztráty budov nebo její části a také pro 

odvození lineárních a bodových činitelů prostupu tepla; dále pro výpočet minimálních 

povrchových teplot ke zhodnocení rizika povrchové kondenzace a stanovení teplotních 

faktorů povrchu. 

2.1.1 Výpočet povrchových teplot 

Při výpočtu povrchových teplot je okrajová podmínka umístěna tři metry pod terén, 

případně do hloubky jednoho metru pod podlahou, pokud je podlaha více než dva metry 

pod povrchem terénu. Teplota v zemině se v ČR obvykle předpokládá 5 °C, i když ČSN 

730540-3 (a starší vydání EN ISO 13788) doporučuje uvažovat teplotu v zemině shod-

nou s průměrnou roční teplotou venkovního vzduchu. Průměrná roční teplota venkovní-

ho vzduchu se pohybuje v ČR zhruba od 3 °C do 8 °C, proto je obvyklá hodnota 5 °C 

dobře použitelná.  

2.1.2 Výpočet tepelných toků 

Pro hodnocení tepelných toků se okrajová podmínka do zeminy vůbec nezadává, je zde 

tedy uvažována adiabatická podmínka. Adiabatickou podmínku si můžeme představit 

jako hranici, přes kterou nedochází k výměně tepla, tepelný tok přes tuto hranici je tedy 

nulový [4]. 

Adiabatická podmínka je na spodní a boční hraně výpočtového modelu. To znamená, že 

v tomto modelu veškerý tepelný tok přes konstrukce v kontaktu se zeminou prochází 

zeminou do venkovního prostředí. Pokud bude šířka podlahy 8 m, potom vzdálenost 

umístění boční hrany podmínky je 20 m od vnější hrany obvodové stěny a hloubka 

umístění na spodní straně je 20 m.  
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3 Cíle disertační práce a metody zpracování 

3.1 Vytyčení cílů 

Cílem práce je na základě reálných naměřených hodnot průběhu teplot v zemině mimo 

zastavěné území modelovat dynamickým výpočtem tepelnětechnické vlastnosti terénu 

a na základě zjištěného matematického modelu modelovat reálný průběh teplot 

v zastavěném území. 

Cílem disertační práce bylo najít co nejpřesnější odpovědi na otázky, které jsou rámco-

vě formulovány v následujících krocích: 

· vyhodnocení naměřených dat v zemině mimo zastavěné území po měřených vrst-

vách; 

· dynamický výpočet pro vytvoření co nejpřesnějšího výpočtového modelu, který 

odpovídá naměřeným teplotám v průběhu roku; 

· osazení objetu do vytvořeného výpočtového modelu; 

· porovnání minimálních povrchových teplot různým výpočtovým přístupem; 

· porovnání tepelných toků různým výpočtovým přístupem; 

· odvození jednoduššího a přesnějšího modelu pro zjišťování přenosu tepla 

z budovy zeminou. 

3.2  Metody zpracování 

Metodika zpracování disertační práce je rozdělena do následujících oblastí: 

· analýza dosavadních poznatků; 

· studium dostupné literatury a informací k dané problematice; 

· zpracování naměřených dat průběhů teplot v zemině; 

· modelování dynamického výpočtového modelu odpovídajícího realitě; 

· modelování stacionárních výpočtových modelů dle platných norem a modelování 

zjednodušeného výpočtového modelu odpovídajícímu skutečnosti; 

· porovnání jednotlivých výpočtových modelů. 
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4 Popis a dílčí výsledky jednotlivých metod 
zpracování 

4.1  Výchozí data 

Na pozemku Geofyzikálního ústavu AVČR v Praze-Spořilově je od roku 1994 monito-

rována teplota ve vybraných hloubkách ve dvou experimentálních vrtech hlubokých 150 

metrů (GFU-1) a 40 metrů (GFU-2) společně s měřením teploty vzduchu a dalších me-

teorologických parametrů v rámci klimatického experimentu.  

Pro výpočty a odladění výpočtového modelu jsou dále použita data z vrtu GFU-2 (40 

metrů hluboký) naměřená za rok 2017, jednalo se o nejucelenější data a teploty 

v zimním období dosahují nejnižších hodnot. V následující tabulce jsou uvedeny namě-

řené průměrné měsíční teploty v jednotlivých vrstvách, pro rok 2017: 

Tabulka 4-1: Průměrné měsíční teploty pro rok 2017 

 

V hloubce 10 m pod terénem jsou teploty již téměř ustálené, rozdíl v průběhu roku je 

cca necelé tři desetiny. Rozdíl maxima a minima v hloubce 15 m pod povrchem terénu 

je 0,08 °C, v hloubce 40 m pod povrchem je rozdíl maxima a minima 0,014 °C. 

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 4 5 7,5 10 15
leden 0,16 0,46 0,85 1,50 1,79 2,16 3,36 4,36 6,99 8,92 10,04 10,76 11,65 12,01 12,00 11,73 11,54
únor 0,50 0,83 1,31 1,70 1,88 2,09 2,85 3,81 5,89 7,78 8,61 9,53 10,59 11,25 11,92 11,77 11,56

březen 4,65 4,69 4,99 5,20 5,23 4,98 4,88 5,45 6,28 7,92 8,64 9,40 10,50 10,83 11,74 11,77 11,58
duben 9,68 9,45 9,03 8,74 8,65 8,55 8,38 8,22 8,35 8,86 9,25 9,69 10,31 10,65 11,49 11,73 11,60
květen 14,66 14,30 13,64 13,18 12,66 12,26 11,53 10,86 9,78 9,42 9,32 9,36 9,72 10,21 11,26 11,64 11,61
červen 18,91 18,58 18,06 17,59 17,06 16,61 15,64 14,63 12,60 11,57 10,83 10,41 10,17 10,33 11,11 11,53 11,62

červenec 19,60 19,33 18,95 18,60 18,20 17,92 17,20 16,40 14,55 13,41 12,43 11,76 10,99 10,75 11,06 11,44 11,61
srpen 19,60 19,44 19,21 18,95 18,68 18,45 17,86 17,19 15,62 14,58 13,60 12,86 11,86 11,34 11,14 11,39 11,59
září 14,71 14,90 15,16 15,29 15,44 15,56 15,70 15,69 15,29 14,77 14,13 13,54 12,57 11,91 11,32 11,40 11,58
říjen 12,07 12,28 12,61 12,81 13,03 13,21 13,51 13,70 13,94 13,89 13,73 13,47 12,88 12,32 11,54 11,45 11,56

listopad 5,86 6,13 6,85 7,45 7,68 7,89 8,71 9,60 10,81 11,74 11,98 12,00 11,99 12,17 11,75 11,53 11,56
prosinec 1,25 1,73 2,86 3,50 3,99 4,42 5,69 6,90 8,85 10,53 11,67 12,07 12,41 12,37 11,89 11,62 11,56

naměřené hodnoty 2017 (°C)

měsíc
hloubka pod terénem (m)
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Tabulka 4-2: Průměrné měsíční povrchové teploty a teploty 2 m nad povrchem pro rok 2017 

  
 

4.2 Výpočtový model zeminy bez objektu 

Na základě skutečně naměřených teplot byl vytvořen dynamický výpočtový model ze-

miny mimo objekt. Model tvoří 17 vrstev zeminy do hloubky 15 metrů pod terénem. Ve 

výpočtovém programu byla definována vrstva odpovídající vzdálenostem měřených 

teplot. Jednotlivým vrstvám byly přisouzeny konkrétní tepelně-fyzikální vlastnosti a 

změřené teploty byly do výpočtu vloženy jako Dirichletovy okrajové podmínky. Po-

stupně docházelo ke změnám tepelně-fyzikálních vlastností terénu tak, aby výpočet se 

zavedením Dirichletových okrajových podmínek platil pro celé teplotní pole vymezené 

místy s měřenou teplotou. Takto bylo postupováno od horní vrstvy ke spodní vrstvě. 

Výpočty byly modelovány ve výpočtovém programu Quickfield 5.6. Program 

QuickField je profesionální program pro řešení stacionárních i dynamických dvouroz-

měrných fyzikálních polí pomocí metody konečných prvků [6]. 

Výpočtový model byl odladěn co nejblíže skutečnosti, rozdíl naměřených a odladěných 

hodnot je pro zimní měsíce minimální. Kladné hodnoty rozdílu jsou na „straně bezpe-

čí“. U záporných hodnot rozdílu je odchylka minimální, vyšší rozdíl teplot je 

v teplejších měsících, a to proto, aby průběh teploty ve vrstvě zeminy odpovídající sinu-

soidě odpovídal co nejvíce teplotám v zimním chladnějším období. 

povrchová 
teplota

teplota 2 m nad 
terénem

leden -1,70 -3,92
únor -0,18 -1,45

březen 4,31 5,06
duben 10,20 9,65
květen 13,28 16,50
červen 16,77 20,46

červenec 22,47 22,69
srpen 18,73 19,94
září 13,26 14,32
říjen 7,26 8,86

listopad 4,51 5,23
prosinec -0,05 -2,20

měsíc
naměřené hodnoty 2017 (°C)
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Tabulka 4-3: Teploty v zemině výpočtového modelu 

 

Tabulka 4-4: Rozdíl naměřených hodnot teplot a hodnot výpočtového modelu 

 

Tabulka 4-5: Povrchové teploty a teploty 2 m nad povrchem z výpočtového modelu 

 

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 4 5 7,5 10 15
leden -0,70 -0,21 0,76 1,39 1,66 1,88 2,93 4,15 6,63 8,71 9,52 10,21 10,95 11,31 11,49 11,56 11,61
únor 0,44 0,74 1,35 1,74 1,93 2,08 2,86 3,82 5,97 7,98 8,83 9,61 10,53 11,02 11,31 11,45 11,60

březen 4,24 4,27 4,36 4,42 4,49 4,54 4,85 5,33 6,62 8,07 8,75 9,44 10,32 10,84 11,17 11,36 11,58
duben 9,66 9,44 9,00 8,72 8,65 8,59 8,37 8,25 8,40 8,95 9,31 9,74 10,39 10,82 11,12 11,31 11,56
květen 15,27 14,85 14,02 13,48 13,30 13,14 12,47 11,82 10,83 10,39 10,36 10,45 10,72 10,96 11,17 11,32 11,54
červen 19,56 19,06 18,08 17,43 17,19 16,99 16,06 15,07 13,27 12,01 11,61 11,36 11,21 11,22 11,30 11,38 11,54

červenec 21,37 20,94 20,08 19,52 19,28 19,09 18,18 17,13 15,05 13,36 12,73 12,23 11,74 11,54 11,48 11,48 11,54
srpen 20,22 19,98 19,49 19,17 19,01 18,89 18,25 17,46 15,70 14,09 13,42 12,83 12,16 11,83 11,66 11,59 11,55
září 16,43 16,45 16,47 16,49 16,45 16,43 16,26 15,95 15,05 14,01 13,50 13,00 12,37 12,01 11,79 11,68 11,57
říjen 11,00 11,29 11,83 12,19 12,29 12,38 12,74 13,03 13,27 13,12 12,94 12,70 12,30 12,03 11,84 11,73 11,59

listopad 5,40 5,88 6,81 7,42 7,64 7,83 8,64 9,46 10,84 11,68 11,90 11,99 11,97 11,89 11,80 11,72 11,61
prosinec 1,11 1,67 2,76 3,47 3,75 3,98 5,04 6,21 8,41 10,07 10,65 11,08 11,48 11,63 11,67 11,66 11,62

měsíc

výpočtový model - odladěné hodnoty (°C)
hloubka pod terénem (m)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 4 5 7,5 10 15
leden 0,86 0,67 0,10 0,11 0,13 0,28 0,43 0,21 0,36 0,21 0,52 0,55 0,70 0,70 0,51 0,17 -0,08
únor 0,05 0,08 -0,04 -0,04 -0,05 0,00 -0,01 -0,01 -0,09 -0,20 -0,22 -0,08 0,06 0,23 0,61 0,32 -0,04

březen 0,41 0,42 0,62 0,77 0,74 0,45 0,03 0,13 -0,34 -0,14 -0,11 -0,04 0,17 -0,02 0,56 0,41 0,00
duben 0,01 0,02 0,03 0,02 0,00 -0,03 0,01 -0,03 -0,05 -0,09 -0,06 -0,06 -0,09 -0,17 0,37 0,41 0,04
květen -0,61 -0,54 -0,38 -0,31 -0,64 -0,88 -0,94 -0,95 -1,05 -0,97 -1,04 -1,09 -1,00 -0,75 0,10 0,32 0,07
červen -0,64 -0,47 -0,02 0,16 -0,13 -0,37 -0,43 -0,44 -0,67 -0,44 -0,78 -0,94 -1,04 -0,90 -0,19 0,14 0,08

červenec -1,77 -1,60 -1,12 -0,92 -1,08 -1,17 -0,98 -0,73 -0,50 0,05 -0,30 -0,48 -0,75 -0,79 -0,41 -0,04 0,07
srpen -0,62 -0,54 -0,28 -0,22 -0,33 -0,44 -0,39 -0,26 -0,09 0,49 0,18 0,03 -0,30 -0,49 -0,52 -0,20 0,04
září -1,72 -1,55 -1,31 -1,19 -1,01 -0,87 -0,56 -0,27 0,24 0,76 0,63 0,53 0,20 -0,09 -0,47 -0,28 0,00
říjen 1,07 0,99 0,78 0,63 0,74 0,83 0,77 0,67 0,66 0,77 0,78 0,77 0,58 0,29 -0,30 -0,28 -0,03

listopad 0,46 0,25 0,04 0,03 0,05 0,06 0,07 0,13 -0,04 0,06 0,09 0,01 0,02 0,28 -0,05 -0,19 -0,05
prosinec 0,14 0,06 0,10 0,03 0,24 0,43 0,65 0,68 0,44 0,46 1,03 0,99 0,92 0,74 0,23 -0,04 -0,06

rozdíl naměřených a odladěných hodnot (°C)

měsíc
hloubka pod terénem (m)

povrchová teplota teplota 2 m nad 
terénem

leden -1,74 -4,24
únor -0,19 -2,43

březen 4,17 2,49
duben 10,17 9,22
květen 16,19 15,95
červen 20,63 20,88

červenec 22,29 22,68
srpen 20,74 20,88
září 16,38 15,95
říjen 10,39 9,22

listopad 4,36 2,50
prosinec -0,08 -2,43

měsíc
výpočtový model (°C)
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4.3 Osazení objektu do výpočtového modelu 

Do vytvořeného odladěného výpočtového modelu zeminy byly osazeny detaily založení 

objektu a byly provedeny další výpočty. Výpočty byly provedeny pro celkem 21 detai-

lů, jedná se o 9 základních detailů založení objektu s různou výškou terénu. Dále byly 

pro každý detail uvažovány varianty různé tloušťky tepelné izolace. 

 

Obrázek 4-1: Schéma hodnocených detailů 

Detail č. 1 až 3 je založení objektu na terénu. Tepelná izolace v podlaze je z pěnového 

polystyrenu variantně v tl. 0 mm, 100 mm a 200 mm. Detail 4 až 6 je založení objektu 
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pod terénem, obě patra jsou vytápěná. Tepelná izolace v podlaze na terénu je v tl. 80 

mm, 140 mm a 180 mm. Tepelná izolace stěny pod terénem a soklu je v tl. 80 mm, 140 

mm a 200 mm. Obvodová stěna nad terénem je s tepelnou izolací v tl. 100 mm, 160 mm 

a 220 mm. Detail 7 až 9 je obdobný jako detaily 4 až 6, pouze první patro objektu, které 

je pod terénem, je temperované na teplotu 10 °C.  Detaily jsou hodnoceny pouze v jedné 

variantě tepelné izolace (podlaha tl. 80 mm, stěna pod terénem a sokl tl. 80 mm a stěna 

nad terénem tl. 100 mm). Strop nad prvním patrem je s tepelnou izolací v tl. 80 mm. 

4.3.1  Označení a popis výpočtů 

Pro každý detail bylo dále provedeno deset různých výpočtů, z toho pět výpočtů pro 

výpočet minimální povrchové teploty a stanovení teplotního faktoru a pět výpočtů pro 

výpočet tepelných toků a následně tepelných ztrát. Jednotlivé výpočty a jejich označení 

jsou popsány dále. 

A – dynamický výpočet pro odladěný model zeminy podle skutečného průběhu teplot 

po jednotlivých vrstvách. Výpočet je proveden pro 5 let, výsledné hodnoty jsou odečte-

ny v 5. roce výpočtu, kdy je výpočetní model ustálen. 

B – stacionární výpočet stejného modelu jako pro dynamický výpočet, zemina je uva-

žována po vrstvách, vlastnosti zeminy vychází z dynamického výpočtu. Návrhová tep-

lota pro exteriér je uvažována jako nejnižší teplota z průměrných měsíčních teplot. 

C – stacionární výpočet dle požadavků norem 

D – stacionární výpočet pro nově navržený model 1 (teplota 8 °C 2 m pod terénem) 

E – stacionární výpočet pro nově navržený model 2 (teplota 10 °C 2 m pod terénem) 

4.3.2 Vlastnosti materiálů 

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti běžných stavebních materiálů jsou převzaty 

z normových tabulek nebo z podkladů výrobců. Pro výpočty jsou uvažovány návrhové 

konstantní hodnoty tepelné vodivosti. Pro anizotropní materiály, jedná se zejména o 

cihelné tvarovky, jsou uvažovány hodnoty tepelné vodivosti rozdílné pro jednotlivé 

směry vedení tepla.  
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Objemová hmotnost a měrná tepelná kapacita jsou převzaty z normových tabulek nebo 

z podkladů výrobců. 

Pro výpočet A a B byly odladěny vlastnosti zeminy po jednotlivých vrstvách ve vý-

počtovém modelu. Pro výpočet C, D a E byly použity vlastnosti zeminy dle ČSN EN 

ISO 13 370 [3]. Tepelná vodivost zeminy je do výpočtu uvažována pro neznámý typ 

zeminy hodnotou 2,0 W/(m∙K). 

4.3.3  Okrajové podmínky 

Teplota interiéru a exteriéru 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu je rovna návrhové vnitřní teplotě, ve výpočtech je 

uvažována teplota 21 °C. Návrhová venkovní teplota je teplota venkovního vzduchu, 

pro normové výpočty (C, D, E) je ve výpočtech uvažována teplota -15 °C. Pro dyna-

mický výpočet A je uvažována teplota dle naměřených průměrných měsíčních teplot. 

Pro stěnu byla uvažována teplota naměřená 2 metry nad povrchem terénu. Pro výpočet 

B (stacionární, ale stejný model jako dynamický) je teplota uvažována jako nejnižší 

měsíční teplota odladěného výpočtového modelu.  

Teplota v zemině 

Pro dynamický výpočet A byl vytvořen výpočtový model odpovídající skutečně namě-

řeným hodnotám teplot v zemině po jednotlivých vrstvách. Pro stacionární výpočet B je 

v hloubce 15 m pod povrchem teplota odpovídající minimální naměřené teplotě v této 

hloubce, tj. 11,5 °C. Normový výpočet C má pro výpočet minimální povrchové teploty 

teplotu 5 °C umístěnou 3 m pod povrchem terénu, případně 1 m pod podlahou podskle-

peného objektu. Pro výpočet tepelných toků se teplota do zeminy nezadává, je zde uva-

žována adiabatická podmínka. Pro výpočet D a E je podmínka umístěna 2 m pod 

povrchem terénu, u podsklepeného objektu 1 m pod podlahou na terénu s přechodem do 

2 m pod povrchem terénu. Ve výpočtu D je uvažována teplota v zemině 8 °C a ve vý-

počtu E je uvažována teplota v zemině 10 °C.  

Odpor na přestupu tepla 

Tepelné odpory při přestupu tepla jsou do výpočtů použity dle ČSN 73 0540-3 [7]. 
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5  Vyhodnocení výpočtových modelů 

5.1 Průběh teploty 

Pro vytvoření zjednodušeného výpočtového modelu byla výchozí teplota v hloubce 2 m 

pod povrchem terénu. Tato hloubka je už dostatečně hluboká a vzdálená od nezámrzné 

hloubky, podle průběhu roční teploty bez osazeného objektu je v této hloubce 8 °C 

v nejchladnějším období roku. Zároveň je výpočtový model dostatečně velký a geomet-

rie není zbytečně rozměrově velká. Jaký je průběh teploty v hloubce 2 m pod povrchem 

terénu při osazení objektu do terénu, je patrné z následujících tabulek, které jsou uvede-

ny pro vybrané způsoby založení a tloušťky tepelných izolací. 

Detail 01_02 

Jedná se o detail, který má podlahu na terénu umístěnou nejvýše ze všech hodnocených 

detailů tohoto typu (0,5 m nad povrchem terénu), také má největší tl. tepelné izolace 

(200 mm). U tohoto detailu je proto předpoklad, že teplota pod objektem bude nejnižší.  

Tabulka 5-1: Teplota v hloubce 2 m pod povrchem – založení 01_02 

 

Nejmenší rozdíl teplot v průběhu roku je uprostřed budovy, kde se teplota pohybuje od 

11,59 °C do 13,26 °C. V místě základu obvodové stěny je nejnižší teplota v únoru 9,26 

°C, a sice z vnější hrany základu směrem k exteriéru. Poté teplota mírně klesá se zvětšu-

jící se vzdáleností od objektu, 1 m od objektu je minimální teplota v únoru 8,63 °C, 2 m 

od objektu je minimální teplota v únoru 8,31 °C. Ve vzdálenosti 5 m, 10 m a 20 m od 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bez budovy 8,71 7,98 8,07 8,95 10,39 12,01 13,36 14,09 14,01 13,12 11,68 10,07

0 prostředek budovy 12,29 11,89 11,63 11,59 11,77 12,12 12,56 12,96 13,21 13,26 13,08 12,72
3,5 vnitřní hrana základu 10,20 9,70 9,74 10,31 11,26 12,33 13,24 13,74 13,70 13,13 12,18 11,11
4 vnější hrana základu 9,78 9,26 9,36 10,05 11,15 12,37 13,37 13,89 13,79 13,10 12,00 10,78
5 1 m od budovy 9,21 8,63 8,78 9,62 10,92 12,34 13,50 14,08 13,93 13,09 11,78 10,36
6 2 m od budovy 8,94 8,31 8,45 9,34 10,73 12,26 13,51 14,14 13,99 13,11 11,71 10,19
9 5 m od budovy 8,75 8,04 8,15 9,04 10,49 12,10 13,43 14,14 14,04 13,14 11,69 10,09

14 10 m od budovy 8,72 7,99 8,08 8,96 10,41 12,03 13,38 14,11 14,02 13,14 11,69 10,08
24 20 m od budovy 8,71 7,98 8,07 8,95 10,39 12,01 13,36 14,10 14,01 13,13 11,69 10,07

Teplota 2 m pod povrchem - založení 01_02 (°C)
vzdálenost 
od středu 

budovy (m)

místo měsíc
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budovy jsou si již teploty velmi podobné (8,04 °C, 7,99 °C a 7,98 °C) a zároveň jsou 

s minimálními rozdíly totožné s teplotou v terénu bez objektu (7,98 °C).  

Detail 01_01 

Úroveň podlahy na terénu je 0,5 m nad povrchem terénu. Tepelná izolace v podlaze je 

tl. 100 mm. 

Tabulka 5-2: Teplota v hloubce 2 m pod povrchem – založení 01_01 

 

Nejmenší rozdíl teplot v průběhu roku je uprostřed budovy, teplota se pohybuje od 

12,07 °C do 13,6 °C. V místě základu obvodové stěny je nejnižší teplota v únoru 9,44 

°C, a sice z vnější hrany základu směrem k exteriéru. Poté teplota mírně klesá se zvětšu-

jící se vzdáleností od objektu, 1 m od objektu je minimální teplota v únoru 8,73 °C, 2 m 

od objektu je minimální teplota v únoru 8,36 °C. Ve vzdálenosti 5 m, 10 m a 20 m od 

budovy jsou si již teploty velmi podobné (8,05 °C, 7,99 °C a 7,98 °C) a zároveň jsou 

s minimálními rozdíly totožné s teplotou v terénu bez objektu (7,98 °C). 

Detail 01_00 

Úroveň podlahy na terénu je 0,5 m nad povrchem terénu. Tepelná izolace v podlaze 

není. 

Nejmenší rozdíl teplot v průběhu roku je uprostřed budovy, kde se teplota pohybuje od 

13,39 °C do 14,46 °C. V místě základu obvodové stěny je nejnižší teplota v únoru 10,09 

°C, a sice z vnější hrany základu směrem k exteriéru. Poté teplota mírně klesá se zvětšu-

jící se vzdáleností od objektu, 1 m od objektu je minimální teplota v únoru 9,1 °C, 2 m 

od objektu je minimální teplota v únoru 8,58 °C. Ve vzdálenosti 5 m, 10 m a 20 m od 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bez budovy 8,71 7,98 8,07 8,95 10,39 12,01 13,36 14,09 14,01 13,12 11,68 10,07

0 prostředek budovy 12,69 12,33 12,10 12,07 12,24 12,57 12,97 13,34 13,57 13,60 13,43 13,10
3,5 vnitřní hrana základu 10,42 9,93 9,98 10,55 11,49 12,55 13,44 13,93 13,88 13,31 12,37 11,31
4 vnější hrana základu 9,95 9,44 9,54 10,24 11,33 12,54 13,53 14,04 13,93 13,24 12,14 10,94
5 1 m od budovy 9,30 8,73 8,88 9,72 11,03 12,45 13,59 14,17 14,01 13,17 11,87 10,45
6 2 m od budovy 9,00 8,36 8,51 9,40 10,80 12,32 13,57 14,20 14,05 13,16 11,77 10,24
9 5 m od budovy 8,76 8,05 8,16 9,06 10,51 12,11 13,45 14,16 14,05 13,15 11,71 10,10

14 10 m od budovy 8,72 7,99 8,08 8,97 10,41 12,03 13,39 14,12 14,03 13,14 11,70 10,08
24 20 m od budovy 8,72 7,98 8,07 8,95 10,39 12,01 13,37 14,10 14,01 13,13 11,69 10,07

Teplota 2 m pod povrchem - založení 01_01 (°C)
vzdálenost 
od středu 

budovy (m)

místo měsíc
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budovy jsou si již teploty velmi podobné (8,1 °C, 8,01 °C a 7,99 °C) a zároveň jsou 

s minimálními rozdíly totožné s teplotou v terénu bez objektu (7,98 °C). 

Tabulka 5-3: Teplota v hloubce 2 m pod povrchem – založení 01_00 

 
 

Detail 04_02 

Jedná se o detail s vytápěným suterénem, který má podlahu na terénu umístěnou nejvý-

še ze všech hodnocených detailů tohoto typu (1,0 m pod povrchem terénu), také má 

největší tl. tepelné izolace (180 mm). U tohoto detailu je proto předpoklad, že teplota 

pod objektem bude nejnižší.  

Tabulka 5-4: Teplota v hloubce 2 m pod povrchem – založení 04_02 

 

Nejmenší rozdíl teplot v průběhu roku je uprostřed budovy, kde se teplota pohybuje od 

13,15 °C do 13,72 °C. V místě základu obvodové stěny je nejnižší teplota v únoru 10,76 

°C, a to z vnější hrany základu směrem k exteriéru. Poté teplota klesá se zvětšující se 

vzdáleností od objektu, 1 m od objektu je minimální teplota v únoru 9,1 °C, 2 m od ob-

jektu je minimální teplota v únoru 8,53 °C. Ve vzdálenosti 5 m, 10 m a 20 m od budovy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bez budovy 8,71 7,98 8,07 8,95 10,39 12,01 13,36 14,09 14,01 13,12 11,68 10,07

0 prostředek budovy 13,83 13,57 13,41 13,39 13,51 13,74 14,02 14,27 14,43 14,46 14,34 14,11
3,5 vnitřní hrana základu 11,17 10,75 10,82 11,36 12,22 13,19 13,98 14,40 14,33 13,79 12,93 11,97
4 vnější hrana základu 10,55 10,09 10,21 10,88 11,92 13,05 13,97 14,42 14,30 13,63 12,59 11,46
5 1 m od budovy 9,65 9,10 9,27 10,11 11,39 12,76 13,87 14,41 14,24 13,41 12,13 10,75
6 2 m od budovy 9,19 8,58 8,74 9,63 11,01 12,52 13,74 14,35 14,19 13,30 11,92 10,41
9 5 m od budovy 8,81 8,10 8,22 9,12 10,57 12,17 13,51 14,21 14,10 13,20 11,75 10,14

14 10 m od budovy 8,74 8,01 8,10 8,98 10,43 12,05 13,40 14,13 14,04 13,15 11,71 10,09
24 20 m od budovy 8,72 7,99 8,07 8,95 10,40 12,01 13,37 14,10 14,02 13,13 11,69 10,08

Teplota 2 m pod povrchem - založení 01_00 (°C)
vzdálenost 
od středu 

budovy (m)

místo měsíc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bez budovy 8,71 7,98 8,07 8,95 10,39 12,01 13,36 14,09 14,01 13,12 11,68 10,07

0 prostředek budovy 13,49 13,34 13,21 13,15 13,16 13,24 13,38 13,53 13,65 13,72 13,71 13,63
3,5 vnitřní hrana základu 12,39 12,09 12,07 12,33 12,81 13,37 13,86 14,16 14,18 13,91 13,44 12,88
4 vnější hrana základu 11,12 10,76 10,85 11,39 12,21 13,11 13,84 14,20 14,11 13,57 12,75 11,85
5 1 m od budovy 9,59 9,10 9,31 10,18 11,46 12,82 13,89 14,39 14,17 13,30 12,02 10,66
6 2 m od budovy 9,12 8,53 8,73 9,65 11,05 12,56 13,77 14,36 14,16 13,24 11,84 10,33
9 5 m od budovy 8,80 8,10 8,21 9,12 10,57 12,18 13,51 14,21 14,10 13,19 11,74 10,13

14 10 m od budovy 8,73 8,00 8,10 8,98 10,43 12,05 13,40 14,13 14,04 13,15 11,70 10,09
24 20 m od budovy 8,72 7,98 8,07 8,95 10,40 12,01 13,37 14,10 14,02 13,13 11,69 10,07

Teplota 2 m pod povrchem - založení 04_02 (°C)
vzdálenost 
od středu 

budovy (m)

místo měsíc
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jsou si již teploty velmi podobné (8,1 °C, 8,0 °C a 7,98 °C) a zároveň jsou 

s minimálními rozdíly totožné s teplotou v terénu bez objektu (7,98 °C). 

Z výše uvedených průběhů teplot vybraných detailů v hloubce 2 m pod povrchem teré-

nu je patrné, že minimální průměrná měsíční teplota v této hloubce je 8 °C a vyšší. 

V místě pod objektem je největší minimální teplota vždy uprostřed objektu. Čím větší 

tloušťka tepelné izolace je v podlaze, tím je tato teplota nižší.  

V objektu založeném na terénu (výška podlahy 0,5 m nad terénem) je u podlahy 

s tepelnou izolací tl. 200 mm uprostřed budovy minimální teplota 11,59 °C a na vnější 

hraně základu je minimální teplota 9,26 °C. U podlahy s tepelnou izolací tl. 100 mm je 

uprostřed budovy minimální teplota 12,07 °C a na vnější hraně základu je minimální 

teplota 9,44 °C. U podlahy bez tepelné izolace je uprostřed budovy minimální teplota 

13,39 °C a na vnější hraně základu je minimální teplota 10,09 °C. V objektu 

s vytápěným suterénem (výška podlahy suterénu na terénu 1,0 m pod terénem) je u pod-

lahy s tepelnou izolací tl. 180 mm uprostřed budovy minimální teplota 13,15 °C a na 

vnější hraně základu je minimální teplota 10,76 °C. 

Tyto poznatky potvrzují správný předpoklad navržených zjednodušených výpočtových 

modelů s okrajovou podmínkou v zemině v hloubce dva metry pod podlahou, případně 

v hloubce jeden metr pod podlahou, pokud je podlaha více než jeden metr pod po-

vrchem terénu. Jedná se o výpočtový model E, který uvažuje konstantní teplotu 10 °C 

v hloubce 2 m pod podlahou, a výpočtový model D, který uvažuje konstantní teplotu 

8 °C v hloubce 2 m pod podlahou na terénu.  

Geometrie navrženého zjednodušeného výpočtového modelu je stejná pro výpočet te-

pelných toků ke zhodnocení celkové tepelné ztráty budov nebo její části a také pro od-

vození lineárních a bodových činitelů prostupu tepla; dále pro výpočet minimálních 

povrchových teplot ke zhodnocení rizika povrchové kondenzace a stanovení teplotních 

faktorů povrchu. Tyto dva výpočty se liší pouze v zadávaném odporu při přestupu tepla 

na vnitřním povrchu. 
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5.2  Teplotní faktor vnitřního povrchu 

Pro vyhodnocení minimální povrchové teploty byl proveden přepočet z minimální 

vnitřní povrchové teploty na teplotní faktor vnitřního povrchu. V následující tabulce 

jsou uvedeny teplotní faktory vnitřního povrchu pro jednotlivé detaily založení objektu 

a jednotlivé typy výpočtů: 

Tabulka 5-5: Teplotní faktor vnitřního povrchu pro jednotlivé detaily a výpočty 

 

V následující tabulce jsou uvedeny rozdíly hodnot teplotního faktoru vnitřního povrchu 

při různém typu výpočtu. Kladné hodnoty rozdílů teplotních faktorů vnitřního povrchu 

jsou „hodnoty na straně bezpečí“. Důležité porovnání je porovnání výpočtu odladěného 

dle skutečnosti a normového A2–C2 a porovnání výpočtu odladěného dle skutečnosti a 

zjednodušeného výpočtového modelu A2–E2. Bližších hodnot teplotních faktorů vnitř-

ního povrchu skutečnosti je dosaženo výpočtem E2, případně D2, tj. porovnáním vý-

počtu A2–E2 a A2–D2. 

01_00 01_01 01_02 02_00 02_01 02_02 03_00 03_01 03_02
A2 0,824 0,906 0,931 0,872 0,928 0,946 0,898 0,955 0,954
B2 0,823 0,904 0,928 0,866 0,923 0,942 0,890 0,934 0,949
C2 0,736 0,858 0,896 0,776 0,879 0,910 0,803 0,891 0,919
D2 0,748 0,868 0,904 0,794 0,894 0,922 0,826 0,910 0,933
E2 0,754 0,872 0,907 0,803 0,900 0,926 0,839 0,917 0,939

04_00 04_01 04_02 05_00 05_01 05_02 06_00 06_01 06_02
A2 0,923 0,933 0,939 0,932 0,939 0,943 0,932 0,938 0,943
B2 0,916 0,926 0,932 0,926 0,933 0,938 0,928 0,934 0,939
C2 0,853 0,874 0,888 0,864 0,883 0,893 0,870 0,885 0,895
D2 0,876 0,895 0,907 0,891 0,906 0,914 0,899 0,912 0,920
E2 0,889 0,907 0,918 0,905 0,919 0,926 0,914 0,925 0,932

07_00 08_00 09_00
A2 0,903 0,903 0,910
B2 0,905 0,905 0,910
C2 0,875 0,874 0,877
D2 0,875 0,874 0,881
E2 0,875 0,874 0,882

teplotní faktor (-)
detail

detail

výpočet

výpočet

výpočet detail
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Tabulka 5-6: Rozdíl teplotních faktorů vnitřního povrchu jednotlivých výpočtů 

 

Teplotní faktory vnitřního povrchu pro detaily založení na terénu se od sebe liší u vý-

počtu C2, D2 a E2 v rámci setin či tisícin, hodnoty jsou si velmi blízké. Bližších hodnot 

v porovnání se skutečností (dynamický výpočet A2) dosahuje výpočet E2. 

Teplotní faktory vnitřního povrchu pro detaily založení s vytápěným suterénem se od 

sebe liší u výpočtu C2, D2 a E2 v rámci setin, hodnoty jsou si blízké. Bližších hodnot 

v porovnání se skutečností (dynamický výpočet A2) dosahuje opět výpočet E2.  

01_00 01_01 01_02 02_00 02_01 02_02 03_00 03_01 03_02
A2-C2 0,088 0,047 0,035 0,096 0,050 0,036 0,095 0,064 0,035
B2-C2 0,087 0,045 0,032 0,090 0,044 0,032 0,087 0,043 0,030
A2-D2 0,076 0,037 0,027 0,078 0,035 0,024 0,072 0,045 0,021
B2-D2 0,076 0,035 0,024 0,072 0,029 0,020 0,064 0,024 0,016
A2-E2 0,070 0,034 0,024 0,068 0,029 0,019 0,059 0,038 0,015
B2-E2 0,070 0,031 0,021 0,062 0,023 0,015 0,051 0,017 0,011
C2-D2 -0,012 -0,010 -0,008 -0,018 -0,015 -0,012 -0,023 -0,018 -0,014
C2-E2 -0,017 -0,014 -0,011 -0,028 -0,021 -0,016 -0,036 -0,026 -0,020

04_00 04_01 04_02 05_00 05_01 05_02 06_00 06_01 06_02
A2-C2 0,071 0,058 0,051 0,068 0,056 0,050 0,062 0,053 0,048
B2-C2 0,063 0,052 0,044 0,062 0,050 0,045 0,058 0,048 0,043
A2-D2 0,047 0,037 0,031 0,042 0,033 0,029 0,033 0,026 0,023
B2-D2 0,040 0,031 0,025 0,035 0,027 0,024 0,028 0,022 0,019
A2-E2 0,034 0,025 0,020 0,027 0,020 0,017 0,018 0,013 0,011
B2-E2 0,026 0,018 0,014 0,020 0,014 0,012 0,013 0,009 0,007
C2-D2 -0,023 -0,021 -0,019 -0,027 -0,023 -0,021 -0,030 -0,027 -0,024
C2-E2 -0,037 -0,033 -0,030 -0,041 -0,036 -0,033 -0,045 -0,040 -0,036

07_00 08_00 09_00
A2-C2 0,029 0,029 0,033
B2-C2 0,030 0,031 0,033
A2-D2 0,029 0,029 0,029
B2-D2 0,030 0,031 0,029
A2-E2 0,029 0,029 0,028
B2-E2 0,030 0,031 0,028
C2-D2 0,000 0,000 -0,004
C2-E2 0,000 0,000 -0,005

detailrozdíl 
výpočtu

rozdíl 
výpočtu

detail

rozdíl 
výpočtu

detail
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Pro detaily založení s částečně vytápěným suterénem jsou teplotní faktory vnitřního 

povrchu u výpočtu C2, D2 a E2 převážně shodné. Pouze u detailu 09_00 jsou minimální 

rozdíly, jedná se o založení, kdy je suterén celý pod terénem a úroveň podlahy 1. nad-

zemního podlaží je v úrovni terénu. 

5.3  Ustálený měrný tepelný tok 

Pro vyhodnocení tepelných toků a porovnání se skutečností, tj. dynamickým výpočtem, 

byla stanovena roční potřeba tepla na vytápění pro jednotlivé objekty (výseky detailů 

založení) jednotlivými typy výpočtů. Jedná se o roční potřebu tepla na vytápění stano-

venou prostupem obvodovými konstrukcemi a tepelnými vazbami, bez potřeby tepla na 

větrání. Roční potřeba tepla na vytápění byla stanovena v programu Energie pro namě-

řené průměrné teploty venkovního vzduchu. Pro stanovení roční potřeby tepla na vytá-

pění byly uvažovány následující typy výpočtů: 

· A1 – dynamický výpočet (odladěný model zeminy podle skut. průběhu teplot) 

· C1 – stacionární výpočet dle požadavků norem 

o C1a – podrobný výpočet dle ČSN EN ISO 13370 [3] 

o C1b – použití činitelů teplotní redukce dle ČSN 730540-3 [7] 

· D1 – stacionární výpočet, teplota 8 °C 2 m pod terénem. Součinitel prostupu tepla 

podlahy je uvažován včetně vrstvy zeminy do hloubky 2 m pod terénem, teplota 

v zemině je zohledněna dopočítaným činitelem teplotní redukce odpovídajícím 

teplotnímu rozdílu, b = (21 – 8) / (21 – (-15)) = 0,36. 

· E1 – stacionární výpočet, teplota 10 °C 2 m pod terénem. Součinitel prostupu tep-

la podlahy je uvažován včetně vrstvy zeminy do hloubky 2 m pod terénem, tep-

lota v zemině je zohledněna dopočítaným činitelem teplotní redukce 

odpovídajícím teplotnímu rozdílu, b = (21 – 10) / (21 – (-15)) = 0,31. 

Založení na terénu  

Založení na terénu je řešeno v detailu 01_00 až 03_02. Roční potřeba tepla na vytápění 

byla stanovena s použitím přirážky na tepelné vazby a také přesnějším výpočtem 

s lineárním činitelem prostupu tepla, který byl dopočten pro jednotlivé posuzované de-

taily a pro jednotlivé typy výpočtů. 
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Tabulka 5-7: Potřeba tepla na vytápění s lineárním činitelem 

 

Tabulka 5-8: Potřeba tepla na vytápění s přirážkou na tepelné vazby 

 

Pro detaily se stejnou tloušťkou tepelné izolace v podlaze je měrná potřeba tepla na vy-

tápění stejná (pro výpočet C1a, C1b, D1, E1 s přirážkou na tepelné vazby). Rozdílná 

výška terénu, která se mění po 0,5 m, není v těchto výpočtech nijak zohledněna. Je zo-

hledněna pouze u výpočtů s použitím lineárního činitele prostupu tepla. Pokud je terén 

0,5 m pod úrovní podlahy 1. NP, je roční potřeba tepla vyšší než u podlahy se stejnou 

úrovní s terénem a než u podlahy s terénem 0,5 m nad úrovní podlahy, což odpovídá 

velikosti stanovených lineárních činitelů prostupu tepla. Výpočty C1a a C1b jsou srov-

natelné u podlahy s tepelnou izolací tl. 200 mm, se snižující tloušťkou tepelné izolace 

rozdíl těchto výpočtů roste, potřeba tepla na vytápění je podle výpočtu C1b vyšší cca o 

17 %. U podlahy bez tepelné izolace je tento rozdíl extrémní. Výpočet C1a (dle ČSN 

EN ISO 13370) rozděluje výpočet na dva typy výpočtů, pro neizolované a mírně izolo-

vané podlahy a pro dobře izolované podlahy. Výpočet C1b (činitel teplotní redukce) 

míru tepelné izolace nijak nezohledňuje. 

A1 C1a C1b D1 E1 A1-C1a A1-C1b A1-D1 A1-E1
01_00 108,8 216,9 1287,2 119,4 105,6 -108,1 -1178,4 -10,6 3,3
01_01 63,2 106,7 125,8 57,8 52,5 -43,4 -62,6 5,5 10,7
01_02 46,4 74,4 74,7 41,1 37,8 -28,0 -28,3 5,3 8,6
02_00 103,6 216,1 1286,1 117,2 103,6 -112,5 -1182,5 -13,6 0,0
02_01 56,6 105,3 124,2 54,7 49,4 -48,7 -67,5 1,9 7,2
02_02 41,5 73,6 73,6 43,9 40,0 -32,1 -32,1 -2,4 1,5
03_00 92,3 213,9 1283,9 113,1 99,2 -121,6 -1191,6 -20,8 -6,9
03_01 53,1 104,2 123,1 50,8 45,6 -51,1 -70,0 2,3 7,5
03_02 39,6 73,1 73,1 40,6 36,7 -33,5 -33,5 -1,0 2,9

Potřeba tepla vytápění za rok (tepelné vazby linearním čin.)
kWh

Rozdíl
kWh

typ výpočtutyp výpočtu
označení 
detailu

A1 C1a C1b D1 E1 A1-C1a A1-C1b A1-D1 A1-E1
01_00 108,8 222,8 1292,5 124,4 110,6 -114,0 -1183,7 -15,6 -1,7
01_01 63,2 108,1 126,1 63,1 57,8 -44,8 -62,9 0,2 5,4
01_02 46,4 78,6 78,1 48,6 45,3 -32,2 -31,7 -2,2 1,1
02_00 103,6 222,8 1292,5 124,4 110,6 -119,2 -1188,9 -20,8 -7,0
02_01 56,6 108,1 126,1 63,1 57,8 -51,4 -69,5 -6,4 -1,2
02_02 41,5 78,6 78,1 48,6 45,3 -37,1 -36,5 -7,1 -3,8
03_00 92,3 222,8 1292,5 124,4 110,6 -130,5 -1200,2 -32,2 -18,3
03_01 53,1 108,1 126,1 63,1 57,8 -55,0 -73,0 -10,0 -4,7
03_02 39,6 78,6 78,1 48,6 45,3 -39,0 -38,5 -9,0 -5,7

Rozdíl
kWh

typ výpočtu
označení 
detailu

Potřeba tepla vytápění za rok (tepelné vazby přirážkou 0,02 W/m2.K)
kWh

typ výpočtu
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Vytápěný suterén 

Objekty s vytápěným suterénem a jejich založení jsou řešeny v detailu 04_00 až 06_02. 

Roční potřeba tepla na vytápění byla stanovena s použitím přirážky na tepelné vazby a 

také přesnějším výpočtem s lineárním činitelem prostupu tepla, který byl dopočten pro 

jednotlivé posuzované detaily a pro jednotlivé typy výpočtů. 

Tabulka 5-9: Potřeba tepla na vytápění s lineárním činitelem 

 

Tabulka 5-10: Potřeba tepla na vytápění s přirážkou na tepelné vazby 

 

Výpočty C1a a C1b jsou mezi sebou řádově téměř srovnatelné, rozdíly výsledných hod-

not jsou do ± 15 %. Největší roční potřeba tepla na vytápění je u suterénu, který je čás-

tečně nad terénem. Suterén, který je celý pod úrovní terénu, má roční potřebu tepla na 

vytápění nejnižší. Dále roční potřeba tepla na vytápění klesá se zvětšující se tloušťkou 

tepelné izolace. 

A1 C1a C1b D1 E1 A1-C1a A1-C1b A1-D1 A1-E1
04_00 152,1 202,2 220,3 150,0 135,0 -50,1 -68,2 2,1 17,1
04_01 109,4 142,5 148,1 108,9 98,0 -33,1 -38,6 0,5 11,4
04_02 87,7 114,2 115,3 86,4 77,8 -26,5 -27,6 1,3 10,0
05_00 148,5 189,4 199,7 146,9 132,3 -41,0 -51,3 1,5 16,2
05_01 105,8 135,0 128,9 107,2 96,5 -29,2 -23,1 -1,4 9,3
05_02 85,2 105,0 100,0 81,4 77,2 -19,8 -14,8 3,8 8,0
06_00 140,5 171,9 166,4 145,8 137,2 -31,5 -25,9 -5,4 3,2
06_01 100,1 125,0 106,9 104,2 98,1 -24,9 -6,9 -4,1 2,0
06_02 80,6 101,7 82,8 78,1 73,6 -21,0 -2,2 2,6 7,0

Potřeba tepla vytápění za rok (tepelné vazby linearním čin.)
kWh

Rozdíl
kWh

typ výpočtu typ výpočtu
označení 
detailu

A1 C1a C1b D1 E1 A1-C1a A1-C1b A1-D1 A1-E1
04_00 152,1 216,9 234,2 175,3 168,3 -64,8 -82,1 -23,2 -16,2
04_01 109,4 158,6 164,4 130,0 125,3 -49,2 -55,0 -20,6 -15,8
04_02 87,7 130,6 132,2 105,6 101,7 -42,8 -44,5 -17,8 -14,0
05_00 148,5 203,9 214,2 174,4 166,4 -55,4 -65,7 -26,0 -17,9
05_01 105,8 151,1 145,3 128,9 123,1 -45,3 -39,4 -23,1 -17,2
05_02 85,2 120,8 116,9 100,8 96,7 -35,6 -31,7 -15,6 -11,4
06_00 140,5 187,8 182,5 167,2 158,6 -47,3 -42,1 -26,8 -18,2
06_01 100,1 141,7 123,9 123,1 116,7 -41,6 -23,8 -23,0 -16,6
06_02 80,6 118,6 100,3 96,1 91,4 -38,0 -19,7 -15,5 -10,8

označení 
detailu

Potřeba tepla vytápění za rok (tepelné vazby přirážkou 0,02 W/m2.K)
kWh

Rozdíl
kWh

typ výpočtu typ výpočtu
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Částečně vytápěný suterén 

Objekty s částečně vytápěným suterénem a jejich založení jsou řešeny v detailu 07_00 

až 09_00. Roční potřeba tepla na vytápění byla stanovena pouze s použitím přirážky na 

tepelné vazby. 

Tabulka 5-11: Potřeba tepla na vytápění s přirážkou na tepelné vazby 

 

Výpočet C1a byl proveden pro částečně vytápěný suterén dle ČSN EN ISO 13370 [3], 

kde je tepelný tok stropní konstrukcí ovlivněn vlastnostmi obvodových konstrukcí sute-

rénu a hloubkou suterénu pod terénem. Čím víc je suterén pod terénem (09_00 je celý 

pod terénem), tím je potřeba tepla na vytápění větší. V tomto typu výpočtu nelze nasta-

vit vnitřní návrhovou teplotu suterénu, lze pouze uvažovat vytápěnou nebo nevytápěnou 

plochu suterénu a vzájemným poměrem ploch určit vytápění suterénu. Tím je do vý-

počtu vnesena nepřesnost.  

Výpočet C1b a D1 a E1 je stejný, obálka budovy je zakončena stropní konstrukcí nad 

suterénem a činitel teplotní redukce odpovídající teplotnímu rozdílu je b = (21 – 10) / 

(21 – (-15)) = 0,31. 

 

A1 C1a C1b D1 E1 A1-C1a A1-C1b A1-D1 A1-E1
07_00 105,2 123,3 81,9 81,9 81,9 -18,1 23,3 23,3 23,3
08_00 105,2 129,2 81,9 81,9 81,9 -24,0 23,2 23,2 23,2
09_00 104,0 134,4 83,1 83,1 83,1 -30,4 21,0 21,0 21,0

označení 
detailu

Potřeba tepla vytápění za rok (tepelné vazby přirážkou 0,02 W/m2.K)
kWh

Rozdíl
kWh

typ výpočtu typ výpočtu
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6  Závěry 

Velmi důležitou součástí tepelnětechnických výpočtů je stanovení správných okrajo-

vých podmínek. Důležitým vstupním faktorem je především vnitřní a vnější prostředí a 

pro tato prostředí je nejdůležitějším parametrem převážně teplota. Nejedná se vždy pou-

ze o teplotu vnějšího prostředí, ale prostředí, které přiléhá k zemině nebo k nevytápě-

ným či jinak vytápěným prostorům. 

Možnosti modelování teplot pod objektem jsou popsány v normě ČSN EN ISO 10211. 

Tato norma stanovuje podrobnosti pro geometrický model pro numerický výpočet te-

pelných toků ke zhodnocení celkové tepelné ztráty budov nebo její části a také pro od-

vození lineárních a bodových činitelů prostupu tepla; dále pro výpočet minimálních 

povrchových teplot ke zhodnocení rizika povrchové kondenzace a stanovení teplotních 

faktorů povrchu. Jedná se o dva odlišné výpočtové modely. 

Na základě naměřených teplot v zemině byl vytvořen odpovídající dynamický výpočto-

vý model zeminy do hloubky 15 m pod povrchem. Do tohoto modelu byla osazena bu-

dova, respektive část budovy, založení objektu. Založení objektu bylo uvažováno 

variantně pro různou hloubku a různé tloušťky tepelných izolací. Stejné založení objek-

tu bylo řešeno i normovými výpočty a zjednodušeným odhadovaným výpočtem na zá-

kladě skutečného průběhu teplot v zemině. Výpočty byly navzájem posouzeny, 

konkrétně byla posouzena minimální povrchová teplota pomocí teplotního faktoru 

vnitřního povrchu a tepelný tok pomocí potřeby tepla na vytápění hodnoceného výseku 

objektu. 

Teplotní faktor blížící se co nejvíce skutečnosti (na straně bezpečí) vychází 

z výpočtového modelu E2. Tento výpočtový model uvažuje konstantní teplotu 10 °C 

v hloubce 2 m pod povrchem terénu. Z výpočtového modelu D2 vychází hodnoty o ně-

co větší. Výpočtový model D2 uvažuje konstantní teplotu 8 °C v hloubce 2 m pod po-

vrchem terénu. 

Významný vliv na výpočet roční potřeby tepla na vytápění má přirážka na tepelné vaz-

by. Při přesnějším výpočtu se stanoveným lineárním činitelem prostupu tepla vychází 

roční potřeba tepla na vytápění nižší než při výpočtu s přirážkou na tepelné vazby 0,02 
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W/(m2∙K). Lineární činitel prostupu tepla vychází částečně i v záporných hodnotách, ve 

výpočtu byly uvažovány i tyto záporné hodnoty.  

Pro hodnocení tepelných toků s použitím přirážky na tepelné vazby 0,02 W/(m2∙K) od-

povídá skutečnosti převážně výpočtový model E1. Tento výpočtový model uvažuje 

konstantní teplotu 10 °C v hloubce 2 m pod povrchem terénu. 

Pro hodnocení tepelných toků s použitím stanoveného lineárního činitele prostupu tepla 

odpovídá skutečnosti částečně výpočtový model E1 a částečně výpočtový model D1, 

který uvažuje konstantní teplotu 8 °C v hloubce 2 m pod povrchem terénu. 

Stávající výpočtové postupy, ať již podle evropské normy nebo české normy, se snaží 

velmi složitě popsat reálné hodnoty. Přitom postupy nepostihují všechny možnosti, jsou 

velmi složité, nepřehledné a nepřesné. Proto navrhuji zjednodušení, zpřesnění a zpře-

hlednění zadávání formou zjednodušení okrajových podmínek. Mnou navrhovaný po-

stup, a sice v určité úrovni pod terénem vést izotermu, která bude považována za 

okrajovou podmínku, je jednoznačný, přehledný a jednoduchý. Vychází také z dlouho-

dobých zkušeností s "nezámrznou" hloubkou.  

6.1  Doporučení pro technickou praxi 

Doporučení pro technickou praxi, které vyplývá z této disertační práce, je zjednodušit 

výpočtové postupy při hodnocení přenosu tepla zeminou, a to zadáváním formou zjed-

nodušení okrajových podmínek.  

Okrajovou podmínku lze uvažovat v zemině v hloubce dva metry pod podlahou, pří-

padně v hloubce jednoho metru pod podlahou, pokud je podlaha více než jeden metr 

pod povrchem terénu.  

Geometrie navrženého zjednodušeného výpočtového modelu je stejná pro výpočet te-

pelných toků ke zhodnocení celkové tepelné ztráty budov nebo její části a také pro od-

vození lineárních a bodových činitelů prostupu tepla; dále pro výpočet minimálních 

povrchových teplot ke zhodnocení rizika povrchové kondenzace a stanovení teplotních 

faktorů povrchu. Tyto dva výpočty se liší pouze v zadávaném odporu při přestupu tepla 

na vnitřním povrchu. 
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Součinitel prostupu tepla podlahy na terénu lze uvažovat včetně vrstvy zeminy v hloub-

ce 2 m pod terénem, kde je uvažovaná okrajová podmínka.  

Teplotu v zemině můžeme zohlednit dopočítaným činitelem teplotní redukce odpovída-

jícím teplotnímu rozdílu. 

Při zjednodušeném výpočtu s přirážkou na tepelné vazby doporučuji používat výpočto-

vý model, který uvažuje konstantní teplotu 10 °C 2 m pod terénem. Při hodnocení te-

pelných toků odpovídá skutečnosti tento výpočtový model. Při použití přirážky na 

tepelné vazby se výpočet více zjednoduší, nemusí se stanovovat lineární činitel prostupu 

tepla pro jednotlivé detaily, kde může vzniknout nepřesnost nevhodným stanovením 

lineárního činitele prostupu tepla, pokud jeho výpočet nebude vztažen ke stejným uva-

žovaným rozměrům či výpočtovému modelu atd. 

6.2  Možnost dalšího výzkumu 

Dynamický výpočtový model byl stanoven, aby odpovídal naměřeným teplotám v prů-

běhu roku stanoveným z jednoho vrtu. Dále by bylo vhodné stanovit dynamickým vý-

počtem další výpočtové modely odpovídající teplotám naměřeným i z jiných vrtů, 

v jiných lokalitách České republiky mimo zastavěné území a také teplotám zjištěným 

z měření pod objekty pro porovnání zjištěných teplot pod objektem. 

V České republice, kde je geologické podloží z hlediska tepelných toků do zeminy rela-

tivně konstantní, je potřeba zaměřit se spíše na vnější klimatické podmínky a vztáhnout 

teplotu, případně i hloubku uvažované okrajové podmínky v terénu, k vnějším klimato-

logickým podmínkám. 

Možností dalšího výzkumu je také zaměřit se více na podsklepené objekty, kde je uva-

žována různá vnitřní návrhová teplota a stanovení potřeby tepla na vytápění 

s podrobným stanovením lineárních činitelů prostupu tepla může být náročnější. 
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9  Abstract 

Increasing demands for low heat losses and energy intensity of a building influence 

energy calculations. Higher demands are placed on the accuracy of the calculations. 

An important part of the thermal engineering calculations is the determination of the 

correct boundary conditions. An important input factor is primarily the indoor and out-

door environment, and temperature is the most important parameter for these types of 

enviromnent. It is not always the temperature of the external environment, but the envi-

ronment that is adjacent to the soil or to unheated or differently heated spaces. 

The possibilities of modeling temperatures below the object are described in the stan-

dard ČSN EN ISO 10211. This standard specifies details for a geometric model for the 

numerical calculation of heat flows to assess the total heat loss of buildings or parts the-

reof, as well as to derive linear and point heat transfer factors. Furthermore, to calculate 

minimum surface temperatures to assess the risk of surface condensation and to deter-

mine the surface temperature factors. These are two different computational models. 

Therefore, it would be appropriate to simplify these calculations by simplifying the 

boundary conditions, namely to conduct an isotherm at a certain level below the terrain, 

which will be considered as a boundary condition, which is also based on long-term 

experience with "frost-free" depth. This calculation would be unambiguous, clear and 

simple. 
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